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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ І ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ  
РЕЖИМУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
У НАВЧАЛЬНИЙ ТА ПОЗАНАВЧАЛЬНИЙ ЧАС
PEDAGOGICAL CONDITIONS AND REQUIREMENTS  
FOR ORGANIZATION OF MOTOR ACTIVITIES FOR SCHOOLCHILDREN  
IN EDUCATION AND AFTER-SCHOOL TIME

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Однією з головних умов повноцінного вихо-
вання та розвитку особистості молод-
шого школяра на етапі навчання в школі є 
правильно організоване фізичне виховання. 
У сучасних умовах значно зростає значення 
раціонально організованої рухової діяльності 
дітей початкової школи для збереження 
та зміцнення їхнього здоров’я, розвитку 
рухових здібностей, виховання фізичних та 
морально-вольових якостей.
Натепер добре відомий позитивний вплив 
оптимально організованої рухової актив-
ності на фізичне та психічне здоров’я 
дитини. Раціонально організований руховий 
режим, який задовольняє природну потребу 
організму дітей у рухах та забезпечує 
активний відпочинок учнів, є важливим фак-
тором поліпшення здоров’я та ефективним 
способом підвищення розумової та фізич-
ної працездатності молодших школярів. 
Оптимально організована рухова актив-
ність дітей у шкільних та сімейних умовах із 
використанням різних форм фізичних вправ 
допомагає усунути перевантаження учнів, 
запобігти втомі та відновити їхню працез-
датність.
Одне з найважливіших завдань фізичного 
виховання дітей молодшого шкільного 
віку – зміцнення здоров’я та зниження захво-
рюваності. Рухова активність – життєво 
важлива біологічна потреба, важливий фак-
тор росту та розвитку організму дітей 
молодшого шкільного віку. Серед багатьох 
факторів (гігієнічних, соціально-економічних, 
демографічних, культурних, природних), які 
впливають на здоров’я дітей, за інтенсив-
ністю впливу важливе місце посідає раціо-
нально організоване фізичне виховання та 
впорядкований режим дня, що передбачає 
правильне чергування різних видів діяль-
ності та відпочинку.
Фізичне виховання молодших школярів є 
початковим етапом формування жит-
тєво важливих рухових навичок, розвитку 
рухових та координаційних здібностей, 
виховання фізичних та морально-вольових 
якостей. Йому належить одне з провідних 
місць у системі навчально-виховної роботи, 
оскільки це сприяє розвитку рухової сфери, 
підвищенню розумової та фізичної працез-
датності дітей [2].

Ключові слова: педагогічні умови, органі-
зація, руховий режим, рухова активність, 
молодші школярі, позаурочний час.

Correctly organized physical education is one of 
the main conditions for a full-fledged upbringing 
and personal development of a junior schoolboy. 
In today’s context, the importance of rationally 
organized physical activity of primary school chil-
dren is increasing significantly to preserve and 
promote their health, development of motor abili-
ties, education of physical and moral-volitional 
qualities.
Currently, the well-known positive impact of opti-
mally organized motor activity on the physical 
and mental health of the child is well known.
A rationally organized movement regime that 
meets the body’s natural need for movement and 
provides active rest for students is an important 
factor in improving health and an effective way of 
improving the mental and physical performance 
of younger students.
Optimally organized physical activity of children 
in school and family conditions with the use of 
various forms of physical exercises helps to elim-
inate student overload, prevent students from 
fatigue and restore their performance.
One of the most important tasks of physical 
education of young schoolchildren is to pro-
mote health and reduce morbidity. Motor activ-
ity is a vital biological need, an important factor 
in the growth and development of the body of 
young schoolchildren. Among the many factors 
(hygienic, socio-economic, demographic, cul-
tural, natural), which affect the health of children, 
in terms of intensity of influence, an important 
place is occupied by rationally organized physi-
cal education and an orderly regime of the day, 
which provides for the proper alternation of differ-
ent activities and rest.
Physical education of schoolchildren is the initial 
stage of the formation of vital motor skills, devel-
opment of motor and coordination abilities, edu-
cation of physical and moral-volitional qualities. 
They hold one of the leading places in the sys-
tem of educational work, since this contributes to 
the development of the motor sphere, improving 
mental and physical performance of children [2].
Key words: pedagogical conditions, organiza-
tion, motor mode, motor activity, schoolchildren, 
after-school time.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Раціонально організовані фізичні вправи ефек-
тивно впливають на організм молодших школярів, 
сприяють розумовому, моральному, естетичному 
та трудовому вихованню. Раціонально організова-
ний руховий режим в умовах початкової школи та 

сімей є ефективним засобом зміцнення здоров’я 
та профілактики різних захворювань. Його рекре-
аційне та виховне значення для дітей молодшого 
шкільного віку надзвичайно велике.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За даними багатьох дослідників, у молодшому 
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шкільному віці закладаються основи фізичного та 
психічного здоров’я, формуються фундаментальні 
риси характеру, відбувається дозрівання та вдоско-
налення життєвих систем і функцій організму, роз-
виваються адаптаційні можливості дитини, її опо-
рно-рухового апарату, набуваються фізичні якості, 
без яких неможливо забезпечити всебічний розви-
ток і виховання особистості учня початкової школи. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Актуальність цієї дослід-
ницької проблеми зумовлена зниженням рухо-
вої активності, погіршенням фізичного розвитку 
та фізичної підготовленості стану здоров’я дітей 
через посилення гіпокінезії та перевантаженості 
освітою, не досить розробленими науково-педаго-
гічними рекомендаціями щодо оптимізації режиму 
рухової активності учнів початкових класів. 

Формулювання цілей статті. Мета цієї статті – 
визначити педагогічні умови і вимоги до організації 
режиму рухової активності молодших школярів у 
навчальний та позанавчальний час.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Швидке зростання і розвиток дитячого організму, 
особливо в молодшому шкільному віці, висока 
пластичність і вразливість психіки молодшого шко-
ляра вимагають дбайливого ставлення до нього та 
використання щадних навантажень, що не пере-
вищують його можливостей.

З урахуванням цього необхідно створити 
в сім’ї та школі розвиваюче предметне та осо-
бливе середовище, яке допомагає підтримувати 
та зміцнювати здоров’я, підвищувати фізичну та 
розумову працездатність дітей молодшого шкіль-
ного віку. Фізичне виховання має вирішальне зна-
чення для нормального фізичного та психічного 
розвитку, захисту та зміцнення здоров’я дитини. 
У збереженні та зміцненні здоров’я дітей молод-
шого шкільного віку та запобіганні захворюва-
ності важливу роль відіграє не лише загальний 
режим, але й раціонально організований руховий 
режим, що включає різні форми фізичних вправ. 
Кількість часу регульованого фізичного наванта-
ження учнів початкових класів включає такі форми 
фізичних вправ: уроки фізичної культури (двічі на 
тиждень по 45 хвилин); спортивні хвилини (щодня 
по 5 хвилин); рухомі зміни (20–30 хвилин шість 
разів на тиждень); спортивні години в групі подо-
вженого дня (6 разів на тиждень по 40–50 хвилин); 
домашні завдання з фізичного виховання (щодня 
по 15–20 хвилин). Цей обсяг можна збільшити за 
рахунок позашкільних занять фізичною оздоров-
чою та масовою спортивною діяльністю (додаткові 
заняття, клуби, спортивні секції, змагання) [8].

На думку різних авторів, середня норма фізич-
ної активності, включаючи всі її різновиди, для 
учнів початкових класів має становити не менше 
12–18 тис. рухів на день. Як було сказано у пер-
шому розділі роботи, рухова активність молод-

шого школяра – це сукупність різноманітних рухів, 
що здійснюються протягом дня. Для кожного віку 
дітей є вікова норма – оптимум рухової активності. 
Локомоторна активність, яка перебуває в опти-
мальних межах, надає найбільший оздоровчий та 
розвивальний ефект і сприяє збереженню та зміц-
ненню здоров’я, підвищенню працездатності дітей.

Слід зазначити, що рівень рухової активності 
дітей молодшого шкільного віку більшою мірою 
залежить не лише від віку, статі, типу вищої нерво-
вої діяльності, сезону року, а й від рівня організації 
фізичного виховання. Педагогічні спостереження 
виявили, що рівень розвитку рухової активності 
молодших школярів більшою мірою визнача-
ється змістом та характером рухової активності, 
здатністю вчителя раціонально організовувати 
заняття фізичною культурою та грамотно керу-
вати різними руховими діями дітей у шкільному та 
позакласному часі із використанням різних засо-
бів, форм та методів фізичного виховання. Роз-
глядаючи питання організації рухового режиму та 
підвищення рухової активності дітей молодшого 
шкільного віку, вчителю необхідно враховувати 
характер їхньої щоденної діяльності, пов’язаної 
з навчанням у школі. У цьому разі слід звер-
нути особливу увагу на учнів першого класу. Для 
маленької дитини початок тренувань є критичним 
періодом, коли він перетворюється з «гравця» на 
«сидячого». Тривале сидіння першокласника за 
шкільною партою в процесі навчальної діяльності 
призводить до зниження його фізичної активності. 
За нашими спостереженнями, рухова активність 
у першокласників знижується в середньому на 
35–40% порівняно з дітьми дошкільного віку [3].

У разі зниження рухової активності м’язовий 
апарат, серцево-судинна та дихальна системи 
працюють без достатнього навантаження. Це нега-
тивно позначається на фізичному та психічному 
здоров’ї дітей. Крім того, знижений руховий режим 
спричиняє погіршення загальної працездатності 
дітей початкової школи. У разі зниження рухової 
активності особливо помітні скелетні м’язи, сер-
цево-судинна та дихальна системи, імунна сис-
тема. Недостатність руху (гіпокінезія) спричиняє 
виникнення постуральних порушень, викривлення 
хребта у дітей молодшого шкільного віку. Як пра-
вило, діти з низьким рівнем рухової активності 
мають значне відставання у фізичному розвитку 
та рухових навичках. У них низькі темпи розвитку 
сили, швидкості, спритності, витривалості та коор-
динації рухів.

У разі рухової недостатності у молодших шко-
лярів спостерігається зниження загальної стійкості 
організму до простудних захворювань. У дітей, 
для яких характерна гіпокінезія, частота гострих 
респіраторних інфекцій у 3–4 рази вища, ніж у їхніх 
однолітків, які мають оптимальний рівень рухової 
активності, відповідний віковій нормі [6].



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

13

Дослідження виявило, що сучасні діти відчува-
ють дефіцит моторики. Кількість рухів, зроблених 
ними протягом доби, тобто днів, що перевищують 
вікову норму (таблиця 1, таблиця 2).

Якщо у школярів початкових класів є потреба – 
рухи не задовольняються і вони досягають меж 
оптимальних, тобто нижче вікової норми, то від-
бувається затримка росту та розвитку, зниження 
функціональних та адаптаційних можливостей їх 
організму. Це призводить до серйозних функціо-
нальних порушень з боку різних органів і систем, 
погіршення працездатності дітей, що вкрай неба-
жано для учнів початкових класів.

Слід підкреслити, що з переходом від дошкіль-
ної освіти до шкільного навчання у дітей віком 
6–7 років значно знижується кількість фізичних 
навантажень. За словами І.Р. Боднар, «під час 
переходу від дошкільної освіти до систематичного 
навчання в школі для хлопців та дівчат 6–7 років 
обсяг фізичних навантажень зменшується на 50%. 
У зв’язку з цим надзвичайно важливим шляхом 
спільних зусиль початкової школи та сім’ї є забезпе-
чення дітей молодшого шкільного віку достатньою 
кількістю щоденних рухових навантажень» [1].

Ефективним засобом та методом компенсації 
рухових порушень та підвищення рухової актив-
ності дітей молодшого шкільного віку є раціо-
нально організоване фізичне виховання та оздо-
ровча робота в умовах сім’ї та школи. Оптимізація 
режиму рухової активності в учнів початкових кла-
сів може бути досягнута шляхом упровадження 
додатково організованих занять фізичною куль-
турою поза шкільною годиною з використанням 
дозованих фізичних вправ, підібраних з урахуван-
ням віку та рівня підготовленості дітей. Спостере-
ження виявило, що раціональне поєднання різних 
форм і видів навчальних та позакласних фізич-
них вправ забезпечує належний щоденний обсяг 

фізичних навантажень відповідно до віку та рівня 
підготовленості учнів початкових класів.

Чергування різних видів рухової активності 
в шкільний день та позакласні години є однією 
з найважливіших умов підвищення фізичної та 
розумової працездатності, усунення переванта-
женості навчанням, зняття втоми та забезпечення 
активного відпочинку дітей молодшого шкільного 
віку. Уміння вчителя правильно організовувати 
та проводити заняття фізичною культурою, раці-
онально керувати різноманітною руховою діяль-
ністю дітей у навчальних та позакласних заходах 
з фізичного виховання є однією з найважливіших 
педагогічних вимог до організації рухового режиму 
учнів початкових класів [5].

Раціональна організація рухової активності 
учнів початкових класів передбачає врахування 
їхніх вікових та індивідуальних особливостей. 
Ефективність заходів із забезпечення оптималь-
ної рухової активності, захисту нервової системи 
та попередження втоми дітей у початковій школі 
залежить від того, наскільки правильно вчитель 
будує весь педагогічний процес, виконує роз-
порядок дня та режим рухової активності. З усіх 
складників режиму дня фізичні вправи найбільш 
помітно впливають на функціональний стан дитя-
чого організму. Цей вид рухової діяльності вимагає 
створення сприятливого емоційно-психологічного 
середовища та умов, що забезпечують стабільну 
працездатність дітей на уроці [4].

За результатами нашого дослідження ми вста-
новили, що основними причинами зниження 
рухової активності дітей початкової школи є: 
невпорядкований руховий режим у школі та сім’ї; 
необґрунтоване звільнення дітей від фізичного 
виховання; тривалі розумові пошуки; тривале 
перебування дітей в умовах низької рухливості 
під час навчальних занять та підготовки домашніх 

Таблиця 1
Розподіл дітей 6–10 років за рівнями розвитку вільної рухової активності

Рівень розвитку рухової активності
Вік і кількість дітей у %

6 років 7 років 8 років 9–10 років
20 чол. 20 чол. 20 чол. 20 чол.

Низький рівень (від М - 1,5 сигми і нижче) 3 (15%) 3 (15%) 4 (20%) 1 (5%)
Нижче середнього (від М - 1: сигма до 1,5 сигми) 5 (25%) 6 (30%) 5 (25%) 7 (35%)
Середній рівень (М ± 1 сигма) 7 (35%) 8 (40%) 5 (25%) 10 (50%)
Вище середнього (від М ± 1 сигмам до 1,5 сигми) 4 (20%) 2 (10%) 4(20%) 1 (5%)
Високий рівень (М + 2 сигми) 1 (5%) 1 (5%) 2 (10%) 1 (5%)
Всього дітей 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%) 20 (100%)

Таблиця 2
Розподіл дітей за рівнями розвитку рухової активності

Рівень розвитку рухової активності Кількість дітей %
Низький рівень 11 чол. 13,75%
Нижче середнього 23 чол. 28,75 %
Середній рівень 30 чол. 37,5 %
Вище середнього 11 чол. 13,75%
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завдань; поганий педагогічний контроль за само-
стійною руховою активністю дітей у позакласний 
час. Все це призводить до обмеження рухової 
активності (гіпокінезії) дітей. Для оцінки рухового 
режиму в повсякденній практиці необхідно визна-
чити загальну тривалість рухового компонента 
протягом періоду неспання. Відповідно до реко-
мендацій, розроблених Науково-дослідним інсти-
тутом гігієни дітей та підлітків Міністерства охо-
рони здоров’я України, він має становити не менше 
50% часу неспання. Водночас вивчення режиму 
дня дітей молодшого шкільного віку показало, що 
рухова активність становить не більше 25–30% 
часу неспання. Тривалість рухової активності дітей 
молодшого шкільного віку під час неспання в два 
рази нижча рекомендованої. Підвищення рухової 
активності учнів початкових класів у режимі дня 
має забезпечуватися насамперед організованими 
формами фізичного виховання (уроки фізкуль-
тури, додатково організовані заняття, секційні 
заняття, рухомі зміни, гімнастика перед занят-
тями, хвилини фізкультури). Окрім обов’язкових 
занять з фізичної культури, слід використовувати 
позакласні форми фізичного виховання.

Першочергову увагу слід приділяти секційним 
та додатково організованим заняттям, які спри-
яють розвитку рухових здібностей, вихованню 
фізичних та морально-вольових якостей та підви-
щенню рухової активності учнів початкових класів. 
Щоб фізичне виховання максимізувало всебічний 
розвиток дітей, засвоєння різних знань, форму-
вання рухових навичок і водночас не призводило 
до втоми, перенапруження, під час організації 
рухової діяльності необхідно дотримуватися таких 
педагогічних вимог:

 – для підвищення рухової активності та ком-
пенсації рухової недостатності в учнів початко-
вих класів необхідно впорядкувати режим дня та 
режим рухової активності дітей;

 – забезпечити належний контроль за його 
виконанням вчителями, шкільними медичними 
працівниками та батьками;

 – створити розвивальне предметне серед-
овище та сприятливі педагогічні умови для органі-
зації навчальних та позашкільних занять фізичною 
культурою та спортом, які сприяють підвищенню 
рухової активності учнів початкових класів та забез-
печують стабільну працездатність дітей на уроці;

 – у підборі засобів, форм і методів фізичного 
виховання, спрямованих на оптимізацію режиму 
рухової активності молодших школярів, слід засто-
совувати індивідуально-диференційований підхід 
до учнів та використовувати фізичні вправи з ура-
хуванням вікових та індивідуальних особливостей 
фізичного і психічного розвитку;

 – у разі гігієнічного нормування фізичних 
навантажень для дітей з різним рівнем фізичного 
розвитку та фізичної підготовленості необхідно 

враховувати досягнутий рівень фізичного та розу-
мового розвитку кожної дитини та використовувати 
засоби, форми та методи фізичного виховання, 
що відповідають їхнім функціональним можливос-
тям, які не призводять до втоми;

 – для досягнення найбільшого оздоровчого 
та розвиваючого ефекту занять фізичною культу-
рою надзвичайно важливо забезпечити спільними 
зусиллями вчителів та батьків належний обсяг 
рухової активності дітей, доведення її до вікової 
норми протягом дня і тижня.

Раціональним чергуванням різних видів діяль-
ності (навчальних, ігрових, трудових) та чіткою, 
продуманою організацією та грамотним плануван-
ням усіх режимів, включаючи самостійну рухову 
активність під час прогулянки, секційні та додат-
кові заняття під час позакласних заходів, можна 
забезпечити належну кількість рухової активності 
учнів початкових класів [5].

Висновки. За нашими спостереженнями, дефі-
цит рухової активності молодших школярів стано-
вить 50–60% від необхідної норми для підтримки 
нормального рівня здоров’я та фізичного розвитку. 
Загальна кількість занять фізичною культурою та 
спортом для дітей молодшого шкільного віку реко-
мендується 8–12 годин на тиждень, включаючи 
обов’язкові інструктивні, секційні, додаткові, само-
стійні заняття та домашні завдання. При цьому 
середня норма рухової активності, включаючи всі 
її різновиди, для дітей 6–10 років має становити не 
менше 12–18 тисяч рухів на день.

Спостереження виявило, що наявний рухо-
вий режим не досить задовольняє потребу дітей 
у рухах. У зв’язку з цим моторний режим учнів 
початкових класів потребує чіткого планування, 
регулювання протягом дня та тижня.

Найважливішими умовами раціонального пла-
нування та побудови фізичної культури та оздо-
ровчої роботи, спрямованої на підвищення рухо-
вої активності дітей молодшого шкільного віку, є: 
організація рухової активності дітей на засадах 
гуманізації та демократизації її змісту із викорис-
танням наявних засобів, форм та методів фізич-
ного виховання; здійснення індивідуально дифе-
ренційованого підходу до учнів у виборі засобів 
фізичної культури та форм занять з урахуванням 
віку, індивідуальних особливостей та можливос-
тей дітей; забезпечення рівного доступу до вправ 
та створення рівних можливостей для участі всіх 
дітей у руховій діяльності; встановлення добрих, 
гуманних, доброзичливих та довірливих стосунків 
між учасниками педагогічного процесу; надання 
незалежності, свободи дій шляхом скасування 
жорстких вимог до учнів; раціональне чергування 
різних видів діяльності та форм фізичних вправ; 
дотримання дидактичних принципів навчання 
(систематичності, послідовності, доступності, 
індивідуалізації, свідомості та активності).
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У разі дотримання цих педагогічних умов 
істотно посилюється оздоровчий, виховний та роз-
виваючий ефекти уроків фізичної культури, спря-
мованих на підвищення рухової активності учнів 
початкових класів.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
На сучасному етапі національна система освіти 
й виховання переживає період глибинних змін, 
які зумовлені новими тенденціями в розвитку 
суспільства. У «Концепції розвитку освіти на 
2015–2025 рр.» (2015), у «Концепції національно-
патріотичного виховання дітей та молоді» (2015), 
«Концептуальних засадах реформування серед-
ньої освіти «Нова українська школа» (2016) одним 
зі стратегічних завдань визначено формування 
вільної, духовно розвиненої особистості [7; 8; 9]. 
Разом із тим сучасний етап розвитку суспільства 

ознаменувався значними змінами в економічному, 
соціальному, культурному й освітньому житті укра-
їнської держави, що спричинили кризу мораль-
ності, духовності в суспільстві. Йде гібридна війна 
на Сході України. Усі ці події викликали гостру 
необхідність у перегляді підходів до системи вихо-
вання молоді, необхідності виховання волі, харак-
теру, національної гідності. Прагнучи поставити 
виховання молоді на національну основу, віднайти 
витоки української духовності, розуміючи необхід-
ність виховання національної гідності та свідомості 
у молодого покоління, виховання «міцної духом 
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У статті аналізуються погляди та теоре-
тико-практичні ідеї видатного українського 
педагога Г. Ващенка щодо виховання волі і 
характеру засобами фізичного виховання. 
Основна увага зосереджується на таких 
засобах тіловиховання, як руханка, гімнас-
тика, гра, заняття спортом, туризм, та 
засобах гігієнічного виховання – харчування, 
режим праці та відпочинку. Авторами ана-
лізуються погляди Г. Ващенка щодо вико-
ристання руханки та гімнастики для вихо-
вання волі і характеру, що мають дві форми 
та міцно пов’язані між собою: індивідуальну, 
яка, за Ващенком, розвиває силу, сприт-
ність, здатність володіти собою, сприяє 
розвитку волі і характеру, та групову, що, 
окрім розвитку сили і спритності, виховує 
організованість і дисциплінованість та 
може використовуватись з метою під-
готовки до військової служби. Однією з 
головних форм тіловиховання Г. Ващенко 
вважав гру. Видатний педагог вважав, що 
спільні ігри виховують у дитини організо-
ваність, дисциплінованість та здатність 
підкорюватися певним правилам, що це, 
на думку педагога, – прояв волі й харак-
теру. Авторами зазначається, що ваго-
мими чинниками виховання волі і характеру 
Г. Ващенко вважав заняття спортом. До 
індивідуальних видів спорту педагог від-
носив боротьбу, бокс, змагання з бігу, до 
групових – футбол, волейбол. За Ващен-
ком, заняття спортом сприяють розвитку 
спритності і витривалості, окрім того, 
спорт виховує наполегливість, організова-
ність, дисциплінованість, товариськість 
та почуття відповідальності, виховує волю 
і характер. Однією з важливих ділянок тіло-
виховання Г. Ващенко вважав гігієнічне вихо-
вання і виділяв такі складники, як регуляр-
ність харчування та раціональний режим 
праці і відпочинку, що, окрім організованості 
та дисциплінованості, виховують волю 
і характер. Великого значення для вихо-
вання волі і характеру української молоді Г. 
Ващенко надавав організації та проведенню 
турпоходів, наголошуючи на тому, що у 
турпоході перш за все виховне значення має 
сам розпорядок життя у таборі. Автори 
статті визначають і напрями подальших 
наукових досліджень спадщини Г. Ващенка у 
галузі фізичного виховання. 

Ключові слова: тіловиховання, засоби 
фізичного виховання, воля, характер, гігіє-
нічне виховання.

The article analyzes the views and theoretical-
practical ideas of the outstanding Ukrainian 
teacher G. Vashchenko on the cultivation of will 
and character of physical education means.
The main focus on such physical training 
as motor, gymnastics, play, sports, tourism 
and hygiene training – food, work and rest.  
The authors analyze G. Vashchenko’s views on 
the use of motor and gymnastics for the training 
of will and character, which are of two forms and 
strongly linked. Individual – which, according to 
Vaschenko, develops strength, agility, ability to 
wield himself, promotes the development of will 
and character and group, which, in addition to 
the development of strength and dexterity, fos-
ters organization and discipline and can be used 
for the purpose of preparation for military service. 
G. Vashchenko considered play as one of the 
main forms of physical education. The outstand-
ing educator believed that joint games bring up 
the child’s organization, discipline and ability to 
obey certain rules, which in the teacher’s opin-
ion is a manifestation of will and character. The 
authors note that he considered sports as a signif-
icant factor in the cultivation of will and character. 
The teacher attributed to individual sports – wres-
tling, boxing, running, ingroup – football, volley-
ball. According to Vashchenko, sports promote 
the development of agility and endurance, inad-
dition, sports nurture persistence, organization, 
discipline, sociability and sense of responsibility, 
cultivate the will and character. One of the impor-
tant areas of body education G. Vashchenko 
considered hygienic education and distinguished 
such components as regular diet and a ratio-
nal mode of work and rest, which in addition 
to organization and discipline, cultivate the will 
and character. G. Vashchenko attached great 
importance to educating the will and character of 
the Ukrainian youth by organizing and conduct-
ing tours, emphasizing that the touring routine, 
above all, the educational life of the camp, is of 
paramount importance. The authors of the article 
also determine the directions of further scientific 
researches of G. Vashchenko’s heritage in the 
field of physical education.
Key words: body education, means of physical 
education, will, character, hygienic education.
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молоді, з сильною волею та міцним характером», 
що зможе працювати на благо держави, а в разі 
потреби стати на захист своєї Батьківщини, ми 
звертаємося до спадщини видатного творця укра-
їнської педагогіки Григорія Григоровича Ващенка 
(1878 –1967).

Відомий український професор, член Всеу-
країнського педагогічного товариства ім. Григо-
рія Ващенка О. Вишневський в книзі «Педагогічні 
етюди» зазначав, що український народ, «як орел, 
опинився в клітці й не може розгорнути своїх крил. 
Безхарактерність не тільки в політичному, а й 
у господарському житті стала для нас сьогодні 
великою бідою. Ця обставина і зумовлює велику 
актуальність постійних нагадувань Г. Ващенка 
щодо потреби виховання в дітях міцного харак-
теру, його концепція в цій ділянці ґрунтувалася на 
визнанні за людиною свободи волі» [4, с. 35].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Життєвий і творчий шлях, науково-педагогічну 
діяльність видатного педагога вивчали А. Алек-
сюк, А. Бойко, Г. Васянович, О. Гентош, О. Гурова, 
О. Коваль, В. Марочко, В. Моргун, А. Погрібний, 
Г. Хілліг та ін.; питання освіти в творчій спад-
щині Г. Ващенка – О. Вишневський, Т. Гнаткович, 
О. Гук, Л. Семеновська, В. Яковенко; можливості 
їх утілення в освітньо-виховну практику в сучас-
ній Україні – Т. Дзюба, Л. Култаєва, Т. Логвиненко, 
В. Лупейко, Л. Непіт, Л. Петренко та ін. Виховний 
ідеал у педагогічній спадщині Г. Ващенка вивчала 
А. Тоніха; проблемою виховання молодого поко-
ління займалась Г. Бугайцева; питання виховання 
патріота-державника у педагогічній спадщині 
Г. Ващенка досліджувала С. Головчук; соматич-
ність буття «вольової характерної людини» у філо-
софсько-педагогічній концепції Г. Ващенка та 
образ людини в освітньому вченні та філософські 
погляди Г. Ващенка охарактеризував В. Довбня; 
духовно-моральне виховання особистості та 
багатофакторність духовно-моральної спадщини 
Г. Ващенка вивчала Л. Петренко. Питання фізич-
ного виховання стали предметом вивчення нау-
ковців О. Вацеби, Г. Вовсяновича, А. Окопного, 
І. Зайченко та ін. Усі дослідники зазначають, що 
в основу виховання професор ставить загально-
людські й національні цінності, а головне завдання 
у вихованні української молоді Г. Ващенко бачив 
у вихованні волі й характеру під «високим гас-
лом»: «Служба Богові й Батьківщині» [1, с. 173].

Науковець В. Довбня стверджує, що Г. Ващенко 
у своїх психолого-педагогічних працях розви-
вав передусім ідеї української системи тіловихо-
вання, а особливістю цієї системи був не сам по 
собі інтерес до тілесності, як такої, та не інтерес 
як до окремої галузі формування людської особис-
тості, а до тілесності як органічної частини розви-
тку духовних сил людини, зміцнення волі людини, 
вироблення витривалості, здібності керувати 

своїм тілом як знаряддям духу. Методологічна 
установка Г. Ващенка щодо тіловиховання орієн-
тує через тіловиховання формувати волю і харак-
тер людини саме в такий спосіб, щоб тіло справді 
стало знаряддям людського духу [6]. 

Як зазначав професор О. Вишневський: 
«Питання тіловиховання Г. Ващенко трактував 
широко, з трьох точок зору. По-перше, як сферу, 
що потребує постійного напруження волі самої 
людини, сферу, яка передбачає прагнення долати 
зовнішні обставини, труднощі, перепони і власну 
слабкість. По-друге, фізичне тіло людини – це 
предмет, від якого залежить сила і здоров’я духу. 
Йдеться тут, отже, про суто християнський догляд 
за тілом, що не є самоціллю, а умовою панування 
духу над ним, звільнення людини від болячок і 
примх тіла, що духові заважають. По-третє, тіло-
виховання Г. Ващенко пов’язує також з вихован-
ням готовності людини до захисту своєї Вітчизни, 
розбудови її господарства, добробуту власної 
родини тощо» [4, с. 36–37].

На думку Б. Шияна, видатний професор 
Г. Ващенко, вивчивши й глибоко проаналізу-
вавши системи фізичного виховання персів, гре-
ків, римлян, аналізує шведську і німецьку системи 
фізичного виховання та розкриває зміст системи 
фізичного виховання у загальному, визначаючи 
завдання гігієнічного (здоров’язберігаючого) вихо-
вання та значення руханки, гри, спорту загалом. 
Після ґрунтовного аналізу досвіду минулого, що 
стосується системи фізичного виховання, видат-
ний педагог формує засади творення україн-
ської системи тіловиховання, які актуальні і нині 
[10, с. 75–76].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз наукових праць та 
дисертаційних досліджень показує, що спадщину 
видатного українського педагога вивчають і дослі-
джують сучасні філософи, історики та педагоги, 
провідне місце в педагогічній спадщині видатного 
педагога посідають питання тіловиховання як 
виховання волі та характеру. Разом із тим теоре-
тико-практичні ідеї та погляди Г. Ващенка щодо 
використання засобів фізичного виховання для 
виховання волі й характеру висвітлені не досить.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета цієї статті полягає у вивченні 
теоретико-практичних ідей та поглядів видатного 
українського педагога Г. Ващенка на виховання 
волі і характеру засобами фізичного виховання. 

Виклад основного матеріалу. Фізичне вихо-
вання було і є основою для розвитку та самовдоско-
налення особистості, фізичного та духовного гарту.

У сучасних підручниках з теорії та методики 
фізичного виховання йдеться про те, що заняття 
фізкультурою та спортом, щоденне виконання 
фізичних вправ, окрім розвитку фізичних зді-
бностей, розвивають й морально-вольові якості 
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людини. На думку Б. Шияна, більшість з того, що 
розуміють під «фізичним вихованням», є одно-
часно і вихованням волі [10, с. 66].

Серед вольових якостей, які найбільш підда-
ються впливові у процесі фізичного виховання, 
є: цілеспрямованість – підпорядкування всіх сил 
для досягнення результату; наполегливість та 
впертість, що має прояв під час подолання труд-
нощів; витримка – здатність до регулювання 
власних почуттів та настрою; рішучість і сміли-
вість – здатність швидко приймати рішення і діяти 
всупереч небезпеці; ініціативність – подолання 
труднощів нетрадиційним методами і засобами. 
Отже, самі заняття фізичними вправами – це вже 
по суті вольовий процес [10, с. 67], тобто прояв 
волі і характеру. Цим міркуванням ми знаходимо 
підтвердження у працях видатного українського 
педагога Г. Ващенка. Свої ідеї та погляди стосовно 
української системи фізичного виховання (тілови-
ховання), виховання волі і характеру засобами 
фізичного виховання Г. Ващенко виклав у праці 
«Тіловиховання як засіб виховання волі і харак-
теру» (Мюнхен, 1956).

Розмірковуючи над проблемою фізичного вихо-
вання, Г. Ващенко ставив питання: «чи можливо 
через тіловиховання формувати волю й виховати 
характер людини саме таким чином, щоб тіло 
стало знаряддям людського духу» і відповідав, що 
«така чи інша вдача людини залежить не стільки 
від її успадкованих властивостей, скільки від 
виховання і самовиховання» [5, с. 40]. Завдання 
фізичного виховання Г. Ващенко формулює чітко: 
«Наше завдання полягає у тому, щоб виховати 
людину міцну духом і тілом, але таку, щоб у неї дух 
панував над тілом» [3, с. 41]. У цьому видатний 
педагог вбачав сенс української системи фізич-
ного виховання.

До чинників, що сприяють вихованню волі і 
характеру, Г. Ващенко відносив долання зовнішніх 
і внутрішніх труднощів, християнський світогляд, 
а також засоби тіловиховання: «руханку», «гім-
настичні вправи», тобто заняття фізичними впра-
вами, гру й заняття спортом [4, с. 36]. 

Основними складниками тіловиховання 
Г. Ващенко називав «гігієнічне виховання» та 
«гімнастичні вправи», які є взаємодоповнюю-
чими. Видатний педагог зазначав, що: «основних 
ділянок дві: гігієнічне виховання та гімнастичні 
вправи. Перше ставить основним своїм завдан-
ням здоров’я, другі – фізичну силу і спритність. 
Зрозуміло, що ці дві ділянки мусять бути поєднані 
між собою і доповнювати одна одну» [3, с. 41].

Заняття фізичними вправами та їх значення 
для виховання волі і характеру Г. Ващенко опи-
сував дуже ретельно. Видатний педагог зауважу-
вав: «Поряд з гігієною <…> як засіб тіловиховання 
стоїть руханка, або гімнастика. Метою руханки є 
удосконалення власного тіла людини, насамперед 

м’язової сили та спритності» [3, с. 51]. Професор 
розрізняв дві форми руханки, які міцно пов’язані 
між собою, – індивідуальну та групову. «Індивіду-
альна гімнастика, – писав педагог, – крім розви-
тку здоров’я, сили, спритності, є розвитком волі і 
характеру, здібності володіти собою, переборю-
вати інертність» [3, с. 52]. Щодо групової руханки 
професор наголошував: «Групова руханка, крім 
розвитку сили і спритності, сприяє вихованню 
організованості і дисциплінованості» [3, с. 53].

Щодо руханки Г. Ващенко зазначав, що у всіх 
народів руханка була пов’язана з військовою під-
готовкою, що набуває особливо великого зна-
чення у вихованні сучасної української молоді. 
Педагог був переконаний, що українська молодь, 
з одного боку, має приділяти багато уваги руханці, 
а з іншого – поєднувати її з військовою підготов-
кою [5, с. 51], особливо груповою, адже «скла-
довою частиною групової гімнастики є марширу-
вання» [3, с. 53].

Особливою формою руханки Г. Ващенко вва-
жав дихальну гімнастику. Як зазначав профе-
сор, дихальна гімнастика полягає в ритмічному 
вдиханні і видиханні. Вона корисно впливає 
на здоров’я людини. «Крім того, – зауважував 
педагог, – вона є одним із засобів опанування 
тіла і підкорення його свідомості». Цікавими, на 
нашу думку, є зауваги Г. Ващенка щодо застосу-
вання дихальної гімнастики. Педагог пропонував 
такий ритм дихання: «4 секунди вдихання, 1 сек. 
затримки його, 4 сек. видихання» [3, с. 53–54].

Однією з головних форм тіловиховання 
Г. Ващенко вважав гру. Педагог зауважував, 
що культивувати гру слід з раннього дитинства 
і наголошував: «Гра є природною властивістю 
дитини…» [3, с. 54]. Разом із тим Г. Ващенко був 
упевнений, що спільні ігри виробляють у дитини 
здібність організовувати, діяти, підкорюватися пев-
ним правилам, бути дисциплінованим. На думку 
педагога, це вже не тільки риси почуття, а й прояв 
волі й характеру, окрім того, зауважував видатний 
педагог: «Гра, особливо групова, виховує у дитини 
наполегливість, витривалість, послідовність у дії, 
свідомість відповідальності і т. ін.» [1, с. 121]. 
Щодо вибору ігор, то професор був упевнений: 
«Це насамперед наші національні ігри, що збере-
глися у нашого народу до останніх часів…». Також 
Г. Ващенко зазначав, що гру обов’язково потрібно 
використовувати у фізичному вихованні підлітків і 
юнаків та наголошував: «Особливо корисні ігри, до 
складу яких включаються пісні і танці» [3, с. 55]. 

Наступним засобом тіловиховання та вихо-
вання волі і характеру, за Г. Ващенком, є заняття 
спортом. «Коли гра супроводжує змагання, – 
говорив видатний педагог, – вона стає спортом» 
[1, с. 313]. «Спорт – вагомий чинник виховання 
характеру» [4, с. 36–37]. Професор виділяв інди-
відуальні та групові види спорту, до першого від-
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носив боротьбу, бокс, «перегони» (легка атлетика, 
змагання з бігу), лещетарство (лижний спорт), 
до другого – «гру у копаного м’яча» (футбол), 
«відбиванку» (волейбол). Не заперечуючи зна-
чення та користь занять індивідуальними видами 
спорту, Г. Ващенко все ж таки надавав перевагу 
груповим видам. З цього приводу педагог говорив: 
«Не заперечуючи користі індивідуального спорту 
щодо розвитку фізичної сили і спритності, мусимо 
зазначити, що він має в собі небезпеку захоплення 
ним з мотивів честолюбства і занедбання інших, 
важливих завдань в особистому і громадському 
житті…» і додавав: «слід підтримувати груповий 
спорт…» [3, с. 26].

Професор Г. Ващенко був упевнений, що заняття 
спортом сприяють розвитку фізичних здібностей 
людини та зміцнення мускулатури, сприяють роз-
витку фізичних якостей, таких як спритність і витри-
валість, окрім того, спорт виховує наполегливість, 
організованість, дисциплінованість, товариськість 
та почуття відповідальності, виховує волю і харак-
тер. Г. Ващенко наголошував: «він (спорт) є доброю 
підготовкою до військової служби» [1, с. 124].

Однією з важливих ділянок тіловиховання 
Г. Ващенко вважав гігієнічне виховання щодо вихо-
вання організованості, дисциплінованості, вихо-
вання волі і характеру, а також для підвищення 
рівня здоров’я їх важко переоцінити. До складни-
ків гігієнічного виховання, що сприяють вихованню 
волі і характеру, педагог відносив режим праці та 
відпочинку і раціональне харчування. 

Щодо «гігієни» харчування педагог зауважував, 
що їжа людини мусить бути простою і здоровою. 
На думку педагога, важливим для виховання волі і 
характеру є режим харчування, з цього приводу він 
говорив, що «велике значення з погляду здоров’я, 
а також з погляду виховання волі і характеру має 
регулярність у їжі» [3, с. 45–46].

Наступним складником гігієнічного вихо-
вання, засобом тіловиховання та виховання волі 
та характеру Г. Ващенко вважав «розумну орга-
нізацію праці», тобто режим праці та відпочинку. 
Професор наголошував, що «для підтримання 
здоров’я і розвитку волі і характеру велике зна-
чення має розумна організація праці» [3, с. 49]. 
На думку педагога, саме в ній проявляється харак-
тер людини [5, с. 46]. 

У контексті нашого дослідження мусимо зазна-
чити, що великого значення для виховання орга-
нізованості та дисциплінованості, виховання волі 
і характеру української молоді Г. Ващенко нада-
вав організації та проведенню турпоходів. Як від-
значав видатний педагог: «Умови таборового 
життя дають багато можливостей для виховання 
у молоді дисциплінованості й організованості» 
[1, с. 375]. Наголошуючи на тому, що у турпоході 
перш за все виховне значення має сам розпоря-
док «таборового життя», а саме: «вставання в пев-

ний час, спільна молитва, зарядкова гімнастика, 
в певний час снідання, обід і вечеря, – все це орга-
нізує юнака й виробляє у нього здорові навички» 
[1, с. 376]. Окрім того, виконання ранкової гімнас-
тики (зарядки), використання фізичних вправ, рух-
ливих ігор, заняття спортом сприяють вихованню 
дисциплінованості та організованості, відпові-
дальності, привчають молодь координовано діяти 
зі своїми товаришами, виховують почуття пошани 
до товаришів. Як писав видатний педагог: «Підля-
гати керівництву, поводитись чемно з товаришами 
і т. ін.», що теж, на нашу думку, сприяє вихованню 
волі і характеру. Також Г. Ващенко зауважував, що 
у турпоходах можлива й організація військового 
вишколу, під час якої молодь привчається до вій-
ськової дисципліни. Адже видатний педагог був 
впевнений, що наша молодь мусить бути готова 
до «збройного удару з ворогом <…> і щоб вийти 
переможно з цього удару, вона має бути добре під-
готованою» [3, с. 53].

Висновки. Отже, проведене дослідження дає 
підстави стверджувати, що Г. Ващенко є творцем 
української системи фізичного виховання, першо-
черговим завданням якої є виховання людини міц-
ної духом і тілом, але такої, щоб у неї дух пану-
вав над тілом. Його теоретико-практичні ідеї та 
погляди на виховання волі і характеру засобами 
фізичного виховання актуальні й нині. 

Видатний педагог виділяв два взаємодопов-
нюючі складники тіловиховання: «гімнастичні 
вправи» (заняття фізичними вправами) та гігіє-
нічне виховання. Засобами тіловиховання та вихо-
вання волі і характеру Г. Ващенко називав індиві-
дуальну й групову гімнастику, руханку та дихальну 
гімнастику. Особливими засобами фізичного вихо-
вання педагог вважав гру та заняття спортом, що 
виховують спостережливість, дисциплінованість, 
наполегливість, уміння переборювати труднощі, 
почуття відповідальності, виховують волю і харак-
тер. З видів спорту вчений надавав перевагу 
командним видам спорту.

Вихованню волі і характеру, за Г. Ващенком, 
сприяють гігієна харчування та «розумна орга-
нізація праці», тобто дотримання режиму праці 
та відпочинку. Великого значення для виховання 
дисциплінованості, організованості, волі і харак-
теру української молоді Г. Ващенко надавав орга-
нізації та проведенню «таборів серед природи» 
(турпоходів, які мають бути організовані на заса-
дах свідомої дисципліни). На думку педагога, 
саме таборове життя: розпорядок дня, заняття 
гімнастикою, ігри та заняття спортом сприяють 
вихованню волі і характеру, а також є підготовкою 
до військової служби. 

Здійснене дослідження не вичерпує всіх аспек-
тів аналізованої проблеми. Подальшого розгляду 
потребують питання обґрунтування взаємозв’язку 
фізичного та естетичного виховання, фізичного 
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та патріотичного виховання у науково-педагогіч-
ній спадщині Г. Ващенка; профілактичний напрям 
у фізичному вихованні особистості в концепції 
Г. Ващенка тощо.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Розглянемо питання співпраці школи та родини 
в галузі фізичного виховання, зокрема такі його 
аспекти, як зміцнення здоров’я.

Фахівці одностайно зазначають вплив фізич-
ного розвитку дитини на такий важливий ком-
понент у формуванні всебічної, гармонійно роз-
виненої особистості, як підготовка до роботи, 

залучення людей до роботи. Цю думку найбільш 
яскраво виразили у своїх працях Т. Круцевич, 
Г. Безверхня та низка інших вчених [1].

Сім’я має вирішальне значення для виховання, 
соціалізації та формування особистості учня, а 
життя дитини органічно пов’язано зі способом 
життя її сім’ї, батьків. У цьому середовищі дитина 
засвоює елементарні поведінкові навички, знання 
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Фізичне виховання відіграє значну роль у 
підготовці всебічно розвиненої молодої 
людини, яка здатна успішно працювати в 
різних галузях економіки та соціокультурної 
сфери, захищати свою батьківщину. Отже, 
завдання школи – не лише підготувати 
високоосвіченого, висококультурного юнака, 
а й створити необхідні передумови для його 
всебічного фізичного розвитку.
Перші вихователі, учителі дітей – це 
батьки, родина. Рівень сформованості 
людяності, духовності та гідності дітей 
залежить від рівня їхньої культури, на якому 
закладені основи багатьох навичок і зви-
чок, винесені ціннісні судження, а життєва 
позиція визначена днякою мірою з урахуван-
ням способу життя батьків. Фахівці одно-
стайно відзначають вплив фізичного розви-
тку дитини на такий важливий компонент 
формування всебічної, гармонійно розвине-
ної особистості, як підготовка до трудової 
діяльності, залучення людей до праці.
Сім’я має вирішальне значення для вихо-
вання, соціалізації й формування особис-
тості школяра, а життєдіяльність дитини, 
що не являє собою самостійного способу 
життя людини і його світогляду, органічно 
включається у спосіб життя родини, бать-
ків. У цьому середовищі дитина засвоює 
елементарні навички поведінки, знання й 
практичні вміння, тут формуються основи 
її ціннісних орієнтацій і ставлення до навко-
лишнього світу. На їхню якість і спрямова-
ність істотно впливає мікроклімат родини. 
Він, у свою чергу, залежить від низки чинни-
ків, таких, наприклад, як професія, освіта, 
загальна культура, взаємини, ціннісні орієн-
тації й інтереси батьків.
Під час проведення вправ з дітьми дорослі 
повинні гарантувати їхню безпеку. Не можна 
тримати дитину за руку, коли її піднімаєш, 
оскільки через недостатній розвиток опо-
рно-рухового апарату можна спричинити 
травмування.  Краще тримати дитину за 
стегна або передпліччя. Хребет повинен 
бути захищений від ненормального відхи-
лення, а голова дитини має бути захищена 
від удару або сильного повороту.
Ураховуючи ці характеристики, батьки 
можуть використовувати фізичні вправи, 
щоби допомогти формувати такі риси 
характеру, як ініціативність, рішучість, смі-
ливість, наполегливість, воля до перемоги 
тощо. Для цього потрібно ознайомитись 
із фізичними вправами й іграми, які можна 
використовувати в сім’ї, на дворі,  майдан-
чику тощо.

Ключові слова: фізичне виховання, патріо-
тизм, учні, засоби.

Physical education plays a significant role in the 
preparation of a well-developed young person, 
able to successfully work in various sectors of the 
economy and socio-cultural sphere, to defend 
the Motherland.
Therefore, the task of the school is not only to 
prepare a highly educated, highly cultured young 
person, but also to create the necessary prereq-
uisites for its comprehensive physical develop-
ment.
The first educators, teachers of children are par-
ents, family. The level of their humanity, spiritu-
ality, dignity of children depends on the level of 
their culture, which lay the foundations for many 
skills, habits, valuable judgments are made and 
to a certain extent a further life position is deter-
mined in view of the parents’ lifestyle. Experts 
unanimously note the impact of the physical 
development of the child on such an important 
component of the formation of a comprehensive, 
harmoniously developed personality, such as 
preparation for work, involvement of people in 
work. 
The family is crucial for the education, socializa-
tion and formation of the student’s personality, 
and the life activity of the child, not being yet an 
independent way of life of a person and his out-
look, is organically incorporated into the lifestyle 
of the family, the parents. In this environment, 
the child learns basic behavioral skills, knowl-
edge and practical skills, which forms the basis 
of its value orientations and attitudes to the out-
side world. Their microclimate has a great influ-
ence on their quality and orientation. It, in turn, 
depends on a number of factors, such as, for 
example, profession, education, general culture, 
relationships, values and interests of parents.
When exercising with children, adults should 
ensure their safety. Lifting, it is impossible to 
hold the baby by the hand, as due to insufficient 
development of the musculoskeletal system can 
cause injury. It is better to hold the baby by the 
hips or forearms. The spine should be protected 
from abnormal deflection, and the baby’s head 
should be protected from shock or bending.
 With these characteristics in mind, parents can 
use physical exercises to help form traits such as 
initiative, determination, courage, perseverance, 
the will to win, and more. To do this, familiarize 
yourself with the exercises and games that can 
be used in the family, the court yard and more.
Key words: Physical Education, patriotism, stu-
dents, means.
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та практичні навички, тут формуються основи її 
ціннісних орієнтацій та ставлення до світу. На їхню 
якість і спрямованість істотно впливає мікроклімат 
родини, який, у свою чергу, залежить від низки чин-
ників, як-от професія, освіта, загальна культура, 
стосунки, ціннісні орієнтації й інтереси батьків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сьогодні, орієнтуючись на психічний розвиток 
дитини, учителі, на жаль, приділяють мало уваги 
її фізичному вдосконаленню. Два заняття фізич-
ною культурою на тиждень дають лише 10% від 
кількості фізичних навантажень, необхідних моло-
дому організму. А під час перерв рухова актив-
ність дітей дезорганізована і зазвичай недостатня. 
Повернувшись додому зі школи, вони довго сидять 
за домашнім завданням або біля телевізора. Усе 
це призводить до фізичного недорозвинення орга-
нізму, різних захворювань.

Причому властивості м’язових мікронасосів 
у таких дітей розвиваються повільно. Циркуля-
торна лабораторія Інституту фізіології під керів-
ництвом члена кореспондента Академії наук, док-
тора біологічних наук М. Арінчина обстежила дітей, 
які пішли в 1 клас, і виявила, що половина з них 
не використовувала м’язові помпи через поганий 
фізичний розвиток. Отже, можна зробити висно-
вок, що серце таких дітей уже працює на знос [2].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Одним зі способів реаліза-
ції такого підходу до навчання та виховання дітей 
і молоді є фізичні вправи на уроках фізичної куль-
тури. Тому виникла нагальна потреба в поширенні 
знань про використання фізичних вправ і наванта-
жень для дітей початкових класів.

Мета статті – проаналізувати й обґрунтувати 
спільну діяльність школи та сім’ї з удосконалення 
фізичного виховання учнів молодших класів.

Виклад основного матеріалу. Роль сім’ї 
у вихованні дітей уже давно науково обґрунтована 
і практично доведена. Однак не всі сім’ї мають 
рівень організації фізичного виховання, який від-
повідає вимогам. Багато батьків уважають заняття 
спортом марною тратою часу, забороняють дітям 
відвідувати спортивні секції та систематично тре-
нуватися. Це одна із причин зниження інтересу до 
фізичного виховання. Як наслідок – відсутність 
рухової активності, ослаблення організму, усілякі 
захворювання. Фізична робота та спорт заміню-
ються статичними заняттями: наприклад, при-
близно 29% школярів систематично беруть участь 
у позакласних видах спорту, тоді як 70–75% шко-
лярів проводять більшу частину свого вільного 
часу за переглядом телевізора.

А. Макаренко також закликав батьків обла-
штувати спортивний шлях для своїх дітей. Це 
образне звернення актуальне в наш час. Батьки 
зобов’язані викликати в підлітків інтерес до спорту, 
орієнтувати їх на фізичне виховання, заохочувати 

їх до участі у змаганнях, допомагати їм вибрати 
власний вид спорту.

Категорично і недвозначно визначив роль бать-
ків у вихованні дітей за Ж.-Ж. Руссо. Він уважав, 
що той, хто не може виховувати дітей, не повинен 
їх мати, і ні бідність, ні робота, ні повага до людей 
не позбавляють батьків обов’язку виховувати 
власних дітей [3].

Батьки – перші вихователі. Час повернути дітей 
сім’ям, а сім’ї – дітям, час припинити протистояння 
школи та сім’ї. Батьки повинні відповідати перед 
своєю совістю, людьми та державою за виховання 
власних дітей. Це було раніше. Сім’я – це нація, 
нація в мініатюрі. Рівень культури та виховання дітей 
залежить від рівня її культури. Саме тут форму-
ються людяність, духовність, гідність, а також культ 
матері та батька, бабусі і дідуся, культ клану і людей.

Не випадково народна педагогіка надає першо-
рядного значення виховному клімату сім’ї як осно-
вному чиннику формування особистості. «Навіщо 
скарб, коли в сім’ї добре», – кажуть люди, і цей 
вираз має глибокий педагогічний сенс. Часто 
можна почути, що хороша та сім’я, де ростуть 
хороші діти. Це підкреслює особливу роль, яку 
відіграє загальний клімат сім’ї, її настрої, звичаї й 
орієнтація у вихованні дітей.

У педагогіці такий потужний чинник форму-
вання особистості чітко визначався як виховання 
на прикладі: «Хороший приклад кращий за сто 
слів». Це твердження розкриває схильність дитини 
до наслідування старшого брата чи сестри, матері 
чи батька, сильнішого або розумнішого супутника, 
а також популярну навчальну практику успадку-
вання за принципом «роби, як я» [4].

Перші вчителі маленької дитини – її батьки, але 
часто процес навчання починається раніше, ніж 
вони встигають усвідомити цей факт.

Діти вивчають спосіб життя батьків, родина 
закладає основу для багатьох навичок, звичок, 
ціннісних суджень, визначає життєву позицію 
молодого покоління. Деякою мірою це стосується і 
ставлення до фізичної культури, до активного вико-
ристання її засобів у повсякденному житті – для 
зміцнення здоров’я, усебічного розвитку та зміс-
товної організації дозвілля. Аналізуючи ступень 
освітньої системи, першим завданням дошкільної 
освіти Г. Ващенко визначає фізичний розвиток 
дитини. Природним учителем маленької дитини є 
мати. Найкращі наслідки у вихованні дітей дошкіль-
ного віку може дати співпраця сім’ї та дитячого 
садка. Це дозволяє нам зберігати єдність у напря-
мах і методах виховання. Такий зв’язок повинен 
існувати між школою та сім’ями. Школа пови-
нна виховувати в дітей повагу до батьків, батьки 
мають створювати умови для виконання шкільних 
завдань і фінансово підтримувати школу. Це було 
особливо необхідне, на думку Г. Ващенка, у перші 
роки існування незалежної української держави.
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На жаль, згідно з оптимістичними науковими 
дослідженнями, сьогодні фізичною культурою 
дітей цікавиться не більше 20% батьків. Учителі 
повинні зробити батьків кожного учня прихильни-
ками фізичного виховання, а отже, їхніми співу-
часниками. Для успішного залучення всіх учнів 
до фізичних вправ необхідно передусім переко-
нати батьків у цілющій ролі фізичного виховання, 
показати їм, що формування трудових звичок, 
зокрема навчальних, також є частиною завдань 
фізичного виховання.

Щоб забезпечити ефективність фізичного вихо-
вання, батьки повинні знати, який виховний вплив 
на дітей здійснюється у класі та після навчаль-
них годин. Такі знання необхідні для підтримання 
наступності та забезпечення єдиної педагогічної 
лінії в поданні вимог до дитини. Справді, у комп-
лексі навчальної діяльності кожний елемент пови-
нен чітко виконувати свої функції. Інакше система 
не працюватиме [5].

Функції батьків в організації фізичного вихо-
вання дітей можна згрупувати так:

1) створення необхідних матеріально-технічних 
умов для занять удома;

2) контроль і сприяння дотриманню дітьми роз-
порядку дня, правил особистої гігієни, загартову-
вання, ранкових вправ і домашніх завдань;

3) безпосередня участь у змаганнях сімейних 
команд, оздоровчих днях, спортивних і мистецьких 
вечорах, фізкультурно-мистецьких святах, іграх, 
розвагах, прогулянках;

4) організація змагань та ігор на ігрових май-
данчиках за місцем проживання й у школі;

5) виконання обов’язків державних тренерів і 
суддів.

Отже, успішне вирішення проблем фізичного 
виховання учнів можливе лише за умови спільних, 
узгоджених дій школи та сім’ї (маються на увазі не 
лише батьки, а й дідусь і бабуся, брат і сестра). 
Школа навчає дітей виконувати фізичні вправи, 
надає знання, інструктує та радить. Оздоровлення 
та загартовування дітей, формування постави, 
розвиток моторики та розвиток морально-вольо-
вих якостей засобами фізичної культури здійсню-
ються школою та сім’єю разом. У формуванні 
в дітей звичок раціонально займатися гігієнічними 
навичками головну роль відіграє сім’я. Умовний 
розподіл обов’язків вказує на те, що ні школа без 
сім’ї, ні родина без школи не зможуть успішно 
загартувати молоде покоління [6].

Висновки. Фізичне виховання виходить на 
перший план сьогодні, адже пріоритет здоров’я – 
найвищий. У сім’ї фізичне виховання дітей забез-
печується створенням здорового способу життя, 
правильною організацією розпорядку дня, занять 
спортом, загартовуванням тіла тощо.

Сім’я посідає особливе місце у вихованні 
дитини від народження до школи. Більшість бать-

ків хочуть бачити своїх дітей здоровими, життє-
радісними, спритними та сильними. Формування 
цих якостей багато в чому залежить від організації 
навчально-виховного процесу, зокрема фізичного 
виховання в сім’ї.

Сім’я була і залишається головним центром, де 
відбуваються становлення та розвиток особистості 
дитини. Саме батьки вводять дитину у складний 
світ людських стосунків, вчать відрізняти добро 
від зла, добре від поганого. Життєві уроки, отри-
мані в сім’ї, мають величезну виховну силу, адже 
їх дають найближчі люди – мама, тато, бабуся.

Зміст виховання в сім’ї визначається метою 
виховання в демократичному суспільстві та специ-
фікою сімейного виховання. Тому його складовими 
частинами є добре відомі сфери освіти – фізична, 
інтелектуальна, моральна, трудова, екологічна, 
сексуальна тощо.

Значна частина батьків впевнені, що основи 
фізичного виховання повинні бути закладені в дитя-
чому садку чи школі, звільняють водночас себе від 
відповідальності за фізичне виховання дітей у сім’ї.

Турбота про здоров’я та всебічний розвиток 
дитини починаються з організації здорового спо-
собу життя. Він включає: позитивний психоло-
гічний клімат у сім’ї, доброзичливе ставлення 
батьків до дитини й один до одного, раціональне 
харчування, систематичне використання вправ та 
загартовування, трудова діяльність дитини, нега-
тивне ставлення батьків до алкоголю та куріння.

Здоров’я дитини та її фізичний розвиток багато 
в чому залежать від стану здоров’я її батьків. Май-
бутня мама під час вагітності повинна не допус-
кати впливу негативних чинників. Батьки повинні 
знати, що основи здоров’я закладаються в перші 
місяці життя малюка.

Одним з основних гігієнічних засобів нормаль-
ного фізичного розвитку в сім’ї є розпорядок дня. 
Його необхідність обґрунтована вченням І. Пав-
лова про певне чергування основних аспектів 
вищої нервової діяльності людини. Формування 
біоритмів збудження їжі, сну й активного неспання 
сприяє нормальній роботі внутрішніх органів.

Арсенал оздоровчих заходів із дітьми 
обов’язково має передбачати гімнастичні вправи 
(із предметами або без них). Однак, крім цього, 
доцільно включати вправи, виконані за допомогою 
дорослих, у кожний гімнастичний комплекс. Це 
може бути підняття дитини за талію вгору, різні пово-
роти дитини в руках батьків – уперед, назад, убік. 

Нарешті, існує багато ігор на свіжому повітрі 
для батьків і дітей, у яких циклічні рухи поєдну-
ються з гімнастичними. Однак варто попередити 
щодо надмірного захоплення вправами з різними 
просуваннями рук, мотузок, поперечин, оскільки 
вони дають інтенсивне навантаження на суглоби, 
зв’язки та м’язи плечового пояса і можуть при-
звести до звуження груди і деформацій.
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Проводячи вправи з дітьми, дорослі повинні 
убезпечити їх. Підіймаючи, не можна тримати 
дитину за руку, бо через недостатній розвиток опо-
рно-рухового апарату можна спричинити травму. 
Краще тримати дитину за стегна або передпліччя. 
Хребет повинен бути захищений від ненормаль-
ного відхилення, а голова дитини – захищена від 
удару або сильного повороту.

Ураховуючи ці характеристики, батьки можуть 
використовувати фізичні вправи, щоби допомогти 
формувати такі риси характеру, як ініціативність, 
рішучість, сміливість, наполегливість, воля до 
перемоги тощо. Для цього потрібно ознайомитись 
із фізичними вправами й іграми, які можна вико-
ристовувати в сім’ї, на дворі, майданчику тощо.

Саме в сім’ї слід скласти розуміння життєвої 
важливості фізичних навантажень, сформувати 
звичку до регулярних фізичних вправ. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Потреба у постійному контролі фізичного стану 
студентів виникає за умов природного біологіч-
ного розвитку і вдосконалення рухових функцій у 
складних умовах взаємодії з навколишнім серед-

овищем. З позиції фундаментальних положень 
біології, фізіології рухової активності, теорії діяль-
ності функціональних систем, адаптації і здоров’я, 
фізичний стан характеризується сукупністю 
показників, які відображають статеві особливості, 
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Стаття присвячена актуальній проблемі 
контролю фізичного стану студентської 
молоді в процесі фізичного виховання. 
Дослідницька робота проводились на базі 
Білоцерківського національного аграрного 
університету м. Білої Церкви з дівчатами 
18–19 років. У педагогічному експерименті 
взяли участь 152 дівчини. Протоколи експе-
риментальних досліджень підтримано комі-
сією з біоетики Білоцерківського національ-
ного аграрного університету. Відповідно 
до етичних стандартів студенти були 
задіяні у дослідженні добровільно при пись-
мовій згоді на участь у всіх етапах педаго-
гічного експерименту, на подальший аналіз 
й оприлюднення їх особистих даних під час 
розгляду та висвітлення результатів дослі-
дження.
Достовірність і обґрунтованість результа-
тів педагогічного експерименту забезпечу-
ється чітким вибором теоретико-мето-
дологічної бази дослідження; коректним 
застосуванням комплексу взаємодоповнюю-
чих методів дослідження, адекватних меті 
дослідження; репрезентативністю проана-
лізованих емпіричних даних; математико-
статичною обробкою та інтерпретацією.
В статті розглянута факторна структура 
фізичного стану дівчат 18-19 років. Визна-
чено відсотковий вклад кожного фактору, 
та встановлено, що загальний фізичний 
стан детерміновано групою з чотирьох 
факторів: фізичний розвиток має найбіль-
ший внесок – 40,2%, функціональний стан 
серцево-судинної та дихальної системи 
має внесок – 29,1%, фізична працездат-
ність та координаційні здібності мають 
внесок – 11,7%, фізична підготовленість, 
зокрема швидкісні, швидкісно-силові якості, 
спритність та гнучкість мають вне-
сок – 3,5%, що у сукупності становлять 
84,5% поясненої дисперсії. Нами встанов-
лено, що антропометричний статус визна-
чає фізичний стан і після закінчення пубер-
татного періоду. Найбільше факторне 
навантаження мають показники, які харак-
теризують тотальні розміри тіла: обхват 
талії (r= -0,981 при р<0,01); обхват грудної 
клітки (r= -0,972 при р<0,01); обхват тазу 
(r= -0,960при р<0,01), а також показники, які 
характеризують жировий компонент: сума 
шкірно жирових складок (r= -0,982при р<0,01); 
складка під підвздошною кісткою, (r=-0,977 
при р<0,01); внутрішня ікроножна складка  
(r= -0,953 при р<0,01). 
Представлений аналіз досліджуваних показ-
ників, які складають основу усіх чотирьох 
факторів. Отримані результати мають 
прогностичні значення для індивідуалізації 
та диференціації педагогічного процесу, а 
також оцінки впливу основних педагогічних 

засобів і методів в процесі фізичного вихо-
вання.
Ключові слова: факторний аналіз, фізичний 
стан, дівчата.

The article is devoted to the actual problem 
of controlling the physical condition of young 
students in the process of physical education. 
The research was carried out on the basis of 
Belotserkovsky National Agrarian University of 
Bila Tserkva with girls of 18-19 years. 152 girls 
participated in the pedagogical experiment. The 
experimental research protocols were supported 
by the Bioethics Commission of the Belotserkov 
National Agrarian University. In accordance with 
ethical standards, students were voluntarily 
involved in the study with the written consent to 
participate in all stages of the pedagogical experi-
ment, to further analyze and disclose their per-
sonal data during review and presentation of the 
research results.
The reliability and validity of the results of the ped-
agogical experiment is provided by a clear choice 
of the theoretical and methodological base of 
the research; the correct application of a set of 
complementary research methods adequate to 
the purpose of the research; the representative-
ness of the empirical data; mathematical-static 
processing and interpretation.
The factor structure of physical condition of 
girls of 18-19 years is considered in the article. 
The percentage contribution of each factor was 
defined, and it was fond that the overall physi-
cal condition was determined by a group of four 
factors: physical development has the highest 
contribution – 40,2%, the functional state of the 
cardiovascular and respiratory system contrib-
utes has 29,1%, physical performance and coor-
dination abilities contribute have 11,7%, physical 
ability, including speed, muscle power, agility and 
flexibility, make up 3,5%, which together account 
for 84,5% of the explained variance. We have 
found that anthropometric status determines 
the physical state after the puberty period, too. 
The highest factor loadings have indicators that 
characterize the total body size: waist (r = -0.981 
at p <0.01); chest (r = -0.972 at p <0.01); pelvic 
girth (r = -0.960 at p <0.01), as well as indica-
tors that characterize the fat component: the sum 
of skin-fat creases under iliac bones (r = -0.982 
at p <0.01); inner gastrocnemius fold (r= -0,953 
at р<0,01).
The analysis of the studied indicators, which 
form the basis of all four factors, is presented. 
The received results have got prognostic value 
for the individualization and differentiation of the 
pedagogical process, as well as assessing the 
impact of basic pedagogical tools and methods 
in the process of physical education.
Key words: factor analysis, physical condition, 
girls.
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антропометричний профіль, фізичну підготов-
леність, функціональний стан м’язової і кардіо – 
респіраторної системи людини [3, с. 82; 10, с. 77;  
18, с. 153]. В процесі індивідуального розвитку 
вклад цих перемінних у формуванні фізичного 
статусу людини міняється. Необхідність такого 
контролю ще гостріше відчувається в тих умовах, 
коли організм людини піддається штучно спрямо-
ваним впливам з метою реалізації тих чи інших 
соціальних, біологічних, фізичних або інших про-
грам вдосконалення його окремих функцій або 
всієї системи в цілому [2, с. 25-27; 11, с. 187].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Рухова активність – невід’ємна частина поведінки 
людини, яка повинна забезпечувати нормальне 
функціонування систем організму й збереження 
здоров’я [7, с. 148; 9, с. 75; 13, с. 11]. За останні роки 
значно зріс обсяг навчального навантаження сту-
дентів вищих навчальних закладів України. Вплив 
інноваційних освітніх навантажень з високим рів-
нем психоемоційного та інтелектуального наван-
таження, сприйняття і переробка різної інформа-
ції в умовах дефіциту часу, підвищені вимоги до 
об’єму і якості знань, інтенсивне використання 
комп’ютерної техніки у навчальному процесі нега-
тивно відображаються на функціональних можли-
востях організму [5, с. 40; 12, с. 85-94].У зв’язку 
з цим, у більшості студентів спостерігається вира-
жене напруження всіх регуляторних механізмів та 
зниження функціональних можливостей організму 
на фоні явного дефіциту фізичних навантажень 
[4, с. 29-31]. Успішність оволодіння навчальною 
програмою обумовлена багатьма факторами, 
серед яких доволі значимими являються здоров’я 
студентів, їх фізичний розвиток, фізична пра-
цездатність та підготовленість [6, с. 94]). Період 
навчання у вищому навчальному закладі харак-
теризується формуванням типових для дорослої 
людини параметрів тіла, зокрема довжини тіла, 
завершенням статевого розвитку, процесом закос-
теніння хребта і завершенням соматичного фор-
мування [8, с. 9; 15, с. 135-154].

Виникає науковий інтерес у дослідженні струк-
тури фізичного стану, зокрема фізичного розвитку 
дівчат 18-19 років, оскільки у даному віці закінчу-
ється біологічний розвиток і морфо-функціональні 
показники набувають оптимальних значень [1, с. 8; 
14, с. 332; 16, с. 98-99; 17, с. 13-20]. У даному віці 
організм людини має найбільшу стабільність, еко-
номічність і реактивність у відповідь на дію стрес-
фактора будь-якої модальності.

Мета статті – визначити факторну структуру 
фізичного стану дівчат 18-19 років.

Виклад основного матеріалу. В ході нашого 
дослідження були проаналізовані дані констату-
ючого експерименту. Для визначення структури 
фізичного стану дівчат 18-19 років нами був про-
ведений факторний аналіз, який дозволив встано-

вити, та оцінити відсотковий вклад кожного фактору. 
Отже, структуру фізичного тану дівчат детермі-
новано групою з чотирьох факторів: фізичний 
розвиток (40,2%), функціональний стан серцево-
судинної та дихальної системи (29,1%), фізична 
працездатність та координаційні здібності (11,7%), 
фізична підготовленість, зокрема швидкісні, швид-
кісно-силові якості, спритність та гнучкість (3,5%). 

Аналіз факторної структури фізичного стану 
дівчат 18-19 років підтвердив, що фізичний роз-
виток займає провідне місце серед факторів, що 
визначають фізичний стан людини. Перший фак-
тор, ототожнений нами з фізичним розвитком 
дівчат 18-19 років має факторне навантаження 
показників, які характеризують тотальні розміри 
тіла: обхват талії (r= -0,981при р<0,01); обхват 
грудної клітки (r= -0,972 при р<0,01); обхват тазу 
(r= -0,960при р<0,01), довжина тіла (r=0,953 при 
р<0,01); маса тіла (r = -0,935при р<0,01), індекс 
маси тіла (r= -0,924 при р<0,01) обхват плеча  
(r= -0,867 при р<0,01), обхват стегна (r= -0,835 при 
р<0,01). Також перший фактор має факторне 
навантаження показників, які характеризують 
жировий компонент: сума шкірно жирових скла-
док (r= -0,982при р<0,01), складка під підвздош-
ною кісткою, (r=-0,977 при р<0,01), внутрішня ікро 
ножна складка  (r= -0,953 при р<0,01), складка 
під лопаткою (r=-0,930 при р<0,01 ), складка 
біцепсу (r=-0,918 при р<0,01) складка тріцепсу  
(r=-0,876 при р<0,01). Усі вони складають основу 
першого фактору, який має найбільший вне-
сок – 40,2% до загальної дисперсії. Середньо-
статистичні результати показників, які складають 
основу першого фактору представлені в таблиці 1.

В ході дослідження показників фізичного роз-
витку дівчат 18-19 років, були отримані середні 
значення антропометричних показників, харак-
тер розподілу яких знаходився в межах вікових 
норм. Аналіз індивідуальних показників індексу 
маси тіла (ІМТ) у дівчат дав змогу констатувати, 
що дефіцит маси тіла мали 17,8 % (n=27) студен-
ток, масу тіла в межах норми мали 61,2% (n=93), 
надмірну масу тіла мали 13,1 % (n=20) дівчат і 
ожиріння 1 ступеня мали 7,9 % (n=12) осіб. Спо-
стерігається висока варіативність показників маси 
тіла (МТ), ІМТ та п’яти шкірно-жирових складок і 
їх суми, коефіцієнти варіації перевищують 14,5%, 
що свідчить про неоднорідність вибірки.

Другий по значимості фактор, який визна-
чає структуру фізичного стану має факторне 
навантаження показників, які характеризують 
діяльність серцево-судинної та дихальної сис-
теми: частота серцевих скорочень у стані спокою 
(r = -0,882 при р<0,01); життєва ємність легень  
(r = 0,831при р<0,01); індекс Робінсона (r = -0,785  
при р<0,01); артеріальний тиск систолічний (r = 
0,747 при р<0,01); артеріальний тиск діастоліч-
ний (r = 0,741при р<0,01); систолічний об’єм крові 
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(r = 0,738 при р<0,01); хвилинний об’єм крові  
(r = 0,732 при р<0,01). Даний фактор має внесок  
до загальної дисперсії 29,1%.

Третій по значимості фактор має факторне 
навантаження показників, які характеризують 
фізичну працездатність та координаційні зді-
бності: індекс Руф’є (r = 0,862 при р<0,01); усклад-
нена проба Ромберга (r = 0,795 при р<0,01). 
Даний фактор має внесок до загальної дисперсії 
11,7%. Середньостатистичні результати, які харак-
теризують другий і третій фактори представлені 
в таблиці 2.

У переважної більшості дівчат 18-19 років 
індивідуальні результати життєвої ємності легень 
(ЖЄЛ) знаходились в межах вікової норми, і лише 
у 23,0%(n=35) результати знаходились нижче віко-
вих норм. 

Значення індексу Робінсона – являється важ-
ливим критерієм для резерву і економізації функ-
ції кардіо – респіраторної системи і свідчить про 
аеробні можливості організму. Тому цей показник 
в роботі ми використали для дослідження дихаль-
ної системи. Індивідуальні показники значень 
індексу Робінсона у дівчат 18-19 років оцінюва-
лись на рівні нижче середнього та середнього.

Середньостатистичний результат частоти 
серцевих скорочень у стані спокою (ЧСС)зна-
ходиться вище вікової норми, ознаки брадикар-
дії характерні для 3,3% (n=5) дівчат, викликає 
також занепокоєння той факт, що у 54,6% (n=83) 
дівчат 18-19 років індивідуальні результати зна-
ходяться в межах від 84 уд·хв-1 до 120 уд·хв-1, 
даний факт може свідчити про психоемоційне 
напруження. 

Таблиця 1
Показники фізичного розвитку дівчат 18-19 років, (n=152)

Показники х S Min. Max.
ДТ, см 167,2 4,33 152,0 187,0
МТ, кг 62,4 11,26 42,8 99,5
ІМТ, кг·м2 22,5 4,75 15,8 34,1
ОГК, см 86,1 7,34 74,0 107,0
Обхват плеча, см 27,2 2,38 21,0 35,0
Обхват талії, см 69,4 7,55 55,0 93,0
Обхват тазу, см 95,7 6,17 83,0 118,0
Обхват стегна, см 53,2 5,11 31,0 69,0
Шкірно-жирова складка біцепсу, мм 12,7 6,71 2,3 35,0
Шкірно-жирова складка тріцепсу, мм 20,5 7,84 9,5 39,0
Шкірно-жирова складка під лопаткою, мм 16,7 9,51 4,5 43,0
Шкірно-жирова складка під підвздошною кісткою, мм 14,8 5,45 4,5 34,0
Внутрішня ікро ножна складка, мм 19,9 6,34 6,7 46,0
Сума шкірно-жирових складок, мм 83,7 31,2 31,5 173,0

Таблиця 2 
Показники функціонального стану та фізичної працездатності дівчат 18-19 років, (n=152)

Показники х S Min. Max.
ЖЄЛ, л 3,6 0,46 2,1 4,5
Індекс Робінсона, у.о. 95,3 15,11 67,0 145,0
ЧСС уд·хв-1 86,8 10,28 59,0 119,0
СОК, мл 63,7 6,25 44,8 79,1
ХОК, л·хв-1 5,4 0,55 3,8 9,1
АТсист, мм.рт.ст. 112,3 7,16 90,0 130,0
АТдіаст, мм.рт.ст. 72,4 6,12 60,0 90,0
Індекс Руф’є. у.о 9,8 3,45 6,3 17,0
Ускладнена проба Ромберга, с 14,1 6,10 2,0 51,6

Таблиця 3
Показники фізичної підготовленості дівчат 18-19 років, (n=152)

Показники х S Min. Max.
Біг 100 м, с 16,9 1,26 15,1 20,7
Стрибки на скакалці за 1хв, раз 114,2 9,98 82,0 151,0
Згинання рук в упорі лежачи, раз 3,5 2,54 0,0 11,0
Піднімання тулуба в сід за 1 хв. раз 28,6 6,35 13,0 46,0
Нахил тулуба вперед, см 14,5 6,84 0,0 31,0
Човниковий біг 4х9 м,с 10,4 0,55 9,9 12,4
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Артеріальний тиск систолічний є одним із най-
більш інформативних функціональних параметрів 
і тонко відображає зміни, пов’язані із станом його 
регуляторних ланок: периферичного судинного 
опору, активності симпатичного відділу вегета-
тивної нервової системи, тонусом вазомоторного 
центру, силою серцевих скорочень, хвилинним 
об’ємом кровообігу. Артеріальний тиск діастоліч-
ний залежить, у свою чергу, від тонусу дрібних і 
середніх судин і пов’язаний з активністю пара-
симпатичної іннервації та станом судинної стінки. 
Величину а показник, у з ртеріальний тиск (АТ) при-
йнято розглядати як гомеостатичний в’язку з чим 
його відхилення в той або інший бік може свідчити 
про певні зміни в загальному функціональному 
стані організму. В ході нашого дослідження ми 
з’ясували, що ознаки гіпотонії характерні для 17,1% 
(n=26) дівчат, а гіпертензії – для 21,7% (n=33). 

Величина хвилинного об’єму крові(ХОК) є інте-
гральною характеристикою кровообігу, сприяє 
забезпеченню метаболічних потреб і залежить від 
систолічного об’єму крові (СОК) та ЧСС у стані 
спокою. Даний показник визначали розрахунко-
вим методом, який застосовують в основному під 
час масових обстежень, коли у зв’язку із значними 
витратами часу, використання апаратурних мето-
дик є недоцільним. Не дивлячись на об’єктивну 
меншу, порівняно з експериментальними мето-
дами, репрезентативність, розрахункові методи 
в цілому дозволяють отримати необхідну інфор-
мацію про стан провідних гемодинамічних параме-
трів і їх динаміку, зокрема, під час занять фізичною 
культурою і спортом. Індивідуальні показники ХОК 
та СОК у дівчат 18-19 років знаходились в межах 
вікової норми. Коефіцієнти варіації у досліджува-
них показниках не перевищують 14,5%, що свід-
чить про однорідність вибірки.

Одним із критеріїв резерву та економізації 
функцій серцево-судинної системи по даним нау-
кової літератури є індекс Руф’є, який оснований на 
результатах відновлення ЧСС після динамічного 
навантаження. Середньостатистичний результат 
дівчат 18-19 років відповідає середньому рівню 
фізичної працездатності. Аналіз індивідуальних 
результатів дав змогу констатувати, що у дівчат 
відсутній високий рівень фізичної працездатності, 
17,8% (n=27) мають достатній рівень, 44,7% (n=68) 
мають середній рівень, 25,0% (n=38) задовільний 
рівень і 12,5% (n=19) дівчат мають незадовільний 
рівень фізичної працездатності.

Середньостатистичний показник ускладненої 
проби Ромберга, яка характеризує статичну коор-
динацію у дівчат 18-19 років знаходився в межах 
норми, хоча спостерігається висока варіатив-
ність, що свідчить про неоднорідність вибірки.  
Слід зазначити, що 26,3% (n=40) дівчат мали інди-
відуальні результати, які відповідали незадовіль-
ному рівню.

Четвертим по значимості фактором, який визна-
чає структуру фізичного стану дівчат 18-19 років має 
факторне навантаження показників, які характе-
ризують швидкісні, швидкісно-силові якості, сприт- 
ність та гнучкість: човниковий біг 4х9 м (r = 0,771  
при р<0,01); біг 100 м (r = 0,753при р<0,01); стрибки 
на скакалці (r = 0,728при р<0,01); згинання рук 
в упорі лежачи (r = 0,726при р<0,01); піднімання 
тулуба в сід за 1 хвилину (r = 0,719при р<0,01); 
нахил тулуба вперед з положення сидячи (r = 0,713  
при р<0,01). Середньостатистичні результати 
представлені в таблиці 3.

Розглядаючи вікову динаміку природного роз-
витку швидкості у всіх її проявах, можна зробити 
висновок, що вона прогресує протягом життя зна-
чно менше і раніше зазнає вікових еволюційних 
змін, ніж інші рухові якості, навіть за умов її спеці-
ального розвитку. Прогресивний природний розви-
ток швидкості спостерігається у дівчат в 13-14 років. 

У подальшому швидкість цілісних рухів у дівчат 
15 років дуже повільно зростає і до 17 років стабі-
лізується, отже із закінченням пубертатного пері-
оду практично припиняється і подальший біоло-
гічний розвиток швидкості. Середньостатистичний 
результат з бігу на 100 м у дівчат відповідав задо-
вільному балу.

Рівень розвитку сили обумовлює ступінь про-
яву інших фізичних якостей. При різному харак-
тері роботи опорно-рухового апарату, сила м’язів 
має специфічні особливості, що особливо про-
являється при підвищенні рівня фізичної під-
готовленості. Середньостатистичні результати 
дівчат 18-19 років у згинанні,розгинанні рук в упорі 
лежачи, підніманні тулуба в сід відповідали задо-
вільному та незадовільному балу. Не змогли вико-
нали руховий тест на згинання, розгинання рук 
в упорі лежачи 27,0% (n=41) дівчат, що свідчить 
про низький розвиток силових якостей, зокрема 
м’язів згиначів і м’язів розгиначів передпліччя. 

Аналізуючи індивідуальні результати дівчат 
18-19 років у виконанні тесту на гнучкість з’ясували, 
що у 16,4% (n=25) вони відповідають незадовіль-
ному балу. Недостатня рухливість в суглобах про-
яву сили, швидкісних і координаційних здібностей, 
погіршує внутрім’язову та міжм’язову координа-
цію, призводить до зниження економічності роботи 
і часто є причиною пошкодження м’язів і зв’язок.

Середньостатистичний результат у стрибках 
на скакалці відповідає відмінному балу, лише 
8,5% (n=13) дівчат мають задовільний бал, та 
20,4 (n=31) % мають бал добре.

Різноманітність видів координаційних зді-
бностей не дозволяє оцінити рівень їх розви-
тку по одному уніфікованому критерію. Тому 
у фізичному вихованні студентів для визначення 
рівня спритності проводили тест «човниковий біг 
4х9 м». Середньостатистичний результат у дівчат 
18-19 років відповідає задовільному балу.
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Аналізуючи показники, які характеризують 
фізичну підготовленість, зокрема швидкісні, швид-
кісно-силові якості, спритність та гнучкість спосте-
рігаємо високу варіативність показників у згинанні, 
розгинанні рук в упорі лежачи та у виконанні тесту 
на гнучкість, коефіцієнти варіації перевищують 
14,5%, що свідчить про неоднорідність вибірки.

Висновок. В результаті проведення фактор-
ного аналізу ми встановили, що структуру фізич-
ного стану дівчат 18-19 років детерміновано 
групою з чотирьох факторів, провідне місце нале-
жить фізичному розвитку, який має найбільший 
внесок – 40,2% до загальної дисперсії. На дру-
гому місці по значимості, функціональний стан 
серцево-судинної та дихальної системи з фактор-
ним навантаженням 29,1% до загальної диспер-
сії. Фізична працездатність та координаційні зді-
бності а також фізична підготовленість, зокрема 
швидкісні, швидкісно-силові якості, спритність та 
гнучкість складають онову третього та четвертого 
факторів з факторним навантаженням 11,7% та 
3,5% відповідно. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
В умовах євроінтеграції та гуманізації освіти згідно 
із принципами культурної та фізичної досконалості 
особливого значення набуває модернізація фізич-
ного виховання та спорту в освіті взагалі, оскільки 
молодь складає генофонд нації. В Україні про-
блема фізичного розвитку, збереження і зміцнення 
здоров’я населення, зокрема дітей і молоді, набу-
ває особливої актуальності.

Адже впродовж останніх десятиліть їхній фізич-
ний стан різко погіршився внаслідок не тільки 
поглиблення соціально-економічної, екологічної 
та демографічної кризи, а й технологічних змін, 

зокрема розвитку комп’ютерних технологій. Приєд-
нання України до країн Європейського Союзу вима-
гає від країни наявності комплексу модерних проце-
сів державотворення, сучасного розвитку системи 
освіти, охорони здоров’я, інноваційного підходу 
до реорганізації сфери фізичної культури і спорту. 

Тому актуальними стають питання вивчення 
досвіду країн Європейського Союзу й аналіз прак-
тики закладів освіти щодо виховання фізично роз-
виненої та здорової учнівської та студентської 
молоді. На особливу увагу вітчизняних компара-
тивістів заслуговують модернізаційні процеси в 
системі фізичного виховання та спорту в Румунії, 
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Стаття присвячена організації спортив-
ної діяльності у школах Румунії кінця ХІХ – 
першої половини ХХ століття. Визначено, 
що перші спроби організації шкільного 
спорту проявлялись у створенні гімнас-
тичних або спортивних команд, ініціюванні 
міжшкільних змагань. Наведені приклади 
таких заходів, як: гімнастичне свято у 
вищій школі Георге Лазара, м. Бухарест 
(1896 рік). У травні 1896 року там же від-
бувся другий гімнастичний захід, у якому, 
крім учнів старших класів, взяли участь 
студенти, зокрема семінарії «Ніфон». 
Доведено, щороку кількість шкіл, що про-
водили або заявили про свою участь у 
таких «міжшкільних» гімнастичних свя-
тах, збільшувалась. Так, на спортивному 
святі 23 квітня 1906 року виступали 
майже 1 000 студентів. За ініціативи учнів 
і студентів, а також підтримки профе-
сорсько-викладацького складу в закладах 
освіти започатковувались шкільні гім-
настичні товариства, кількість яких та 
членство зростали щороку. Зі шкільним 
спортом пов’язаний розвиток деяких видів 
спорту і спортивних організацій, важливу 
роль у цьому відіграли міжшкільні чемпіо-
нати, організовані спочатку на місцевому, 
а потім на регіональному та національ-
ному рівнях. У статті наведений перелік 
перших офіційних національних міжшкіль-
них чемпіонатів. Визнано, що політичні 
й економічні події, що відбувались у світі, 
впливали на шкільний спорт, труднощі, 
особливо матеріального характеру, 
обмежували матеріально-технічне забез-
печення шкільних спортивних баз. У 1942 
році створено шкільну спортивну комісію, 
яка прагнула розвивати спортивну діяль-
ність учнів і студентів; розробляються 
вимоги, хоча вони дублювали рекомен-
довані передвоєнні фізичні вправи і види 
спорту. Зроблено вдалу спробу забезпе-
чити безперервність шкільних чемпіона-
тів, вони організовувались і проводились 
систематично, у 1999 році відбулося від-
криття 50-го ювілейного заходу.

Ключові слова: гімнастика, змагання, орга-
нізації, Румунія, спорт, товариства, учні, 
школа.

The article is devoted to the organization of sports 
activities in Romanian schools in the late XIX – 
the first half of the XX century. It is determined 
that the first attempts to organize school sports 
were manifested in the creation of gymnastic or 
sports teams, the initiation of inter-school com-
petitions. Examples of such events are given: 
a gymnastics festival at the Georg Lazar High 
School in Bucharest (1896), in May 1896, the 
second gymnastic event was held there, in which 
students, including the “Nifon” seminary, partici-
pated. It is proved that every year the number of 
schools that conducted or declared their partici-
pation in such “inter-school” gymnastic holidays 
increased. Thus, at the sports festival on April 23, 
1906, almost 1 000 students performed. At the 
initiative of pupils and students, as well as the 
support of the teaching staff, school gymnastic 
societies were started in educational establish-
ments, the number of which and membership 
increased from year to year. The development of 
some sports and sports organizations is related 
to school sports, and inter-school champion-
ships, organized initially at local, then regional, 
and national levels, have played an important 
role. The article lists the first official national inter-
school championships. It is recognized that politi-
cal and economic events that have taken place in 
the world have usually influenced school sports, 
and difficulties, especially of a material nature, 
have limited the logistics of school sports bases. 
In 1942, a school sports committee was created, 
which sought to develop the sports activities of 
students and students; requirements are being 
developed, although they duplicate recom-
mended pre-war physical exercises and sports. 
A successful attempt was made to ensure the 
continuity of the school championships, they were 
organized and conducted systematically, and in 
1999 the 50th anniversary event was opened.
Key words: gymnastics, competitions, organi-
zations, Romania, sports, societies, students, 
school.



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

31

досвід якої можна успішно адаптувати до специ-
фіки сучасної України. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Значний внесок у розвиток сучасної наукової 
думки у сфері фізичного виховання зробив румун-
ський дослідник І. Попеску. Аспекти реформування 
фізичного виховання в постсоціалістичних країнах 
вивчали Г. Арделян, Г. Богданов, А. Карпов, З. Куз-
нецов, О. Куц. Основною тематикою низки наукових 
статей авторства О. Цибанюк стали питання роз-
витку фізичного виховання і спорту Румунії, його 
нормативно-правового та кадрового забезпечення.

Водночас питання розвитку фізичного вихо-
вання учнів закладів освіти Румунії в історич-
ному контексті не дістало належного висвітлення 
в межах вітчизняного наукового дискурсу.

Мета статті – проаналізувати розвиток спорту 
в житті школярів Румунії досліджуваного періоду. 

Виклад основного матеріалу. Перші спроби 
організації шкільного спорту проявлялись у ство-
ренні гімнастичних або спортивних команд, ініці-
юванні міжшкільних змагань. Прикладом визна-
чаємо захід, який відбувся в 1896 р. у вищій 
школі Георге Лазара, м. Бухарест, згаданий 
у пресі як «перше гімнастичне свято». Роком піз-
ніше, у травні 1896 р., там же відбувся і другий 
гімнастичний захід, у якому, крім учнів старших 
класів, взяли участь студенти, зокрема семінарії 
«Ніфон». Щоправда, участь у шкільних гімнастич-
них святах обмежувалась лише учнями середніх 
шкіл та гімназій, і організовувались вони здебіль-
шого на їхній території [7].

Ці події викликали неабияку позитивну реакцію, 
щороку кількість шкіл, що проводили або заявили 
про свою участь у таких «міжшкільних» гімнастич-
них святах, збільшується. Так, на спортивному 
святі 23 квітня 1906 р. у присутності міністра освіти 
Спіру Харета (Spiru C. Haret (румун.)) виступали 
команди гімназії “Gharazar, D. Cantemir”, вищих 
шкіл «Михай Вітеазул», «Св. Сави» і «Матей Баса-
раб», Центральної семінарії і гімназії “Caincai”, 
м. Бухарест, загалом майже 1 000 студентів.

Приклад навчальних закладів столиці дуже 
швидко поширився на інші населені пункти країни, 
середні школи у Браїлі, Плоєшті та Крайові, а ідея 
таких змагань набула національного характеру. 
Серед ініціаторів цих шкільних спортивних захо-
дів професори Димітрій Іонеску (середня школа 
Г. Лазара), Георге Моцану (середня школа «Сава»), 
Ніколае Бадеску (середня школа Г. Інчай), Теодор 
Георгеску (середня школа Матей Басараб), Ніко-
лає Велеску (середня школа Д. Кантеміра) (усі з 
Бухаресту – О. Н.; С. Д.), Іон Северинану (м. Піте-
шті), Василе Негруті (м. Ясси), Константин Кон-
стантинеску (м. Бузешти), Раду Корбу (м. Браїла), 
Александру Тутунару (м. Джурджу) тощо.

За ініціативи учнів і студентів, а також підтримки 
професорсько-викладацького складу в закладах 

освіти започатковувались шкільні гімнастичні това-
риства, кількість яких та членство щороку збіль-
шувались. Крім того, дорослі організації не були 
спроможні конкурувати з ними. У доповіді прези-
дента Федерації румунських шкільних гімнастич-
них товариств на їх Другому з’їзді в 1908 р. зазна-
чалось: «Ці товариства формуються активніше 
і швидше, унаслідок того, що потреба в заняттях 
у дорослих людей не сформувалась, гімнастика 
практикується студентами і цікавить студентів і 
учнів, дорослі члени із задоволенням фігурують 
тільки назвою «гімнастичне»» [3].

Зі шкільним спортом пов’язаний розвиток дея-
ких видів і спортивних організацій, важливу роль 
у цьому відіграли міжшкільні чемпіонати, організо-
вані спочатку на місцевому, а потім на регіональ-
ному і національному рівнях. Так, відомі перші 
офіційні національні міжшкільні чемпіонати:

– 1897 р. – у шкільному чемпіонаті м. Бухареста 
взяли участь представники п’яти гімназій. У 1898 р. 
змагання стають національними, а 18 середніх 
шкіл з усієї країни змагалися на шосе (на жаль, вид 
спорту нам не вдалось визначити – О. Н.; С. Д.);

– 1909 р. – Чемпіонат столиці Румунії з тенісу, 
1910 р. – Перший національний чемпіонат у Сінаї;

– 1912 р. – Міжшкільний чемпіонат із легкої 
атлетики, учасниками якого стали студенти вищої 
школи «Михай Вітеазуль», Школи мистецтв і реме-
сел, Євангелічної школи в Бухаресті;

– 1913 р. – Міжшкільний чемпіонат із вело-
спорту, у якому переважали студенти Євангелічної 
школи і Школи мистецтв і ремесел;

– 1914 р. – чемпіонат із баскетболу, перемож-
цем якого стала команда студентів вищої школи 
Георге Лазара [8];

– 1914 р. – перший «пішохідний марш», 
за участю студентів Школи мистецтв і ремесел;

– 1921 р. – перший Міжшкільний чемпіонат із 
волейболу в Бухаресті (заклади-учасники: «Матей 
Басараб», «Спіру Харет», «Міхай Вітеазул», 
«Георге Лазар», «Д. Кантемір», «Г. Інка») [6].

Ще одним прикладом, про який варто згадати, 
є перша гандбольна демонстрація (1922 р.) Між 
учнями двох середніх шкіл м. Сібіу в 1923 р. було 
організовано перший шкільний показовий чемпіо-
нат із гандболу [5].

Політичні й економічні події, що відбувались 
у світі, звичайно, впливали на шкільний спорт, 
труднощі, особливо матеріального характеру, 
обмежували матеріально-технічне забезпечення 
шкільних спортивних баз. У 1942 р. створено 
Шкільну спортивну комісію, яка прагнула розви-
вати спортивну діяльність учнів і студентів; розро-
бляються вимоги, хоча вони дублювали рекомен-
довані передвоєнні фізичні вправи і види спорту.

У 1945 р. шкільні спортивні заходи пожвави-
лися: з’явилися національні чемпіонати з біль-
шості спортивних видів, що зумовило зниження 
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вікового цензу для спортивної підготовки й участі 
у змаганнях, школа в цьому аспекті привертає 
увагу всіх.

У рамках Румунської організації народного 
спорту (Organizaţia sportivӑ Popularӑ (OSP) (рум.)) 
(1946 р.) для шкільного спорту створені умови 
для подальшого розвитку. Міністерство освіти 
ухвалює низку заходів, які вносять істотні регла-
ментні зміни щодо ролі спорту у школі: збіль-
шується кількість спеціалізованих інспекторів  
з 1-го до 3-х (один – для університетської освіти, 
один – для довишівської, один – для організації 
змагальної діяльності).

У 1948 р. утворюється перша спортивна 
асоціація – “Sportul şcolăresc”. Широкі масові 
зустрічі – Кубок молоді, у якому більшість – сту-
денти («члени асоціацій спортивних шкіл», як зга-
дується у пресі) [2].

У 1949 р., у рамках Комітету з питань фізич-
ної культури і спорту при Раді Міністрів Румунії 
(Comitetul pentru Cultură Fizică şi Sport (CCFS)), 
було створено Дирекцію шкіл фізичної культури та 
фізичного виховання молодих студентів. Як наслі-
док, молодіжні організації беруть безпосередню 
участь у проведенні масових спортивних змагань 
для студентів і учнів [4].

Зроблено вдалу спробу забезпечити безпе-
рервність шкільних чемпіонатів, вони організову-
вались та проводились систематично, у 1999 р. 
відбулося відкриття 50-го ювілейного заходу.

Після 1950 р. такі форми, як чемпіонати та 
шкільні змагання, були посилені появою інших 
форм: республіканського конкурсу спортивних 
шкіл тощо. Співпраця федерацій із видів спорту і 
технічної секції UCFS у 1970-х рр. у результаті реа-
лізовується у вигляді календаря змагань із баскет-
болу, гандболу, волейболу і футболу, учасниками 
яких стали шкільні та молодіжні підрозділи для 
спортивних ігор.

Згодом система застосовувалася до окре-
мих видів спорту (єдиноборства, важка атлетика, 
дзюдо, фехтування). Восени 1951 р. Міністерство 
освіти створило, крім технікумів фізичної культури 
в Бухаресті, Крайові, Галаці, Брашові, Тімішоарі та 
Тиргу-Муреші, перші шість спортивних шкіл (зі спе-
ціальними класами), які спеціалізувались на спор-
тивних іграх (гандбол, баскетбол і волейбол). Від-
повідно, ураховувались матеріальна база кожного 
підрозділу та рівень підготовки викладачів-тренерів.

Паралельно зі спортивними школами 
в 1953 р. Комітет із питань фізичної культури та 
спорту у 19-ти містах створює спортивні моло-
діжні школи. До навчання у спортивних школах 
були залучені лише учні старших класів, хоча 
фрагментарно організовувались також тритижневі 
навчальні заняття для початківців.

Навесні 1957 р. в Міністерстві освіти і культури 
було створено Департамент фізичного виховання 

і спорту, орган, який формував концепцію органі-
зації та здійснення фізичного виховання та спорту 
молоді у школі й університеті. Структура нової 
формації дозволила охопити всі питання фізичної 
та спортивної освіти учнів і студентів, а також реа-
лізувати співпрацю з Комітетом із фізичної куль-
тури та спорту, Олімпійським комітетом Румунії та 
спортивними федераціями. До складу департа-
менту входили три ланки:

 – відділ фізичного виховання у шкільній освіті;
 – відділ спортивної діяльності учнів, із про-

фільними інспекторами з основних спортивних 
дисциплін, як-от: легка атлетика, гімнастика, спор-
тивні ігри та футбол;

 – відділ фізичного виховання та спорту у вищих 
навчальних закладах.

У складі дирекції знаходимо посаду архітек-
тора для проєктування та координації будівництва 
об’єктів фізичного виховання та спорту. Усі спеці-
алізовані інспектори у складі дирекції були актив-
ними членами спортивних федерацій, а директор 
входив до складу Олімпійського комітету.

На момент створення дирекції Міністерства 
освіти спортивна діяльність учнів відбувалася у 
шкільних спортивних асоціаціях, які не мали необ-
хідного фінансування для постійної діяльності. 
Кошти надходили від студентського (більш сим-
волічного) внеску, з якого в контексті однієї школи 
спортсмени мали можливість, у найкращому разі, 
придбати 2–3 м’ячі або одну форму для однієї 
команди. Інформації щодо пошуку шляхів фінан-
сування шкільного масового спорту досліджува-
ного періоду нами не знайдено.

За статистичними даними, у 1956 р. в Румунії 
налічувалося приблизно 600 спортивних шкільних 
асоціацій, а в 1962–1963 навчальному році було 
зареєстровано понад 900 таких асоціацій.

Спортивна діяльність цих об’єднань була 
добровільною, значною мірою залежала від 
бажання та спеціалізації вчителя фізичного вихо-
вання, а також матеріально-технічних можливос-
тей школи, як-от: наявність спортивних майданчи-
ків і зали, спортивного обладнання й інвентарю.

У досліджуваний період у країні розвивались 
такі види спорту, як: спортивна і художня гімнас-
тика, баскетбол, гандбол, волейбол, плавання, 
лижні види спорту. Традиційно пропагувались 
єдиноборства, важка атлетика, бокс, дзюдо, фех-
тування та футбол.

Друга редакція Енциклопедії фізичного вихо-
вання і спорту Румунії виокремила вчителів, «які 
поклали життя на розвиток спорту серед школярів 
і утвердження його вагомості». До цього почесного 
списку входили Куммер і Аурел Коман (легка атле-
тика), Д. Попеску-Колібаші і Л. Ковачі (гандбол) із 
Брашова, Георге Фійлоп (баскетбол), Мірча Буле 
й Іон Кратеа (легка атлетика), Л. Грюн (волейбол). 
У списку в деяких фахівців не вказані види спорту, 
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але визначені місця роботи: Іон Куку, Пую і Дра-
гута Манолеску з м. Галаца, Петре Киліє та Віра 
Павленко (м. Клуж), багато інших. Автори статті 
для енциклопедії зазначили, що в урочистий пере-
лік були включені шкільні вчителі фізичного вихо-
вання й активісти перших спортивних клубів [4].

Висновки. Отже, перші спроби організації 
шкільного спорту проявлялись у створенні гімнас-
тичних або спортивних команд, ініціюванні між-
шкільних змагань. Такі заходи були організовані 
ще наприкінці ХІХ ст.: гімнастичне свято у вищій 
школі Георге Лазара, м. Бухарест (1896 р.), у травні 
1897 р. там же відбувся другий гімнастичний захід, 
у якому, крім учнів старших класів, взяли участь 
студенти, зокрема семінарії «Ніфон». Доведено, 
щороку кількість шкіл, що проводили або заявили 
про свою участь у таких «міжшкільних» гімнастич-
них святах, збільшувалась. Із шкільним спортом 
пов’язаний розвиток деяких видів спорту і спортив-
них організацій, важливу роль у цьому відіграли 
міжшкільні чемпіонати, організовані спочатку на 
місцевому, а потім на регіональному та національ-
ному рівнях. У статті наведений перелік перших 
офіційних національних міжшкільних чемпіонатів. 
Зазначено вдалу спробу забезпечити безперерв-
ність шкільних чемпіонатів, вони організовувались 

і проводились систематично, у 1999 р. відбулося 
відкриття 50-го ювілейного заходу.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Одна з основних проблем, що перебуває в полі 
зору представників вітчизняної педагогічної науки 
і практики, пов’язана з пошуком шляхів удоскона-
лення вітчизняної системи фізичного виховання 
і спорту. Водночас їх рівень розвитку й місце  
в житті людей завжди залежали й залежать від 
конкретних форм виробництва, суспільних від-
носин, політики, стану науки та культури. Визна-
чені історичні умови породжували й різні системи 
фізичного виховання [1]. Відомим є факт, що най-
вищого рівня спорт і фізична культура досягнули 
в США. Тому вважаємо, що актуальним є зістав-
лення й аналіз історичного досвіду шляхів роз-
витку фізичної культури і спорту в США з метою 
використання набутих знань для вдосконалення 
та прогнозування фізкультурної практики в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі аспекти розвитку теорії і практики фізич-
ного виховання і спорту в США досліджували 
вітчизняні науковці: Ю. Брискін (2015), М. Була-
това, С. Бубка, В. Платонов (2012), О. Віндюк 
(2003), С. Гуськов, В. Платонов, М. Линець (2000), 
С. Степанюк, О. Гречанюк, І. Маляренко (2006), 
Г. Осадча, І. Максименко (2008), Н. Пангелова 
(2007), І. Турчик (2014, 2019) та інші вчені. Вагомий 
внесок у поширення історії фізичної культури США 
зробили російські вчені, а саме С. Гуськов (2000), 
Б. Голощапов (2007), Л. Кун (1982), В. Оливова 
(1985), Н. Пономарев (1970), В. Столбов (1983), 
Ю. Фомін (1990).

Зважаючи на вищесказане, важливим є 
вивчення передумов, особливостей становлення 
й розвитку спорту та фізичного виховання США 
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Стаття присвячена ґенезі шкільного фізич-
ного виховання та спорту в США (кінець ХІХ 
ст.). Історія становлення й розвитку фізич-
ного виховання та спорту в США в різні 
історичні періоди – вагома частина загаль-
ної історії фізичної культури. Актуальними 
є зіставлення й аналіз історичного досвіду 
шляхів розвитку фізичної культури і спорту 
в США з метою використання набутих 
знань для вдосконалення та прогнозування 
фізкультурної практики в Україні.
Мета статті – вивчення передумов, осо-
бливостей становлення й розвитку спорту 
та фізичного виховання США в історичній 
ретроспективі (кінець ХІХ ст.). 
Рубіж ХІХ–ХХ ст. – особливий період в історії 
освіти США загалом і фізичного виховання і 
спорту зокрема. У процесі здійсненого ана-
лізу встановлено, що 1885 р. обов’язкових 
шкільних занять фізичним вихованням і 
спортом у США у більшості штатів прак-
тично не було (окрім штату Каліфорнія). 
Лише в 1891 р. Національна асоціація освіти 
визнала предмет обов’язковою частиною 
навчальної програми. Зазначено, що кінець 
ХІХ ст. відзначається переважальним вико-
ристанням гімнастичних підходів на уро-
ках фізичного виховання. Наголошено, що 
спортивні ігри не були важливим засобом у 
жодному з пропонованих підходів і практично 
не використовувалися під час проведення 
занять фізичними вправами в школі. 
Виявлено, що характерною ознакою рубежу 
XIX ст. – початку XX ст. є виникнення й роз-
виток у США організованого спорту. Дове-
дено, що це був перехідний період між місце-
вими іграми й інституалізацією спорту як 
діяльності. У цей час винайдені національні 
американські види спорту, що згодом здо-
були популярність у всьому світі: баскет-
бол, волейбол, софтбол тощо. Відбулися 
перші офіційні спортивні змагання. Осо-
бливо значний розвиток отримав студент-
ський спорт у кампусах.
Ключові слова: фізичне виховання, спорт, 
система, США, історія, ретроспектива.

The article deals with the genesis of school phys-
ical education and sports in the United States 
(late 19th century). The history of the establish-
ment and development of physical education and 
sports in the United States in different historical 
periods is a significant part of the overall history 
of physical culture. It is important to compare and 
analyze the historical experience of the ways of 
development of physical culture and sports in 
the USA with the purpose of using the acquired 
knowledge to improve and predict the physical 
culture practice in Ukraine.
Purpose of the article: to study the prerequisites, 
features of the establishment and development 
of sports and physical education of the United 
States in historical retrospect (late nineteenth 
century.).
The turn of the nineteenth and twentieth centu-
ries – was a special period in the history of US 
education in general and physical education and 
sports in particular. The analysis revealed that 
in 1885, there were practically no compulsory 
physical education and sports activities in the 
United States (except California). It was not until 
1891 that the National Education Association 
recognized the subject as a mandatory part of 
the curriculum. It is noted that the end of the nine-
teenth century was marked by the prevalent use 
of gymnastic approaches in physical education 
lessons. It was emphasized that sports games 
were not an important tool in any of the proposed 
approaches and were practically not used during 
exercise at school.
It is revealed that a characteristic feature of the 
turn of the XIX – early XX centuries is the emer-
gence and development of organized sports in 
the USA. It was proved that it was a transition 
period between local games and the institutional-
ization of sport as an activity. At this time, national 
American sports, which later gained popularity 
around the world, were invented: basketball, vol-
leyball, softball, and more. The first official sports 
competitions took place. Student sports on cam-
puses have been particularly significant.
Key words: physical education, sport, system, 
USA, history, retrospective.
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в історичній ретроспективі (кінець ХІХ ст.), що і є 
метою статті. 

Виклад основного матеріалу. Рубіж ХІХ – 
ХХ ст. – особливий період в історії освіти США зага-
лом і фізичного виховання і спорту зокрема. 

У цьому контексті варто відзначити, що в шко-
лах США до 1885 р. обов’язкових занять фізичним 
вихованням і спортом практично не було, проте 
думка про їх необхідність уже набувала поши-
рення. Відбувалися окремі події, які вплинули на 
становлення й розвиток галузі.

Так, у 1866 р. урядом штату Каліфорнія вперше 
прийнята вимога про впровадження обов’язкових 
уроків фізичного виховання у школах. У 1839 р. 
заснована перша школа з навчання вчителів у Лек-
сінгтоні (штат Массачусетс). У 1825 р. Чарльз Бек 
(Charles Beck) став першим у країні визнаним 
учителем фізкультурної освіти. Він розробив про-
граму з німецької гімнастики в школі Роунд Хіл 
(Північний Хемптон, штат Массачусетс). Через рік 
інший прибічник німецької системи Чарльз Фоллен 
(Charles Follen) розпочав працювати за цією сис-
темою в Гарвардському коледжі. У 1837 р. Кате-
ріна Бічер (Catherine Beecher) заснувала Західний 
жіночий інститут, де була впроваджена її система 
фізичного виховання, базована на каланетиці, що 
стала невід’ємною частиною програми навчання. 
У цьому ж році в Голокоській жіночій семінарії 
впроваджений курс з фізкультурної освіти [6; 8].

Оскільки релігійні заборони втрачали значу-
щість, то переконання в тому, що заняття фізич-
ними вправами і фітнесом є освітно важливими, 
усе більше актуалізовувалося. Ця зміна у філосо-
фії США дала змогу фізичному вихованню стати 
частиною навчальної шкільної програми та про-
грам коледжу. У 1861 р. Едвард Хічкок (Edward 
Hitchcock) став директором першого у США відді-
лення гігієни й фізичної культури в Амхерст Коледжі. 

У 1879 р. Дадлі Сарджент (Dudley Sargent) 
призначений асистентом професора фізичного 
виховання й директором Хеменвей гімназії в Гар-
вардському коледжі. Е. Хічкок і Д. Сарджент були 
одними з найважливіших осіб-лідерів у фізкультур-
ній освіті США, які виокреслили наукові підходи, 
що забезпечили в подальшому фундаментальний 
розвиток цієї галузі знань.

Отже, позиції та ідеї, розвинені до 1885 р., згодом 
створили умови для всебічного розвитку спорту, 
фітнесу й фізкультурної освіти США в подальші 
роки [7]. Молода нація ще залишалася досить кон-
сервативною. Цінністю вважалася робота, й існу-
вало багато формальних і неформальних заборон 
щодо гри. Наприклад, у школах заняття фізичним 
вихованням були менш поширеними, ніж заняття 
ручною працею. Спорт розвивався в коледжах, 
але це більше було заслугою самих студентів, 
а не фахівців, які створювали й затверджували 
навчальні плани. 

Вагомий внесок у розвиток фізичного виховання 
і спорту в США зробив Вільям Андерсон (William 
G. Anderson), який у 1885 р. став першим секрета-
рем організації, відомої тепер як Американський 
альянс здоров’я, фізкультурної освіти, рекреа-
ції й танців (American Alliance for Health, Physical 
Education, Recreation, and Dance (AAHPERD)) [5].

До 1885 р. у США не було навчальних закладів, 
що офіційно здійснювали підготовку осіб до вико-
нання обов’язків «учителя гімнастики», як тоді їх 
називали. Щоб стати інструктором з фізичної під-
готовки, особі необхідні були лише певні знання з 
медицини й мінімальний досвід занять гімнасти-
кою (різновид гімнастики, що значно відрізняється 
від сучасного розуміння гімнастики, можна трак-
тувати як набір певних фізичних вправ). Не було 
професійних організацій, які об’єднували б людей 
за спільними інтересами, чи відповідної літера-
тури. Фактично була відсутньою професія вчителя 
фізичного виховання.

В. Андерсон вирішив створити спільноту, де 
б люди, які цікавляться фізичною підготовкою, 
фізичним вихованням, спортом і різними гімнас-
тичними системами, могли вести дебати й пере-
ймати досвід один в одного. У результаті 27 листо-
пада 1885 р. в Адельфі Академії здійснена перша 
зустріч 60 зацікавлених осіб [5]. Учасниками 
прийнято рішення створити організацію – Асоці-
ацію сприяння фізкультурній освіті (Association 
for te Advancement of Physical Education). Прези-
дентом був обраний доктор Хічкок, який засну-
вав першу в США кафедру фізкультурної освіти 
в коледжі Амхерст ще 24 років тому й очолював 
її. Доктор Дадлі Сарджент, директор гімназії в Гар-
вардському коледжі, обраний віцепрезидентом. 
Молодий доктор В. Андерсон став першим секре-
тарем зазначеної Асоціації. 49 із 60 учасників 
вирішили стати членами новоствореної організа-
ції. Ця зустріч ознаменувала народження професії 
вчителя фізичного виховання в США.

Усі означені події призвели до визнання 
в 1891 році Національною асоціацією освіти 
фізичного виховання як обов’язкового предмета 
в навчальній програмі США й запровадження його 
в школах.

Зауважимо, що в основі більшості американ-
ських шкільних програм з фізичного виховання 
в ХIX ст. були європейські гімнастичні системи. 
Вони практично всі характеризувалися дещо фор-
мальним підходом у виконанні фізичних вправ, 
основною метою яких було одночасне виконання 
вправ групою учнів. 

Щоб зрозуміти особливості гімнастичних систем 
і причини їх популярності як ранніх форм фізич-
ного виховання в США, необхідно врахувати деякі 
політичні особливості зазначеного періоду. Насам-
перед звернемо увагу на те, що для цього періоду 
в Європі характерний спалах націоналізму, який 
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супроводжувався піднесенням «воєнного духу», 
а підтримка певної системи трактувалася не лише 
як ознака визнання одного з гімнастичних підходів, 
а насамперед як прояв гордості за країну. 

Отже, у США в кінці ХІХ ст. існувала конкурен-
ція між поширеними того часу гімнастичними під-
ходами, що домінували на заняттях фізичними 
вправами в школах і коледжах [11].

Важливою подією, яка вплинула на подаль-
ший розвиток шкільного фізичного виховання і 
спорту в США, була Бостонська конференція, що 
відбулася в 1889 р. Вона організована Емі Мор-
ріс Хоманс (Amy Morris Homans), а очолив її Комі-
сар з питань освіти США Вільям Гарріс (William 
Harris). Основною її метою ставилася популяриза-
ція шведської гімнастики. У рамках дискусії відбу-
лося оцінювання різних чинних на той час у США 
гімнастичних підходів. Згодом цю бостонську кон-
ференцію охрестили як «битвою систем». Спіке-
рами на ній, що стали згодом знаними постатями 
в галузі фізичної культури і спорту в США, були 
Хічкок (Hitchcock), Сарджент (Sargent), Хартвелл 
(Hartwell), Андерсон (Anderson) і Посс (Posse) [3].

Багато істориків уважають, що зазначена кон-
ференція була ключовою для подальшого розви-
тку галузі фізичної культури і спорту США. Зро-
зуміло, що кожен фахівець популяризував підхід, 
прихильником якого був. Проте на конференції 
досягнуто консолідоване розуміння головної мети 
фізичного виховання та шляхів її досягнення.

Багато науковців-істориків характеризують 
період кінця ХIX ст. як перехідний між місцевими 
іграми й інституалізацією спорту як діяльності [9], 
адже саме в кінці XIX ст. спорт і спортивні ігри 
зокрема видозмінювалися від слабко організова-
них і часто без чітких правил ігор до стандартизо-
ваних видів з прописаними правилами проведення 
й під керівництвом новостворених національних 
федерацій. Як установлено, передумовами стан-
дартизації спорту були стрімке збагачення серед-
нього класу завдяки індустріалізації, урбанізації, 
розвитку транспорту і зв’язку.

Під час громадянської війни Національним 
видом спорту в США став бейсбол, який разом 
з організаціями, які його підтримували, досягнув 
високого професійного успіху. Гравці отримували 
зарплати, команди-переможці – премії [7].

Деякі види спорту, як, наприклад, гольф і теніс, 
батьківщиною яких була Європа, активно розви-
валися паралельно на двох материках. Бейсбол 
і футбол, які також у США «прийшли з Європи», 
настільки видозмінилися, що їх уважають амери-
канськими видами спорту. У цей час винайдені й 
суто американські види. Серед найбільш відомих 
є софтбол, баскетбол і волейбол.

Ще однією характерною особливістю кінця 
ХІХ – початку ХХ ст., яка безпосередньо вплинула 
на розвиток шкільного спорту в США, був спортив-

ний рух у кампусах коледжів. Це унікальне світове 
явище, феноменальний шлях якого забезпечив 
інтеграцію спорту в життя коледжів та університе-
тів, зробивши його невід’ємною частиною.

Так, до 1850 р. була невелика кількість студен-
тів, які займалися спортом, не проводилися жодні 
змагання між коледжами, а вже на рубежі століть 
відбулися значні зміни, спорт завоював свої пози-
ції, почавши відігравати значну соціальну роль у 
житті кампусів. Неймовірно зросла кількість зма-
гань між коледжами, спорт посів одне із централь-
них місць у житті студентів, ця тенденція зберіга-
ється й сьогодні [7]. 

До кінця XIX ст. практично всі університети 
США мали власні потужні спортивні асоціації, 
організаторами яких були самі студенти. Вони роз-
робляли календарі змагань і проводили їх, адже 
це потребувало фінансових вкладень, оскільки 
графіки змагань ставали більш насиченими, подо-
рожі дорожчими, важливим було якісне спортивне 
спорядження.

Із цього приводу варто зазначити таке: якщо 
організовані студентами спортивні асоціації на 
початку діяльності могли розв’язувати фінан-
сові проблеми самостійно, то тепер затрати були 
такими, що постала необхідність пошуку підтримки 
з боку адміністрації як єдино можливого шляху 
забезпечення майбутнього успіху.

Відзначимо, що активне просування спорту 
в університетське життя спочатку викликало 
супротив з боку адміністрації та викладачів коле-
джів. Але, оскільки він швидко розвивався і став 
невід’ємною частиною життя молоді, вони змушені 
були змиритися із цим явищем. Як свідчить прове-
дений нами аналіз літературних джерел, на жаль, 
дуже часто в міжколеджному (студентському) 
спорті США почали траплятися випадки нечес-
ної гри та інші негативні моменти. Американські 
науковці Лукас і Сміт (1978) пов’язують ці ганебні 
явища на початку розвитку організованого спорту 
в США з особливостями американського суспіль-
ства ХІХ ст. [7], а саме з поширенням пуританських 
трудових норм поведінки (етики) та відсутністю 
великого прошарку «джентльменів». В основі 
пуританських норм лежала теза «якщо роботу 
потрібно виконати (виграти гру), то ви повинні 
робити все можливе, щоб вона була виконана». 
А відсутність великого шару «джентльменів» зі 
свого боку давала змогу це робити будь-яким шля-
хом, без огляду на етичні стримувальні впливи. 

Незважаючи на те що спорт ставав стандарти-
зованим, були прийняті офіційні правила участі, 
які мали б стримувати прояви негативної пове-
дінки, часто практикувалася «перемога будь-якою 
ціною», замість «перемоги в межах правил». 

Часто спортсмени впродовж сезону представ-
ляли різні коледжі й університети. Багато з них 
отримували зарплату, а деяких зараховували 
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у виш лише на термін змагань. Отже, популяр-
ність студентського спорту ставала причиною ще 
більших зловживань з боку учасників, а це, зі свого 
боку, стало загрозою для реальної мети універси-
тетської освіти.

Усе викладене вище зумовило необхідність 
контролю влади за розвитком студентського 
спорту. Перехід під установлений контроль влади 
уможливив сприймання спорту як доречного й 
корисного сегменту університетського життя, що 
сприяє досягненню загальних цілей навчання. 

Наступним важливим кроком влади в поси-
ленні контролю стало створення асоціацій уні-
верситетів, які зараз ми називаємо спортивними 
конференціями (athletic conferences). У 1895 р. 
з’явилася міжуніверситетська конференція (рада), 
яка розробила вимоги до правил участі студентів, 
а також положення про перехід до інших команд. 
Також були, урешті, регламентовані умови діяль-
ності тренерського складу. 

Ця конференція, згодом відома як Західна 
конференція або Велика десятка (Big ten), стали 
моделлю, за допомогою якої інші інституції в різ-
них кутках США могли спільно здійснювати контр-
оль за міжколеджним (студентським) спортом, 
забезпечуючи важливу роль спорту в університеті.

Сьогодні до Конференції входить 14 універси-
тетів (в основному дослідницькі з високим рейтин-
гом у своїх штатах, які добре зарекомендували 
себе в навчанні, відносно великою кількістю сту-
дентів), розміщених переважно на Середньому 
Заході – від Небраски на Заході до Пенсільванії 
на Сході [4].

Висновки. Важливо відзначити, що до 1885 р. 
обов’язкових шкільних занять фізичним вихован-
ням і спортом у США практично не було, окрім у штаті 
Каліфорнія, яка ще в 1866 році запровадила урок 
фізичного виховання в школах. Лише в 1891 році 
Національна асоціація освіти визнала предмет 
обов’язковою частиною навчальної програми.

Зазначимо, що кінець ХІХ ст. відзначається 
переважальним використанням гімнастичних під-
ходів на уроках фізичного виховання. Наголосимо, 
що спортивні ігри не були важливим засобом 

у жодному з пропонованих підходів і практично 
не використовувалися під час проведення занять 
фізичними вправами в школі.  

Характерною ознакою рубежу XIX ст. – початку 
XX ст. є виникнення й розвиток у США організова-
ного спорту. Це перехідний період між місцевими 
іграми та інституалізацією спорту як діяльності. 
У цей час винайдені національні американські 
види спорту, що згодом здобули популярність  
у всьому світі: баскетбол, волейбол, софтбол 
тощо. Відбулися перші офіційні спортивні зма-
гання. Особливо значний розвиток отримав сту-
дентський спорт у кампусах.

Перспективи дослідження – аналіз розвитку 
історії спорту та фізичного виховання в США в інші 
історичні періоди.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Сучасний світовий соціокультурний простір вима-
гає від країн наявності комплексу модерних про-
цесів державотворення. Україну в цьому кон-
тексті розглядають як конкурентоспроможного, 
привабливого, перспективного, прогнозованого, а 
тому й надійного партнера. Громадська думка та 
соціальна практика здебільшого ігнорують мож-
ливості фізичної культури і спорту у вирішенні 
багатьох важливих соціально-економічних про-
блем. Проте для всіх освітян і фахівців галузі стає 
очевидним, що актуальною нині є потреба глибо-
кого реформування фізкультурної освіти й фізич-
ного виховання підростаючого покоління згідно 

з національно-ідейними цінностями та світовою 
динамікою. У цьому сенсі актуальною є проблема 
вивчення теорії та практики фізкультурної освіти 
в країнах Європейського Союзу, оскільки наукове 
обґрунтування подібної проблематики диктується 
сучасними тенденціями оптимізації або навіть 
реформування навчально-виховного процесу. 
Фізкультурна освіта й фізичне виховання повинні 
відбуватися з урахуванням і на основі державних 
особливостей розвитку культури і спорту, що є сис-
темою орієнтирів і поглядів на роль, організацію 
та функціонування сфери вищезазначеної галузі 
на довгостроковий період з урахуванням розвитку 
держави та світового досвіду. 
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Стаття присвячена аспектам розвитку сис-
теми фізичного виховання Румунії, а саме про-
блемам реформування нормативно-правової 
бази країни (1948–1957 рр.). Автор статті 
виокремив таке завдання – проаналізувати 
зміни в основних положеннях нормативно-
правових актів 1948–1957 рр., що регла-
ментували систему фізичного виховання 
Румунії досліджуваного періоду. У статті 
розглянуто нормативно-правові акти, що 
регламентували фізичне виховання і спорт із 
1948 по 1957 рр., у контексті реформування 
цієї сфери. Унаслідок реформи освіти 1948 р. 
з’явилася потреба в керівному органі, який би 
взяв на себе управління системою фізичної 
культури і спорту населення Румунії. Саме 
такі повноваження були надані Комітету з 
питань фізичної культури і спорту, правонас-
тупнику Організації народного спорту. Аналіз 
діяльності Комітету з фізичної культури і 
спорту як керівного органу сфери країни під-
твердив, на думку авторів, наявність цілого 
переліку негативних аспектів, які можна 
розділити на дві окремі потужні групи – 
«управлінські» й «ідеологічні». Для вирішення 
проблем створено Союз з питань фізичної 
культури і спорту в Румунській Народній 
Республіці. Організаційною основою Союзу 
стали спортивні колективи, сформовані на 
підприємствах, в установах, промислових 
кооперативах, школах, на станціях механі-
заторів, у будинках культури. У рамках цих 
колективів передбачалося функціонування 
спортивних секцій, метою яких, зокрема, 
була участь у змаганнях міського, регіональ-
ного або державного рівнів. Також з метою 
розвитку спорту вищих досягнень створено 
політику підтримки спортивних клубів. Ще 
один напрям реформування системи фізич-
ного виховання і спорту Румунії реалізову-
вався шляхом зниження ціни на спортивне 
обладнання, друковані матеріали, змен-
шення митних тарифів на імпортні товари 
сфери фізичної культури і спорту, зниження 
податку на спортивні спектаклі, свята, зма-
гання тощо.
Ключові слова: декрет, закон, комітет, 
реформа, Румунія, союз, спорт, фізичне 
виховання, фінансування.

The article deals with the aspects of the devel-
opment of the system of physical education 
of Romania, namely the problems of reform-
ing the legal framework of the country (1948–
1957). The author of the article singled out 
the following task – to analyze the changes in 
the basic provisions of the legal acts of 1948–
1957, which regulated the system of physical 
education of Romania of the studied period. 
The article deals with the legal acts regulating 
physical education and sports from 1948 to 
1957 in the context of reforming this field. As a 
result of the 1948 education reform, there was 
a need for a governing body to take over the 
management of the system of physical culture 
and sports of the Romanian population. Such 
powers were conferred on the Committee on 
Physical Culture and Sports, the successor to 
the Organization of Folk Sports. The analysis 
of the activities of the Committee on Physical 
Culture and Sports, as the governing body of 
the country's sphere, confirmed, according to 
the authors, the existence of a whole list of 
negative aspects that can be divided into two 
separate powerful groups – “management” 
and “ideological”. To solve the problems, the 
Union of Physical Culture and Sports was 
established in the Romanian People's Repub-
lic. The organizational basis of the Union was 
the sports teams formed at enterprises, institu-
tions, industrial cooperatives, schools, mecha-
nization stations, cultural houses. These teams 
envisaged the functioning of sports sections, 
the purpose of which, in particular, was to par-
ticipate in competitions at the city, regional or 
state level. A policy of supporting sports clubs 
has also been established to promote higher-
level sports. Another direction of reforming 
the system of physical education and sports 
of Romania was implemented by reducing the 
price of sports equipment, printed materials, 
reducing customs tariffs on imported goods in 
the field of physical culture and sports, reduc-
ing the tax on sports performances, holidays, 
competitions and more.
Key words: decree, law, committee, reform, 
Romania, union, sport, physical education, 
financing.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вивчення досвіду європейських країн у галузі 
фізичного виховання і спорту представлено низ-
кою праць педагогів, фахівців галузі тощо. Аспекти 
реформування фізичного виховання в постсоціа-
лістичних країнах вивчали Г. Арделян, Г. Богданов, 
А. Карпов, З. Кузнецов, О. Куц. Питання фізичного 
виховання в Румунії, а саме методику проведення 
занять в загальноосвітніх школах і ліцеях соціаліс-
тичного часу, досліджував І. Попеску. 

Цікавими для вивчення є низка статей Н. Гнесь, 
С. Дарійчука, О. Цибанюк, загальною метою яких 
визначено аналіз розвитку системи фізичного вихо-
вання дітей і молоді як українських земель в історич-
ному контексті, так і різних європейських країн [1; 7]. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте питання теорії та 
методики фізичного виховання Румунії й різні 
історичні періоди, зокрема нормативно-правове 
регламентування цієї сфери, залишилися поза 
увагою науковців.

Мета статті – проаналізувати зміни в основних 
положеннях нормативно-правових актів 1948–
1957 рр., що регламентували систему фізичного 
виховання Румунії досліджуваного періоду. 

Виклад основного матеріалу. Звичайно, 
фізичне виховання населення Румунії досліджу-
ваного періоду розглядалося під кутом еконо-
мічним – підготовки гідного робочого покоління, 
витривалого, освіченого, підпорядкованого та дис-
циплінованого, соціальним – задоволення потреб 
проведення вільного часу, мілітаристичним – 
наявність систематичної військової та загальної 
фізичної підготовки тощо.

Саме тому четвертим етапом розвитку системи 
фізичного виховання Румунії визначаємо період 
1948 року по 1989 рік – час визнання на офіцій-
ному рівні фізичного виховання і спорту як пріо-
ритету в розвитку держави. Розглянемо норма-
тивно-правові акти, що регламентували фізичне 
виховання і спорт з 1948 по 1957 рр. в контексті 
реформування цієї сфери. 

Етап офіційного визнання розпочався 6 квітня 
1948 року, коли Вищі Національні Збори кра-
їни проголосували за Конституцію Румунської 
Народної Республіки, зокрема за 20 і 25 статтю 
[2]. Незабаром цей же законодавчий орган прого-
лошує «Закон про реформу освіти» від 3 серпня 
1948 року, називаючи фізичне виховання одним із 
провідних обов’язкових завдань освіти [4].

Відповідно, з’явилася потреба в керівному 
органі, який би взяв на себе управління систе-
мою фізичної культури і спорту населення Румунії. 
Саме такі повноваження Комітету з питань фізичної 
культури і спорту при Раді Міністрів надає декрет 
щодо створення такої організації від 6 серпня 
1949 року № 329 (Comitetul pentru Cultură Fizică şi 
Sport (CCFS), румунською – О. Ц.). Момент опри-

люднення цього декрету засвідчив втрату чинності 
закону від 9 березня 1946 року № 135 щодо ство-
рення Організації народного спорту [5].

Розділ І «Головні положення» затвердив факт 
створення Комітету з фізичної культури і спорту, 
виокремив завдання цієї організації, а саме: 
з метою розповсюдження фізичної культури і 
спорту серед робітників, селян, учнівської і сту-
дентської молоді Комітет планував і реалізовував 
політику для розвитку фізичної культури і спорту 
в країні; також організація координувала діяль-
ність громадських організацій і державних інститу-
цій з питань фізичної культури і спорту, керувала 
діяльністю й контролювала діяльність усіх органі-
зацій системи.

Крім того, Комітет мав на меті розвиток тео-
ретичних наукових досліджень у галузі, вивчення 
нових методик фізичного виховання, формування 
наукового підґрунтя для використання новіт-
ніх технологій у процесі спортивного тренування 
тощо. Ще одним струменем «спортивних завдань» 
стало вирішення проблем матеріально-технічного 
забезпечення, а саме: Комітет з питань фізичної 
культури і спорту формував перелік необхідного 
для досягнення мети власної діяльності спор-
тивного обладнання, створював умови для його 
затвердження Державною плановою комісією 
Ради Міністрів країни, наглядав за виробництвом 
і раціональним розповсюдженням цього облад-
нання, уживав заходів щодо розвинення мережі 
спортивних майданчиків, регулював норми їх 
будівництва й використання. Обов’язки оціню-
вання результативності всієї сфері фізичної куль-
тури і спорту також належали Комітету, зокрема 
установа визначала кваліфікацію спортсменів і їх 
тренерів усіх рівнів, здійснювала вручення спор-
тивних нагород, преміювала тощо.

Окрема увага декретом приділялася кадровій 
політиці та її ідеологічному вихованню. У цьому 
контексті Комітет мав на меті не тільки організо-
вувати й раціонально використовувати кадри, а й 
сприяти підвищенню ідеологічного рівня фахівців і 
передових спортсменів. Питання ефективної про-
паганди також були у сфері діяльності Комітету, 
зокрема ця структура керувала спортивною пре-
сою, координувала видання книг, брошур, довід-
ників, бюлетенів, альманахів та інші публікації з 
проблем фізичної культури і спорту тощо. Ще два 
напрями діяльності, окреслені завданнями Комі-
тету з питань фізичної культури і спорту, виділя-
лися в контексті співпраці з Міністерством освіти 
й Міністерством охорони здоров’я. У першому 
випадку Комітет брав безпосередню участь у роз-
робленні, затвердженні програм з фізичної куль-
тури і спорту й контролював їх застосування в усіх 
навчальних закладах будь-якого рівня. У дру-
гому – Комітет повинен мав організувати необхідну 
медичну допомогу спортсменам будь-якого рівня.
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Другий розділ декрету за № 329 визначив осно-
вні засади організації Комітету з питань фізичної 
культури і спорту. Отже, очолював комітет голова 
та чотири заступники, призначені рішенням Ради 
Міністрів Румунії. Крім них, в установі працювали 
12–18 фахівців сфери фізичної культури і спорту. 
Відповідно до декрету, при комітеті мали можли-
вість діяти технічні радники, договірна зарплатня 
яких визначалася рішенням установи. Згідно 
з  декретом від 7 березня 1949 року № 86, технічні 
працівники працювали на договірних засадах і 
залучалися за потреби [3].

Усі організаційні положення діяльності Комі-
тету визначені в регламенті, також затвердженому 
Радою Міністрів країни. 

Відповідно, у кожному повіті країни, згідно 
з декретом, функціонували повітові Комітети 
фізичної культури і спорту, а при Народних радах 
місцевого рівня функціонувати делегати з відпо-
відних питань.

Рішення про реструктурування установи, що 
охоплювала своєю діяльністю сферу фізичної 
культури і спорту, було прийнято без відповідної 
фінансової «підготовки», тому стаття 10 декрету 
№ 329 виокремила використання спеціального 
кредиту з резерву Ради Міністрів країни на форму-
вання та функціонування Комітету з питань фізич-
ної культури і спорту на 1949 рік [5].

Отже, Комітет з питань фізичної культури і 
спорту Румунської Народної Республіки, що діяв 
із серпня 1949 року по липень 1957 року як осно-
вний законотворчий, регламентуючий, керівний та 
контролюючий орган у сфері фізичної культури і 
спорту, став правонаступником Організації народ-
ного спорту (OSP).

Звичайно, повоєнні закони, що регламенту-
вали освіту й громадський рух, фізичне виховання 
і спорт, із часом вимагали уточнення та перегляду. 
Саме такий характер мало рішення Ради Міні-
стрів Румунської Народної Республіки від 2 липня 
1957 року щодо реорганізації руху фізичної куль-
тури і спорту і створення Союзу з питань фізичної 
культури і спорту (Unii pentru cultură fizică şi sport 
(UCFS), румунська – О. Ц.).

Цей документ був першим нормативним актом, 
у назві й змісті якого спостерігається ідеологічний 
вплив «радянізації». Крім того, у ньому знахо-
димо виокремлення проблем чинної організацій-
ної структури Союзу з питань фізичної культури і 
спорту й діяльності організації. Розглянемо зміст 
Рішення ЦК Румунської трудової партії й Ради 
міністрів Народної Румунської Республіки щодо 
реорганізації руху фізичної культури і спорту. Ана-
ліз діяльності Комітету з фізичної культури і спорту 
як керівного органу сфери країни підтвердив, на 
думку авторів, наявність цілого переліку негатив-
них аспектів. Їх можна розділити на дві окремі 
потужні групи – «управлінські» й «ідеологічні». 

Загальною характеристикою першої групи стала 
недосконалість системи управління, рисою якого 
стали «велика кількість зацікавлених на папері» та 
наявність паралельності керівних органів з верху 
до низу, як результат, бюрократизму – активного 
звітування про результати й відсутність фактич-
ної відповідальності. До другої зараховуємо про-
блеми нехтування масовим фізичним вихован-
ням на користь занадто розрекламованої турботи 
про спорт вищих досягнень як можливість пред-
ставити світу переваги соціалістичного устрою. 
Саме задля вирішення цих проблем і створення 
результативної організації на принципах демокра-
тичного централізму було створено Союз з питань 
фізичної культури і спорту в Румунській Народ-
ній Республіці як єдиний орган у сфері фізичної 
культури і спорту. Організаційною основою Союзу 
стали спортивні колективи, сформовані на підпри-
ємствах, в установах, промислових кооперативах, 
школах, на станціях механізаторів, у будинках 
культури. У рамках цих колективів передбачалося 
функціонування спортивних секцій, метою яких, 
зокрема, була участь у змаганнях міського, регі-
онального або державного рівня. Також з метою 
розвитку спорту вищих досягнень було створено 
політику підтримки спортивних клубів як юридич-
них осіб у сфері фізичної культури і спорту. Витрати 
на організацію й діяльність клубів передбачалося 
забезпечити за рахунок спортивних колективів, 
прибутків від великих спортивних заходів тощо 
(дивись рис. 1).

В організаційну основу масового фізичного 
виховання закладався територіальний принцип 
або принцип адресності функціонування (при під-
приємствах, установах, профспілкові, студент-
ські, військові, кооперативні, сільські) спортивних 
колективів. Відповідно, позашкільна діяльність 
учнів розгорталася в спортивних колективах при 
школах (гуртки, секції) і в рамках дитячих спортив-
них шкіл. Змагальна діяльність учнів і студентів, 
згідно з рішенням, розгорталася в рамках шкіль-
них, повітових і державних чемпіонатів для юнаків 
і спартакіад для молоді.

Знову ж таки ідеологічне підґрунтя закріплено 
в положенні керівної ролі піонерської організації 
в процесі фізичного виховання учнів: «Спортивна 
діяльність піонерів повинна бути керована піонер-
ськими організаціями в школах, палацах і будин-
ках піонерів на основі програм, розроблених Мініс-
терством освіти і культури» [6]. 

Ураховуючи регіональну специфіку з метою 
комплексного впливу на населення країни, 
зокрема дітей і молодь, розвитку туристичної при-
вабливості регіонів країни в Румунії було ство-
рено Асоціацію «Народний туризм». Діяльність 
Асоціації волонтерів з питань підтримки оборони 
Батьківщини обмежувалася лише прикладними 
видами спорту: стрільбою, мотоспортом тощо. 
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Центральним комісіям з видів спорту повернено 
назви «спортивні федерації», які мають статус 
юридичної особи. Діяльність Румунського олімпій-
ського комітету не потребувала змін.

Підсистема забезпечення результативності 
діяльності Союзу з питань фізичної культури і 
спорту в Румунській Народній Республіці вклю-
чала в себе підприємство з розповсюдження 
спортивних матеріалів, зокрема газет «Народний 
Спорт», «Юніорський спорт», журналів «Фізична 
культура і спорт» і «Стадіон» як друкованих орга-
нів Союзу з питань фізичної культури і спорту в 
Румунії, підприємство з експлуатації спортивних 
споруд, а також Міністерство фінансів. 

Ще один напрям реформування системи фізич-
ного виховання і спорту Румунії реалізовувався 
шляхом зниження ціни на спортивне обладнання, 
друковані матеріали, зменшення митних тари-
фів на імпортні товари сфери фізичної культури і 
спорту, зниження податку на спортивні спектаклі, 
свята, змагання тощо [6].

Висновки. Отже, фізичне виховання насе-
лення Румунії досліджуваного періоду розгляда-
лося під кутом економічним – підготовка гідного 
робочого покоління, витривалого, освіченого, 
підпорядкованого та дисциплінованого, соціаль-
ним – задоволення потреб проведення вільного 
часу, мілітаристичним – наявність систематичної 

військової та загальної фізичної підготовки тощо. 
Нормативно-правове регламентування сфери 
фізичного виховання і спорту досліджуваного пері-
оду перебувало в процесі пошуку й розвитку, опи-
сані вище акти (декрети, розпорядження й закони) 
затверджували функціонування державного 
органу управління, щоправда, з різними назвами. 
Основні завдання діяльності в загальному контек-
сті були дотичними. Але Союз з питань фізичної 
культури і спорту в Румунській Народній Республіці 
(1957 рік) охопив аспекти фінансування сфери, 
впливав на податкову політику країни в питаннях 
матеріально-технічного забезпечення. 
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  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Фізична культура і спорт як важливі елементи 
загальної культури суспільства створюють переду-
мови для всебічного розвитку особистості, збере-
ження працездатності та забезпечення здорового 
способу життя. Спорт як діяльність пов’язаний 
із подоланням себе, з реалізацією внутрішніх 
резервних можливостей організму людини, подо-

ланням зовнішніх і внутрішніх перешкод, що вини-
кають під час варіативних конфліктних ситуацій, є 
однією з кращих форм підготовки людини до дій 
в екстремальних умовах. У зв’язку з цим фахівець 
у галузі фізичної культури і спорту мусить володіти 
ґрунтовною світоглядною підготовкою, сучасним 
економічним мисленням, навичками управлінської 
та організаторської роботи відповідно до профілю 
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Стаття присвячена проблемі професійної 
підготовки тренера з виду спорту. Зокрема, 
основна увага зосереджена на визначенні 
вимог до професійної діяльності тренерів 
та обґрунтуванні важливості компетент-
нісного підходу у підготовці тренерів з виду 
спорту. Встановлено, що діяльність тре-
нера має педагогічний характер і є части-
ною педагогічної системи. Надано дефініцію 
понять «компетенція», «компетентність». 
Охарактеризовано компоненти у структурі 
професійної компетентності. З’ясовано, 
що фахівця, який відповідає вимогам ринку 
праці, мають вирізняти ініціатива, потреба 
в постійному розвитку та збагаченні своїх 
знань, здатність сміливо приймати нова-
торські рішення і активно впроваджувати 
їх у життя. Встановлено, що підготовка 
майбутнього тренера з виду спорту до про-
фесійної діяльності має ґрунтуватися на 
систематичному характері підготовки.
Важливо зауважити, що освітньою програ-
мою підготовки тренера з обраного виду 
спорту передбачено вивчення таких дисци-
плін, як педагогіка і психологія.
Передбачається, що вивчення цих дисциплін 
сприяє формуванню педагогічної та психо-
логічної компетентностей. На жаль, дифе-
ренційований підхід до формування психоло-
гічної, педагогічної, змістової та методичної 
компетенцій у рамках вивчення окремих дис-
циплін не дає гарантії підготовки кваліфі-
кованого тренера з виду спорту. Як пока-
зує практика, кваліфікований психолог або 
педагог, не знаючи змісту діяльності у виді 
спорту, не зможе готувати спортсменів 
у цьому виді спорту, також як і спортсмен, 
який добре володіє змістовою стороною 
виду спорту, але не володіє необхідними ком-
петенціями в галузі психології і педагогіки, 
не знає всіх тонкощів тренерської професії.
Таким чином, для отримання професійної 
компетентності тренера з виду спорту 
найбільш продуктивним є компетентнісний 
підхід до вивчення всіх цих дисциплін з ура-
хуванням їх застосування в обраному виді 
спорту. Зазвичай виділяють дві сторони 
роботи педагога – навчання і виховання. 
Функція тренера як педагога є найбільш 
важливою в його роботі.
Ключові слова: компетенція, компетент-
ність, компетентнісний підхід, професійна 
підготовка, тренер.

The article is devoted to the problem of profes-
sional training of a coach. In particular, the focus 
is on defining the requirements for the profes-
sional activities of coaches and substantiating 
the importance of a competent approach in 
training of coaches. The activity of the trainer 
has a pedagogical character and it is part of 
the pedagogical system. The definition of the 
terms “attribution”, “competence” is defined in 
the article. The components in the structure of 
professional competence are characterized. 
It has been found that a specialist who meets 
the requirements of the labor market must be 
distinguished by initiative, the need for con-
tinuous development and enrichment of their 
knowledge, the ability to make bold and innova-
tive decisions and actively implement them. The 
preparation of a future coach for professional 
activity should be based on the systematic 
nature of the training.
It is important to note that the educational pro-
gram of training a coach for a chosen sport pro-
vides for the study of disciplines such as peda-
gogy and psychology.
It is assumed that the study of these disciplines 
contributes to the formation of pedagogical 
and psychological competence.  Unfortunately, 
a differentiated approach to the formation of 
psychological, pedagogical, substantive and 
methodological competences within the frame-
work of the study of individual disciplines does 
not guarantee the training of a qualified sports 
coach.  As practice shows, a skilled psycholo-
gist or educator without knowing the content 
of the activity in the sport will not be able to 
train athletes in the sport, as well as an athlete 
who is well-versed in the content side of the 
sport, but does not have the necessary com-
petencies in the field of psychology and peda-
gogy  does not know all the intricacies of the 
coaching profession.
Thus, in order to obtain the professional compe-
tence of a sports coach, the most productive is 
a competent approach to the study of all these 
disciplines, taking into account their application in 
the chosen sport.  Usually there are two aspects 
of the teacher’s work – education and upbring-
ing.  The function of the trainer as an educator is 
the most important in his work
Key words: attribution, competence, compe-
tence approach, professional training, coach.
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своєї діяльності, а також високою загальною куль-
турою. Підготовка висококваліфікованих тренерів 
є важливою складовою частиною системи вищої 
освіти в галузі фізичної культури і спорту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема підготовки фахівця до професійної 
діяльності була предметом уваги таких видатних 
педагогів минулого: Я. Коменського, А. Дистер-
вега, К. Ушинського, П. Лесгафта та ін. Розробці 
концептуальних основ побудови професійної 
освіти у галузі фізичної культури і спорту присвя-
тили дослідження Т. Лахманюк [3], Б. Лосин [4], 
А. Сидоров [7], Т. Чопик [11] та ін.

Варто зазначити, що зміст будь-якої про-
фесійної діяльності визначається перш за все 
об’єктивними вимогами того суспільства, в якому 
здійснюється така професійна діяльність. Для 
професії тренера в нашій країні ці вимоги вира-
жаються в цілях і завданнях фізичного виховання 
і спорту. А як зазначає Л. Матвєєв, основна мета 
спортивного тренування полягає в тому, «щоб 
через досягнення високих спортивних результатів 
розвинути духовні і фізичні здатності спортсмена, 
щоб використовувати спортивну діяльність як фак-
тор гармонійного формування особистості і вихо-
вання в інтересах суспільства» [6]. Питання про-
фесійної компетентності розглядали різні автори 
(B. Безрукова, В. Веснін, І. Зимова, А. Леонтьєв, 
М. Розенова, Д. Чернілевський та ін.). А дослі-
дженням проблеми компетентностей і компетен-
цій присвячені роботи багатьох учених і дослідни-
ків (В. Байденко, Л. Бахмана, Ч. Вельде, Е. Зеера, 
Ю. Татура, А. Хутірського та ін.).

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Проблемі професійної підготовки 
тренерів з виду спорту присвячено багато дослі-
джень, проте не досить уваги, на нашу думку, при-
ділено підготовці тренера з використанням компе-
тентнісного підходу.

Мета статті – визначення вимог до професій-
ної діяльності тренерів та обґрунтування важли-
вості компетентнісного підходу у підготовці трене-
рів з виду спорту.

Виклад основного матеріалу. Діяльність 
тренера, як правило, розглядають дуже вузько, 
виділяючи тільки її зовнішню сторону: управління 
тренуванням. Однак робота тренера має багатофак-
торний педагогічний характер і здійснюється в рам-
ках визначеної педагогічної системи. Педагогічна 
система – це сукупність структурних і функціональ-
них компонентів, підлеглих педагогічним цілям [2].

До структурних компонентів, що дають змогу ана-
лізувати педагогічну систему в статиці, належать 
мета педагогічної системи, зміст навчальної інфор-
мації, засоби педагогічної комунікації, діяльність 
юних спортсменів і тренера. До функціональних 
компонентів, що зумовлюють становлення, розви-
ток, удосконалювання педагогічної системи, нале-

жать гностичний, проєктувальний, конструктивний, 
організаторський і комунікативний компоненти.

Досліджуючи сутність поняття «професійна 
підготовка», Л. Сущенко зазначає, що «у профе-
сійній підготовці майбутніх фахівців фізичного 
виховання та спорту особистісний підхід доцільно 
розглядати як один із важливих наукових прин-
ципів, що забезпечує розуміння, пізнання, розви-
ток та самореалізацію особистості майбутнього 
фахівця в її цілісності та гармонійності» [9, с. 21].

Навчальні дисципліни і курси, що вивчаються 
студентами, не завжди співвідносяться з тією 
науковою інформацією, що потрібна для підго-
товки спеціалістів певного профілю. Внаслідок 
чого студенти не досить чітко уявляють майбутню 
професію і ті вимоги, що висуваються до фахівців 
з фізичного виховання на практиці. Формування 
сучасного спеціаліста має бути спрямоване на 
становлення його як цілісної, гуманної, всебічно 
розвинутої особистості, а також на відповідну про-
фесійну підготовку.

В основі підготовки тренера-педагога лежить 
оволодіння досвідом професійної діяльності. 
Навчально-виховна професійна діяльність студен-
тів виступає як інтегруючий фактор усієї системи 
підготовки. Логіка освітнього процесу будується 
за схемою: від практики, суб’єктивного досвіду – 
до теоретичних узагальнень [8]. 

Як зазначає В. Максимов, складниками про-
фесіоналізму педагога мають бути творчість та 
інноваційність [5]. Він вважає, що інноваційність 
має стати властивістю педагогічної діяльності 
майбутнього тренера-педагога. До п’яти осно-
вних компонентів педагогічної діяльності педагога 
(гностичного, проєктувального, конструктивного, 
організаторського і комунікативного) необхідно 
додати ще один – інноваційний. А вища освіта має 
будуватися з урахуванням нагальної потреби фор-
мування інноваційного компонента педагогічної 
діяльності майбутнього тренера-педагога.

Досягнення в теорії і практиці в будь-якій сфері 
людської діяльності, зокрема, фізичній культурі 
і спорті, повною мірою залежать від якості під-
готовки фахівців у закладах вищої освіти. Рівень 
фахівців, які випускаються, далеко не завжди від-
повідає вимогам сучасності. Проблема вдоскона-
лення підготовки фахівців у вищій школі набуває 
особливого значення в процесі формування соці-
ально-ціннісних орієнтирів. 

Сучасного тренера мають вирізняти ініціатива, 
потреба в постійному розвитку та збагаченні своїх 
знань, здатність сміливо приймати новаторські 
рішення і активно впроваджувати їх у життя. Діючи 
в умовах науково-технічної революції, він постав-
лений в такі умови, коли йому необхідно не тільки 
багато знати і вміти, а й бути підготовленим про-
фесійно, а також фізично і психічно до постійного 
пошуку більш ефективних організаційних та еко-
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номічних рішень у різних, у тому числі екстремаль-
них, ситуаціях.

Важливе місце у діяльності тренера займає 
професійна компетентність. Насамперед це 
системоутворюючий фактор компетентностей: 
педагогічної, психологічної, методичної та пред-
метної. Систематичний характер підготовки 
тренерів зумовлений тим, що всі ці компетенції 
взаємопов’язані та взаємозалежні. Відсутність 
сформованості принаймні однієї з цих компетенцій 
робить роботу тренера безрезультатною.

На відміну від поняття «компетенція», поняття 
«компетентність» характеризує здатність фахівця 
реалізовувати свій потенціал для професійної 
діяльності. На думку Ю. Татура, «компетентність – 
це не тільки інтегральна властивість, характерис-
тика особистості, а й показник успішної діяль-
ності» [10, с. 6].

Зазначимо, що компетентність не має проти-
ставлятися професійній кваліфікації, проте не 
повинна й ототожнюватися з нею. Таким чином, під 
компетентністю розуміється інтегрована характе-
ристика якостей особистості, результат підготовки 
випускника закладу вищої освіти для виконання 
діяльності в певних галузях (компетенціях). Ком-
петентність, так само як і компетенція, включає 
в себе когнітивний (пізнавальний), мотиваційно-
ціннісний і емоційно-вольовий компоненти. 

Компетенція – сукупність взаємопов’язаних 
якостей особистості, знань, умінь і навичок, спо-
собів діяльності, що задаються стосовно певного 
кола предметів і процесів, необхідних для якісної 
продуктивної діяльності щодо них. 

Як зазначає М. Криштанович, «професійна 
компетентність – це здатність фахівця від початку 
своєї професійної діяльності на рівні визначе-
ного державою стандарту відповідати суспільним 
вимогам професії шляхом ефективної професій-
ної діяльності, демонструвати належні особисті 
якості, мобілізуючи для цього відповідні знання, 
вміння, навички, емоції, ґрунтуючись на власній 
внутрішній мотивації, ставленнях, моральних і 
етичних цінностях, досвіді» [1].

Модель випускника закладу вищої освіти має 
містити види компетентності, які характеризують 
його насамперед як працівника певної сфери 
виробництва, науки або культури. Це можуть бути, 
на думку І. Зимової, такі компетентності: 

– компетентності, що належать до самого себе 
як особистості, суб’єкта діяльності, спілкування; 

– компетентності, що належать до соціальної 
взаємодії людини з іншими людьми; 

– компетентності, що належать до діяльності 
людини [10]. 

Під професійною компетентністю розуміємо 
здатність працівника якісно і безпомилково вико-
нувати свої функції, успішно освоювати нове і 
швидко адаптуватися до мінливих умов.

В основі професійної компетентності закладена 
професійна придатність, що розуміється як сукуп-
ність професійних компетенцій, необхідних для 
здійснення ефективної професійної діяльності.

У структурі професійної компетентності можна 
виділити професійний, професійно-діяльнісний і 
професійно-особистісний компоненти.

Професійний компонент передбачає наявність 
у тренера-педагога теоретичних знань з основ 
наук, які вивчають особистість людини, що забез-
печує усвідомленість у разі визначення педагогом 
змісту його професійної діяльності щодо вихо-
вання, навчання та освіти дітей.

Професійно-діяльнісний компонент включає 
професійні знання і вміння, апробовані в дії, осво-
єні особистістю як найбільш ефективні.

Професійно-особистісний компонент вклю-
чає професійні якості, що визначають позицію 
і  спрямованість педагога як особистості, індивіда і 
суб’єкта діяльності.

У список професійних компетенцій для май-
бутнього тренера-педагога поряд з ключовими 
компетенціями фахівця необхідно додати ще 
одну –рухову, яка передбачає вміння виконувати 
фізичні вправи, навички надання фізичної допомоги 
і страховки і низку прикладних умінь (установка і 
ремонт обладнання, організаторські навички і т. п.)

Навчання і виховання можна розглядати як 
способи педагогічної допомоги тренера спортс-
мену в оволодінні спортивною діяльністю і у фор-
муванні особистості й індивідуальності як нео-
дмінних умов успішної спортивної кар’єри. Адже 
спорт – це особлива педагогічна система, і її не 
можна розглядати окремо від загальної педагогіч-
ної системи виховання в сім’ї, школі, у сфері про-
фесійної підготовки.

Ефективність навчання залежить від здібнос-
тей до навчання, від індивідуальних когнітивних 
(пізнавальних) стилів учня, а також від ефек-
тивності методичної роботи тренера в процесі 
навчання. Двосторонність педагогічної діяльності 
пояснюється особливістю її об’єкта: дитина не 
просто пасивно сприймає вплив, а сама активно 
діє, будучи суб’єктом своєї діяльності.

Тренер, щоб залишатися елементом педа-
гогічної системи, має відповідати їй, тобто задо-
вольняти визначені вимоги за рівнем професійних 
умінь і навичок.

Висновки. Таким чином, діяльність  тренера, 
будучи, по суті, одним із видів управлінської діяль-
ності, – багатофакторний процес, який здійсню-
ється в рамках певної педагогічної системи, а май-
стерність тренера характеризується комплексом 
умінь, необхідних для продуктивного розв’язання 
освітніх, виховних та оздоровчих задач, що станов-
лять основу спортивного тренування. Підготовка 
тренера – це не тільки процес оволодіння зна-
ннями, вміннями та навичками. Ця професія вима-
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гає наявності і специфічних педагогічних якостей, 
головними з яких є любов до своїх учнів, вимогли-
вість і повна самовіддача улюбленій справі.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Фізичні вправи виступають важливим 
фактором впливу на особистість дитини та її 
функціональні можливості. Тісний зв’язок мото-
рних і психічних функцій визначає ключову роль 
фізичної активності для дітей, що мають різні 
прояви затримок психічного розвитку. Поняття 
«затримка психічного розвитку» характеризує 
перш за все відставання в психічній діяльності 
дитини. Основною причиною такого відставання 
є мінімальні органічні ураження головного мозку, 
які можуть бути вродженими або виникати у 
внутрішньоутробному, пологовому, а також ран-
ньому періоді життя дитини [4, с. 576]. Крім того, 

що органічне ураження центральної нервової 
системи негативно позначається на емоційно-
вольовій та інтелектуальній сферах, воно зумов-
лює і найрізноманітніші відхилення в руховому 
розвитку дитини. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Багато авторів визнають одним з головних 
завдань адаптивної фізичної культури – корекцію 
техніки виконання основних рухів у своїх учнів 
[1, с. 17–18]. У разі стійкого дефекту тієї чи іншої 
системи організму порушується весь алгоритм 
навчання рухової дії. У результаті дефекту може 
бути порушений сенсорний аналіз або процес 
осмислення побудови рухової дії. 

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ  
З ПОРУШЕННЯМ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ
PECULIARITIES OF CORRECTION OF THE PHYSICAL STATE  
OF CHILDREN WITH DISORDERS OF MIND DEVELOPMENT

УДК 37.211.24
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2020/22-4.9
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Адаптивну фізичну культуру для дітей з 
порушеннями в розвитку потрібно розгля-
дати як корекційно-компенсаторну і ліку-
вально-оздоровчу форму впливу на рухову 
недостатність, як засіб реадаптації рухо-
вих порушень. Зміст корекційно-адаптив-
ної роботи з дітьми із затримкою розумо-
вого розвитку полягає у виявленні типових 
порушень техніки виконання основних рухів, 
підбір засобів і методів корекції порушень 
техніки виконання основних рухів, розвиток 
фізичних якостей, формування і корекція 
рухових умінь.
У дітей із затримкою психічного розвитку 
відзначаються рухові порушення, не влас-
тиві нормально розвиненим дошкільнятам. 
Саме тому техніку виконання основних рухів 
у дітей із затримкою психічного розвитку 
необхідно оцінювати за параметрами, які 
характеризують особливості їхньої рухової 
діяльності. У результаті досліджень було 
встановлено, що під час виконання ходьби і 
бігу діти згинають або повертають тулуб, 
нахиляють голову, неправильно ставлять 
стопи, здійснюють «слабке» відштовху-
вання і винос стегна махової ноги. Рухи рук 
і ніг у них не узгоджені, відзначається відхи-
лення від заданого напрямку руху, порушення 
ритму рухів.
Після використання комплексу адаптивної 
фізичної культури встановлено поліпшення 
деяких показників швидкісних якостей і 
координаційних здібностей – «біг на 30 м», 
«ритмічність рухів рук» і «точність дрібної 
моторики». Показники координаційних зді-
бностей «узгоджене відтворення ритму» і 
«рівновага» залишилися без змін, хоча в інди-
відуальній динаміці результатів відзначений 
безсумнівний приріст значень.
Корекція основних рухових дій, що здійсню-
ється за використаною методикою, забез-
печила достовірний приріст показників 
розвитку метання, стрибків у довжину з 
місця, ходьби, бігу, на відміну від результа-
тів контрольної групи, в якій зафіксовано 
достовірний приріст тільки показника роз-
витку бігу.
Ключові слова: діти дошкільного віку, 
затримка психічного розвитку, корекція 

рухових порушень, рухові вміння, фізична 
активність.

Adaptive physical culture for children with devel-
opmental disabilities should be considered as 
a corrective-compensatory and therapeutic-
health form of influence on motor impairment, 
as a means of re-adaptation of motor disorders. 
The content of corrective-adaptive work with chil-
dren with mental retardation is to identify typical 
violations of the technique of performing basic 
movements, selection of means and methods 
of correction of violations of the technique of 
performing basic movements, development of 
physical qualities, formation and correction of 
motor skills.
In children with mental retardation, there are 
movement disorders, which are not peculiar to 
normally developed preschool children. That is 
why the technique of performing basic move-
ments in children with mental retardation should 
be evaluated by parameters that characterize the 
features of their motor activity. As a result of stud-
ies, it was found that while walking and running, 
children bend or rotate their torso, tilt their heads, 
incorrectly put their feet, carry out “weak” repul-
sion and removal of the thigh of the leg. The move-
ments of hands and feet are not coordinated, 
there is a deviation from a given direction of move-
ment, disturbance of the rhythm of movements.
After using the complex of adaptive physical cul-
ture, improvement of some indicators of speed 
qualities and coordination abilities – “jogging by 
30 m”, “rhythm of hand movements” and “preci-
sion of fine motor skills” was established. Indica-
tors of coordination abilities “coordinated rhythm 
play” and “equilibrium” remained unchanged, 
although in the individual dynamics of the results 
there was a clear increase in values.
The correction of the basic motor actions, car-
ried out by the method used, provided a reliable 
increase in the indicators of the development 
of throwing, long jump from a place, walking, 
running, in contrast to the results of the control 
group, which recorded a significant increase only 
in the indicator of the development of running.
Key words: children of preschool age, mental 
retardation, correction of motor disorders, motor 
skills, physical activity.
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Процес навчання в АФК будується на основі 
диференційованого і індивідуального підходів від-
повідно до статі, віку, особистісної орієнтації, моти-
вів, ступеня і характеру патології, стану збереже-
них функцій тощо. Застосовується індивідуальна 
і техніка аналогічних рухових дій [1, с. 17–18].  
Дітям потрібно набагато більш розгорнуте пояс-
нення з опорою на наочність, виконання більшої 
кількості вправ з дуже повільним підвищенням 
ускладнення, багаторазове повернення до вже 
вивченого [8, с. 141–148].

Розвиток основних рухів дитини йде пара-
лельно з фізичним розвитком. Поступове нако-
пичення рухового досвіду сприяє розширенню 
можливостей для сприятливого впливу на форми 
і функції дитячого організму. Відмова від вико-
ристання цих життєво важливих рухів у процесі 
фізичного виховання і розвитку дитини може спро-
вокувати відставання не тільки фізичного, а й пси-
хічного розвитку [5, с. 224].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Вправи, спрямовані на фор-
мування навичок основних рухів, готують дитину 
до різноманітної життєвої діяльності. Супроводжу-
ючи дитину з раннього дитинства, основні рухи 
сприяють оздоровленню організму, а також вдо-
сконаленню як фізичних, так і психічних, інтелек-
туальних, духовно-моральних якостей. Навчання 
основних рухів має проводитися не власне заради 
придбання рухових навичок, а для формування 
вміння використовувати їх у повсякденній практич-
ній діяльності, виробляючи при цьому найменші 
фізичні і нервово-психічні витрати [9, с. 151–171].

Формулювання цілей (постановка завдання).  
Мета дослідження – оцінка ефективності вико-
ристання методики корекції основних рухових дій 
у дітей старшого дошкільного віку із затримкою 
психічного розвитку в процесі занять адаптивною 
фізичною культурою.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Дослідження проводилося  на базі комуналь-
ного закладу «Спеціальний дошкільний навчаль-
ний заклад № 31 для розумово відсталих дітей». 
У дослідженні взяли участь 14 дітей 5–6-річного 
віку із затримкою психічного розвитку. В експе-
риментальній і контрольній групах налічувалося 
по 7 дітей дошкільного віку. Однорідність обох груп 
визначали показники фізичної підготовленості та 
розвитку основних рухів дітей – середньогрупові 
значення достовірних відмінностей не мали.

Для визначення рівня розвитку швидкісних 
якостей використовувалися такі тести – біг на 
10 м, біг на 30 м. Для визначення рівня розвитку 
швидкісно-силових якостей використовувалися 
метання тенісного м’яча (правою і лівою рукою), 
стрибок у довжину з місця. Для визначення рівня 
розвитку силових якостей використовувалися такі 
тести: підйом тулуба з положення лежачи на спині, 

підйом тулуба з положення лежачи на животі, кис-
тьова динамометрія. Діагностика координаційних 
здібностей дітей дошкільного віку із ЗПР включала 
в себе такі тести-завдання: узгоджене відтворення 
заданого ритму, відтворення заданого ритму 
руками, тест Озерецького «Кулак, ребро, долоня», 
утримання рівноваги [2]. 

З метою обґрунтування ефективності викорис-
таної методики проводилася не тільки кількісна, 
але і якісна оцінка показників, що характеризують 
рівень розвитку основних рухів. 

Дошкільнята експериментальної групи займа-
лися за методикою корекції основних рухових дій 
[7; 9, с. 151–171]. Діти контрольної групи займа-
лися за програмою фізичного виховання для дітей 
дошкільного віку із затримкою психічного розвитку 
[6, с. 203–208].

У процесі педагогічних спостережень було вста-
новлено, що у дітей із ЗПР відзначаються рухові 
порушення, не властиві нормально розвиненим 
дошкільнятам. Саме тому техніку виконання осно-
вних рухів у дітей із ЗПР необхідно оцінювати за 
параметрами, які характеризують особливості 
їхньої рухової діяльності. 

Особливістю такої методики є використання 
комплексу вправ для корекції рухових порушень, 
вправ і засобів, спрямованих на розвиток дрібної 
моторики; спеціально підібраних методів, мето-
дичних прийомів. Для корекції рухових порушень 
були використані вправи, що застосовуються на 
заняттях з фізичної культури для дошкільнят [2]. 
Кожне заняття починалося з комплексу пальчи-
кової гімнастики з мовним коментуванням, потім 
виконувалися всі інші вправи. Відмінною осо-
бливістю основної частини заняття було те, що 
всі вправи виконувалися в режимі предметної дії 
для підвищення рівня усвідомленості рухових дій, 
забезпечення більш міцного засвоєння рухових 
навичок [3, с. 40]. Зміст заключної частини стано-
вили вправи, що забезпечують загальне і м’язове 
розслаблення. Розслаблення м’яза є важливим 
компонентом рухової дії, необхідною умовою його 
якісного виконання. 

Вправи для корекції рухових порушень прово-
дились наприкінці основної частини заняття АФК 
після виконання дітьми розучуваного основного 
руху. Для корекції конкретного рухового пору-
шення проводився комплекс, що складається із 
3–4 вправ, що виконуються по 2–3 рази. 

Одним із типових рухових порушень у ходьбі 
і бігу у дітей із ЗПР є неправильне положення 
тулуба і голови, що пов’язано з порушенням 
постави. Для виправлення положення тулуба і 
голови під час виконання ходьби і бігу були вико-
ристані вправи для корекції постави та зміцнення 
м’язів тулуба. Під час ходьби і бігу у дошкільнят 
із ЗПР рухи рук і ніг часто не узгоджені, що також 
є одним з типових рухових порушень. Для поліп-
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шення узгодженості рухів рук і ніг були викорис-
тані вправи різної спрямованості впливу для рук, 
ходьба і біг з предметами в руках з виконанням 
різних завдань. Для корекції такого рухового пору-
шення, як неправильна постановка стопи під час 
ходьби і бігу, були використані три групи засобів: 
вправи в ходьбі, вправи для стоп і пальців ніг, 
вправи в рівновазі. 

Через стійкі порушення емоційно-вольової 
сфери діти із ЗПР виконують стрибок у довжину 
з місця не в повну силу, не прагнуть до досягнення 
високих результатів. З метою стимулювання дітей 
до прояву максимальних зусиль застосовува-
лися такі завдання: стрибок у довжину в умовне 
місце приземлення; стрибок разом з інструкто-
ром, що тримає дитину за руку; стрибок із вста-
новленою і зазначеною довжиною стрибка. Після 
виконання кожного стрибка дитину необхідно 
похвалити і посилити її мотивацію на подальше 
виконання завдання за допомогою слів підтримки 
на її адресу, радісною інтонацією голосу.

Основними завданнями для корекції метання 
були: кидки м’яча вгору і ловля його двома руками; 
перекидання м’яча один одному в парах різними 
способами. Виконання перекидання і лову м’яча в 
парах змушує дітей підключати до роботи всі осно-
вні м’язові групи, розподіляти зусилля залежно від 
рухових можливостей партнера, а також сприяє 
розвитку координаційних здібностей. Для контр-
олю за технікою виконання дітьми вищезазначе-
них вправ особлива увага зверталася на рівномір-
ність прояву зусиль з боку кожної м’язової групи.

Виконання рівноваги у дітей із ЗПР часто 
супроводжується різноманітними руховими пору-
шеннями. У зв’язку з функціональною незрілістю 
ЦНС, порушеннями емоційно-вольової сфери 
діти не можуть здійснювати контроль положення 
тіла і частин тіла, довго перебувати в стані постій-
ного м’язового і психічного напруження. Одним 
з таких рухових порушень у дітей із ЗПР є нахил 
або згинання тулуба під час виконання рівноваги. 
Його корекція здійснювалася у виконанні ходьби 
по лавці з мішечком піску на голові, рівноваги в 
стійці на носках. Діти із ЗПР часто не задіють руки 
під час виконання рівноваги, не використовують 
їх для підвищення стійкості тіла. Для поліпшення 
контролю за положенням рук і виправлення їх 

положення були використані такі вправи: ходьба 
по лавці, руки в сторони, з предметами в руках; 
ходьба з гімнастичною палицею на плечах; збере-
ження рівноваги, тримаючи в руках різні предмети.

Засоби для розвитку дрібної моторики залежно 
від спрямованості впливу використовувалися під 
час заняття в різних його частинах. Розвиток рухо-
вих здібностей, особливо координаційних, у дітей 
із ЗПР іде більш складно, ніж у нормально розви-
нених однолітків. Були досліджені такі показники 
координаційних здібностей, як ритмічність рухів, 
точність дрібної моторики (за тестом Озерецького) 
і рівновага. Три тести оцінювалися за шестибаль-
ною системою. Результати дослідження представ-
лені в таблиці 1.

Виконання випробуваними тесту, що дає змогу 
оцінити здатність відтворення заданого ритму 
руками, не викликало особливих труднощів. 
Однак, незважаючи на значну простоту завдання, 
після закінчення експерименту приріст значень, 
рівний 20,0% (р<0,05), відбувся лише у дітей, 
що займалися за запропонованою методикою 
(табл. 1).

Точність дрібної моторики у дітей із ЗПР оці-
нювалася за допомогою тесту Озерецького, який 
додатково дає змогу виявити деякі порушення 
діяльності рухової системи. До проведення екс-
перименту були отримані дані, що відповідають 
середньому рівню розвитку дрібної моторики у 
дітей експериментальної групи і рівню розвитку 
вище середнього – у дітей контрольної. Серед 
основних помилок, допущених дітьми під час тес-
тування, можна відзначити виконання в повіль-
ному темпі, з великими паузами, а також недотри-
мання правильної послідовності рухів кистями рук.

Завдяки цілеспрямованій і систематичній роботі 
з тренування рухів пальців і кистей рук у дітей із 
ЗПР, що займалися за експериментальною мето-
дикою, значно покращилася точність дрібної мото-
рики. Про це свідчить приріст значень показника на 
25,0% (р<0,05). У контрольній групі не відзначено 
істотних змін показника точності дрібної моторики.

Висновки. У дітей старшого дошкільного віку із 
затримкою психічного розвитку в результаті дослі-
дження був встановлений «середній» для такої 
категорії осіб рівень розвитку бігу, ходьби, мета-
ння, стрибка в довжину з місця, «нижче серед-

Таблиця 1
Зміна показників координаційних здібностей у старших дошкільників із ЗПР  

у результаті експерименту (M±m)

Групи
Показники

Експериментальна Контрольна
До експери-

менту
Після експери-

менту
До експери-

менту
Після експери-

менту
Відтворення ритму, бали 4,5±0,40 5,4±0,30* 3,8±0,94 4,2±0,75
Узгоджене відтворення ритму, бали 2,0±0,50 2,8±0,60 2,2±0,62 3,4±0,84
Точність дрібної моторики, бали 4,4 ±0,35 5,5 ±0,25* 5,2±0,33 5,6±0,23
Рівновага, сек. 14,2±3,90 18,6±5,15 10,6±4,03 12,4±4,21
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нього» – рівень розвитку рівноваги. У результаті 
дослідження ефективності методики корекції 
основних рухових дій у дітей із затримкою психіч-
ного розвитку виявлено, що ця методика надала 
виражений позитивний вплив на розвиток швид-
кісно-силових і силових якостей. 

Встановлено поліпшення деяких показників 
швидкісних якостей і координаційних здібностей. 
Сюди необхідно віднести поліпшення такого показ-
ника швидкісних здібностей, як «біг на 30 м», і таких 
показників координаційних здібностей, як «рит-
мічність рухів рук» і «точність дрібної моторики». 
Показники координаційних здібностей «узгоджене 
відтворення ритму» і «рівновага» залишилися 
без змін, хоча в індивідуальній динаміці резуль-
татів відзначений безсумнівний приріст значень.

Корекція основних рухових дій, що здійсню-
ється за використаною методикою, забезпечила 
достовірний приріст показників розвитку метання, 
стрибків у довжину з місця, ходьби, бігу, на відміну 
від результатів контрольної групи, в якій зафіксо-
вано достовірний приріст тільки показника розви-
тку бігу. Проте необхідно відзначити відсутність 
позитивних змін у розвитку рівноваги у дітей екс-
периментальної групи.
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  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Робота присвячена одній з актуальних проблем – 
покращенню стану здоров’я хворих, що стражда-
ють від хронічної соматичної патології. Збільшення 
серед працездатного населення захворюваності 
за такими патологіями, як виразкова хвороба 
шлунка (далі – ВХШ), виразкова хвороба дванад-
цятипалої кишки (далі – ВХДК), хронічний холе-
цистит (далі – ХХ) значною мірою призводить до 
негативних соціальних і економічних наслідків.

Процес ульцероутворення за ВХШ та ВХДК, 
як і зміни запального та незапального характеру 

в разі ХХ, неможливо пояснити тільки з позицій 
дисбалансу між чинниками агресії та захисту, що 
взаємодіють на місцевому рівні. Сучасні концепції 
патогенезу розглядають ці патології як системне 
гастроентерологічне захворювання, основна увага 
приділяється порушенням адаптивних регулятор-
них систем на різних рівнях (неврогенні чинники, 
психоемоційні стреси, патологічні зміни тонусу блу-
каючого нерва тощо). У процесі хронізації захво-
рювання викривлені імпульси надходять у ЦНС, 
це негативно відбивається на її функціональному 
стані, відношеннях між корою головного мозку та 
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OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES IN GASTROENTEROLOGY
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Стаття присвячена одній з актуальних 
проблем – підвищенню ефективності вико-
ристання методик здоров’язбереження для 
хворих на виразкову хворобу шлунка та два-
надцятипалої кишки, хронічний холецистит. 
Зокрема, розкриваються сутність і необхід-
ність самоорганізованої діяльності пацієн-
тів для покращення стану здоров’я.
Основна увага зосереджується на струк-
турних компонентах (організаційний, кому-
нікативний) програми оздоровлення для 
хворих на виразкову хворобу шлунка та два-
надцятипалої кишки, хронічний холецистит. 
Спільній роботі науковців, лікарів практичної 
медицини, пацієнтів.
Обстеження проводилось серед 54 хворих 
працездатного віку. Усі хворі перебували у 
фазі неповної ремісії захворювання, пройшли 
співбесіду і погодились на обстеження, з 
наступним виконанням запропонованих їм 
практичних рекомендацій. Для вирішення 
поставлених завдань були проведені стан-
дартні обстеження (виявлення основних 
скарг, збір анамнезу хвороби, анамнезу 
життя; встановлення головних клінічних 
показників хвороби, специфічних клінічних 
симптомів; вивчення лабораторних, функці-
ональних, інструментальних показників).
Під час надходження всі хворі на виразкову 
хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки 
за важкістю та перебігом хвороби, тобто 
комплексом клінічних, лабораторних, функ-
ціональних показників, були приблизно одна-
ковими. Скаржились на періодичну, помірно 
виражену (невиразного характеру) болю-
чість у зонах, характерних для основного 
захворювання.
Комплекс оздоровлення передбачав діє-
тотерапію, фітотерапію, лікувальну 
фізичну культуру. Наприкінці курсу оздо-
ровлення зазначено значні позитивні зміни 
суб’єктивних і об’єктивних показників у 27 
(87%) хворих на виразкову хворобу шлунка 
та дванадцятипалої кишки, 13 (86%) хворих 
на хронічний холецистит. Помірне покра-
щення загального стану та самопочуття 
загалом спостерігалося в шести пацієнтів 
(неповне виконання рекомендацій у звя’зку з 
ненормованим робочим днем, робота в нічні 
зміни, періодичні стресові ситуації).
Ключові слова: виразкова хвороба шлунка 
та дванадцятипалої кишки, хронічний холе-

цистит, нетрадиційні методи оздоров-
лення, інноваційна діяльність медичних пра-
цівників, здоров’язбережувальна діяльність 
пацієнта. 

The article deals with one of the urgent prob-
lems – increasing the efficiency of using the 
methods of health preservation for patients 
with gastric ulcer (GU), duodenal ulcer (DU), 
and chronic cholecystitis (CC). In particular, the 
essence and necessity of patients’ self-organiz-
ing activities to improve their health is revealed.
The main focus is placed on the structural com-
ponents (organisational, communicative) of a 
wellness programme for patients, joint work of 
scientists, practitioners, patients.
The research was conducted on 54 patients 
of the employable age. All patients were in the 
phase of incomplete remission of the disease, 
were interviewed and agreed to be examined, 
with the subsequent implementation of practical 
recommendations they were offered. In order to 
solve the established objectives, standard exam-
inations were carried out (identification of the 
main complaints, analysis of antecedent anam-
nesis, anamnesis vitae, determining the main 
clinical indicators of the disease, specific clinical 
symptoms, study of lab test values, functional, 
instrumental indicators).
At admission, all patients with gastric (GU) and 
duodenal ulcer (DU) were approximately equal in 
severity and course of the disease, i.e., complex 
clinical, laboratory, functional indicators. They 
complained of periodic, moderate (inexpressive) 
morbidity in the areas characteristic of the main 
disease.
The recuperation complex included diet therapy, 
phytotherapy and therapeutic physical train-
ing. At the end of the recuperation course there 
were significant positive changes in subjective 
and objective indicators in 27 (87%) patients 
with GU and DU, and 13 (86%) patients with 
CC. Moderate improvement in general condition 
and well-being was observed in only six patients 
(explained by incomplete implementation of rec-
ommendations due to irregular working hours, 
work during night shifts, periodic stressful situa-
tions).
Key words: gastric and duodenal ulcer, chronic 
cholecystitis, unconventional methods of recu-
peration, medical workers’ innovative activity, 
patient’s health preserving activity.
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периферійними органами, процесах керування 
травленням, психічному статусі хворих, утворю-
ючи, таким чином, замкнуте коло [1, с. 391–407].

Використання сучасних методик здоров’язбе- 
реження різних груп населення відповідає і осно-
вним принципам відновлення стану здоров’я хво-
рих із захворюваннями шлунково-кишкового тракту 
(далі – ШКТ): закінчення медикаментозного етапу 
лікування, найшвидше повернення до повноцінної 
працездатності. Значна роль відводиться сімей-
ним лікарям, вузьким спеціалістам. Накопичений 
науковцями та лікарями великий досвід викорис-
тання нетрадиційних, природних і преформованих 
фізичних чинників реалізується на основі при-
значення комплексів здоров’язбереження (попе-
редження загострень, можливих ускладнень) та 
здоров’явідновення, залежно від специфічних 
властивостей і впливу на певні процеси у ткани-
нах організму (патогенетичний принцип); застосу-
вання нетрадиційних методів відновлення на яко-
мога більш ранній стадії; тісної взаємодії із хворим 
(за необхідності, і з родиною) [2, с. 157–160].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
За даними світової статистики, 6–10% дорослого 
населення розвинених країн хворіють на зазна-
чені хвороби, в Україні стоять на обліку приблизно 
5 млн хворих. Ситуація ускладнюється з огляду 
на те, що, за даними Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я (далі – ВООЗ), 50% хворих у під-
гострий період і період нестабільної ремісії не 
виконують рекомендації лікарів реабілітаційного 
та рекреаційного спрямування, із них 70% роблять 
це свідомо, 30% не мають можливості вчасно їх 
дотримуватися. У 58% пацієнтів контроль пере-
бігу лікування (реабілітації) з боку обслуговуючого 
персоналу відсутній [1, с. 391–407; 2, с. 157–160; 
3, с. 56–66; 4, с. 83–92].

Традиційні методи лікування захворювань 
ШКТ ефективні, якщо вони своєчасні, комплексні 
й індивідуалізовані, пов’язані із функціональним 
станом шлунка, дванадцятипалої кишки (далі – 
ДК), жовчного міхура (далі – ЖМ) зокрема та ШКТ 
загалом (складник діяльності фізіологічних систем 
організму, що забезпечують гомеостаз).

В основі заходів здоров’явідновлення та 
здоров’язбереження – комплекс медичних і соці-
ально-економічних, психологічних методик та 
прийомів, спрямованих на збереження та підви-
щення компенсаторно-адаптаційних здібностей 
організму, усунення причин і умов, що спричиня-
ють виникнення, загострення або рецидив захво-
рювання, із дотриманням принципу комплексності 
(наприклад, застосування лікувальної фізичної 
культури (далі – ЛФК), фітотерапії (далі – ФТ), 
дієтотерапії) для впливу на паталогічний процес 
[3, с. 56–66; 4, с. 83–92; 5, с. 166–168].

Дієтотерапія (далі – ДТ) посідає одне з важ-
ливих місць в оздоровленні хворого. Основними 

її принципами є: захистити слизову від механіч-
них, термічних і хімічних подразнень, забезпечити 
організм основними харчовими інгредієнтами та 
вітамінами, позитивно впливати на репаративні 
процеси, регулювати секреторну і кислотоутво-
рюючу функції шлунка, ДП, моторну функцію ЖМ. 
Речовини різних класів, що містяться в харчових 
продуктах, беруть активну участь у широкому 
спекті біохімічних реакцій. Харчова спеціалізація 
завдяки відкриттям у геноміці дала можливість 
оптимізувати рекомендації з харчування, підви-
щити ефективність профілактики та лікування 
хронічних захворювань.

Під час використання ФТ підтверджені різно-
манітні метаболічні ефекти на мембранно-клі-
тинному та мікроциркуляторному рівнях (органо-
протекторна, мембранопротекторна дія), у тонких 
структурах імунного захисту й обміну речовин, 
чого позбавлені синтетичні засоби. Фітопрепарати 
здатні втручатися в тонкі механізми біохімічних і 
біофізичних процесів, заміняти ушкоджені й акти-
візувати пригнічені ланки метаболічних процесів 
в організмі, коригувати зміни у складному обмін-
ному механізмі адаптогенних, імунних і нейрогу-
моральних реакцій. 

Фізичні вправи роками використовуються 
в комплексах відновлення стану здоров’я хворих 
із патологією внутрішніх органів: для нормализа-
ції моторної функції шлунка, ДК, ЖМ, кишківника 
загалом; нормалізації скорочувальної здатності 
м’язів, збільшення сили діафрагми [3, с. 56–66; 
4, с. 83–92; 5, с. 166–168; 6, с. 238–244].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Підвищення ефективності 
використання здоров’ябережувальних технологій 
і комплексів реабілітації для хворих із хронічною 
патологією ШКТ залежить від низки проблем, що 
виникають у процесі взаємодії медичного пер-
соналу та пацієнта: лікар не повністю розкриває 
хворому важливість виконання окремих етапів 
оздоровлення після виходу з періоду загострення 
(часто з використанням масованої фармакотера-
пії); пацієнт не в повному обсязі виконує рекомен-
дації щодо особливостей приготування їжі, регулю-
вання харчування протягом доби, зміни харчового 
раціону тощо; у хворого немає можливостей, а іноді 
й бажання змінити свій спосіб життя (збільшити 
період фізичної активності, збирати або купляти 
лікарські трави та готувати з них оздоровчі чаї).

Мета статті – підвищити ефективність 
здоро’вязбережувальних технологій для хворих 
із гастроентерологічною патологією. Завдання 
дослідження: розробити комплекс нетрадиційних 
методів відновлення для хворих із гастроентеро-
логічною патологією, що буде включати сумісне 
та послідовне застосування ЛФК, ДТ і ФТ; вивчити 
ефективність застосування нового комплексу 
нетрадиційних методів відновлення.
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Виклад основного матеріалу. Обстеження 
проводилось у 54 хворих працездатного віку: 
19 хворих із ВХШ, 18 хворих із ВХДП, 17 хворих на 
ХХ. Усі хворі перебували у фазі неповної ремісії 
захворювання, пройшли співбесіду і погодились 
на обстеження, з наступним виконанням запро-
понованих їм практичних рекомендацій. Для вирі-
шення поставлених завдань були проведені стан-
дартні обстеження (виявлення основних скарг, збір 
анамнезу хвороби, анамнезу життя; встановлення 
головних клінічних показників хвороби, специфіч-
них клінічних симптомів; вивчення лабораторних, 
функціональних, інструментальних показників). 
Статистичну обробку результатів досліджень про-
водили методом варіаційої статистики із застосу-
ванням стандартного пакету прикладних програм 
SPSS 13.0 for Windows.

Запропонований пацієнтам ОГ комплекс вклю-
чав дієтичне харчування (в основному відповідає 
дієті № 1 за Певзнером), 4–5-разове, за групами, 
залежно від захворювання, із частковим розши-
ренням переліку продуктів, можливих до вживання 
хворими (овочі та фрукти) без загрози виникнення 
больових, диспептичних або психоемоційних 
порушень. Загальні рекомендації для пацієнтів 
такі: дотримання (за можливості) раціонального 
режиму праці та відпочинку (звільнення від нічних 
змін і відряджень); відмова від шкідливих звичок 
і запобігання стресовим ситуаціям; працетерапія 
(роботи на свіжому повітрі – присадибна ділянка, 
город); фізична активність. Рекомендації із приго-
тування фітопрепаратів (настої, відвари), призна-
чення їх у схемі комплексного оздоровлення було 

пов’язане зі специфічними властивостями трав: 
знеболюючими, протизапальними, спазмолітич-
ними, обволікаючими, пом’якшуючими, заспокій-
ливими, вітаміновмісними.

У комплекс вправ ЛФК входили вправи пере-
важно для великих і середніх м’язових груп, з 
великим числом повторень (під час м’язової 
роботи виділяється багато енергії, необхідної для 
нормального функціонування клітин організму, 
зокрема і для відновлення пошкоджених клітин). 
Обов’язковими були вправи для черевного преса, 
дихальні вправи. Основне завдання – дихати пра-
вильно, повним диханням, «животом, грудьми 
та плечима», тобто включати нижнє, серединне 
та верхнє дихання Пульс у період ЛФК не пови-
нен перевищувати 120–130 поштовхів за хвилину. 
Заняття ЛФК проводидися не раніше ніж через 
2–2,5 години після прийому їжі. На початку курсу 
основні вихідні положення – лежачи на спині і 
правому боці, на похилій площині з піднятим на 
15–20 см головним кінцем. Критерієм правиль-
ності виконання всіх вправ була відсутність у про-
цесі тренування печії або відрижки. У комплекс 
фізичних вправ поступово вводили рухи ногами, 
повороти тулуба у вихідному положенні, лежачи 
на спині, на правому, потім і на лівому боці, животі, 
колінах, стоячи (розгинання, нахили тулуба у боки, 
повороти, присідання, ходьба, біг тюпцем).

Під час надходження усі хворі на ВХШ і ВХДП 
за важкістю та перебігом хвороби, тобто комп-
лексом клінічних, лабораторних, функціональних 
показників, були приблизно однаковими. Скаржи-
лись на періодичну, помірно виражену (невираз-

Таблиця 1
Динаміка основних суб’єктивних і об’єктивних проявів у хворих на ВХШ та ВХДП  

під впливом нетрадиційних методів оздоровлення

Показники До n = 37 Після
Зникли Зменш.

бс % бс % бс %
Помірна періодична болючість тупого, невиразного харак-
теру з локалізацією в епігастральній зоні 31 84 27 87 4 13

Нудота (періодична) 20 54 20 100 – –
Печія, відрижка кислим (періодична) 37 100 37 100 – –
Об’єктивна чутливість за пальпації в епігастральній зоні 31 84 27 87 4 13
Симптом Менделя (+ +) 20 54 16 80 4 20
Симптом Лаенека (+) 20 54 20 100 – –

Таблиця 2
Динаміка основних суб’єктивних і об’єктивних проявів у хворих на ХХ  

під впливом нетрадиційних методів оздоровлення

Показники До n = 17 Після
Зникли Зменш.

абс. % абс. % абс. %
Болючість у правому підребер’ї ниючого характеру 15 88 13 86 2 14
Відчуття гіркоти в ротовій порожнині (періодично), відрижка гірким 17 100 17 100 – –
Ознаки кишкової диспепсії (метеоризм, урчання, здуття) 15 88 15 100 – –
Пальпаторно – болючість у правому підребер’ї 17 100 15 88 2 2
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ного характеру) болючість у зонах, характерних 
для основного захворювання (таблиця 1). 

У групі хворих ХХ 15 (88%) пацієнтів зазначали 
помірну болючість у правому підребер’ї ниючого 
характеру, метеоризм, здуття, урчання по ходу 
кишківника, усіх хворих (100%) турбували гіркота 
в ротовій порожнині; об’єктивно за пальпації фік-
сувалась помірна болючість у правому підребер’ї 
(таблиця 2).

Наприкінці курсу оздоровлення зазначено зна-
чні позитивні зміни суб’єктивних і об’єктивних 
показників у 27 (87%) хворих на ВХШ і ВХДП, 
13 (86%) хворих на ХХ. Помірне покращення 
загального стану та самопочуття зазначено зага-
лом у шести пацієнтів (неповне виконання реко-
мендацій у звя’зку з ненормованим робочим днем, 
робота в нічні зміни, періодичні стресові ситуації).

Висновки. У результаті аналізу матеріалів 
літературних джерел щодо сучасних розробок 
стосовно сучасних методик оздоровлення для 
хворих на ВХШ, ВХДП і ХХ, тісної взаємодії моло-
дого науковця та спеціалістів практичної меди-
цини, з метою підвищення ефективності викорис-
тання здоро’вязбережувальних технологій для 
хворих із гастроентерологічною патологією, був 
розроблений комплекс нетрадиційних методів 
оздоровлення, що включав сумісне та послідовне 
застосування ЛФК, дієтотерапії та фітотерапії. 
Запропонований комплекс дозволив підвищити 
загальну ефективність оздоровлення пацієнтів. 
Іноваційна програма спільної роботи науковців і 

представників практичної медицини є перспектив-
ною, потребує подальшого вивчення та реалізації.
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Formulation of the problem in general. The 
relationship between the coach and the athlete, which 
is rendered thought their way of communicating, influ-
ences both the athlete’s evolution in his/her athletic 
development and the obtained results in competitions, 
whether we are talking about successes or failures 
for that matter. The aggressive attitude and aggres-
sive gestures of a certain coach demotivates the ath-
letes and his/her credibility decreases. The athletes 
often reject such behaviors and react consequently. 

Highlighting previously unresolved parts of 
a common problem. The purpose of the research 
is to bring new useful arguments for improving  
the relationship between the coach and athlete by 
the verbal and non-verbal communication within 
the performance sport.

Formulating the goals of the article. The coach 
is the athletes’ mentor, the person training them, the 
person who serves as a model. Comparing the com-
munication perspectives between the coach and the 
athlete influences the non-verbal communication of 
the performer. the study used as a research method 
two questionnaires addressed to a work sample of 
200 subjects of whom 150 subjects have been pro-
fessional athletes (from collective sports such as 
handball, football and basketball and individual 
sports as well such as tennis, skiing and swimming) 
and 50 experienced coaches. These questionnaires 
have been applied through the help of phone calls, 
the internet and social media.

The used method of research has been apply-
ing in the online environment two questionnaires: 
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Communication is the basis of all processes, 
interactions and human relationships. It is also 
the basis of the efficient training of an athlete in 
the performance sport [1]. As Lyle explained [2], 
“the coach – athlete” relationship is essential in 
the athlete’s development and the coaches who 
are now aware of the importance of such rela-
tionship risk to slow down or prevent the reach-
ing of the athlete’s maximum potential. To have 
a good communication, one must be open, hon-
est, precise and direct. It is also important that 
one respects the ones involved, talks correctly, 
politely, in a constructive way, thus transmitting 
the entire message. A successful communication 
depends on a good inter personal relationship 
and the coach must communicate as efficiently 
as possible with the athlete, the whole team, the 
athlete’s parents as well as with the media [3]. It 
is common knowledge that a positive communi-
cation and a positive attitude from the coach can 
lead to an athlete’s best results [4]. It is also com-
mon knowledge that the reverse can happen: the 
aggressive communication can truly affect “the 
coach – athlete” relationship. The non-verbal 
communication represents a cumulus of mas-
sages which are not expressed through words 
and which can be decoded creating innuen-
does. These signals can repeat, argue, replace, 
complete or highlight the message rendered 
through words. There is a difference between 
the verbal and the non-verbal communication: 
the non-verbal one presumes communication 
through gestures, mimics, body language and 
“represents the cumulus of messages which 
are not rendered through words and which can 
be decoded creating innuendoes” [5]. A correct 
verbal and non-verbal communication indicates 
a tight relationship coach and athlete and contrib-
utes to obtaining sporting performances. 
Key words: verbal communication, non-verbal 
communication, coaches, performance athletes.

Спілкування є основою всіх процесів, вза-
ємодій та людських стосунків. Це також 

основа ефективної підготовки спортсмена 
[1]. Як зазначив Лайл [2], взаємини «тренер – 
спортсмен» важливі для розвитку спортс-
мена, а тренери, які зараз не усвідомлюють 
важливість таких відносин, ризикують упо-
вільнити або запобігти розкриттю мак-
симального потенціалу спортсмена. Для 
взаєморозуміння треба бути відкритим, 
чесним, точним і прямим. Важливо також, 
щоб вони поважали тих, хто бере участь 
у тренувальному процесі, говорили корек-
тно, ввічливо, конструктивно, передавали 
точно все повідомлення. Успішне спілку-
вання залежить від добрих міжособистих 
взаємин, і тренер повинен якомога ефек-
тивніше спілкуватися зі спортсменом, 
усією командою, батьками спортсмена, 
а також із засобами маової інформації [3]. 
Загальновідомо, що позитивне спілкування 
та позитивне ставлення тренера можуть 
сприяти найкращим результатам спортс-
мена [4]. Загальновідомо також, що може 
статися і зворотне: агресивне спілкування 
може істотно вплинути на стосунки «тре-
нер – спортсмен». 
Невербальна комунікація являє собою пере-
дачу інформації, яка не виражається сло-
вами, яку можна розшифрувати за натя-
ками. Ці сигнали можуть повторювати, 
аргументувати, замінювати, доповнювати 
або виділяти повідомлення, передане сло-
вами. Наявна різниця між вербальною та 
невербальною комунікацією: невербальна 
передбачає спілкування за допомогою жес-
тів, міміки, мови тіла і «являє собою пере-
дачу повідомлень, які не передаються через 
слова, і які можна розшифрувати, створю-
ючи натяки» [5]. Правильне словесне та 
невербальне спілкування свідчить про тісні 
стосунки тренера і спортсмена, сприяє 
досягненню спортивних результатів.
Ключові слова: вербальне спілкування, 
невербальне спілкування, тренери, виступи 
спортсменів.
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the first formed of 30 questions addressed to perfor-
mance athletes and the second formed of 30 ques-
tions addressed to coaches. The questionnaires 
have been divided in two different sections: the first 
section represents the research questions, while the 
second section represents the demographic ques-
tions. In applying the questionnaires in the online 
environment one has mentioned the fact that these 
questionnaires are anonymous and they do not 
need the names of the subjects, but better their gen-
der. The data collected, in terms of answers, target 
only the statistical processes that are the subject 
of research. Furthermore, one has mentioned that 
when filling in the questionnaire they are in the agree-
ment with the processing of personal data according 
to the “General Data Protection Regulation” (GDPR) 
which was created by the European Union with the 
purpose of protecting the personal data of citizens, 
adopted in 2018. After establishing the questions 
for coaches, the process is then followed by writing 
them in an app generating questionnaires and sta-
tistics. But since the questionnaires have not been 
addressed only to Romanian native speakers, one 
has also translated these questionnaires in English, 
using the Google Drive app for generating question-
naires, a well-known app also for processing the 
data automatically. One has also used three meth-
ods of transmitting the questionnaires, by phone, 
internet and social media, thus having a more rapid 
access to the sampled subjects. 

All questions have been noted in a Word docu-
ment followed by the research of other questionnaires 
on similar topics [6].

The results of the research. The research has 
had 200 subjects of whom 150 have been perfor-
mance athletes and 50 coaches (figure 1), 2 ques-
tionnaires, one for athletes with 30 questions and one 
for coaches with 30 questions.

The distribution of questioned athletes on sporting 
disciplines has been the following: 112 athletes who 
practice collective sports and 38 athletes who prac-
tice individual sports.

Figure 1. Distribution of respondents

Figure 2. Distribution of athletes according to the 
sport practiced

In the next figure one can find the result rep-
resentation of the questionnaire addressed to ath-
letes. All the answers have been divided in positive 
and negative answers, even though several variants 
of answers have been provided. The positive answers 
are represented by the blue color while the negative 
ones by the red color (figure 3).

The results of the coach questionnaire can be 
found in figure 4. 

Observing the interpretation of the total answers 
to the two questionnaires, we can see the aspects 
of the coach-athlete communication as being more 
negative than positive. 

Hereinafter, we can see the responses to the most 
relevant questions that are the object of our study.

To question 1, coaches consider that only 31% 
of the cases have had a reverse effect, an effect of 
discouragement, even though their proposition was 
one of encouragement. The division of percentages 
is rendered in the following figure:

Mimics and gestures are part of the non -verbal 
communication. For a non-verbal message to be cor-
rectly decoded by the receiver, in this case by the 
coach, the latter must know his/her athlete quite well. 

Figure 3. Results athlete questionnaire
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Figure 4. Results coach questionnaire

Figure 5. Question 1 athlete questionnaire

Figure 6. Question 1 coach questionnaire

To question 2 addressed to coaches, “IF the athlete 
makes a certain gesture, a certain mimic, can you 
understand what he/she meant?”, the result can be 
observed in the following figure.

To what raising one’s voice is concerned, the neg-
ative percentage is quite big. The majority of athletes 
answer to question 3, “What effect does raising the 
coach’s voice have on you?” with a sense of discour-

agement. To question 9, similar to the previous one, 
65% of athletes feel they are “less motivated to act 
once the coach has raised the voice”, being actually 
quite demotivated. In comparison, coaches tend to 
be a bit over 50% towards the negative answer. A lot 
of them feel that certain athletes can be motivated 
only by raising their voice. This comparison, between 
coaches and athletes, can be seen in the following 

Figure 7. Question 2
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Figure 8. Question 3 (athlete questionnaire) Question 7 (coach questionnaire)

Figure 9. Question 9 coach questionnaire

Figure 10. Question 15

Figure 11. Question 17 athlete questionnaire

Figure 12. Question 14 (coach questionnaire) Question 18 (athlete questionnaire)
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figure, where the masters are represented by the blue 
color and the apprentices by the red color. The first 
column represents the positive answer while the sec-
ond column the negative one. 

To question 7, “When you have something to say or 
object, does the coach listen to you?” 92% of athletes 
responded affirmatively while only 8T% responded 
negatively. Out of the 8%, the majority affirmed that 
they felt discouraged, demotivated or felt that they 
were losing trust or faith. To question 8, question with 
an open answer, the athletes were supposed to talk 
about how they felt when the coach didn’t listen to their 
opinion. A smaller amount of subjects, from collective 
sports, have said that in these kind of situations they 
felt as if they didn’t matter in the team nor that their 
opinion was taken into account. Such views indicate 
that the master of the team is only the coach and that 
he/she does not collaborate with the players that he/
she is instructing. Another aspect could be that coach 
indeed works more or less with certain subjects.

The majority of coaches responded that they 
wish to have a stronger bond with the athletes and 
determine them to talk more. This comes in quite of 
a bit of contradiction, because at question 8, if they 
feel satisfied of how the athletes communicate with 
them, 69% responded affirmatively and only 31% 
responded negatively. The fact that the coaches want 
their athletes to talk more, to try to be more open, all 
of these indicate that they are involved and commit-
ted for the athlete’s wellbeing, implicitly for their own 
good. A committed coach helps the athlete’s evolu-
tion and wellbeing. Whereas the athletes have said 
they wished their guiders were calmer and more for-
bearing, which means an aggressive or authoritarian 
character is less agreeable. 

“After a defeat, do you make reproaches right after 
the game or do you try and analyzefirst the situation 
andthen communicate with the athlete?” To this ques-
tion, question 9, the majority declared they talk about the 
result right after the end, as shown in the figure below.

This question has had an open answer where the 
instructors had to describe or explain why they talk 
or don’t talk with their athletes’ right after a defeat. 
The ones saying that they talk to the athletes after 
a defeat said that they analyze the match together 

because everything is so fresh in their minds, but the 
analysis is a positive one. Only after a period of time 
(undescribed here) do they make a more detailed and 
thorough analysis with possible reproaches. A lot of 
them consider that this communication method help 
athletes to cope easier with defeat. Coaches know 
that defeat is hard to swallow and they do not want 
to discourage even more the players, but on the con-
trary, they want to motivate them by making them 
aware of their mistakes. The numeric inferiority which 
said that it does not communicate with the athletes 
after a defeat, wishes the athletes to calm down first, 
giving the coach the possibility to individually ana-
lyze the recently obtained result, after which a more 
detailed analysis will take place but together. The 
coaches also said that this method differs from ath-
lete to athlete. The players are different, they have 
different personalities and the coach-athlete com-
munication differs from case to case. However, the 
coaches who do know their athletes, know exactly 
what method must be applied and when. This indi-
cates o strong relationship between the coach and 
athlete. They know each other and their common 
objective is obtaining positive and multiple results by 
improving the instruction methods. 

The questionnaire questions are similar, both 
to masters and to apprentices, to further notice the 
opinion of the two sided and to further compare them. 
To question 15 (athlete questionnaire) the subjects 
were asked to offer information regarding being ever 
intentionally hit by coaches. The majority answered 
with a negative response, nevertheless the same 
question was asked to coaches (question 12) 
and here the answer was unanimously negative.  
The athletes’ response representation can be seen 
the following figure:

One can notice that the coach does not want to 
reveal this kind of information, even though the ques-
tionnaire is anonymous. The coaches’ responses 
cannot be 100% correct, for the athletes’ responses 
contradict their affirmations. These kind of delicate 
questions are meant to be asked on both sides to 
have opinions from different directions. 

The athletes were asked to declare to what 
extent they respect the coach’s indications before 

 Figure 13. Questions 25, 28 (coaches) Questions 30, 35 (athletes)
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the competition and they had to choose for ques-
tion 17 between four variants of response. 96% of 
subjects declared they respect over 50% of the indi-
cations given by the instructor and only 4% apply less 
than half of the coach’s guidance. The athletes had to 
choose between the following variants: “nor nearly”, 
“less than 50%”, more than 50%” and “100%”. These 
can be shown the figure below:

This high percentage of athletes stating that they 
respect the coach’s indications more than 50% during 
a competition illustrates the fact that the athletes do 
trust the coach’s experience and abilities. 

To the question “Does it happen for the coach to 
tell you something but from his gesture and mimic you 
might understand something else?” over a bit 50% 
both coaches and athletes responded affirmatively. 
This was question 18 for the athletes and question 
14 for the coaches. This shows that the verbal mes-
sage contradicts the non-verbal message, instead of 
sustaining it. The percentages of the given answers 
can be seen in the following figure, where the first 
column either blue or red represents the affirmative 
answer and the second column either blue or red the 
negative answer. 

When it comes to the way of communication, the 
athletes and coaches have had to choose between 
the verbal, the non-verbal and a combination of the 
two. The following figure illustrates the percentage in 
which they prefer the communication to take place, 
both during trainings and during competitions.

Both masters and apprentices consider the com-
munication with the coach and the members of the 
team during a competition more efficient than com-
munication only with the coach or only with the mem-
bers of the team. 

At the end of the questionnaire, the coaches were 
asked the following question: “Do you find it easy/
hard to read the athlete’s feelings during a match?” 
85% of them responded affirmatively and only 15% 
responded negatively. The subjects were asked to 
motivate their choice. They said they find it easy to 
read the athlete’s feelings for they know quite well the 
athlete they are instructing. Due to body language, 
gestures and mimic they can tell what is happening 
inside the player without the latter verbally expressing 
it. But in order to know or correctly read these non-ver-
bal messages, the people involved must know each 
other, and this mutual process must occur during time, 
during a longer period of time and under different sit-
uations. But even then the verbal messages can con-
tradict the non-verbal ones and the receiver cannot 
always correctly decode them, as previously shown 
with question 14 and 18 from the two questionnaires.

Conclusions. One has noticed that the aggres-
sive attitude or aggressive gestures of a certain 

coach demotivates players and the credibility slowly 
decreases. The athletes often reject these behaviors 
and react consequently. 

One recommends the coaches be in a continuous 
development, to document themselves on different 
subjects. The majority already does. They wish to 
have a good rapport with their athletes; they want to 
make them talk more, being fully aware that only this 
way they can trust each other. Furthermore, only a 
strong team behind an athlete can lead to the top of 
the leader board. 

Being a subject that is part of the individual’s emo-
tional sphere, in the beginning, the subjects were 
reticent in filling out the questionnaires, although one 
mentioned that the personal data would be necessary 
for statistical indication of the research. Only after com-
municating that the questionnaire is anonymous, only 
then did they start sharing what they were thinking. 

After the questionnaires were filled in, with certain 
subjects we had more thorough discussions on the 
subject of the paper. After a period of time they said 
that indeed the way of communication has a certain 
effect on the master – apprentice relationship, thus 
giving much more attention to this aspect. They could 
notice positive results after a short time of applying 
new methods of communication and instruction. 
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Фізичне виховання студентської молоді 
є пріоритетним напрямом у формуванні фізич-
ної культури особистості як складової частини 
загальної культури молодих людей, здорового 
способу життя та спортивного стилю життєдіяль-
ності майбутніх фахівців [4].

Сучасні аспекти управління тренувальним про-
цесом в умовах вищих навчальних закладів поки 
ще науково не розроблені. Недостатня державна 
підтримка студентського спорту, комерціалізація 
та професіоналізація спортивної діяльності нега-
тивно позначаються на рівні спортивної підготовки 
студентства. Це зумовлює необхідність виявлення 

проблем, шляхів їх вирішення, спрямованих 
на підвищення ефективності процесу підготовки 
спортсменів у період їх навчання у закладі вищої 
освіти (далі – ЗВО) [7].

У контексті теми дослідження велике значення 
мають праці авторів, які висвітлюють основи спор-
тивного тренування (Ю.В. Верхошанський, 1985 р.; 
Н.Г. Озолін, 2004 р.; В.М. Платонов, 2001, 2004, 
2008 рр.; Л.П. Матвєєв, 2010 р.) та методичні 
аспекти підготовки у спортивних іграх, зокрема у 
волейболі (Ю.Д. Желєзняк, 1998 р.; Ю.М. Портнов, 
1996 р.; Ю.Н. Клещев, 2002 р.; А.Г. Фурманов, 2007 р.).

У контексті освоєння студентами гри у волей-
бол важливе місце посідають питання організації 
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Важлива умова в сучасному волейболі – не 
лише зростання інтенсивності гри, а й 
ефективно організований річний цикл тре-
нувального процесу. Постійне підвищення 
вимог до рівня спортивної майстер-
ності волейболістів змушує тренерів до 
пошуку способів підвищення ефективності 
навчально-тренувального процесу, особливо 
в умовах навчання в закладах вищої освіти. 
Одним із перспективних напрямів удоскона-
лення системи спортивної підготовки ква-
ліфікованих волейболістів є використання 
різноманітних форм організації занять із 
волейболу, що сприяє результативності 
змагальної діяльності, як окремим спортс-
меном, так і командою загалом. Важливим 
чинником підвищення результативності 
змагальної діяльності є спортивне вдоско-
налення студентських команд із волейболу, 
яке може бути істотно поліпшено на основі 
створення та застосування комплексної 
методики управління їх підготовкою, що 
включає: діагностування й урахування рівня 
розвитку фізичних якостей; визначення 
вмісту етапів і циклів фізичної підготовки 
студентів, а також засобів цієї підготовки; 
вибір адекватних обсягу, інтенсивності та 
розподілу тренувального навантаження для 
досягнення цільових результатів у спеціаль-
ній підготовленості.
У статті розглядаються теоретико-
методичні основи теорії періодизації спор-
тивного тренування, особливості побу-
дови річної підготовки у волейболі, розкриті 
особливості тренувального процесу волей-
болістів в умовах закладу вищої освіти. 
Досліджено застосування раціональних 
форм планування тренувальних наванта-
жень у структурах річної та багаторічної 
підготовки спортсменів волейболістів в 
умовах навчання у закладі вищої освіти. 
Передбачається, що отримані результати 
про фізичну підготовленість студентів-
волейболістів можуть бути використані як 
критерії для подальшого ефективного пла-
нування тренувального процесу.

Ключові слова: спортивні ігри, волейбол, 
періодизація, тренувальний процес, моделю-
вання, вдосконалення.

An important prerequisite for modern volleyball 
is not only the increasing intensity of the game, 
but also the effectively organized annual cycle 
of the training process. The constant increase 
in the requirements for the level of athletic skills 
of volleyball players forces coaches to find ways 
to improve the efficiency of the educational and 
training process, especially in the conditions of 
study in institutions of higher education. One 
of the promising directions for improving the 
system of sports training of qualified volleyball 
players is the use of various forms of organiza-
tion of volleyball classes, which contributes to 
the effectiveness of competitive activities, as an 
individual athlete and the team as a whole. An 
important factor in improving the performance of 
competitive activities is the sports improvement 
of student volleyball teams, which can be signifi-
cantly improved on the basis of the creation and 
application of a comprehensive methodology 
for managing their training, including: diagnosis 
and accounting of the level of development of 
physical qualities; determining the content of the 
stages and cycles of physical training of students, 
as well as the means of this training; the choice 
of adequate volume, intensity and distribution of 
training load to achieve the target results in spe-
cial preparedness.
The article deals with the theoretical and meth-
odological foundations of the theory of periodiza-
tion of sports training, features of the construction 
of annual training in volleyball, reveals the fea-
tures of the training process of volleyball players 
in higher education. The application of rational 
forms of planning of training loads in the struc-
tures of annual and long-term training of volley-
ball athletes in the conditions of study at universi-
ties is investigated. The results obtained on the 
fitness of students in volleyball can be used as 
criteria for further effective planning of the train-
ing process.
Key words: sports games, volleyball, periodiza-
tion, training, modeling, perfection.
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з різного ступеня та рівня підготовленості гравців 
тимчасових і постійних команд як форми соці-
ального розвитку гравців цих команд, а також 
наукового обґрунтування підготовки студентської 
команди в річному циклі занять.

Такий стан виявляє суперечності між наявністю 
методичного матеріалу та практичного досвіду 
у спорті вищих досягнень (стосовно волейболу) і 
його незатребуваністю під час підготовки студент-
ської команди в річному циклі підготовки.

Мета статті – науково обґрунтувати й екс-
периментально перевірити структуру та зміст 
навчально-тренувального процесу студентської 
команди з волейболу в річному циклі підготовки.

Виклад основного матеріалу. Теорія пері-
одизації спортивного тренування передбачає: 
безперервне, планомірне і всебічне підвищення 
можливостей спортсменів у всіх напрямах техніко-
тактичної, фізичної та психологічної підготовки, 
зумовлених специфікою виду спорту та вимогами 
високоінтенсивної змагальної діяльності; досяг-
нення стану найбільш високої готовності до стар-
тів у головних змаганнях макроциклу, демонстра-
цію в цих змаганнях найкращого індивідуального 
результату певного мікроциклу [2].

Вивчення науково-методичної літератури та 
передового досвіду підготовки в командних ігрових 
видах спорту свідчить про недостатню обґрунтова-
ність річної підготовки в умовах тривалої та багато-
турової системи змагань. Значна багатофакторність 
структури змагальної діяльності та підготовленості 
гравців високої кваліфікації, істотна роль кожного 
чинника в досягненні кінцевого результату, вира-
жена варіативність параметрів спортивної май-
стерності залежно від конкретних умов змагальної 
діяльності визначають виняткову складність побу-
дови підготовки в рамках річного циклу [6].

Одним із найважливіших питань успішного 
керування тренувальним процесом, шляхів під-
вищення ефективності підготовки спортсменів є 
пошук раціональних форм планування тренуваль-
них навантажень у структурах річної та багаторіч-
ної підготовки спортсменів.

Оптимальна побудова тренувального процесу 
багато в чому пов’язана з раціональним плану-
ванням річного циклу. Ефективність такого пла-
нування визначається: структурою річного циклу; 
основними завданнями за етапами підготовки; 
розподілом обсягів основних тренувальних засо-
бів по тижнях; календарем і системою змагань; 
закономірностями розвитку і становлення спор-
тивної форми; динамікою тренувальних наванта-
жень у річному циклі; динамікою стану спортсмена 
в річному циклі; раціональної організацією педаго-
гічного контролю [5].

Структура річної підготовки – це пов’язано-
послідовна система організації тренувальних 
навантажень, що передбачає певний порядок і 

черговість введення у тренування обсягів наван-
тажень різної спрямованості, створення умов, за 
яких попередні навантаження забезпечують спри-
ятливе морфо-функціональне, психологічне тло 
для підвищення тренувального впливу наступних.

Побудова річного тренувального циклу в команд-
них ігрових видах спорту здійснюється за так званим 
трансформованим варіантом [3]. У цьому варіанті 
структури річного тренувального циклу тривалість 
підготовчого періоду досить коротка (2–3 місяці), 
змагальний період триває 8–9 місяців.

Якісне управління підготовкою спортсменів 
передбачає наявність відповідних моделей тре-
нувальної роботи, які відображають величину і 
співвідношення її основних компонентів у різних 
структурних утвореннях тренувального процесу 
на конкретних етапах становлення спортивної 
майстерності. Багатоцільова спрямованість підго-
товки у спортивних іграх зумовлює, у свою чергу, 
необхідність наявності в цих моделях оптималь-
ного поєднання і раціональної послідовності вико-
ристовуваних тренувальних засобів.

У командних спортивних іграх дотепер існує 
гострий дефіцит науково обґрунтованих і ціле-
спрямованих тренувальних програм, орієнтова-
них на досягнення й утримання необхідного для 
демонстрації високого спортивного результату 
рівня спеціальної підготовленості спортсменів.

Домогтися підвищення результативності надій-
ності змагальної діяльності як окремим спортсме-
ном, так і командою загалом можна завдяки орга-
нізації процесу їх підготовки. 

Спортивне вдосконалення студентських 
команд із волейболу може бути істотно поліпшено 
на основі створення та застосування комплексної 
методики управління їх підготовкою, що включає: 
діагностування й облік рівня розвитку фізичних 
якостей та функціональних параметрів студентів, 
що займаються волейболом; визначення вмісту 
етапів і циклів фізичної підготовки студентів, 
а також засобів цієї підготовки;

Виходячи з термінів змагань, нами була роз-
роблена структура навчально-тренувального про-
цесу студентської команди з волейболу, засно-
вана на системному інтегративному плануванні 
здвоєного циклу підготовки (підготовчого, змагаль-
ного і перехідного періодів) з урахуванням графіка 
професійного навчання, екзаменаційних сесій і 
канікул. Програма містить:

1) мікроцикли загальнопідготовчого і спеці-
ально-підготовчого етапів, зокрема підвідний та 
модельний мікроцикли для підготовки до змагань 
регіонального масштабу; 1-й підготовчий період 
повинен був закінчитися до початку листопада;

2) міжігрові та змагальні мікроцикли 1-го зма-
гального періоду з участю в І-му турі Чемпіонату 
України серед студентських команд, Всеукраїн-
ському турнірі та Чемпіонаті області; 
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3) другий змагальний період (участь у Другому 
та фінальному турі Чемпіонату України серед сту-
дентських команд, універсіаді Чернівецької області, 
Літній універсіаді України, та Чемпіонаті області);

4) міжігровий (літня сесія) та відновлювальний 
мезоцикли перехідного періоду. 

Побудова тренувального процесу гравців у під-
готовчому періоді зумовлена, з одного боку, кален-
дарем змагань, на основі якого була обрана схема 
здвоєного циклу підготовки команди протягом річ-
ного макроциклу, а з іншого – основними завдан-
нями, що вирішуються в підготовчому періоді 
відповідно до концептуальних основ теорії періо-
дизації спортивного тренування.

Інтегральними критеріями адаптації волейбо-
лістів до тренувальних навантажень протягом річ-
ного циклу тренувального процесу служать показ-
ники фізичної підготовленості (табл. 1).

Аналіз результатів таблиці 1 дозволяє зробити 
висновок, що за всіма показниками розвитку сили, 
швидкісно-силових якостей, спеціальної витри-
валості і спритності спостерігаються поступові 
розходження в бік покращення між 1-м, 2-м, 3-м 
і 4-м тестуваннями. Стабілізація показників між 
3-м і 4-м тестуваннями може свідчити про те, що 
волейболісти виходять на оптимальний рівень під-
готовленості.

Найбільший приріст результатів кваліфікованих 
волейболістів за річний цикл підготовки спостері-
гався в показниках, які характеризують швидкісно-
силові якості. Так, результати в кидку набивного 
м’яча з положення стоячи на колінах покращи-
лися з 9,24 м у втягуючому мезоциклі до 10,42 м 
у 1-му передзмагальному, що в середньому ста-
новило 12,8% (p < 0,05), приріст у другому циклі 
становив 0,24 м (3,3%, p < 0,05); стрибок угору 
з місця покращився в першому циклі тренування 
із 48,7 см до 52,2 см, що склало 7,2% (p < 0,05), 
у другому циклі – з 50,5 см до 53,9 см (6,7%,  
p < 0,05); результат у стрибку з місця в довжину 
також збільшився в середньому із 253,3 см 
до 263,1 см, приріст становить 3,9% (p < 0,05) 

у першому циклі, із 259,7 см до 264,0 см удругому 
циклі – 1,7% (р > 0,05). 

Сила верхніх кінцівок, яка визначалася за 
допомогою тесту підтягування на поперечині, 
збільшилася на 3,5% (< 0,05) у першому циклі під-
готовки, на 0,8% у другому циклі. Також існує пози-
тивна динаміка в показниках динамометрії кис-
тьової, яка дозволяє визначити силу м’язів кисті, 
результат правою рукою зріс у 1-му циклі на 3,6%, 
лівою – 1,1% , у 2-му циклі – правою на 3,7%, лівою 
рукою – 0,5% (р > 0,05).

Найменший приріст результатів спостерігався 
в тестових вправах, які виконувалися на швидкість 
з одночасним проявом спритності, тобто «човни-
ковий біг» і тест «Ялинка», результати покращи-
лися на 0,5 та 0,6% відповідно в першому циклі, 
на 0,1 і 0,2% у другому циклі підготовки. Найвищі 
результати під час виконання цих тестів зафік-
совані в 1-му передзмагальному мезоциклі, їх 
подальше пониження можна схарактеризувати 
як вплив втоми від напруженого тренування, що 
вимагає покращеного відновлення. Варто також 
відзначити, що швидкість належить до якостей, 
покращення результатів в яких можливе за умови 
лише спеціально спрямованої роботи. 

Аналіз результатів таблиці 1 дозволяє зробити 
висновок, що за всіма показниками розвитку сили, 
швидкісно-силових якостей, спеціальної витри-
валості та спритності спостерігаються поступові 
розходження в бік покращення між 1-м і 2-м, 3-м 
та 4-м тестуваннями. Стабілізація показників 
у 2-му  циклі підготовки, що здебільшого відзна-
чається відсутністю статично значущої різниці 
між 3-м і 4-м тестуваннями, може свідчити про 
те, що практично волейболісти виходять на опти-
мальний рівень підготовленості, тобто практично 
вже сформовані адаптаційні механізми до фізич-
них навантажень.

Отже, основною ключовою ланкою під час 
підготовки до змагань є адаптація волейболістів 
до тренувальних і змагальних навантажень, яка 
здійснюється у процесі окремих вправ і занять 

Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості кваліфікованих волейболістів  

на різних етапах дослідження річного циклу підготовки (n = 15)

Тестові вправи
Етапи дослідження

вересень 
x ± m

листопад
x ± m

р
Х1 – Х2

лютий
x ± m

квітень 
x ± m

р
Х3 – Х4

Стрибок угору з місця, см 48,7 ± 1,23 52,2 ± 0,92 3,5 < 0,05 50,5 ± 0,85 53,9 ± 0,54 3,4 < 0,05
Стрибок у довжину з місця, см 253,3 ± 1,39 263,1 ± 0,92 9,8 < 0,05 259,7 ± 1,08 264,0 ± 0,62 4,3 > 0,05
Кидок набивного м’яча, м 9,24 ± 0,04 10,42 ± 0,08 1,18 < 0,05 10,31 ± 0,06 10,65 ± 0,07 0,34 < 0,05
Підтягування на поперечині, рази 11,5 ± 0,54 11,9 ± 0,54 0,4 < 0,05 11,8 ± 0,54 11,9 ± 0,46 0,1 > 0,05
Динамометрія правою, кг 58,6 ± 1,62 60,7 ± 1,15 2,1 > 0,05 60,1 ± 1,22 62,3 ± 2,85 2,2 > 0,05
Динамометрія лівою, кг 55,4 ± 1,14 56,0 ± 1,23 0,6 > 0,05 55,8 ± 1,09 56,1 ± 1,54 0,3 > 0,05
Човниковий біг 5 х 6 м, с 7,39 ± 0,01 7,35 ± 0,01 0,04 > 0,05 7,37 ± 0,01 7,36 ± 0,01 0,01 > 0,05
Тест «Ялинка» 23,45 ± 0,05 23,30 ± 0,06 0,15 > 0,05 23,39 ± 0,04 23,34 ± 0,03 0,05 > 0,05
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із формуванням термінових і відставлених тре-
нувальних ефектів (термінова адаптація). Про-
тягом досліджуваного періоду тренування сума-
ція термінових і відставлених ефектів приводить  
до формування кумулятивного ефекту, тобто 
відбувається довгострокова адаптація, резуль-
татом якої і є визначений рівень підготовленості 
волейболістів, який дозволяє їм ефективно брати 
участь у змаганнях.

Висновки. Аналіз і узагальнення сучасних про-
блем підготовки спортсменів дозволяють констату-
вати, що побудова тренувального процесу спортс-
менів командних ігрових видів спорту порівняно 
з іншими видами спорту має свої специфічні осо-
бливості, що насамперед зумовлено календарем 
змагань і тривалістю основних етапів підготовки в 
межах макроциклу. 

Обґрунтовано необхідність переходу від тра-
диційної організації навчально-тренувального 
процесу студентів до занять волейболом із вико-
ристанням технології експериментального про-
єкту. Застосування в навчальному році розробле-
ної структури та змісту підготовки студентської 
команди з волейболу привело:

 – до достовірного приросту результатів зі спе-
ціальної фізичної підготовленості студентів експе-
риментальної групи;

 – до істотного поліпшення спортивних резуль-
татів: за період експерименту студентська команда 
стала призером Літньої універсіади області та 
призером Чемпіонату України серед студентських 
команд Вищої ліги.

Раціональні режими спортивного тренування 
викликають адекватну адаптацію основних систем 
організму до м’язової роботи. Планомірна підго-
товка з урахуванням календаря основних змагань 
і застосування розробленої структури підготовки 
сприяють створенню передумов виникнення адап-

таційних реакцій систем організму волейболістів 
до тренувальної діяльності.

Інтегральними критеріями адаптації волей-
болістів до тренувальних навантажень протягом 
визначеного періоду служать показники спеці-
альної фізичної підготовленості. Визначено, що 
впродовж підготовки до змагань відбувається ста-
тистично достовірний приріст результатів за всіма 
показниками в 1-му і 2-му циклах, які характери-
зують розвиток швидкісно-силових якостей (стри-
бок угору з місця – 7,2 і 6,7%; метання набивного 
м’яча – 12,8 і 3,3%, стрибок у довжину – 3,9 і 1,7%). 
У всіх інших показниках також відбулися позитивні 
зрушення, хоча достовірної різниці в результатах 
першого й останнього тестувань немає. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Зараз в Україні відбуваються кардинальні зміни в 
соціальному, економічному й політичному житті. 
Реформування змісту педагогічної освіти має від-
повідати новим вимогам суспільства, сприяти під-
готовці та професійному розвитку фахівця. Зміст 
освіти, відповідно до вимог Болонського процесу, 
має формувати інтерес до навчання, потребу 
в отриманні знань, бажання й можливість учитися 
на результат і майбутнє професійне зростання. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Над розробленням тeopeтичних зaсaд 
функцioнувaння пeдaгoгiчних систeм працю-
вали A. Aлeксюк, Ю. Бaбaнський, Г. Бiлявський, 
P. Гуpeвич, I. Лepнep, Є. Мeдинський, Л. Oнищук, 
В. Пaлaмapчук, O. Сaвчeнкo тa iн.; тенденції 
poзвитку вищoї пeдaгoгiчнoї oсвiти студіювали 
O. Дубaсeнюк, A. Булдa, O. Глузмaн, В. Лугoвий, 
Н. Ничкaлo тa iн.; пpoблeми нeпepepвнoї 
пpoфeсiйнoї oсвiти розробляли С. Гoнчapeнкo, 
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Стаття присвячена розкриттю теоре-
тичних основ освітнього процесу у вищих 
навчальних закладах України крізь при-
зму загальних педагогічних технологій 
сучасності й моделей підготовки майбут-
нього випускника-професіонала. Зокрема, 
з’ясовано, що педагогіка вищої школи має 
забезпечити реалізацію таких функцій: 
освітньої, науково-пізнавальної, спонукаль-
ної, перетворювальної, прогнозувальної, 
проективної, культурологічної, адаптивної, 
формувально-виховної та формувально-
професійної. Освіта студентів передбачає 
володіння загальними й професійними зна-
ннями, виробничими уміннями й навичками 
згідно з профілем. Навчання студентів охо-
плює весь процес фахової підготовки спеціа-
ліста з вищою освітою, знання якого завжди 
можуть бути застосовані на практиці. 
Аналіз досліджень, присвячених актуальним 
проблемам підготовки фахівців у вишах 
України, дає можливість стверджувати, 
що головним завданням вищої школи стало 
закладання необхідної інтелектуальної та 
моральної бази, достатньої для здійснення 
майбутньої діяльності у сферах науки, 
виробництва, управління тощо. Отже, про-
цес підготовки фахівців відображає єдність 
цілей і змісту навчання (освітні стандарти 
і програми), суб’єктів процесу (студенти, 
професорсько-викладацький склад), засобів 
процесу підготовки (матеріально-технічна 
база, інформаційні ресурси, експеримен-
тальна база) і способів підготовки (методи 
й технології). Тому якість процесу професій-
ної підготовки фахівців містить якість нор-
мативно-цільових документів та освітніх 
програм, якість студентів, якість засобів 
процесу підготовки
Зроблено висновок, що сучасна освіта має 
діяти як єдиний комплекс на основі субор-
динації всіх ланок освіти, взаємозв’язку й 
координації її установ, що постійно розвива-
ється та дає кожній людині можливість під-
ключитися до освітнього процесу на будь-
якому етапі її життя. Це забезпечується 
насамперед наступністю всіх структурних 
елементів системи на основі затверджених 
єдиних освітніх стандартів, взаємним допо-
вненням різних форм навчання.
Ключові слова: освітній процес, освітні 
технології, теоретичні основи, вищий 
навчальний заклад, випускник-професіонал.

The article is devoted to the disclosure of theo-
retical foundations of the educational process 
in higher educational establishments of Ukraine 
through the prism of general pedagogical tech-
nologies of the present and models of prepara-
tion of the future graduate-professional. In partic-
ular, it has been found out that higher education 
pedagogy should ensure the implementation of 
the following functions: educational, scientific-
cognitive, motivational, transformative, predic-
tive, projective, cultural, adaptive, formative-edu-
cational and formative-professional. Students' 
education involves mastery of general and pro-
fessional knowledge, production skills and skills 
according to their profile. Student education cov-
ers the whole process of professional training of 
a specialist with higher education, whose knowl-
edge can always be applied in practice.
The analysis of the researches devoted to 
actual problems of preparation of specialists in 
the universities of Ukraine makes it possible to 
state that the main task of the higher school 
was to establish the necessary intellectual and 
moral base, sufficient for carrying out future 
activities in the fields of science, production, 
management, etc. Therefore, the process of 
training specialists reflects the unity of goals 
and content of training (educational standards 
and programs), the subjects of the process 
(students, teaching staff), the means of the 
preparation process (material and technical 
base, information resources, experimental 
base) and methods of preparation (methods 
and technologies). Therefore, the quality of 
the professional training process includes the 
quality of regulatory documents and educa-
tional programs, the quality of students, the 
quality of the training process
It is concluded that modern education should act 
as a single complex on the basis of subordination 
of all branches of education, interconnection and 
coordination of its institutions, which constantly 
develops and gives every person an opportunity 
to get involved in the educational process at any 
stage of his life. This is ensured, first of all, by the 
continuity of all structural elements of the system 
on the basis of the approved uniform educational 
standards, the mutual complement of different 
forms of education.
Key words: educational process, educational 
technologies, theoretical foundations, higher 
education institution, graduate-professional.
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С. Сисoєва, Я. Цeхмiстep тa iн.; фaхoву пiдгoтoвку 
мaгiстpa у вищих пeдaгoгiчних нaвчaльних 
зaклaдaх розглядали В. Берека, Ю. Зaвaлeвський, 
К. Лeвкiвський, I. Нaумeнкo, В. Пeтpeнкo тa iн.

Мета статті – розкрити теоретичні основи 
освітнього процесу у вищих навчальних закладах 
України крізь призму загальних педагогічних тех-
нологій сучасності й моделей підготовки майбут-
нього випускника-професіонала. 

Виклад основного матеріалу. Перехід вищої 
школи до ступеневої системи освіти передбачає 
оновлення змісту базової освіти бакалаврів, а також 
розроблення змісту, форм і методів фахової підго-
товки магістрів як фахівців найвищого кваліфіка-
ційного рівня, котрі в майбутньому поновлять склад 
фахівців-професіоналів з різних галузей. Одним із 
напрямів ефективної підготовки магістрів є роз-
роблення навчально-методичного забезпечення 
предметів, які передбачені навчальним планом. 

Педагогіка вищої школи має забезпечити реа-
лізацію таких функцій: освітньої, науково-пізна-
вальної, спонукальної, перетворювальної, про-
гнозувальної, проективної, культурологічної, 
адаптивної, формувально-виховної та форму-
вально-професійної. Підготовка фахівця з вищою 
освітою передбачає виховання, професійну 
освіту й навчання. Під вихованням студентської 
молоді розуміють формування протягом навчання 
у вищому навчальному закладі морально-психоло-
гічної готовності самовіддано працювати за обра-
ним фахом. Освіта студентів передбачає володіння 
загальними та професійними знаннями, виробни-
чими вміннями й навичками згідно з профілем [1].

Педагогічний процес у ВНЗ – це цілеспрямо-
вана, мотивована, доцільно організована та зміс-
товно насичена система взаємодії суб’єктів та 
об’єктів навчально-виховного процесу з метою про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців. Загальна 
мета педагогічного процесу у ВНЗ загалом регла-
ментована державним (соціальним) замовлен-
ням на фахівця (випускника ВНЗ). Конкретна 
мета педагогічного процесу ВНЗ (навчального 
заняття) зумовлена навчальною дисципліною, її 
метою та місцем у підготовці фахівця [2]. Освіта 
як система, що набуває розвитку та еволюцій-
ного становлення, може бути визначена як сукуп-
ність елементів, що обумовлюють її особливість, 
а саме як сукупність: системи знань, що розкри-
ває картину світу; досвіду здійснення відомих для 
людини способів діяльності; досвіду творчої діяль-
ності з розв’язання нових проблем, що забезпечує 
подальший розвиток культури, науки й суспільства; 
досвіду ціннісного ставлення до світу [3, с. 36]. 

Отже, аналіз досліджень, присвячених акту-
альним проблемам підготовки фахівців у вишах 
України (В. Козакова [1], В. Лугового [3], Н. Нич-
кало [8] та ін.), дає можливість стверджувати, що 
головним завданням вищої школи стало закла-

дання необхідної інтелектуальної та моральної 
бази, достатньої для здійснення майбутньої діяль-
ності у сферах науки, виробництва, управління 
тощо. У зв’язку з цим нового змісту набувають 
функції вищої школи, головні з яких включають 
розвиток, акумуляцію та поширення знань; загаль-
нолюдське та національне виховання й культурно-
просвітницьку діяльність; регулювання соціальної 
поведінки (диверсифікація, консультації, експер-
тиза); інтелектуальний розвиток і моральне вдо-
сконалення особистості; підготовку до професій-
ної діяльності [4, с. 280].

Система підготовки спеціалістів в Україні роз-
вивається та вдосконалюється, виходячи з двох 
специфічних функцій [5, с. 97–99]. По-перше, ця 
система виконує економічну, продуктивну функ-
цію, тобто забезпечує відтворення висококваліфі-
кованих елементів сукупної робочої сили суспіль-
ства й тим самим сприяє розвиткові продуктивних 
сил. По-друге, вона реалізує й соціально-політичну 
функцію – задовольняє духовні, інтелектуальні 
потреби людини, сприяє всебічному розвиткові 
особистості. В основу діяльності ВНЗ покла-
дено такі показники: план підготовки спеціалістів, 
заходи щодо підвищення кваліфікації науково-
педагогічних кадрів, розвиток науково-дослідної 
роботи, матеріально-технічної бази, поліпшення 
матеріальних і житлових умов тощо [6]. 

Сучасна освіта має діяти як єдиний комп-
лекс на основі субординації всіх ланок освіти, 
взаємозв’язку та координації її установ, що 
постійно розвивається й дає кожній людині можли-
вість підключитися до освітнього процесу на будь-
якому етапі її життя. Це забезпечується насам-
перед наступністю всіх структурних елементів 
системи на основі затверджених єдиних освітніх 
стандартів, взаємним доповненням різних форм 
навчання. Новий підхід орієнтовано на перспек-
тиви розвитку суспільства й виробництва, збли-
ження та взаємопроникнення сфери освіти і сфери 
професійної діяльності й розглядається як найваж-
ливіший фактор та умова розвитку цієї діяльності, 
підвищення освіченості кожної людини, розвиток її 
здібностей і задатків, її повноцінної реалізації [7]. 

Основним завданням навчально-виховного 
процесу (лат. рrocesus – просування вперед) у 
вищій школі є підготовка майбутніх фахівців різ-
ного профілю [8]. Принципи навчання – вимоги до 
організації навчально-виховного процесу, умови 
його ефективності: принцип науковості – дидак-
тичний принцип, який випливає із закономірного 
зв’язку між змістом науки й навчального предмета. 
У вищому навчальному закладі цей принцип озна-
чає, що викладач не має права давати псевдо-
наукову інформацію, передавати свої суб’єктивні 
думки як обов’язкові для студента. Обов’язок 
викладача – викладати предмет на підставі пере-
вірених і сучасних наукових даних; принцип сис-
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темності й послідовності – принцип, який потребує 
від викладача подавати матеріал так, щоб у ньому 
відчувалася ґрунтовна система знань, умінь і нави-
чок. Знання та вміння повинні формуватися в пев-
ній послідовності так, щоб кожен елемент навчаль-
ного матеріалу був логічно пов’язаний з іншим. 
Цей принцип не є догматичним, він передбачає 
творчий підхід у навчанні, вибір найбільш раціо-
нальної системи та послідовності навчання; прин-
цип доступності викладання – цей принцип спря-
мований на те, щоб складність змісту навчального 
матеріалу компенсувалася майстерністю викла-
дача. Принцип доступності залежить від реалізації 
правил послідовності: від простого – до складного, 
від нижчого – до вищого тощо; принцип міцності 
знань, умінь і навичок – цей принцип вимагає, 
щоб знання, уміння та навички, які набуті в про-
цесі навчання, могли бути відтворені в будь-який 
час і використані в професійній діяльності майбут-
нього фахівця; принцип модульності – передбачає 
розподіл і структурування навчального матері-
алу з дисципліни, контроль та оцінювання знань і 
вмінь залежно від рівнів засвоєння й індивідуаль-
них здібностей студентів; принцип індивідуаліза-
ції – принцип педагогіки, який ґрунтується на інди-
відуальному підході в навчанні, ураховує рівень 
підготовленості, особистісні здібності та якості [9].

Головним завданням викладача в сучасних 
умовах є стимулювання процесу самостійного 
навчання для студента, тобто вміння створювати 
відповідну інтелектуальну й емоційну атмосферу 
в аудиторії, атмосферу психологічної підтримки. 
Коли студент виявив для себе сенс розв’язання 
проблеми, роль викладача зводиться до ство-
рення такої вільної та невимушеної атмосфери, 
яка стимулюватиме студента до пошуку шляхів її 
розв’язання. Сучасні технологічні засоби зв’язку 
й передавання інформації дають можливість зна-
чно посилити традиційні форми навчання, забез-
печити низку переваг: вільний графік навчання, 
зменшення залежності від місця проживання, 
самостійний вибір темпу навчання, сумісність 
навчання з основною професійною діяльністю [10].

Безумовно, процес підготовки фахівців відо-
бражає єдність цілей і змісту навчання (освітні 
стандарти і програми), суб’єктів процесу (сту-
денти, професорсько-викладацький склад), засо-
бів процесу підготовки (матеріально-технічна 
база, інформаційні ресурси, експериментальна 
база) і способів підготовки (методи й технології). 
Тому якість процесу професійної підготовки фахів-

ців містить якість нормативно-цільових документів 
та освітніх програм, якість студентів, якість засобів 
процесу підготовки (навчально-методичне забез-
печення, матеріально-технічна база тощо), якість 
освітніх технологій. М. Горшеніна зазначає, що всі 
названі елементи спрямовані на формування осо-
бистості фахівця й інтерпретуються як елементи 
системи, що базується на якості освітнього про-
цесу та забезпечує якість професійної підготовки 
майбутніх фахівців [11, с. 24].

Очевидно, система навчання, що орієнтована 
на знання, уміння, навички, не може виконати 
замовлення сучасного суспільства. Нова якість 
підготовки вимагає сучасних критеріїв її оціню-
вання. О. Гулай [4] доводить, що «серед науковців 
є думка, якщо випускник продемонстрував відмінні 
знання, то його якість підготовки є вищою порів-
няно з іншими. Це твердження правильне лише 
частково. Сучасні дослідження підтверджують, що 
успіх у фінансовому розумінні лише на 15% зумов-
лений знаннями своєї професії, а на 85% – умінням 
спілкуватися з колегами, схиляти людей до свого 
погляду, рекламувати себе і свої ідеї, тобто з осо-
бистими рисами». Авторка констатує, що оціню-
вання якості підготовки випускника освітньої уста-
нови за його знаннями та вміннями, які він виявляє 
на поточних і підсумкових іспитах, неадекватно 
характеризує справжній рівень його готовності до 
успішної професійної діяльності. Сьогодні важ-
ливим стає не лише опанування престижної про-
фесії, навіть не певної професії, що користується 
попитом на ринку праці, а досягнення певного 
освітнього й культурного рівня, набуття певних 
компетенцій з метою підвищення конкурентоспро-
можності на ринку праці [12, с. 7]. На нашу думку, 
ця позиція вимагає від науковців новітніх підходів 
до розроблення педагогічних технологій та інстру-
ментарію оцінювання якості освітнього процесу 
у вищому навчальному закладі, можливо, за допо-
могою міждисциплінарного підходу.

Висновки. Узагальнюючи вищесказане, варто 
зазначити, що теоретичні основи сучасної вищої 
освіти на сучасному етапі висвітлюють перехід від 
ідей удосконалювання якості підготовки студентів 
до ідей управління якістю освітнього процесу з про-
відною тенденцією щодо розроблення сучасних 
моделей оцінювання якості професійної підготовки 
майбутніх фахівців. У подальших дослідженнях 
буде розроблена й описана інтегративна модель 
оцінювання якості освітнього процесу в медич-
ному ВНЗ на основі міждисциплінарного підходу.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Упродовж останніх років наша країна впевнено 
рухається шляхом глибоких і структурних реформ 
у всіх галузях суспільства. Вітчизняні науковці 
стверджують, що українська освіта не відповідає 
ані сучасним запитам з боку особистості й суспіль-
ства, ані потребам економіки, ані світовим тенден-
ціям [3, с. 39; 6; 9]. Саме тому розпочато системну 
трансформацію освітньої сфери, головна мета 

якої – нова висока якість освіти на всіх рівнях: 
від початкової школи – до закладів вищої освіти [8].

Масштабне реформування освіти в Україні 
стало можливим завдяки прийняттю Закону Укра-
їни «Про освіту», який задекларував усебічний 
розвиток людини як особистості й найвищої цін-
ності суспільства, її талантів, інтелектуальних, 
творчих і фізичних здібностей, формування цін-
ностей і необхідних для успішної самореалізації 
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Стаття присвячена одній із актуальних 
проблем фізичного виховання на сучасному 
етапі, а саме компетентнісному підходу 
у фізичному вихованні школярів. Проаналі-
зовано результати опитування вчителів 
фізичної культури й учителів початко-
вих класів щодо впровадження ключових 
компетентностей під час фізкультурно-
оздоровчої роботи в школі. Мета дослі-
дження – здійснити порівняльний аналіз 
ставлення вчителів фізичної культури й 
учителів початкових класів до можливості 
впровадження ключових компетентностей 
освітньої реформи «Нова українська школа» 
у фізичне виховання школярів. Методи дослі-
дження – аналіз та узагальнення літера-
турних джерел, офіційних документів та 
опитування педагогів шляхом анкетування. 
На запитання анкети відповідали 204 педа-
гоги, з них – 100 вчителів фізичної культури 
та 104 вчителі початкових класів Львів-
ської області різного педагогічного стажу й 
категорій. Виявлено, що такі ключові компе-
тентності, як вільне володіння державною 
мовою (98,0% учителів фізичної культури 
та 92,3%  вчителів початкових класів), 
культурна компетентність (70,0% учи-
телів фізичної культури та 69,2% вчите-
лів початкових класів) і навчання впродовж 
життя (62,0% вчителів фізичної культури 
та 65,3% вчителів початкових класів), най-
легше реалізувати у фізичному вихованні 
для обох категорій респондентів. Виявлено 
труднощі з реалізацією такої ключової компе-
тентності, як «підприємливість та фінан-
сова грамотність». На думку 56,0% учите-
лів фізичної культури та 57,7% вчителів 
початкових класів, важко реалізувати цю 
ключову компетентність. Отже, незважа-
ючи на те що сьогодні освітня реформа 
«Нова українська школа» впроваджена лише 
в початковій школі, думка вчителів фізич-
ної культури й учителів початкових класів 
щодо можливостей упровадження ключових 
компетентностей у фізичне виховання шко-
лярів є подібною.
Ключові слова: ключові компетентності, 
Нова українська школа, фізичне виховання, 

учителі фізичної культури, учителі почат-
кових класів.

The article is dedicated to one of the most 
actual problems of physical education nowa-
days. In particular, to competence approach 
in pupils’ physical education. There were ana-
lyzed the results of physical education and pri-
mary education teachers’ surveys according 
key competences implementation during the 
physical-wellness work in school. The goal of 
the research is to provide comparative analy-
sis of physical education and primary educa-
tion teachers’ attitude towards the opportunity 
to implement key competences of educational 
reform “New Ukrainian School” into pupils’ 
physical education. The methods of research 
are analysis and literature sources, official docu-
ments generalization and pedagogues’ surveys 
by questionnaire. The questions were answered 
by 204 pedagogues, among them are 100 physi-
cal education teachers and 104 primary educa-
tion teachers with different work experience and 
category. All teachers are from Lviv region. In 
result we have found out that both categories of 
teachers it is the most easy way to implement 
such key competences as to be fluent in native 
language (98.0% of physical education teach-
ers and 92.3% of primary education teachers), 
culture competence (70.0% physical education 
teachers and 69.2% of primary education teach-
ers) and studying during the whole life (62.0% of 
physical education teachers and 65.3% of pri-
mary education teachers). We have noticed 
some difficulties with realization of such key 
competences as “Entrepreneurship and  finan-
cial literacy. 56.0% of physical education teach-
ers and 57.7% of primary education teachers 
think it is difficult to realize this key competence. 
In conclusion: even though educational reform 
“New Ukrainian School” is implemented only in 
primary school nowadays, physical education 
teachers’ opinion and primary education teach-
ers’ opinion about opportunities to implement key 
competences in pupils’ education is common.
Key words: key competences, New Ukrainian 
School, physical education, physical education 
teachers, primary education teachers. 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

70 Випуск 22. Т. 4. 2020

компетентностей, виховання відповідальних гро-
мадян, які здатні до свідомого суспільного вибору 
та спрямування своєї діяльності на користь іншим 
людям і суспільству, збагачення на цій основі інте-
лектуального, економічного, творчого, культурного 
потенціалу українського народу, підвищення освіт-
нього рівня громадян задля забезпечення сталого 
розвитку України та її європейського вибору [2].

Нові виклики часу, динамічний розвиток інфор-
маційних технологій, евроінтеграційний вектор 
в освітній політиці нашої держави та прагнення 
України ввійти до європейського освітнього про-
стору актуалізують дії освітянської спільноти щодо 
реформування освіти, її стратегічних напрямів і 
концептуальних положень. Новітнє суспільство 
висуває до освіти нові вимоги, однією з яких є фор-
мування особистостей, що спроможні ухвалювати 
неординарні рішення й ефективно налагоджувати 
взаємини у швидкоплинній реальності. Активність, 
самостійність, творчість, здатність адаптуватися 
до стрімких змін ‒ ці риси особистості дуже важ-
ливі на сучасному етапі історичного розвитку, а їх 
формування потребує реалізації нових підходів до 
процесу навчання [4, с. 224]. Сучасні випускники 
потребують не тільки ґрунтовних знань із предме-
тів, а й високого рівня розвитку різних типів компе-
тентностей [5, с. 13].

Саме компетентністний підхід до навчання 
закладено в основі концепції Нової української 
школи, який доповнюють принципи дитиноцен-
тризму та педагогіки партнерства, новий зміст 
освіти, а також сучасне освітнє середовище – без-
печне, доступне та дружнє до дитини [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Обговорення й дослідження компетентісного під-
ходу з погляду міжнародної спільноти та перспек-
тив його впровадження в досвід української освіти 
висвітлюються в публікаціях Л. Гриневич [5, с. 10], 
О. Ляшенка [3, с. 40], О. Пометун [7, с. 18], Н. Мос-
каленко [4, с. 226] та ін.; питання про впровадження 
окремих ключових компетентностей у навчально-
виховний процес школярів розглядали О. Савченко 
[10, с. 17], Н. Бібік [1, с. 47], Л. Паращенко [6] та інші. 

Окрім цього, сутність компетентнісного підходу 
й проблеми формування ключових компетент-
ностей аналізуються в роботах таких зарубіжних 
дослідників, як R. Barnett [12], W. Westera [14], 
J. Raven, Stephenson [13] та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на численні 
наукові дослідження щодо застосування компе-
тентнісного підходу в навчанні школярів, ми не 
знайшли наукових досліджень, які окреслюють 
реалізацію ключових компетентностей нової укра-
їнської школи у фізичному вихованні. У зв’язку 
з цим постає потреба в розкритті можливостей 
реалізації ключових компетентностей у фізичному 
вихованні школярів.

Мета статті – здійснити порівняльний аналіз 
ставлення вчителів фізичної культури й учителів 
початкових класів до можливості впровадження клю-
чових компетентностей освітньої реформи «Нова 
українська школа» у фізичне виховання школярів.

Виклад основного матеріалу. Для реалізації 
поставленої мети ми провели опитування вчите-
лів фізичної культури й учителів початкових кла-
сів закладів загальної середньої освіти Львівської 
області з різним педагогічним стажем і рівнем 
професійності. На запитання анкети відповідали 
204 педагоги, з них – 100 вчителів фізичної куль-
тури, серед яких – 44,0% – спеціалісти вищої, 
24,0% – першої, 14,0% – другої категорій, 18,0% – 
молоді учителі (спеціалісти); 104 вчителі почат-
кових класів Львівської області, з них – 55,8% – 
вищої, 26,9% – першої, 3,9% – другої категорій, 
13,5% – молоді спеціалісти. Усі респонденти дали 
згоду на участь у дослідженні.

Проведене нами опитування педагогів дає 
змогу стверджувати, що думка вчителів фізичної 
культури й учителів початкових класів щодо ком-
петентнісного підходу у фізичному вихованні шко-
лярів у деяких випадках є подібною. Такі ключові 
компетентності, як вільне володіння державною 
мовою, культурна компетентність, навчання упро-
довж життя, екологічна компетентність, на думку 
педагогів, можуть бути досить легко реалізовані 
у фізичному вихованні школярів. Так, 98,0% учи-
телів фізичної культури та 92,3% вчителів почат-
кових класів не вважають складним завданням 
реалізацію ключової компетентності «вільне воло-
діння державною мовою» у фізичному вихованні 
школярів. Основною формою реалізації цієї клю-
чової компетентності педагоги вважають спілку-
вання під час фізкультурно-оздоровчої діяльності 
зі школярами. Педагоги пропонували під час уроку 
фізичної культури застосовувати лічилки, віршики 
та спортивну термінологію.

Ми виявили однакову думку серед двох кате-
горій респондентів щодо можливостей реалізації 
культурної компетентності під час уроків фізич-
ної культури. Про це стверджують 70,0% учителів 
фізичної культури та 69,2% вчителів початкових 
класів. Для 28,0% учителів фізичної культури та 
19,2% вчителів початкових класів реалізація цієї 
ключової компетентності у фізичному вихованні 
школярів викликає труднощі. Ми це пов’язуємо з 
тим, що для вчителів фізичної культури культурна 
компетентність асоціюється із запровадженням під 
час уроків фізичної культури елементів національ-
ної культури, таких як народні рухливі ігри, обряди, 
гаївки, а також культури рухів. Припускаємо, що 
для вчителів початкових класів культурна компе-
тентність пов’язана насамперед із мистецтвом, 
архітектурою, народними промислами та елемен-
тами народного танцю, що, у свою чергу, вимагає 
музичного супроводу й додаткового обладнання.  



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

71

  ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Практично не відрізняється думка вчителів 
фізичної культури й учителів початкових класів 
щодо можливості реалізації у фізичному вихо-
ванні школярів такої ключової компетентності, 

як навчання упродовж життя. Легким завданням 
це виявилося для 62,0% вчителів фізичної куль-
тури та 65,3% вчителів початкових класів. Варто 
зазначити, що ми встановили достовірну різницю 

0% 50% 100%

вільне володіння державною 
мовою

культурна компетентність

навчання упродовж життя

2,0% 

28,0% 

34,0% 

5,8% 

19,2% 

17,3% 

учителі фізичної культури учителі початкових класів

0% 20% 40% 60% 80% 100%

вільне володіння державною 
мовою

культурна компетентність

навчання упродовж життя

98,0% 

70,0% 

62,0% 

92,3% 

69,2% 

65,3% 

учителі фізичної культури учителі початкових класів

0,0%

50,0%

100,0%

легко 
реалізувати складно 

реалізувати не можливо 
реалізувати

64,00% 

32% 4% 

53,90% 
38,50% 

7,70% 

учителі фізичної культури учителі початкових класів
 

Рис. 2. Думка педагогів щодо можливого впровадження математичної 
компетентності у фізичному вихованні
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Рис. 1. Думка педагогів щодо можливостей реалізації компетентностей  
(а – легкість реалізації у фізичному вихованні;  

б – складність реалізації у фізичному вихованні)
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у відповідях респондентів щодо складності й 
неможливості реалізації цієї ключової компетент-
ності засобами фізичного виховання. Про склад-
ність такої реалізації висловилися 34,0% вчителів 
фізичної культури та 17,3% вчителів початкових 
класів. Неможливим процесом виявилося це для 
4,0% учителів фізичної культури та 17,3% вчителів 
початкових класів (рис. 1-а, б).

Значна різниця виявлена у відповідях респон-
дентів щодо можливості реалізації математичної 
компетентності у фізичному вихованні школярів. 
Так, 64,0% вчителів фізичної культури та 53,9% вчи-
телів початкових класів уважають, що матема-
тичну компетентність легко реалізувати у фізич-
ному вихованні. Проте 32,0% вчителів фізичної 
культури та 38,5% вчителів початкових класів ува-
жають, що математичну компетентність у фізич-
ному вихованні реалізувати складно (рис. 2).

Результати опитування засвідчили, що існує 
однакова думка у двох групах респондентів 
щодо можливості реалізації ключової компетент-
ності «здатність спілкуватися рідною (у разі від-
мінності від державної) та іноземними мовами» 
під час уроків фізичної культури. Не вбачають 
труднощів у реалізації цієї ключової компе-
тентності 54,0% вчителів фізичної культури та 
53,9% вчителів початкових класів. Проте вияв-
лена достовірна різниця між відповідями респон-
дентів у таких моментах: про складність у реалі-
зації висловилися 36% учителів фізичної культури 
та 21,2% вчителів початкової школи.

Щодо можливості реалізації у фізичному вихо-
ванні школярів такої ключової компетентності, 
як «громадянські та соціальні компетентності, 
пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рів-
ності, прав людини, добробуту та здорового спо-
собу життя, з усвідомленням рівних прав та мож-
ливостей», ми отримали таку думку респондентів: 
58,0% учителів фізичної культури та 50,0% учите-
лів початкових класів уважають, що реалізувати 
цю компетентність у фізичному вихованні школя-
рів легко. Однак 34,0% вчителів фізичної культури 
та 26,9% вчителів початкових класів уважають, 
що це складний процес.

На запитання анкети «Чи можливо у фізичному 
вихованні школярів реалізувати ключову компе-
тентність інноваційність?» 48,0% учителів фізич-
ної культури та 42,3% вчителів початкових класів 

зазначили, що це зробити досить легко. Подібною 
виявилися ситуація впровадженням такої ключової 
компетентності, як «інформаційно-комунікативна 
компетентність». Так, 48,0% учителів фізичної куль-
тури та 38,5% вчителів початкових класів переко-
нані, що це зробити у фізичному вихованні легко.

На запитання анкети «Чи зможете ви реалізу-
вати компетентності в галузі природничих наук, 
техніці й технологіях у фізичному вихованні шко-
лярів?» 46,0% учителів фізичної культури та 42,3% 
вчителів початкових класів зазначили, що це зро-
бити легко. Однак для 46,0% учителів фізичної 
культури та 38,5% вчителів початкових класів це 
становить труднощі. Дві групи респондентів ува-
жають, що у фізичному вихованні школярів легко 
реалізувати також екологічну компетентність. 
Про  це стверджують 62,0% вчителів фізичної куль-
тури та 61,5% вчителів початкових класів (табл. 1).

Опитування педагогів показало, що найважче, 
на думку обох категорій респондентів, виявилося 
реалізувати таку ключову компетентність у фізич-
ному вихованні, як «підприємливість та фінансова 
грамотність». При цьому вчителям початкових 
класів це становить значні труднощі. Про легкість 
реалізації цієї ключової компетентності висло-
вилися 32,0% вчителів фізичної культури й лише 
13,5% вчителів початкових класів. Важко реалізу-
вати цю ключову компетентність для 56,0% учи-
телів фізичної культури та 57,7% вчителів почат-
кових класів. Достовірна розбіжність виявлена 
й у відповідях респондентів щодо неможливої 
реалізації. Так, 12,0% учителів фізичної культури 
та 28,9% вчителів початкових класів переконані 
в неможливості реалізації цієї ключової компе-
тентності у фізичному вихованні школярів.

Висновки. Отже, думка вчителів фізичної 
культури й учителів початкових класів щодо мож-
ливостей упровадження ключових компетентнос-
тей освітньої реформи «Нова українська школа» 
у фізичне виховання школярів є подібною. Для обох 
категорій респондентів не викликає труднощів реа-
лізувати такі ключові компетентності: вільне воло-
діння державною мовою (98,0% учителів фізичної 
культури та 92,3% вчителів початкових класів), 
культурна компетентність (70,0% учителів фізич-
ної культури та 69,2% вчителів початкових класів) 
і навчання впродовж життя (62,0% вчителів фізич-
ної культури та 65,3% вчителів початкових класів).

Таблиця 1
Думка респондентів щодо реалізації двох компетентностей 

Ключова компетентність 

Відповіді респондентів (%)
Учителі фізичної культури (n=100) Учителі початкових класів (n=104)

Ступінь реалізації
Легко Складно Неможливо Легко Складно Неможливо

Компетентності в галузі природни-
чих наук, техніці й технологіях 46% 46,0% 8% 42,3% 38,5% 19,2%

Екологічна компетентність 62% 32% 6% 61,5% 23,1% 15,4%
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Навчальний процес у вищих навчаль-
них закладах України став більш інтенсивним за 
змістом і складним за завданнями, вимагає від 
викладачів глибокого педагогічного переосмис-
лення закономірностей навчально-професійної 
діяльності, принципів і методів навчання та вихо-
вання, формування особистості майбутнього 

фахівця. Це зумовлено змінами в системі вищої 
освіти України, а саме вдосконаленням органі-
заційної структури, появою нових навчальних 
закладів, створенням системи ступеневої підго-
товки фахівців. 

Перехід до реалізації нової парадигми вищої 
освіти означає оновлення всіх її сторін: змісту, 
форм організації, методів і засобів навчання.

ВИКОРИСТАННЯ СИТУАТИВНИХ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ  
ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЕРГОТЕРАПЕВТІВ
USE OF SITUATIONAL EDUCATIONAL AND COGNITIVE TASKS  
IN THE PROCESS OF ERGOTHERAPISTS` TRAINING
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У статті розглянуто дидактичні й мето-
дичні принципи навчання студентів, що 
сприяють пізнавальній активності, під час 
вивчення ерготерапії. Сучасна ерготерапія 
має потребу у фахівцях, які можуть само-
стійно формулювати мету роботи, ста-
вити нестандартні завдання та визначати 
етапи їх виконання, приймаючи нетрадиційні 
рішення. 
Рівень розвитку особистості визначається 
рівнем розвитку самостійної свідомої діяль-
ності, зокрема рівнем самостійного орієнту-
вання в різних галузях професійної діяльності 
ерготерапевта (уміння аналізувати, уза-
гальнювати, розробляти стратегію пошуку 
шляхів вирішення окремих проблем тощо). 
Проаналізовано використання ситуативних 
навчально-пізнавальних завдань з урахуван-
ням різних рівнів базових знань. Застосу-
вання ситуативних навчально-пізнавальних 
завдань дає змогу викладачеві певним чином 
керувати навчально-пізнавальною діяль-
ністю студентів відповідно до основних 
дидактичних цілей навчання ерготерапії. 
Завдяки рівневій системі ситуативних 
завдань, орієнтованих на певну галузь знань, 
конкретний профіль навчання, педагог може 
суттєво змінити підхід до навчального 
процесу, а саме варіювати в певних межах 
рівень викладу матеріалу, ґрунтуючись на 
конкретному способі діяльності студентів, 
що залежить від їхніх здібностей і розумо-
вого розвитку; забезпечувати відповідний 
профіль навчання; здійснювати індивідуаль-
ний підхід до кожного студента. 
Ситуативне навчально-пізнавальне завдання 
є одним із видів побудови навчальної діяль-
ності й системного дослідження проблеми 
клієнта в ерготерапії. Воно ґрунтується 
на тому, що навчально-пізнавальна діяль-
ність студентів – це певна цілісність і 
взаємопов’язаність із діяльністю педагога та 
системою засобів i методів навчання. Такий 
підхід можна тлумачити як взаємопов’язану 
спільну діяльність викладача і студента, 
спрямовану на послідовне розв’язування ситу-
ативних навчально-пізнавальних завдань на 
основі комплексної реалізації системи розви-
вальних навчальних методів.
Цілісний підхід до системи використання 
ситуативних навчально-пізнавальних 
завдань в ерготерапії можна розглядати 
як певну фахову орієнтацію та засіб під-
готовки кваліфікованих кадрів, здатних до 
творчої праці, професійного розвитку, осво-
єння й упровадження наукоємних та інфор-
маційних технологій, конкурентоспромож-
них на ринку праці. 

Ключові слова: дидактика, методика, 
методологія, педагогіка, ерготерапія.

The didactic and methodological principles of 
teaching students, which promote cognitive 
activity in the study of ergotherapy, are consid-
ered.  Modern ergotherapy needs specialists 
who can independently formulate the purpose of 
work, set non-standard tasks and determine the 
stages of their implementation, making uncon-
ventional decisions. 
The level of personality development is deter-
mined by the level of development of indepen-
dent conscious activity, in particular, the level of 
self-orientation in various fields of professional 
activity of the ergotherapist (ability to analyze, 
generalize, develop a strategy of finding ways to 
solve particular problems, etc.). 
The use of situational educational and cognitive 
tasks taking for account different levels of basic 
knowledge is analyzed. The use of situational 
educational and cognitive tasks enables the 
teacher to manage in some way the educational 
and cognitive activities of students according to 
the main didactic goals of teaching ergotherapy. 
Due to different levels of situational tasks which 
focus on the specific field of knowledge, particular 
profile of education, the teacher can significantly 
change the approach to the educational process 
varying within certain limits the level of presenta-
tion of the material, based on the specific way of 
activity of students, depending on their abilities, 
can provide an appropriate training profile and 
carry out the individual approach to each student.
The situational educational-cognitive task is 
one of the types of construction of educational 
activity and systematic research of the client's 
problem in ergotherapy. It is based on the fact 
that the educational and cognitive activity of 
students is a certain integrity and interconnec-
tiveness with the activity of the teacher and 
the system of tools and methods of teaching. 
This approach can be interpreted as an inter-
connected joint activity of the teacher and the 
student, aimed at the consistent solution of situ-
ational educational and cognitive tasks based 
on the complex implementation of the system of 
educational teaching methods.
A holistic approach to the system of using of 
situational educational and cognitive tasks in 
ergotherapycan be considered as a certain pro-
fessional orientation and as a means of training 
of qualified personnel, which are capable of cre-
ative work, professional development, introduc-
tion of scientific and information technologies in 
order to be competitive in the labor market.
Key words: didactic, methods, methodology, 
pedagogy, ergoterapi.
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Одним із пріоритетних напрямів державної 
політики розвитку освіти, як визначено Націо-
нальною доктриною розвитку освіти, є підготовка 
кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, 
професійного розвитку, освоєння й упровадження 
наукоємних та інформаційних технологій, конку-
рентоспроможних на ринку праці.

Серед науково-навчальних дисциплін і всієї 
сучасної системи підготовки фахівця з вищою 
освітою важливе місце належить педагогіці вищої 
школи, науковий зміст якої становить потрібну 
частину теоретичного та практичного арсеналу 
сучасного фахівця [2, с. 125].

Одна з галузей педагогічних знань, яка інтен-
сивно розвивається, – це дидактика вищої школи – 
наука про вищу освіту й навчання у вищій школі.

На відміну від загальної дидактики, дидактика 
вищої школи покликана поставити на наукову 
основу розв’язання таких проблем: обґрунтування 
специфічних цілей вищої освіти; обґрунтування 
соціальних функцій вищої школи; обґрунтування 
змісту освіти; наукове обґрунтування способів 
конструювання педагогічного процесу у вищій 
школі та здійснення навчальної діяльності; визна-
чення оптимальних шляхів, вибір змісту, методів, 
форм, технологій навчання [4, с. 17].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Висновки науковців засвідчують, що навчання 
може бути максимально ефективним за умови, 
коли навчальний процес організовано за певними 
принципами, а навчальний матеріал (теоретичний 
і практичний) спонукає до постійного напруження 
розумової діяльності студентів, є цікавим і корис-
ним для них, тобто виступає як засіб позитивної 
мотивації до навчання [3, с. 62].

Багаторівнева підготовка фахівців за системою 
«бакалавр – магістр» поставила перед навчаль-
ними закладами низку науково-методичних про-
блем, пов’язаних з організацією навчального 
процесу, підсиленням ролі фундаментальної та 
професійної підготовки на стадії бакалавра, що спо-
нукає до розвитку професіонально-творчої діяль-
ності студентів під час вивчення курсу ерготерапії.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Сучасна ерготерапія має 
потребу у фахівцях, які можуть самостійно фор-
мулювати мету роботи, ставити нестандартні 
завдання та визначати етапи їх виконання, при-
ймаючи нетрадиційні рішення. З огляду на це, 
для викладачів навчального закладу постає низка 
запитань, пов’язаних із тим, як саме варто буду-
вати процес навчання ерготерапії, щоб мати мож-
ливість водночас розв’язувати такі завдання:

 – викладання ерготерапії на сучасному науко-
вому, разом із тим на доступному для розуміння 
всіма студентами рівні;

 – забезпечення активної розумової роботи сту-
дентів з різним рівнем підготовленості, швидкістю 

перебігу розумових процесів та іншими психоло-
гічними особливостями;

 – задоволення пізнавальних інтересів студен-
тів, розвиток їхніх здібностей і нахилів для подаль-
шої повноцінної і творчої праці в обраній ними 
сфері діяльності – ерготерапії;

 – здійснення диференціації студентів за їхніми 
інтересами і здібностями, а також вимогами пев-
ної галузі знань, що лежить в основі їхньої майбут-
ньої професії.

Усе це накладає певний відбиток на специ-
фіку методів і прийомів, застосовуваних у процесі 
викладання ерготерапії, в основі якої лежить прин-
цип єдності теорії і практики. Тому використання 
в навчанні елементів дослідницько-пошукової 
роботи дає змогу реалізувати цей принцип. Ситуа-
тивне навчально-пізнавальне завдання і є тим зруч-
ним та ефективним навчальним засобом, що поєд-
нує в собі різні аспекти діяльності ерготерапевта.

Оскільки розв’язування ситуативних завдань є 
конкретним видом специфічної розумової діяль-
ності, весь процес навчання ерготерапії будується 
на основі системного заданого підходу.

Мета статті – розглянути дидактичні й мето-
дичні принципи навчання студентів, що сприя-
ють пізнавальній активності, під час вивчення 
ерготерапії. 

Виклад основного матеріалу. Ситуативне 
навчально-пізнавальне завдання є одним із видів 
побудови навчальної діяльності й системного 
дослідження проблеми клієнта в ерготерапії. 
Воно ґрунтується на тому, що навчально-пізна-
вальна діяльність студентів – це певна цілісність і 
взаємопов’язаність із діяльністю педагога та систе-
мою засобів i методів навчання. Такий підхід можна 
тлумачити як взаємопов’язану спільну діяльність 
викладача і студента, спрямовану на послідовне 
розв’язування ситуативних навчально-пізнаваль-
них завдань на основі комплексної реалізації сис-
теми розвивальних навчальних методів [3, с. 64].

Системність ситуативних навчально-пізнаваль-
них завдань розкривається через опис різних типів 
зв’язків, а саме:

 – взаємодії між викладачем і студентами, 
визначеної дидактичними цілями, котрі стоять 
перед конкретною групою студентів і викладачем;

 – перетворення й розвиток, виявлених в умо-
вах взаємопов’язаної діяльності викладача і сту-
дентів, коли останні переходять на більш високий 
рівень розвитку;

 – структурних, що існують між окремими склад-
никами ситуативних завдань;

 – функціонування, які забезпечують організа-
цію навчального процесу й реалізацію функцій 
освіти через застосування спеціальних багаторів-
невих ситуативних завдань.

Застосування ситуативно навчально-пізнаваль-
них завдань дає змогу викладачеві певним чином 
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керувати навчально-пізнавальною діяльністю сту-
дентів відповідно до основних дидактичних цілей 
навчання ерготерапії. Завдяки рівневій системі 
ситуативних завдань, орієнтованій на певну галузь 
знань, конкретний профіль навчання, педагог може 
суттєво змінити підхід до навчального процесу: 

 – варіювати в певних межах рівень викладу 
матеріалу, ґрунтуючись на конкретному способі 
діяльності студентів, що залежить від їхніх зді-
бностей і розумового розвитку; 

 – забезпечувати відповідний профіль навчання;
 – здійснювати індивідуальний підхід до кож-

ного студента. 
В умовах вивчення ерготерапії, коли постає 

завдання врахування здібностей та інтересів сту-
дентів з метою їх підготовки до подальшої про-
фесійної діяльності, виконання ситуативного 
завдання стає не лише предметом навчання, а 
й засобом досягнення дидактичних цілей профе-
сійної підготовки студента. 

У структуру і зміст ситуативних навчально-
пізнавальних завдань мають бути закладені такі 
методичні принципи:

1. Зміст ситуативних завдань має відповідати 
вимогам кваліфікаційної характеристики ерготера-
певта. Завдання має орієнтувати студента на ті про-
блеми, які він розв’язуватиме в професійній діяль-
ності. Крім того, завдання має давати можливість 
набувати й закріплювати знання, уміння та навички 
ерготерапії. Ці знання потрібні майбутньому ерго-
терапевту, щоб упевнено й ефективно керувати 
процесами відновлення функцій організму клієнта. 

2. Ситуативні завдання повинні базуватися 
на міжпредметних зв’язках, узагальнювати зна-
ння, набуті студентом на всіх етапах навчання та 
вивчення дисциплін.

3. Зміст ситуативних завдань не повинен бути 
вузькоспеціалізованим, а має стикуватися із 
суміжними галузями знань (медициною, фізичною 
терапією, психологією, соціологією тощо), якими 
потрібно володіти під час вирішення проблем 
ерготерапії.

4. Ситуативні завдання мають орієнтувати сту-
дентів на конкретне вивчення відновлювальних про-
цесів в ерготерапії, а не на навчання загалом, як це 
часто буває, коли студент отримує обмежену інфор-
мацію про сутність процесу відновлення функції.

5. Ситуативні навчально-пізнавальні завдання 
мають бути розроблені та розв’язуватися в про-
блемній формі. Кожен крок виконання повинен 
відкривати студентові нове, невідоме та має сти-
мулювати бажання студента вчитися. Дуже важ-
ливо урізноманітнити форми ситуативних завдань, 
шукати й застосовувати нестандартні завдання, 
включаючи ігрові схеми-тренажери тощо.

У процесі побудови ситуативних навчально-піз-
навальних завдань окреслюється коло принципів, 
які умовно можна поділити на дві основні групи – 

дидактичні та методичні. Ці принципи ґрунтуються 
на основних теоретичних положеннях теорії осо-
бливості й теорії поетапного формування розумо-
вих дій, загальнодидактичних вимогах до методів 
навчання, а також ураховують цілі та завдання під-
готовки ерготерапевта [4, с. 112].

Говорячи про дотримання загальнодидактич-
них вимог, що висуваються до будь-яких методів 
навчання, маємо на увазі реалізацію принципів 
науковості, свідомості й активності студентів у про-
цесі навчальної діяльності за умови спрямову-
вальної ролі викладача, наочності, обов’язкового 
повторення вивченого матеріалу та узагальнення 
його на різних рівнях систематизації. Створю-
ючи ситуативні навчально-пізнавальні завдання, 
маємо враховувати не лише науковість і практичне 
значення ерготерапії, а й схильність та особли-
вості професійних здібностей окремих студентів. 
Це дає змогу максимально активізувати розумові 
процеси студентів, створити атмосферу стійкого 
та постійного інтересу до обраної професії.

Взаємний вплив загальних положень і вимог 
дидактики та методики навчання визначає окрес-
лені нами дидактичні й методичні принципи побу-
дови рівневої системи ситуативних навчально-піз-
навальних завдань. 

Дидактичні принципи:
1) принцип системності, здійснюваний через 

реалізацію різних типів зв’язків між окремими 
складниками цієї системи:

а) сукупності зв’язків між завданнями різних 
рівнів складності, які дають змогу системі розви-
ватися в напрямі створення дедалі складніших 
завдань і здійснювати рівневу диференціацію 
навчання; 

б) сукупності зв’язків між завданнями одного 
рівня складності, що сприяє зміцненню знань і 
формуванню рефлексії в діях студентів; 

в) сукупності зв’язків між завданнями, які базу-
ються на матеріалі різних курсів, потребують широ-
кої трансформації загальних і спеціальних знань 
і вмінь, набутих студентами в процесі вивчення 
споріднених навчальних дисциплін. Вони дають 
можливість поглиблювати, систематизувати та 
узагальнювати вивчений матеріал;

2) принцип перспективності розвитку мис-
лення студентів: виконання ситуативних завдань 
покликано забезпечити досягнення віддалених 
цілей навчання, розвитку та виховання, а не лише 
навчальних цілей (наприклад, оволодіння конкрет-
ним способом дії);

3) принцип цілісності, що виявляється в осо-
бливостях ієрархічної будови системи виконання 
завдань і передбачає підпорядкованість конкрет-
ної системи виконання завдань системі більш 
високого рівня узагальнення;

4) принцип диференційованості й інтегрова-
ності знань і навичок передбачає орієнтування 
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змісту виконання ситуативних завдань на основі 
дидактичних цілей конкретного навчання ерго-
терапії та вивчення процесів, описаних із пози-
цій єдиних фундаментальних закономірностей із 
залученням знань з інших споріднених наук;

5) принцип мінімальності й достатності: 
мінімальний обсяг системи повинен забезпечити 
засвоєння всіма студентами програмового матері-
алу на різних рівнях його відтворення. Достатність 
обсягу системи завдань визначається можливістю 
забезпечення засвоєння програмового матеріалу 
всіма студентами на всіх рівнях навчання;

6) принцип наступності виявляється в тому, 
що кожне ситуативне завдання логічно поглиблює, 
зміцнює раніше набуті знання з інших тем і роз-
ділів ерготерапії та споріднених із нею дисциплін;

7) принцип відкритості й динамічності допус-
кає можливість доповнення й корекції ситуатив-
ного завдання відповідно до конкретних цілей та 
індивідуальних здібностей студентів.

Методичні принципи:
1) принцип поетапного формування способу 

дії та його складників, для реалізації якого ситу-
ативні навчально-пізнавальні завдання форму-
люють так, щоб способи діяльності виступали як 
прямий продукт навчання;

2) принцип варіабельності, що передбачає 
зміну шляхів виконання ситуативного завдання за 
допомогою варіювання рівня її складності та змісту;

3) рівневий принцип: рівень складності віді-
браних до системи й спеціально орієнтованих 
за змістом ситуативних завдань має відповідати 
трьом рівням засвоєння знань (А, В, С – рівневої 
диференціації) та узгоджуватися з рівнем знань і 
вмінь студентів;

4) принцип різнобічності методів виконання 
ситуативних завдань, базований на психофізіоло-
гічних особливостях процесів сприйняття інфор-
мації та мислення різних груп студентів і вимо-
гах навчання;

5) принцип інформативності, котрий перед-
бачає наявність у системі виконання ситуативних 
завдань, що містять певний запас додаткової інфор-
мації, яка має елемент суб’єктивності новизни й 
ґрунтується на застосуванні знань і вмінь студента.

Перелічені принципи тісно пов’язані між собою, 
визначають, доповнюють один одного. Так, гово-
рячи про дидактичний принцип цілісності системи 
виконання ситуативних завдань як системного 
об’єкта, водночас маємо на увазі множинність осо-
бливостей конкретних завдань, які становлять цю 
систему: можливість зміни (переформулювання) 
умови виконання завдання, розбиття її на підсис-
теми виконання завдань, пов’язаних однією умо-
вою; використання для її виконання різноманітних 
методів і прийомів тощо. 

Отже, принцип цілісності переплітається 
з методичними принципами варіабельності й різно-

бічності виконання ситуативних навчально-пізна-
вальних завдань. Виконання студентами конкрет-
ної системи ситуативного завдання з урахуванням 
обраних методів і способів їх розв’язування перед-
бачає також відповідну організацію самої навчаль-
ної діяльності, усього навчального процесу, а також 
більш детальне, глибоке вивчення ерготерапії.

Виконання студентом ситуативних навчально-
пізнавальних завдань, зміст яких базується на 
його безпосередніх інтересах, принесе подвійну 
користь: по-перше, зацікавленість у правиль-
ному виконанні завдання, що максимально акти-
візує розумову діяльність студента; по-друге, це 
поглибить знання, уміння та навички в обраній 
ним професійній діяльності. За умови варіювання 
складності виконання ситуативних навчально-піз-
навальних завдань, включення до системи додат-
кових даних, особливостей перебігу процесу тощо 
можна використовувати систему таких завдань і 
діяти як інструмент для реалізації рівневої дифе-
ренціації. Для цього ситуативні завдання треба 
розмістити в порядку зростання їх складності (від-
повідно, А, В, С).

Ситуативні завдання нижчого рівня (А) дадуть 
можливість студентам опанувати елементарні спо-
соби дії, які ґрунтуються на володінні поняттями, 
знанні основних постулатів, теоретичних понять та 
алгоритмів, використовуваних під час виконання 
ситуативних навчально-пізнавальних завдань. 

Виконання ситуативних навчально-пізнаваль-
них завдань вищих рівнів (В і С) має базуватися на 
глибокому розумінні студентами процесів віднов-
лення функцій, на вільному володінні навичками й 
наявності певних практичних умінь, а також може 
потребувати застосування знань і навичок, набу-
тих у процесі вивчення інших навчальних дисци-
плін. Це дає змогу студентам проводити комплек-
сне дослідження певного процесу з різних позицій, 
розглядати різні умови його перебігу, варіювати 
нестандартні ситуації. Для таких ситуативних 
завдань характерною є відсутність відомого сту-
дентам алгоритму виконання завдання, що сприяє 
формуванню клінічного типу мислення в студентів.

Висновки. Можна стверджувати, що вико-
ристання ситуативних навчально-пізнавальних 
завдань у процесі вивчення ерготерапії є одним 
із загальних методологічних принципів побудови 
навчальної діяльності; системним підходом для 
дослідження особливостей навчальної діяльності 
студентів і побудови всього процесу навчання 
ерготерапії; однією з можливих інтерпретацій 
діяльнісного підходу, якому властиве широке 
застосування прийомів наукового пізнання.

Отже, якість виконання ситуативних навчально-
пізнавальних завдань як показник рівня сформо-
ваності знань студентів стає досить важливою 
характеристикою навчальних навичок ерготера-
певта, потрібних у майбутній професії. Рівень роз-



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

78 Випуск 22. Т. 4. 2020

витку особистості визначається рівнем розвитку 
самостійної свідомої діяльності, зокрема рівнем 
самостійного орієнтування в різних галузях про-
фесійної діяльності ерготерапевта (уміння ана-
лізувати, узагальнювати, розробляти стратегію 
пошуку шляхів вирішення окремих проблем тощо). 
Цілісний підхід до системи використання ситуатив-
них навчально-пізнавальних завдань в ерготера-
пії можна розглядати як певну фахову орієнтацію 
й засіб підготовки кваліфікованих кадрів, здатних 
до творчої праці, професійного розвитку, освоєння 
й упровадження наукоємних та інформаційних 
технологій, конкурентоспроможних на ринку праці. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
До актуальних проблем фізичного виховання учнів 
закладів загальної середньої освіти належить 
питання пошуку ефективних методів і засобів роз-
витку й удосконалення фізичної підготовленості. 
Легкоатлетичні стрибкові вправи ефективно роз-
вивають швидкісно-силові якості та вибухову силу, 
а вік 11–15 років є особливо сприятливим для 
цього [5, с. 178–226; 6; 8]. Тому дослідження про-
водилося саме за участі учнів середнього шкіль-
ного віку, є цілком адекватним до їхнього фізич-
ного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Шкільний вік є тим критичним віком, упродовж 
якого відбувається розвиток важливих навичок, 
закладається рівень фізичного здоров’я (розви-
ток кісткової й м’язової тканин, внутрішніх органів, 
вестибулярного апарату, рухових реакцій тощо) 
[7]. Вагомий результат фізичного виховання про-
являється у сформованих фізичних якостях і 
досягнутому рівні працездатності [10].

Рівень розвитку компонентів фізичної підготов-
леності – сили, швидкості, витривалості, гнучкості 
тощо, на думку більшості дослідників [1; 5; 11; 12], 
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Стаття присвячена одній із актуальних 
проблем, зокрема питанню пошуку ефек-
тивних методів і засобів удосконалення 
швидкісно-силової підготовки учнів серед-
нього шкільного віку.
З’ясовано, що сприятливим віком для ціле-
спрямованого розвитку швидкісно-силових 
якостей є 11–15 років. Для здійснення педа-
гогічного контролю за рівнем розвитку 
швидкісно-силових якостей учнів середнього 
шкільного віку (12–13 років) доцільно вико-
ристовувати такі контрольні вправи: стри-
бок у довжину з місця (см), метання малого 
м’яча на дальність (м) та піднімання тулуба 
в сид за 30 с (кількість разів).
Розроблено й експериментально перевірено 
програму вдосконалення швидкісно-силової 
підготовки учнів середнього шкільного віку 
(12–13 років) із пріоритетним використан-
ням засобів легкоатлетичних стрибків.
Зміст програми переважно становили 
стрибкові вправи: стрибкові вправи з обтя-
женням власного тіла; стрибкові вправи 
з використанням спортивного інвентарю; 
стрибкові вправи в парах, у трійках; стриб-
кові вправи на відрізках (10–30 м) з різних 
стартових положень. Як допоміжні викорис-
тані різновиди бігу, а саме бігові вправи на від-
різках (10–30 м) з різних стартових положень.
Основними формами організації виконання 
цих вправ були рухливі ігри, елементи спор-
тивних ігор, естафети.
Ефективними методами для розвитку й 
удосконалення швидкісно-силових якостей 
є повторний, розчленований, ігровий і зма-
гальний методи.
Про ефективність розробленої програми 
свідчить позитивна зміна результатів 
виконання контрольних вправ після експе-
рименту в учнів експериментальної групи, 
таких як стрибок у довжину з місця (см), 
метання малого м’яча на дальність (м) та 
піднімання тулуба в сид за 30 с (кількість 
разів). У контрольній групі результати 
виконання контрольних вправ після експери-
менту суттєво не змінилися.
Ключові слова: учні середнього шкільного 
віку, фізичне виховання, програма, швидкісно-
силові якості, легкоатлетичні стрибки.

The article is dedicated to one of the actual 
problems, in particular to the question of search-
ing of effective methods and ways of speed-
power preparation improving of average school 
age pupils.
It was revealed that 11–15 years is the most 
favorable age for purposeful development of 
speed-power qualities. Such exercises as long 
jump from the position (cm), small ball throw to 
distance (m) and lifting the body into sitting posi-
tion in 30 seconds (quantity of times) is expedi-
ent to use for pedagogical control of the speed-
power qualities development level of average 
school age pupils (12–13 years).
There was elaborated and experimentally proved 
the program of improving the speed-power quali-
ties development level of average school age 
pupils (12–13 years) with priority applying of ath-
letics jumps tools.
The content of the program consists mostly jump 
exercises such as jump exercises with additional 
body weight; jump exercises with additional sport 
inventory; jump exercises in couples, at three 
persons and jump exercises on particular length 
(10–30 m) from different positions at start. Dif-
ferentiation of running were applied as suppot-
ing exercises. In particular, running exercises on 
such segments as 10–30 meters from different 
positions at start.
The main forms of performance organization of 
these exercises are motor games, sport games 
elements and relays. 
The effective methods of development and 
improving speed-power qualities are repeating, 
dismembered, game and competitive method. 
The effectiveness of elaborated program is 
proved by positive change in results of control 
exercises performance after the experiment of 
pupils from experimental group. They performed 
such exercises as long jump from the position 
(cm), small ball throw to distance (m) and lift-
ing the body into sitting position in 30 seconds 
(quantity of times). The results were not changed 
significantly in the control group after control 
exercises perming.
Key words: average school age pupils, physi-
cal education, program, speed-power qualities, 
athletics jumps.
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позитивно впливає як на фізичне, так і психічне 
здоров’я дітей. Попри це, серед школярів Укра-
їни простежується тенденція до зниження рівня 
фізичної підготовленості, особливо витривалості 
й силових якостей [1; 9].

В Україні легка атлетика становить вагому час-
тину Навчальної програми з фізичної культури 
для загальноосвітніх навчальних закладів. Лег-
коатлетичні вправи мають надзвичайно різнобіч-
ний вплив на організм дитини. Окрім позитивного 
впливу на загальновідомі рухові здібності, засто-
сування легкоатлетичних вправ покращує рух-
ливість суглобів, сприяє вихованню спритності, 
пам’яті, уваги, вольових здібностей тощо, а вико-
нання стрибкових вправ висуває підвищені вимоги 
до всіх систем організму учнів [3; 8].

Однак, попри те що легка атлетика вирізня-
ється різноманіттям природних засобів і форм 
проведення занять, останні дослідження свідчать, 
що на практиці застосування легкоатлетичних 
вправ має монотонний характер (тривала спор-
тивна ходьба, біг, кроси), а це знижує ефективність 
занять та інтерес учнів до них [2; 3].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Загалом констатуємо той 
факт, що сьогодні рівень фізичної підготовленості 
учнівської молоді України не відповідає сучас-
ним вимогам. Тому, на нашу думку, під час роз-
роблення методики проведення уроків з фізич-
ної культури в межах шкільного курсу необхідно 
спрямовувати зусилля на вдосконалення програм 
розвитку фізичної підготовленості, зокрема швид-
кісно-силових якостей. Удосконалення методів і 
форм застосування легкоатлетичних стрибкових 
вправ сприятиме формуванню мотивації підлітків 
до занять легкою атлетикою.

Мета статті – удосконалення швидкісно-сило-
вої підготовки учнів середнього шкільного віку 
з пріоритетним використанням засобів легкоатле-
тичних стрибків.

Для досягнення мети роботи вирішувалися такі 
завдання:

 – визначити інформативні показники рівня 
розвитку швидкісно-силових якостей учнів серед-
нього шкільного віку (12–13 років);

 – розробити й експериментально перевірити 
програму вдосконалення швидкісно-силової підго-
товки учнів середнього шкільного віку (12–13 років) 
із пріоритетним використанням засобів легкоатле-
тичних стрибків.

Виклад основного матеріалу. У ході педаго-
гічного спостереження визначено вихідний рівень 
розвитку швидкісно-силових якостей школярів, які 
в подальшому брали участь у педагогічному екс-
перименті. Для цього застосовувалися такі контр-
ольні вправи: біг 30 м з високого старту (с); біг 30 м 
з ходу (с); стрибок у довжину з місця (см); метання 
малого м’яча (м); піднімання тулуба в сид за 30 с 
(кількість разів).

Педагогічний експеримент проводився на уро-
ках фізичної культури за участю школярів сьомих 
класів ЗЗСО № 73 м. Львова.

Під час педагогічного експерименту проведено 
перевірку програми вдосконалення рівня розви-
тку швидкісно-силових якостей учнів середнього 
шкільного віку з пріоритетним використанням 
засобів легкоатлетичних стрибків. Упровадження 
програми тривало впродовж квітня – травня 
2019 року, 6 тижнів (18 уроків, 3 рази на тиждень). 
В експерименті взяли участь 30 школярів (хлопці) 
7-А та 7-Б класів ЗЗСО, за станом здоров’я всі вони 
належали до основної медичної групи. На початку 
педагогічного експерименту результати виконання 
контрольних вправ в учнів 7-А та 7-Б класів коли-
валися в межах нормального розподілу, що дало 
нам змогу сформувати з них дві групи – конт- 
рольну та експериментальну (по 15 осіб у кожній).

Контрольна група займалася за загальноприй-
нятою методикою, рекомендованою Навчальною 
програмою з фізичної культури для 5–9 класів 
закладів загальної середньої освіти «Фізична куль-
тура в школі» (варіативний модуль «Легка атле-
тика») [4]. Експериментальна група займалася за 
авторською програмою вдосконалення швидкісно-
силової підготовки учнів середнього шкільного віку 
(12–13 років) із пріоритетним застосуванням засо-
бів легкоатлетичних стрибків.

Під час розроблення програми ми оптимізу-
вали розподіл співвідношення засобів розвитку 
витривалості, загальної фізичної підготовки, тех-
ніки виконання легкоатлетичних вправ і засобів 
розвитку швидкісно-силових якостей у варіатив-
ному модулі «Легка атлетика». Зміст програми 
переважно становили стрибкові вправи: стрибкові 
вправи з обтяженням власного тіла; стрибкові 
вправи з використанням спортивного інвентарю; 
стрибкові вправи в парах, у трійках; стрибкові 
вправи на відрізках (10–30 м) з різних стартових 
положень. Як допоміжні використані різновиди 
бігу, а саме бігові вправи на відрізках (10–30 м) 
з різних стартових положень.

Основними формами організації виконання цих 
вправ були рухливі ігри, елементи спортивних ігор, 
естафети для підвищення емоційного фону уроків 
і мотивації школярів до виконання легкоатлетич-
них вправ. Переважно використовувалися повтор-
ний, розчленований, ігровий і змагальний методи.

Після завершення експерименту у травні 
2019 року учні двох груп ще раз виконували ті самі 
контрольні вправи, як і на початку експерименту. 
Динаміку середніх значень результатів виконання 
контрольних вправ учнями до та після експери-
менту наведено в таблиці 1.

Як видно з таблиці 1, зміна результатів після 
проведення експерименту в експерименталь-
ній групі є позитивною, а особливо в результа-
тах виконання таких контрольних вправах, як 
стрибок у довжину з місця (см), метання малого 
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Таблиця 1
Динаміка середніх значень результатів виконання контрольних вправ учнями  

до та після експерименту

Вправи
Групи

КГ ЕГ КГ ЕГ
до екс-ту до екс-ту після екс-ту після екс-ту

Біг 30 м з високого старту(с) 6,2±0,13 6,1±0,16 6,1±0,09 5,9±0,14
Біг 30 м з ходу (с) 6,0±0,12 5,9±0,16 5,9±0,12 5,7±0,13
Стрибок у довжину з місця (см) 147,2±8,26 154,5±5,19 150,1±8,02 160±5,39
Метання малого м’яча на дальність (м) 17,5±1,9 20,1±2,81 18,3±1,98 22,4±2,92
Піднімання тулуба в сид за 30 с (к-ть разів) 15,3±1,99 17,3±1,95 16,3±1,68 19,4±1,55

Таблиця 2
Порівняльна характеристика якості виконання контрольних вправ за рівнями компетентності  

в учнів контрольної групи до та після експерименту (n=15)

Вправи
Рівні компетентності

низький рівень середній рівень достатній рівень високий рівень
* % * % * % * %

Біг 30 м з високого 
старту(с)

До
екс-ту 1 7% 1 7% 13 86% 0 0%

Після 
екс-ту 0 0% 0 0% 15 100% 0 0%

Стрибок у довжину  
з місця (см)

До
екс-ту 4 27% 11 73% 0 0% 0 0%

Після 
екс-ту 2 13% 10 67% 3 20% 0 0%

Метання малого м’яча 
на дальність (м)

До
екс-ту 13 87% 2 13% 0 0% 0 0%

Після 
екс-ту 10 67% 5 33% 0 0% 0 0%

Піднімання тулуба в сид 
за 30 с (к-сть разів)

До
екс-ту 1 7% 13 86% 1 7% 0 0%

Після 
екс-ту 0 0% 10 67% 5 33% 0 0%

* – кількість осіб.

Таблиця 3
Порівняльна характеристика якості виконання контрольних вправ за рівнями компетентності  

в учнів експериментальної групи до та після експерименту (n=15)

Вправи
Рівні компетентності

низький рівень середній рівень достатній рівень високий рівень
* % * % * % * %

Біг 30 м  
з високого старту (с)

До
екс-ту 0 0% 0 0% 12 80% 3 20%

Після 
екс-ту 0 0% 0 0% 10 67% 5 33%

Стрибок у довжину  
з місця (см)

До
екс-ту 0 0% 13 87% 2 13% 0 0%

Після 
екс-ту 0 0% 6 40% 9 60% 0 0%

Метання малого м’яча  
на дальність (м)

До
екс-ту 9 60% 6 40% 0 0% 0 0%

Після 
екс-ту 3 20% 9 60% 3 20% 0 0%

Піднімання тулуба в сид 
за 30 с (к-сть разів)

До
екс-ту 0 0% 7 47% 8 53% 0 0%

Після 
екс-ту 0 0% 1 7% 13 86% 1 7%

* – кількість осіб.
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м’яча на дальність (м) та піднімання тулуба в сид 
за 30 с (кількість разів). У контрольній групі резуль-
тати виконання контрольних вправ після експери-
менту суттєво не змінилися.

Багато фахівців легкої атлетики рекомендують 
вправу «біг 30 м з ходу» для оцінювання рівня роз-
витку швидкісно-силових якостей. Отримані нами 
результати виконання вправ «біг 30 м з ходу» та 
«біг 30 м з високого старту» суттєво не відрізня-
ються. Отже, ми вважаємо, що вправа «біг 30 м 
з ходу» не відповідає віковим можливостям роз-
витку школярів, вони не можуть виконати її з мак-
симальним рівнем швидкості. На нашу думку, як 
контрольну вправу для школярів цього віку варто 
застосовувати вправи «біг 20 м з ходу» або «біг 
10 м з ходу».

Оскільки всі контрольні вправи, окрім «30 м 
з ходу», рекомендовані Навчальною програмою 
з фізичної культури для 5–9 класів закладів загаль-
ної середньої освіти «Фізична культура в школі» 
[4], ми мали можливість визначити зміну рівнів 
компетентності учнів за кожною із цих вправ.

Результати якісної характеристики показників 
контрольних вправ до та після експерименту учнів 
контрольної групи й експериментальної групи 
наведено в таблицях 2 та 3.

Аналіз результатів динаміки якості виконання 
контрольних вправ за рівнями компетентності 
в учнів контрольної та експериментальної груп 
до та після експерименту, наведений у таблицях 
2 та 3, свідчить, що після впровадження автор-
ської програми учнів експериментальної групи, 
які демонструють низький рівень компетент-
ності за результатом виконання вправи «метання 
малого м’яча на дальність», стало менше на 40%, 
тоді як у контрольній – лише на 20%.

Учнів експериментальної групи, які демонстру-
ють високий рівень компетентності, стало більше 
за результатами виконання вправ «біг 30 м» та 
«піднімання тулуба в сид за 30 с». Серед учнів 
контрольної групи позитивної динаміки високого 
рівня компетентності не виявлено.

Найкраща динаміка після впровадження автор-
ської програми виявлена в достатньому рівні ком-
петентності (таблиця 4).

Так, в експериментальній групі учнів, які 
демонструють достатній рівень компетентності, 
стало більше за результатами виконання: стрибка 
в довжину з місця на 27% більше, ніж у конт- 

рольній, у метанні малого м’яча на дальність на 
20% більше, ніж у контрольній, і в підніманні тулуба 
в сид за 30 с на 7% більше, ніж у контрольній.

Висновки. Для здійснення педагогічного контр-
олю за рівнем розвитку швидкісно-силових якос-
тей учнів середнього шкільного віку (12–13 років) 
доцільно використовувати такі контрольні вправи: 
стрибок у довжину з місця (см), метання малого 
м’яча на дальність (м) та піднімання тулуба в сид 
за 30 с (кількість разів). Вправу «біг 30 м з ходу» 
не доцільно використовувати як контрольну рівня 
розвитку швидкісно-силових якостей учнів серед-
нього шкільного віку, оскільки вона не відповідає 
їхнім віковим можливостям фізичного розвитку.

Позитивна динаміка результатів виконання 
контрольних вправ і рівнів компетентності учнями 
експериментальної групи дає змогу стверджувати, 
що розроблена програма вдосконалення швид-
кісно-силової підготовки учнів середнього шкільного 
віку (12–13 років) із пріоритетним застосуванням 
засобів легкоатлетичних стрибків є ефективною.

Перспективи подальшого пошуку в цьому 
напрямі вбачаємо в дослідженнях, спрямованих 
на виявлення інформативних показників рівня 
розвитку сили, швидкості, витривалості, гнучкості 
й спритності учнів середнього шкільного віку.
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РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ  
С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ  
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА  
ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА)
РОЗВИТОК ДРІБНОЇ МОТОРИКИ У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ  
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (З ДОСВІДУ РОБОТИ РЕСУРСНОГО  
ЦЕНТРУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА)
THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS OF SPECIAL NEEDS 
CHILDREN (BASED ON THE EXPERIENCE FROM THE INCLUSIVE 
EDUCATION RESOURCE CENTRE IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA)

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Статья посвящена одной из актуальных 
проблем – развития мелкой моторики 
у детей с особыми образовательными 
потребностями. В частности, приводятся 
примеры из опыта работы ресурсного 
центра инклюзивного образования в Респу-
блике Молдова.
В настоящее время число детей с особыми 
образовательными потребностями посто-
янно увеличивается. Проблема поиска новых 
эффективных направлений и способов ока-
зания индивидуальной помощи этой катего-
рии детей становится всё более актуаль-
ной. Одна из целей эрготерапии состоит в 
развитии мелкой и крупной моторики. В дан-
ной статье описываются приёмы развития 
мелкой моторики у детей. Эти приёмы зна-
чительно улучшают активность в повсед-
невной жизни и навыки самообслужива-
ния, что способствует их социализации и 
интеграции в обществе. Основная задача 
состоит в ознакомлении молодых педаго-
гов и родителей с разновидностью упраж-
нений, которые не только максимально 
восстановят двигательные функции, но 
и помогут стать самостоятельным, соци-
ально приспособленным и независимым 
в быту человеком. Успех приносит удо-
вольствие, и работа педагога заключается 
в организации таких занятий, которые 
не только позволяли бы добиваться успеха, 
но и были бы весёлыми и интересными. 
Во время игровой деятельности ребёнок 
овладевает полезными навыками, кото-
рые потребуются ему во взрослой жизни. 
В процессе занятий используются игры 
и упражнения, направленные на развитие 
социальных навыков, на развитие сенсор-
ного восприятия, памяти и внимания, арт-
терапия, мероприятия по личной гигиене. 
Позитивное отношение к работе и энту-
зиазм во время занятий – это те качества, 
которые необходимы для успешной работы 
с ребёнком.
Таким образом, главная цель занятий 
в школе – это социальная адаптация, кото-
рая требует комплексного и индивидуаль-
ного подхода к ребёнку. В таких ситуациях 
имеет значение всё: окружение человека, 
образ его жизни, личные склонности и 
увлечения, уровень интеллекта. Всё это 
очень важно, поскольку задача педагога – 
улучшить качество жизни и дать ребёнку 

возможность не только самостоятельно 
обслуживать себя, но и быть полезным 
обществу. 
Ключевые слова: мелкая моторика, раз-
витие, дети с особыми образовательными 
потребностями, ресурсный центр, вспомо-
гательный педагог.

Стаття присвячена одній з актуальних 
проблем – розвитку дрібної моторики 
у дітей з особливими освітніми потребами. 
Зокрема, наводяться приклади з досвіду 
роботи ресурсного центру інклюзивної 
освіти в Республіці Молдова.
Натепер число дітей з особливими освіт-
німи потребами постійно збільшується. 
Проблема пошуку нових ефективних напря-
мів і способів надання індивідуальної допо-
моги цій категорії дітей стає все більш 
актуальною. Одна з цілей ерготерапії поля-
гає в розвитку дрібної й великої моторики. 
У цій статті описуються прийоми розвитку 
дрібної моторики у дітей. Ці прийоми значно 
покращують активність у повсякденному 
житті та навички самообслуговування, 
що сприяє їх соціалізації і інтеграції в сус-
пільстві. Основне завдання полягає в озна-
йомлення молодих педагогів і батьків з різ-
новидом вправ, які не тільки максимально 
відновлять рухові функції, але і допоможуть 
стати самостійною, соціально пристосова-
ною і незалежною у побуті людиною. Успіх 
приносить задоволення, і робота педагога 
полягає в організації таких занять, які не 
тільки би давали змогу досягати успіху, 
але й були б веселими та цікавими. Під час 
ігрової діяльності дитина опановує корисні 
навички, що знадобляться їй у дорослому 
житті. У процесі занять використовуються 
ігри та вправи, що спрямовані на розвиток 
соціальних навичок, на розвиток сенсор-
ного сприйняття, пам’яті та уваги, арт-
терапія, заходи з особистої гігієни. Пози-
тивне ставлення до роботи і ентузіазм під 
час занять – це ті якості, які необхідні для 
успішної роботи з дитиною.
Таким чином, головна мета занять 
у школі – це соціальна адаптація, яка вима-
гає комплексного та індивідуального під-
ходу до дитини. У таких ситуаціях має 
значення все: оточення людини, спосіб її 
життя, особисті схильності та інтереси, 
рівень інтелекту. Усе це дуже важливо, 
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Источник способностей и дарований детей –  
на кончиках их пальцев.

В. Сухомлинский

Общество, в котором мы живём, стремится 
к равным возможностям для всех детей посещать 
одну и ту же школу и учиться вместе, независимо 
от их культурной, социальной, религиозной и эко-
номической принадлежности или их интеллекту-
альных, или физических способностей и потребно-
стей. В настоящее время число детей с особыми 
образовательными потребностями постоянно 
увеличивается, а проблема поиска новых эффек-
тивных направлений, способов оказания индиви-
дуальной психо-педагогической помощи этой кате-
гории детей становится всё более актуальной. 

Все дети могут освоить жизненно важные 
навыки, но если большинство обычных детей 
учится в естественной среде, наблюдая за дру-
гими людьми и подражая им, то детям с особыми 
потребностями нужно больше времени, специаль-
ное обучение и индивидуальные условия. 

В последнее десятилетие разработано большое 
количество методик для восстановительного лече-
ния двигательных, речевых и психических функций 
детей. Кроме того, существуют методики эрготе-
рапии, которые значительно улучшают у детей 
с ограниченными возможностями активность 
в повседневной жизни и навыки самообслужива-
ния, что способствует их социализации и интегра-
ции в общество здоровых людей (О. В. Камаева, 
2003, Е. Townsend, 1997, М.  Nestadi, 1998).  

Родители детей с ограниченными возмож-
ностями активно изучают информацию об эрго-

терапии, чтобы адаптировать обычную домаш-
нюю среду в пространство для формирования и 
развития у ребёнка жизненно важных навыков. 
В эрготерапии термин «занятость» (occupation) 
относится не только к работе или трудотерапии. 
Термин «занятость», с точки зрения эрготерапии, 
характеризует различные виды деятельности, 
которые встречаются в жизни каждого человека 
и придают ей смысл. 

Кара Косински, американский эрготерапевт и 
мама двоих сыновей с аутизмом, разработала 
системный подход, который успешно практи-
кует в работе с детьми с расстройствами аути-
стического спектра. «Меня часто спрашивают, 
почему мои терапевтические сессии выгля-
дят так, будто я всего лишь играю с ребёнком.  
Если речь идёт о детях, то именно в игровой 
деятельности и заключается их «работа». Дети 
учатся во время различных дел, которыми они 
занимаются в повседневной жизни. Когда ребёнок 
понимает, что его действия вызывают ответную 
реакцию (от другого человека или от игрушки), он 
переживает ощущение успеха. Если та или иная 
деятельность успешна, то ребёнок с большей 
долей вероятности захочет её повторить. И нао-
борот, если ребёнку не удалось достичь успеха, 
он, скорее всего, не захочет заниматься этим 
делом снова» [6, с. 9].

Одна из целей эрготерапии состоит в разви-
тии мелкой и крупной моторики. В данной статье 
описаны в контексте вышеупомянутых заявлений 
приёмы развития мелкой моторики у детей с осо-
быми образовательными потребностями, которые 
обеспечат исправление трудностей в обучении 

оскільки завдання педагога – поліпшити 
якість життя дитини і дати їй можливість 
не тільки самостійно обслуговувати себе, 
але і бути корисним суспільству. 
Ключові слова: дрібна моторика, розвиток, 
діти з особливими освітніми потребами, 
ресурсний центр, допоміжний педагог.

This article focuses on one of the most urgent 
problems of the development of fine motor skills 
of special needs children. In particular, it is based 
on the experience from the inclusive education 
resource centre in the Republic of Moldova.
Nowadays, the number of special needs chil-
dren is constantly increasing. Thus, the problem 
of finding new effective directions and ways to 
provide individual assistance to this category 
of children is up to date. One of the goals of 
the occupational therapy is to develop fine and 
large motor skills. This article illustrates tech-
niques used for the development of children’s 
fine motor skills. The presented techniques lead 
to the improvement of children’s everyday life 
activity and their self-care skills that in conse-
quence contribute to their socialization and social 
integration. The main task is to familiarize young 
teachers and parents with the variety of exer-
cises that will restore special needs children’s 
motor functions, and also help them becoming 
independent, socially fit and able to do everyday 

life activities independently. As success brings 
pleasure, the teacher’s job is to organize classes 
that would not only make it possible to succeed, 
but would also be interesting and motivating for 
the child. The children develop better useful skills 
that will help them in their future real life during 
the educational game performance. Different 
types of games and exercises are used during 
the classes in order to develop children’s social 
skills. Such activities as games for develop-
ing sensory perception, memory and attention, 
art-therapy, and games which reflect personal 
hygiene measures are also used. A positive atti-
tude to work and enthusiasm during classes are 
those qualities that are necessary for a success-
ful progress with a special needs child.
Thus, the main goal of the classes at school, as 
a consequence, is the social adaptation, which 
requires an integrated and individual approach to 
the child. In such situations, everything matters: 
the environment, educator’s lifestyle, personal 
preferences and hobbies, and the level of intel-
ligence. Everything mentioned above, is very 
important, since the task of the educator is to 
improve the quality of life and give these children 
the opportunity not only to take care of them inde-
pendently, but also to be integrated and active 
within the society.
Key words: fine motor skills, development, spe-
cial needed children, resource centre, support 
teacher.
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структурного, организационного, эмоционального 
или иного характера у детей. 

Основная задача этой статьи состоит в озна-
комление молодых родителей и вспомогательных 
педагогов с разновидностью упражнений, которые 
не только максимально восстановят двигатель-
ные функции ребёнка, но и помогут стать самосто-
ятельным, социально приспособленным и незави-
симым в быту, независимо от того, какие у него 
есть нарушения, ограничения жизнедеятельности 
или ограничения участия в жизни общества.

При помощи службы психо-педагогической 
поддержки и администрации лицея был создан и 
адаптирован функциональный ресурсный центр 
для инклюзивного образования, подходящий для 
свободного выбора, изучения и манипулирования 
игрушками, учебными материалами и спортивным 
инвентарём (мат, ковёр, закрытые шкафы, гимна-
стическая лестница), что облегчает двигательную 
деятельность учеников.

В ресурсном центре также можно использо-
вать и школьные принадлежности, которые нахо-
дятся под рукой: ручки, карандаши, клей, цветные 
карандаши, гуашь, кисточки, пластилин, тетради 
для прописи, альбомы, цветная бумага, таймер и 
песочные часы.

Успех приносит удовольствие, и работа педа-
гога заключается в организации таких занятий, 
которые не только позволяли бы добиваться 
успеха, но и были бы весёлыми и интересными 
[6, с. 10]. Что касается работы, то игра – это и есть 
работа, которую выполняет ребёнок. Во время 
игровой деятельности он овладевает полезными 
навыками, которые потребуются ему во взрослой 
жизни. Таким образом, игра ребёнка в «магазин», 
в «дочки-матери» или использование игрушеч-
ных инструментов готовит его к соответствующим 
видам деятельности во взрослом возрасте [3, с. 25]. 

Коробки с кнопками и бусы разных цветов и 
размеров, разные макаронные изделия, мозаика, 

Рис. 1. Ресурсный центр для инклюзивного образования

Рис. 2. Сортировочные упражнения 
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Рис. 3. Мячи разные по размеру и текстуре 

Рис. 4. Активация нервных окончаний

карандаши, шарики, кубики, пенопласт, палочки, 
семена подсолнечника, пластилин доступны 
каждому для организации занятий с учениками 
в зависимости от их психомоторного и интеллек-
туального развития.

Перед началом занятий проводятся ряд упраж-
нений по активации нервных окончаний при 
помощи мячей разных по размерам и текстуре 
(гладкие, шипованные и заполненные орбизом).

При активации нервных окончаний использу-
ется мелкая фурнитура:

– шпажка;
– прищепка;
– ключ;
– лист бумаги;
– бисер;
– карандаш с рифлёной поверхностью; 
и более крупные предметы:
– кубик с гранью 4 см;
– скалка;
– книга;
– сумка с ручкой;
– мячик диаметром 6 см. 
Если нужен захват мелких предметов и их 

удержание, то предлагается дощечка с отверсти-
ями, болты, шайбы и гайки.

В дальнейшем подбираются упражнения, кото-
рые развивают практическую направленность:

– переложить предмет;
– переставить стул;

– набрать номер телефона;
– открыть крышку.
Также используются игры:
– шахматы;
– домино;
– шашки;
– лабиринты;
– лепка;
– конструктор;
– пазлы;
– рисование кисточкой, карандашами, флома-

стерами и пальцами;
– вырезание ножницами. 
Все упражнения подбираются строго индиви-

дуально и зависят от целей занятия. Также для 
развития сенсорных и моторных навыков употре-
бляются ёмкости с песком, мукой и разными кру-
пами. В дошкольной и школьной практике суще-
ствует большое разнообразие игр: сбор песка, 
спящие пальцы, волны, следы [5, с. 31].

В процессе занятий используются такие 
методы, как: 

– игры и упражнения, направленные на раз-
витие социальных навыков (обучение алгоритму 
мытья рук по карточкам с картинками либо трени-
ровка непосредственного мытья рук, либо трени-
ровка в мини-группе, где происходит взаимодей-
ствие со сверстниками, обучение совместной игре 
и многим другим видам полезных и интересных 
навыков); 



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

88 Випуск 22. Т. 4. 2020

– игры на развитие сенсорного восприятия, 
памяти, внимания; 

– арт-терапия (рисование, лепка, оригами, 
квиллинг (в том числе из пластилина), поделки из 
природных материалов…).

 
Рис. 5. Рисование кисточкой

Рис. 6. Лабиринт

Активность в повседневной жизни включает 
в себя мероприятия по личной гигиене:

– уход за волосами;
– умывание;
– использование туалета;
– одевание;
– приём пищи.
К примеру, при обучении обуванию и шнурова-

нию наиболее оптимальные положения для обу-
вания следующие: 

– сидя на стуле, ноги на полу, корпус наклонен 
вперёд; 

– сидя на стуле, ноги на подставке, на высоте 
чуть ниже стула; 

Рис. 7. Упражнения для развития сенсорных и моторных навыков
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– сидя на полу, колени согнуты. 
При обучении шнурованию необходимо раз-

вивать захват большим и указательным паль-
цами. Если есть какие-либо проблемы, то сна-
чала тренируются на деревянной обуви (макете), 
используя шнурки разного цвета, чтобы было 
легче запомнить механизм шнурования [3, с. 79]. 
Шнурки должны быть с толстым наконечником. 
Затем используются шнурки одного цвета. Ребё-
нок шнурует обувь, поставленную перед ним 
на столе пяткой к нему. В случае затруднений 
со шнуровкой необходимо повторять операцию 
каждый раз сначала. Для завязывания шнурка 
узлом необходимо научить ребёнка скрещи-
вать шнурки, образуя круг, пропуская один конец 
шнурка внутрь этого круга.

Обучение застёгиванию пуговиц – долговре-
менный и трудный процесс. Застёгивание требует 
хорошего захвата большим и указательным паль-
цами доминирующей руки. Сначала ребёнка учат 
вставлять пуговицы (продолговатые деревянные, 
картонные) в отверстия, затем – застёгивать и 
расстёгивать пуговицы, начиная с больших, при 
этом петли должны быть немного больше необ-
ходимого размера. Следующий этап – обучение 
ребёнка застёгиванию собственной одежды, 
положенной перед ним на столе, затем – застёги-
ванию одежды на себе.

Позитивное отношение к работе и энтузиазм 
во время занятий – это те качества, которые необ-
ходимы для успешной работы с ребёнком. Нужно, 
чтобы педагог улыбался ребёнку, подбадривал его 

и хвалил за работу во время занятий. Кроме того, 
педагог должен уметь гибко адаптировать упраж-
нения и задания в соответствии с потребностями 
ребёнка [2, с. 165]. Чаще всего ребёнок приходит на 
занятия один-два раза в неделю, поэтому необхо-
димо тесно сотрудничать с родителями, стараясь 
организовывать повседневную жизнь ребёнка так, 
чтобы развивать и закреплять результаты, достиг-
нутые во время школьных занятий [1, с. 79; 4, с. 24].

Сегодняшний педагог должен лучше пони-
мать теорию и практику своей деятельности, 
следовать определённым принципам, без кото-
рых немыслим образовательный процесс детей 
с особыми образовательными потребностями 
для их успешной интеграции в обществе. Для 
более эффективной помощи этим детям необ-
ходимо менять представления о потребностях 
людей с нарушением развития и учиться воспри-
нимать таких людей в целостном контексте, учи-
тывая их жизненные ценности и интересы. 

Таким образом, главная цель занятий в школе – 
это социальная адаптация, которая требует ком-
плексного и индивидуального подхода к ребёнку. 
В таких ситуациях имеет значение все: окружение 
человека, образ его жизни, личные склонности 
и увлечения, уровень интеллекта. Всё это очень 
важно, поскольку задача педагога – улучшить 
качество жизни и дать ребёнку возможность не 
только самостоятельно обслужить себя, но и быть 
полезным обществу.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Проблема збереження і зміцнення здоров’я сучас-
ної людини в останні роки є актуальною. Так, 
фізична активність у старшому і похилому віці 
позитивно впливає як на організм загалом, так і на 
окремі його системи, дає можливість добре себе 
почувати, позбутися деяких недуг, стресу, молодше 
виглядати, підвищити власну працездатність та ін. 

Як свідчать дослідження Н. Гоглюватої [2], 
19,15% жінок першого зрілого віку мають низький 
рівень фізичного стану, 29,79% – нижче серед-

нього, 31,91% – середній, 19,15% – вище серед-
нього. Так, на сучасному етапі у сфері оздоровчої 
фізичної культури відбувається активне впро-
вадження у практику інноваційних технологій  
для досягнення та підтримки оптимального 
фізичного стану людини згідно з її мотивацією 
й індивідуальними особливостями [5]. Великого 
значення для жінок набуває фізична активність, 
яка сприяє нормальному репродуктивному роз-
витку. Тому актуальність досліджуваного питання 
не викликає сумнівів. 

ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ  
ДО ЗАНЯТЬ АКВААЕРОБІКОЮ
STUDIES OF MOTIVATION OF MATURE AGES WOMEN TO ACQUAEROBIC
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У статті проаналізовано аналіз наукової, 
методичної, спеціальної літератури, уза-
гальнення практичного досвіду щодо даної 
теми. Мотивація – процес формування й 
обґрунтування намірів що-небудь зробити 
або не зробити. Мотив – це внутрішній 
стан особистості, який визначає та спря-
мовує її дії в кожний момент часу. У резуль-
таті дослідження встановлено, що моти-
вація – один із найважливіших компонентів 
у процесі організації різних форм оздоровчої 
діяльності для людей різного віку та рівня 
фізичної підготовленості. Процес фізич-
ного виховання жінок зрілого віку потребує 
якісного й інноваційного підходу для фор-
мування їхніх стійких мотивацій до занять 
фізичними вправами як важливої складо-
вої частини здорового способу життя й 
позитивної соціальної поведінки. Розгляда-
ються мотиваційні потреби жінок зрілого 
віку, які відвідують секційні заняття з аква-
аеробіки, у заняттях фізичними вправами. 
Нами проведено анкетування (розроблена 
анкета) жінок щодо мотивів спонукання їх 
до занять аквааеробікою. Анкета склада-
лася із дванадцяти питань. У дослідженні 
взяли участь тридцять жінок віком від 
двадцяти п’яти до шістдесяти семи років 
(троє жінок I зрілого віку; двадцять одна 
жінка II зрілого віку, шестеро жінок III зрі-
лого віку), які займаються аквааеробікою 
на секційних заняттях у Сумському дер-
жавному педагогічному університеті імені 
А.С. Макаренка (стаж занять – 1–3 роки). 
Нами встановлено, що мотивація – один із 
найважливіших компонентів у процесі орга-
нізації навчальної діяльності й оздоровчої 
спрямованості. Жінки керуються різнома-
нітними мотивами, серед яких найбільш 
важливі такі: досягти гармонійної тілобу-
дови та нормалізувати масу тіла (16,7%), 
розрядки після розумового навантаження 
(16,7%), покращити стан здоров’я (13,3%), 
задоволення від рухової активності (6,7%) 
та підвищення рівня фізичної підготовки 
(3,3%). 43,3% жінок зазначили декілька 
мотивів, які спонукають до занять: два 
мотиви зазначили 3,3%, 3 мотиви – 23,3%, 
4 мотиви – 16,7%. Доить високий рівень 
оздоровчо-фізкультурної мотивації в опи-
таних нами жінок, про що свідчить бажання 
займатися аквааеробікою 2 рази на тиж-
день – 63,4%; три і більше разів – 30%, 
відвідувати тренування за станом свого 
здоров’я – 6,6%, що є необхідною переду-

мовою самостверджування й досягнення 
поставленої мети. 
Ключові слова: жінки, мотивація, жінки 
зрілого віку, аквааеробіка, фізичні вправи, 
здоров’я. 

The article analyzes the scientific, methodologi-
cal, special literature, summarizing practical 
experience on the topic. Motivation is the pro-
cess of forming and justifying intentions whether 
doing something or not. The motive is the inner 
state of the individual, which defines and directs 
his actions at every moment of time. The study 
found that motivation is one of the most important 
components in the process of organizing various 
forms of wellness activities for different ages peo-
ple and levels of their physical fitness. The physi-
cal education process of mature age women 
requires a qualitative and innovative approach 
forming their sustainable motivations to exer-
cise as an important part of the healthy lifestyle 
and positive social behavior. The motivational 
needs of mature age women to exercise, who 
attend aqua aerobics section classes, are con-
sidered. The survey (developed questionnaire) of 
women about the motives to encourage them to 
do aqua aerobics was conducted. The question-
naire included 12 questions. The study involved 
30 women aged 25–67 years (3 women I mature 
age; 21 women II mature age and 6 women III 
mature age), who are engaged in aqua aerobics 
at sectional classes at Makarenko Sumy State 
Pedagogical University (experience to take – 
1–3 years). It was found out that motivation was 
one of the most important components in the 
process of organizing educational activities and 
health orientation. Women are guided by a vari-
ety of motives, the most important of which are 
getting a harmonious body structure and normal-
izing body weight (16,7%) and discharging after 
a mental load (16,7%), improving health status 
(13,3%), motive from the receipt of physical activ-
ity (6,7%) and increased physical fitness (3,3%). 
Also, 43,3% of women noted several motives 
that stimulate employment: 2 motives were iso-
lated (3,3%); 3 motives – 23,3% and 4 motives 
16,7%. A sufficiently high level of health and fit-
ness motivation in the surveyed women, as evi-
denced by the desire doing aqua aerobics twice 
a week – 63,4%; three or more times – 30% and 
attending training for the health state – 6,6%, 
which is a prerequisite for self-affirmation and 
achievement of the goal.
Key words: women, motivation, mature women, 
aqua aerobics, exercise, health.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження проводиться 
згідно із планом науково-дослідної роботи кафе-
дри спортивних дисциплін і фізичного виховання 
Навчально-наукового інституту фізичної культури 
Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка «Застосування інноваційних 
технологій у спорті вищих досягнень та у фізич-
ному вихованні різних груп населення», (номер 
державної реєстрації 0118U100447). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фізична культура відіграє велику роль у зміцненні 
здоров’я жінок, запобіганні передчасному старінню 
та збереженні їхньої високої роботоспроможності 
протягом життя (Т. Круцевич, Г. Безверхня, Є. При-
ступа). У зв’язку із цим підвищується актуальність 
досліджень, що стосуються наукового обґрунту-
вання ефективних засобів фізичного виховання та 
спорту для різних категорій населення (Е. Хоулі, 
Б. Френке, Т. Круцевич). Так, Віталій Осіпов [5] 
засвідчує, що програмування занять для жінок зрі-
лого віку із залученням засобів фітнесу й акваае-
робіки розглянуто недостатньо. Учені Марта Яро-
шик, Олег Лядик, Михайло Саврук [11] вивчали 
проблему покращення емоційного здоров’я жінок 
зрілого віку засобами аквафітнесу. Е. Колганова 
[4] стверджує, що фізіологічні та психологічні ком-
поненти здоров’я істотно змінюються під впливом 
занять аквааеробікою. 

Виділення не виділених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз стану питання свід-
чить, що аквааеробіка має багату історію станов-
лення та розвитку, у даний час є ефективно діючою 
системою фізичних вправ аеробного характеру з 
метою спрямованої корекції морфофункціональ-
них показників осіб різніх статі, віку і рівня фізичного 
стану. Вивчення особливостей фізичного стану 
жінок зрілого віку дозволяє стверджувати, що вико-
ристання засобів аеробіки є пріоритетним компо-
нентом фізкультурно-оздоровчих занять із таким 
контингентом. На жаль, аналіз літератури виявив 
не достатню кількість досліджень мотивів жінок 
зрілого віку щодо занять цим видом рухової актив-
ності. Уважаємо за необхідне розробити анкету 
та систематизувати результати анкетних даних.

Завдання дослідження – дослідити мотиви, 
які спонукають жінок до занять аквааеробікою. 

Матеріал і методи дослідження. У дослі-
дженні застосовувалися методи теоретичного ана-
лізу наукової, методичної, спеціальної літератури, 
узагальнення практичного досвіду щодо цієї теми. 
Для виявлення основних мотивів, які спонукають 
жінок до занять аквааеробікою, нами проведено 
анкетування (за розробленою анкетою). Анкета 
складалася із дванадцяти питань. 

В експерименті взяли участь тридцятеро жінок 
віком від двадцяти п’яти до шістдесяти семи років 
(троє жінок I зрілого віку; 21 жінка II зрілого віку і 

6 жінок III зрілого віку), які займаються аквааеро-
бікою на секційних заняттях в Сумському держав-
ному педагогічному університеті імені А.С. Мака-
ренка (стаж занять становить 1–3 роки). 

Виклад основного матеріалу. Аналіз нау-
ково-методичної літератури доводить, що акваае-
робіка – це ефективне тренування у воді на зміц-
нення всіх груп м’язів, особливо м’язів черевного 
преса і спини. Фізичні вправи у воді дають зовсім 
інші відчуття, ніж на суші, тому що вода має уні-
кальні властивості, що впливають на тіло, оскільки 
тиск води у 50 разів перевищує тиск повітря, отже, 
на кожний рух витрачається значно більше сил. 
Виштовхуюча сила води вирівнює ці витрати 
настільки, що загалом рухи виходять більш віль-
ними, розкутими. Додатковий опір рухів тіла вима-
гає великих м’язових зусиль і більшої витрати 
калорій. Долаючи постійний опір води, м’язи отри-
мують більш серйозне багатопланове наванта-
ження. У тренуванні задіяні всі м’язи тіла, зокрема 
й антагоністи. Заняття у воді в 7–14 разів ефектив-
ніші, ніж на суші. Доведено, що одне заняття у воді 
прирівнюється до трьох занять у залі [3; 8; 10]. 

Аквааеробіка – це система фізичних вправ 
у воді, які запозичені з гімнастики, шейпінгу, спор-
тивного та синхронного плавання, виконувані 
під ритмічну музику [3; 10]. Вправи аквааеробіки 
мають свою специфіку. Їх виконують під музику і 
не в залі. Глибина басейну або природного вод-
ного середовища повинна мати два рівні: мілкий 
і глибокий. Залежно від глибини басейну і харак-
теру вправ, що виконуються на заняттях з аква-
аеробіки, широко використовується різне облад-
нання (предмети): жилети, пояси, манжети, весла, 
гнучкі циліндри (нудли), гантелі, планки, диски, 
м’ячі, рукавиці, ласти [8].

Однією з особливостей аквааеробіки є вико-
нання вправ у горизонтальному і вертикальному 
(на відміну від плавання) положеннях тіла на гли-
бокій і мілкій воді. Водночас працюють практично 
всі м’язи тіла, що сприяє гармонійному розвитку 
мускулатури та рухливості в основних суглобах 
[3; 10]. Під впливом занять аквааеробікою відбу-
ваються позитивні зрушення в будові і функціях 
серцево-судинної системи: збільшуються сила 
й обсяг серцевого м’яза; відзначається зменшення 
частоти серцевих скорочень у спокої, значно зрос-
тає систолічний об’єм серця порівняно з людьми, 
які не займаються спортом. Отже, заняття акваае-
робікою збільшують силу, витривалість, гнучкість і 
спритність, а також сприяють поліпшенню функці-
онального стану організму [3].

Сучасна пропаганда здорового способу життя 
створює передумови до занять спортом, зокрема 
фітнесом. Нині значна кількість жінок звертаються 
до спортивно-оздоровчих занять, щоби покра-
щити своє самопочуття і здоров’я загалом. Рухова 
активність здійснюється у процесі оздоровчо-фіз-
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культурних тренувань, дає жінкам фізичну й емо-
ційну насолоду. Проблема нашого часу – дефіцит 
рухової активності, що провокує виникнення пору-
шень в опорно-руховому апараті, серцево-судин-
ній системі, дихальній системі й інших системах 
організму, а також прояви зайвої ваги тіла, депре-
сії, нервових стресів [9]. 

Вивчення мотивів, які активізують прагнення 
зрілих жінок до систематичних занять фізичними 
вправами, – одна з важливих педагогічних про-
блем у фізичному вихованні, оскільки мотиви 
мають вирішальне значення в поведінці та стиму-
ляції активності діяльності. 

Мотивація – процес формування й обґрун-
тування намірів що-небудь зробити або не зро-
бити. Мотив – це внутрішній стан особистості, 
який визначає та спрямовує її дії в кожний момент 
часу. Мотиви зазвичай розділяються на соціально 
значущі, особистісно значущі та професійно зна-
чущі, позитивні та негативні, які визначаються зна-
ннями, переконаннями, настановами, інтересами 
та проблемами [1; 6]. 

Мотивація до фізичної активності – особливий 
стан особистості, який спрямований на досягнення 
оптимального рівня фізичної підготовленості та 
працездатності [7]. 

У результаті дослідження встановлено, що 
мотивація – один із найважливіших компонен-

тів у процесі організації різних форм оздоровчої 
діяльності для людей різного віку та різних рівнів 
фізичної підготовленості. Процес фізичного вихо-
вання жінок зрілого віку потребує якісного й інно-
ваційного підходу для формування їхньої стійких 
мотивацій до занять фізичними вправами як важ-
ливої складової частини здорового способу життя 
й позитивної соціальної поведінки. 

Результат проведеного анкетування засвідчив, 
що основні мотиви, які спонукають жінок дослі-
джуваного віку до заняття аквааеробікою, такі: 
бажання підвищити рівень фізичної підготовки, 
отримати задоволення від рухової активності, 
покращити стан здоров’я, отримати гармонійність 
тілобудови та нормалізувати масу тіла, отримати 
розрядку після розумового навантаження (рис. 1). 

На питання «Які мотиви щодо занять аквааеро-
бікою?» жінки відповіли, що основними є бажання 
досягнення гармонійної тілобудови та нормалізу-
вати масу тіла (16,7%), розрядки після розумового 
навантаження (16,7%), на другому місці – праг-
нення покращити стан здоров’я (13,3%), потім отри-
мання задоволення від рухової активності (6,7%) 
та підвищення рівня фізичної підготовки (3,3%).

Зауважимо, що 43,3% жінок обрали декілька 
мотивів: 2 мотиви зазначили 3,3% опитаних; 
3 мотиви – 23,3%, 4 мотиви – 16,7%. Із віком домі-
нують мотиви досягнення гармонійної тілобудови, 

Рис. 1. Результати дослідження мотивів занять аквааеробікою
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зменшення ваги тіла, укріплення здоров’я, знаття 
втоми, яка є причиною нервових напружень і стресів. 

Аналіз відповідей на питання «Чи знаєте Ви 
про оздоровчий вплив занять аквааеробікою на 
Ваш організм?» засвідчив, що 96,7% знають про 
оздоровчий вплив занять, тільки 3,3% не знають. 
100% жінок зазначили, що засоби аввааеробіки 
підвищують їхній інтерес до занять фізичними 
вправами і допомагають поліпшити психоемоцій-
ний стан тих, хто тренується. 

Наступне питання: «Чи потрібне для прове-
дення занять аквааеробікою вивчення особистос-
тей Вашого фізичного розвитку?» (рис. 2). Біль-
шість вибрали відповідь «так» – 56,7%, «швидше 
так, ніж ні» – 33,3%; «швидше ні, ніж так» – 3,3%; 
«важко відповісти» – 6,7%. 

На питання «Чи вважаєте Ви рівень своєї 
фізичної підготовки недостатнім?» більшість 
жінок відповіли «так» (36,7%); «швидше так, 
ніж ні» – 33,3%; «швидше ні, ніж так» – 20%;  
«важко відповісти» – 10%. Отже, аналіз показав, 
що більшість жінок розуміють значення рівня 
фізичної підготовки, який вливає на їхнє здоров’я 
і виконання вправ. 

На питання «Яка форма занять фізичними 
вправами Вам подобається?» жінки відповіли так: 
83,4% обрали колективну, 16,6% – індивідуальну. 

Аналіз відповідей на питання «Скільки разів 
на тиждень Ви бажаєте займатися аквааеробікою 
для досягнення своєї мети?» показав таке: двічі 
на тиждень – 63,4%; тричі і більше – 30%, відвід-
увати тренування за станом свого здоров’я – 6,6%. 

Рис. 2. Результати вивчення фізичного розвитку для проведення  
занять аквааеробікою

Рис. 3. Скільки разів на тиждень Ви бажаєте займатися аквааеробікою  
для досягнення своєї мети?



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

94 Випуск 22. Т. 4. 2020

Отже, заняття двічі на тиждень задовольняють 
рухову активність респондентів. 

Передостаннім питанням анонімного анкету-
вання було виявлення особливостей спортив-
ного життя опитаних протягом навчання у школі 
та иші. На питання «Займалися Ви спортом під 
час навчання у школі та виші?» «так» відповіли 
86,7% жінок, 13,3% – «ні». На питання «Маєте Ви 
спортивний розряд?» респонденти дали такі від-
повіді: «так» – 20%, «ні» – 80%. 

Наші дослідження підтверджують результати 
авторів [2; 3; 4] щодо мотивації до занять фізич-
ною культурою і спортом, серед яких покращення 
здоров’я, фізичної підготовки, удосконалення 
форм тіла та досягнення своєї мрії. Водночас 
визначений нами значно вищий рівень мотивації 
жінок до занять аквааеробікою, на нашу думку, 
пов’язаний зі стажем – 2–3 роки тренування. 

Варто зазначити, що покращення стану свого 
здоров’я потребує більшість жінок зрілого віку. 
Водночас в організації фізкультурно-оздоровчих 
занять з аквааеробіки потрібно враховувати такі 
чинники, як рівень життя, стан здоров’я, вік. Мето-
дика заняття має відповідати принципу біологічної 
доцільності в підборі фізичних вправ, що зумов-
лено будовою жіночого організму. 

Висновки. Мотивація – один із найважливі-
ших компонентів у процесі організації навчаль-
ної діяльності. Жінки різного віку, які займаються 
аквааеробіком, керуються різноманітними моти-
вами, серед яких такі: досягнення гармонійної 
тілобудови, бажання нормалізувати масу тіла 
(16,7%), прагнення розрядки після розумового 
навантаження (16,7%), покращити стан здоров’я 
(13,3%), отримання задоволення від рухової 
активності (6,7%), та підвищення рівня фізичної 
підготовки (3,3%). Отже, 43,3% жінок зазначили 
декілька мотивів: 2 мотиви – 3,3%; 3 мотиви – 
23,3%, 4 мотиви – 16,7%. 

Досить високий рівень оздоровчо-фізкуль-
турної мотивації в опитаних нами жінок, про що 
свідчить бажання займатися двічі на тиждень 
(63,4%); тричі і більше – 30%, відвідувати тре-
нування за станом свого здоров’я – 6,6%, що є 
необхідною передумовою самоствердження й 
досягнення поставленої мети. 

Отже, на нашу думку, з віком домінують мотиви 
досягнення гармонійної тілобудови та ваги тіла, 
укріплення здоров’я, знаття втоми, яка є причиною 
нервових напружень і стресів. 

Перспективи подальшого досліджень. Про-
цес формування мотивації жінок зрілого віку 
нерозривно пов’язаний зі специфічними психо-

логічними характеристиками, рівнями фізичного 
здоров’я та фізичного стану, що й буде нами дослі-
джуватися в перспективі. 
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Material and method. The premises from which 
we started in this study are the following:

– the desire to show that students with intellectual 
disabilities have training and encouragement;

– systematic in the field of physical exercises and 
can make leaps in the field of recovery and improve-
ment of basic motor skills and skills, but also of social 
adaptation and integration;

– learning and practicing the place of basketball in 
a playful form, not only during education hours;

– physical, and in advanced-sport form within the 
integrative program;

– adaptation of the school syllabus for the proper 
learning of some physical exercises based on:

– integrative-adaptive movement games to the 
demands of the social environment;

BASKETBALL GAME A WAY OF ADAPTING AND SOCIALLY  
INTEGRATING STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES
БАСКЕТБОЛ ЯК ЗАСІБ АДАПТАЦІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ  
СТУДЕНТІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ВАДАМИ

UDC 796.323-615.825:796
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2020/22-4.19

Iacob Mihai-Radu,
Lecturer Ph. D.
Faculty of Physical Education and Sport
“Al. I. Cuza” University of Iassy (Romania)
Abăla’ei Beatrice Aurelia,
Professor Ph. D.
Faculty of Physical Education and Sport
“Al. I. Cuza” University of Iassy (Romania)
Puni Alexandru-Rare,
Lecturer Ph. D.
Faculty of Physical Education and Sport
“Al. I. Cuza” University of Iassy (Romania)
Hagiu Bogdan-Alexandru,
Associate Professor Ph. D.
Faculty of Physical Education and Sport
“Al. I. Cuza” University of Iassy (Romania)

Physical exercises are powerful genetic modula-
tors that induce structural and functional changes 
in the brain, resulting in enormous benefit over 
cognitive functions (Effects of Physical Exercise 
on Cognitive Functioning and Wellbeing: Biologi-
cal and Psychological Benefits / L. Mandolesi et 
al. Front Psychol. 2018. №  9. P. 509). Basket-
ball is one of the most widespread team sports 
in the world, it is characterized by the fineness, 
precision and fantasy of the technical and tactical 
exercises, by the high waist, the special psycho-
physical qualities of the athletes, all involved in a 
sport game that demands spirit of team, social 
integration, nervous resistance and intelligence. 
Group activities and sports games can provide 
people with disabilities a pleasant and socially 
integrated way to combat discrimination and 
differences in sports performance. Participants 
in group activities and games are subject to the 
«partial participation principle». Many of the par-
ticipants will need help, but such an activity will 
lead to an improvement in their self-image as well 
as an improved image of them in the community.
The skills that are developed in the participants 
with disabilities are: mobility, ability, one hand-
kick, kick by foot, use of wheelchair, non-verbal 
communication, team spirit, desire for perfor-
mance.
The game of basketball contributes to the popu-
larization of the sport in general for the students 
with intellectual disabilities, to the development of 
the educational and recuperative valences real-
ized with the help of the games. Also, we want 
to make known the existence of our concerns in 
the investigation and elaboration of methodolo-
gies of particularization of the physical exercise in 
general and of the playful activity in particular, of 
recovery and improvement of certain behaviors 
and motor perceptual structures. The structures 
and the perceptual-motor behaviors that impose 
physical exercise are: the body diagram, the 
laterality, the orientation – the organization and 
the spatial-temporal structure. The game is the 
most appropriate way to test physical and mental 
parameters, laterality and disorders of the body 
scheme and to measure their progress.
Key words: social integration, community, bas-
ketball, sport.

Робота присвячена фізичній активності, 
зокрема баскетболу як засобу адаптації та 
соціальної інтеграції студентів з інтелек-
туальними вадами. Основні питання, що 
розглядаються у статті, такі: важливість 
заохочення учнів з інтелектуальними осо-

бливостями до навчання та тренування; 
систематичність у фізичних наванта-
женнях, які здатні покращити показники у 
процесі відновлення, удосконалити основні 
рухові навички, а також сприяти соціальній 
адаптації й інтеграції дітей з інтелектуаль-
ними особливостями; важливість вивчення 
теорії баскетболу та практичне прове-
дення ігор у процесі навчання та в поза-
урочний час; фізична культура та спорт у 
рамках інтегративної програми; інтегра-
тивно-пристосувальні рухливі ігри, що відпо-
відають запитам соціального середовища.
У статті теоретично обґрунтовано та 
практично підтверджено спосіб адапта-
ції та соціальної інтеграції студентів з 
інтелектуальними вадами засобами гри в 
баскетбол. Дослідження у вигляді експери-
менту було проведено протягом 2018–2019 
навчального року. Експериментальну групу 
складали шестеро учнів-хлопчиків, серед 
яких три учні із середньою інтелектуальною 
недостатністю та три учні з вираженою 
розумовою недостатністю. Під час дослі-
дження за допомогою різноманітних тестів 
проаналізовано сфери можливих покращень 
у фізичному й інтелектуальному планах. 
В експериментальній групі були виявлені 
такі кондиції: відеопросторові й аудіовер-
бальні розлади сприйняття, рухові розлади, 
пов’язані з координацією рухів, перцептивно-
рухові розлади просторово-часової організа-
ції, орієнтації та структуризації, порушення 
складу тіла та відсталість, мовні розлади 
через порушення рухового апарату та пору-
шення сприйняття. Практична частина 
присвячена системі фізичних навантажень 
у процесі навчання та позаурочний час. Усі 
деталі проведення експерименту розкрито 
у статті. У процесі дослідження учасники 
з обмеженими можливостями розвинули 
такі навички, як: рухливість, здатність 
виконувати удар рукою й удар ногою, вико-
ристання інвалідного візка у спортивних 
цілях, невербальне спілкування, командний 
дух, прагнення до виступу на змаганнях. Гра 
в баскетбол є одним із найкращих спосо-
бів, щоб перевірити фізичні та психологічні 
дані, відсталість і розлади схеми тіла, оці-
нити їхній прогрес. Крім того, тренування 
на регулярній основі допомагають дітям 
покращити бачення самих себе та їхнього 
становища в суспільстві.
Ключові слова: соціальна інтеграція, спів-
товариство, баскетбол, спорт.
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– integrating the drive technologies into motor 
images and mental actions as a form:

– the learning process on which the mental devel-
opment and organization itself is based.

Watching carefully the path that the student goes 
through with a deficiency of intellect from his entry 
into the school and until the entry into production, 
the influence process to which he is subjected, we 
find the special complexity of this road, in which the 
interdisciplinary relations occupy an important place 
decisive.

Precisely from the point of view of interdiscipli-
narity, we will try to continue to address the role that 
basketball plays in the hours of physical education in 
the process of recovery and socio-professional inte-
gration of students in special education.

In the figure 1, below we have presented the 
scheme of distribution of physical education activities 
in one week (5 days), the calculation of the number of 
hours being done only for one class.

Figure 1 shows the fun activities that are performed 
with the whole group of students, daily (refreshment 
games, gear games, dynamic, fun games, competi-
tions organized in breaks, in the morning and in the 
afternoon) totaling 45min / child / day, as and class 
hours, trainings, medical physical culture and psych-
omotor therapy, totaling 6 hours / class / week.

We considered that this system created and 
applied yielded, because it has had a sustained, 
rhythmic influence on the motility of students with 
intellectual disabilities, creating an objective fund for 
achieving interdisciplinary correlations.

Movement games also operate positively on the 
intellectual capabilities of the mentally challenged, stim-
ulating initiative and inventiveness, defining features 
of the requirements of socio-professional integration.

Perceptual-motor skills, spatial organization and 
perceptual reasoning are indispensable for the for-
mation of basketball-specific school acquisitions. 
Therefore, the availabilities that appear in this sphere 
give indications regarding the directions of educability 
for the social integration of the investigated ones.

Test «Rey Complex Figure» was proposed by 
Andre M. Rey in 1941, consists of a series of com-
plex geometric figures, the child must reproduce the 
first memory (one time) and copy them (time this test 
highlights in an original way the difficulties of perceiv-
ing and representing the space in children with intel-
lectual disabilities).

Visual perception is not just a simple sensory con-
tact: it is about reactivating visual skills in relation to 
the reality of the stimulus. The visual exploration of the 
complex figure by the deficiencies of the intellect is 
characterized either by an uncoordinated and chaotic 
oculomotor activity, or by a reduced and inefficient activ-
ism, all of these negatively influencing the efficiency of 
the visual operational memory and the capacity of the 
students of perceptual-motor structure of the space.

Normal children are drawn first and foremost to a 
central structure, around these details they place the 
external details and the interior details.

This test highlights the difficulty of children with 
intellectual disabilities in acquiring movements within 
the model games. Intensive exercise, systematic rep-
etition remain ways of assimilating information and 
gesture baggage.

Other tests used to calculate the age of psycho-
motor are:

– Ozeretski-Guilmain test – the five chapters 
cover the dynamic coordination of the hands, the gen-
eral dynamic coordination, the balance, the speed, 
the orientation in space;

Pic. 1
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– Suzanne Naville test – includes body dia-
gram, movement education, global motor skills  
(1. C. Păunescu 241).

The experimental group that makes the subject of 
this study presents the following groups of conditions:

a) video-spatial, audio-verbal perception disorders;
b) motor disorders related to the coordination 

of movements;
c) perceptual-motor disorders of spatial-temporal 

organization, orientation and structuring;
d) disorders of body layout and lateralization;
e) language disorders due to motor and percep-

tual impairments.
The experiment was conducted during a school 

year 2018–2019. The experimental group consisted 
of 6 pupils, boys, representing students of a class V 
(A) with medium intellectually deficient (DIM) – 
3 pupils and severe intellectually deficient (DIS) – 
3 pupils (Table 1).

The experiment was conducted as follows:
In the first semester when the sports activities were 

carried out on the school sports ground, the sample 
under investigation was checked for establishing the 
individual physical particularities, the modes of action 
and recovery of the psychomorality.

The initial evaluation and the final (summative) 
evaluation of the general motility was performed with 
the help of a complex targeting the 50m speed run, 
the 250 m endurance run and the orientation in space 

(left – right). After carrying out the initial test, the stu-
dents followed a training and recovery program with 
the objectives of influencing and improving the physi-
cal, mental but also social parameters throughout the 
first semester, and in the second semester the effi-
ciency of the physical activity and of social-cultural 
integration were considered. in the community.

The chosen recovery programs had as purpose 
the formation of a debasket team that represented 
the school on various occasions, the students having 
I. Q. from 20 to 55.

Description of control samples:
a) global motricity:
– if he is able to go on a route;
– if he is able to run;
– if he is able to jump over obstacles;
– if he is able to go on the scale with alternative 

steps;
– if he’s able to throw a basketball,
– if he’s able to grab and throw a running ball;
b) specific motricity and visual-motor coordination:
– if he is able to voluntarily catch or drop small 

objects;
– if he is able to reach the teacher’s left or right 

hand;
– if he is able to show his left hand, right, left eye, 

right to his own person;
– if he is able to show the left side, the right side, a 

field, a football gate, a building, a street;

Table 1
General information on the subjections of the 5th class  

6 boys – i. q. = 20–55

№  
crt.

Name  
and 

surname

Chronolo- 
gical and 

mental age
Waist 
weight

Somato-scopic 
examination

Neuromotor 
examination

Functional 
diagnosis Objectives

1. L.G. 13 years
10 years

140 cm
37 kg

Physical development 
of puberty, short neck, 
shoulders detached, 

normal walking, without 
spine deviations

Low muscle 
tone, poor 

coordination

Low muscle 
tone, poor 

coordination;  
Q.I. = 52

harmonious 
development  
of the chest;

formation reflex
of the right attitude

2. B.I. 13 years
12 years

144 cm
40 kg

Normal physical 
development, without 
deviations of the spine

Medium 
muscle tone

Moderate 
deficiency  
Q.I. = 55

general training  
of the body

3. M.C. 12 years
10 years

146 cm
42 kg Omoplaţi asimetrici

Tonus 
muscular 
medium

Deficienţă min-
tală moderată

Q.I. = 50

general training; 
formation of the 
correct attitude 

reflex

4. M.P. 12 years
11 years

142 cm
41 kg

Low joint mobility, poor 
limb trunk coordination Rachitis

Severe 
deficiency  

Q.I. under 20

Maintaining and 
stimulating the 
tone muscular

5. C.V. 13 years
10 years

150 cm
49 kg

Good joint mobility,
Mild form of scoliosis 

of type “C” major 
deficiencies in the 

coordination of 
movements

Reduced 
muscle tone

Severe mental 
deficiency

Q.I. = 25–39

Exercise correction 
of spinal deficiency

6 M.O. 12 years
11 years

153 cm
50 kg

Poor coordination, 
ocular-motor

Medium 
muscle tone

Severe 
deficiency Q.I. = 
sub 20 dyslalia, 

dysgraphia

Exercises for 
developing 

coordination in 
space, but also 

motor coordination
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– standing crouched on the tip of the feet (with 
the side arms, the knees apart, the heels close, the 
ends pointed, the eyes closed) unsuccessful attempt 
in: falling forward on the hands or back on the seat; 
laying on heels on the ground, lowering the arms; 
eyes open;

– reproduction of the movements according to cer-
tain schematic figures – 8 movements to be executed 
with the following explanations: you will do the same 
as the one in your drawing, with the same hand and 
with the same foot and vice versa;

– reproduction of movements according to the 
teacher’s model, at his command, or on musical 
background taking into account rhythm;

– exercises with a character of skill, mobility, in 
correct and corrective positions, favorable to the 
growth and development processes.

1. Coordination exercises:
initial position – Standing:
t1 – step forward with the left foot with the right 

arm forward, left to the shoulder, looking left;
t2 – changing the position of the arms, looking to 

the right;
t3 – step back with the left foot with the arms up, 

looking up;
t4 – return to the initial position.
4 x 4t.
2. Exercises for the legs: bending, stretching, balan- 

cing, arching, with positions or movements of the arms:
initial position – Standing with hands on hips:
t1 – lateral fusion with the left with the diagonal 

arms leading, the upper left;
t2 – change of the fusion to the right, the arms 

diagonal, straight up;
t3 – stretching the right leg while standing away 

with the hands on the shoulders;
t4 – return to the initial position.
4 x 4t.
It aims at the correct execution of all the elements.
3. Jumping – on both legs or one with different 

arm positions or movements. These exercises ener-
getically mobilize the great functions and are dosed 
based on the number of repetitions, the timing but 
also the difficulty of the actions.

Initial position – Standing:
t1–2 – jumps in the distance with the hands to the 

shoulders;
t3–4 – jumping with the feet close, with the lateral 

arms leading;
t5 – jump on the right foot with the hug of the left 

knee to the chest;
t6 – jumps on both legs;
t7 – jump on the left foot with the hug of the right 

knee to the chest;
t8 – return – by jumping – to the initial position.
4 x 8t.
Results. Following the application of the experi-

ment and by carrying out activities to improve the psy-

chomotor activity, the students with intellectual defi-
ciency made progress by increasing the speed and 
achieving a high homogeneity of the group, although 
initially the group subjected to the experiment had an 
average homogeneity.

Following the application of the experiment and 
by carrying out activities to improve the psychomotor 
activity, the students with intellectual deficiency made 
progress by increasing the resistance and achieving 
an average homogeneity of the group.

Initially, the group undergoing the experiment 
lacked homogeneity.

Initially, none of the students with intellectual dis-
abilities subjected to the experiment had a good ori-
entation in the field, did not know which is the left or 
right side of the basketball court and from this situa-
tion did not retain their place in the field, they ran all 
over the field without any strategy, they ran where the 
ball was.

Students with intellectual disabilities in 5th grade 
did not know the left or right side of a building, even 
the street, and hardly noticed the left or right side of 
the person in front of them,

Multialaterality develops through the psychic 
preparation along with the acquisition and improve-
ment of the correct technique of the basketball game. 
In fact this is an important requirement in the harmo-
nious development of the main muscle groups, the 
gradual lifting of the effort capacity (of the respiratory 
and circulatory devices), the gradual development 
of the specific basic physical qualities through the 
acquisition of the efficient technique.

We have used competitions on a large scale, as a 
method of great importance in the training of the phys-
ical, mental and technical qualities required in the per-
formance sport. But also as a method of social inte-
gration Without a doubt that the competition, together 
with the training, is the engine of progress in perfor-
mance sports in general and in football in particular 
and especially is very important for social integration.

Settling on the field for the basketball game, differ-
ent types of running with meaning change: forward- 
backward, left-right, knowledge of cardinal points 
in relation to the times of the day (morning-east or 
east, left-north, right-south, evening – west-west), the 
expression of laterality in an open field such as the 
basketball court or other spaces, the achievement of 
psychomotricity based on running on a predetermined 
route with a left-right bypass, have decisively contrib-
uted to the formation of the spatial orientation as follows:

– 4 students have acquired information, formed 
spatial orientation skills through various games,  
and have an important knowledge useful for social 
integration;

– 2 students have made insignificant progress, 
they can orient themselves in the field, but they only 
keep their place without knowing on which part of the 
land they are at a certain moment, they do not know 
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which is the right or left side of a building, but I know 
to perceive in concrete form by comparison which is 
the right or left side of a person in front of them.

No student has managed to learn to know the clock.
Through the games of motility development, 

through the achievement of tips or through the bas-
ketball game, students with intellectual deficiency 
have acquired important knowledge of spatial orien-
tation and laterality, sustained through the hours of 
training and personal and social autonomy.

Discussions. People with disabilities are an inte-
gral part of the society, their task being to provide 
them with an environment with the same rights and 
responsibilities as people without disabilities, partici-
pating fully and equally in all social activities, allowing 
them to maximize their capabilities and talents and 
ensure their integration into community life.

In practicing in special education with students 
with intellectual disabilities, I considered the study of 
psychomotor activity, ways of recovering and improv-
ing motor skills and skills through the game of bas-
ketball, to be considered as important as possible for 
social integration.

Disorders of motor skills have been considered 
which is a complex problem due to the fact that insuf-
ficient attention on the recovery of children with intel-
lectual disabilities has as a consequence the apparent 
impossibility of social and professional adaptation.

In order to acquire the knowledge and skills that 
are needed for a job – students with intellectual dis-
abilities are required to have adequate motor skills 
and skills, whose training and development mainly 
depends on physical education.

Physical education by its means, exercise struc-
tures, dynamic and sports games develops in stu-
dents with intellectual deficiency, punctuality, pre-
cision, coordination, laterality – elements that will 
ensure the work of children with the same charac-
teristics – which have become defining traits of the 
attitude towards work.

In the organized competitions, students with and 
without disabilities participated alongside and not 
infrequently the victory was on the part of the intel-
lectually deficient. The participation of students from 
different schools as referees or officials in these com-
petitions has given new dimensions to the integrative 
process of students from special schools. Students 
with intellectual disabilities may not be referees or 
officials but they may be aware (as a role play) that 
this posture may be favorable to them.

The participation of children with disabilities in 
Romania in the specific Olympics, in the World Cham-
pionships, etc., requires a sustained preparation 
process, which should be carried out only under the 
guidance of the knowledgeable people of the specific 
problems of the activity with each type of disability.

After analyzing the results obtained by conduct-
ing the experiment, it can be stated with certainty 

that basketball is one of the most used recreational 
means of education, the game with a high index 
of socialization-community integration, but also for 
recovery purpose.

The working hypotheses are confirmed. Although 
the progress made by these students seems small in 
terms of acquisitions, they can still be considered as 
important if we compare them to their psychomotor 
activity. The specific elements of basketball will be 
taught and demonstrated so that they become ther-
apeutic tools for educating and re-educating the psy-
chomotor skills of children with mental disabilities.

They work in teams due to the different execution 
possibilities depending on I. Q. the individual pace 
and the slow pace imposed by it.

In general, the method used with these students is 
the classic one: analytical (on parts), the global use 
can be used after working individually and the whole 
team correctly executes all the elements.

It is necessary to first create an overview of the 
entire complex of movements and then their cursive 
execution, followed by the soundtrack. The move-
ments used will have a very simple structure, grouped 
on operations necessary for learning.

Using the game of basketball in physical educa-
tion lessons conducted with students with mental dis-
abilities I found:

– improving the overall motor skills, but also improv-
ing the lateral disorders (leftness, preferentially using 
all the segments belonging to the left half of the body);

– stimulation during the game has led to an 
increase in confidence in one’s own possibilities;

– leaving school within various competitions or 
partnerships with schools in the city increased the 
degree of adaptability to new, optimized the attitude 
of tolerance of the spectators, they were highlighted 
by a sustained basketball game;

– influence the development of movements to 
increase the thoracic elasticity, the possibility of 
apnea, thus contributing to better pulmonary ventila-
tion, ensuring a better oxygenation of the tissues and 
cerebral cortex with stimulating effects on the intellec-
tual activity but also on the great organic functions.

Physical education teachers as well as special-
ists from special schools have a duty to initiate sports 
activities in collaboration with other high schools 
or those from mass education, thus contributing to a 
much faster social insertion.
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Стаття присвячена актуальній проблемі 
впровадження засобів футболу в рекре-
аційну діяльність підлітків. Дослідницька 
робота проводились на базі закладу загаль-
ної середньої освіти № 27 міста Чернівці в 
період із вересня 2018 року по травень 2019 
року. У науковому дослідженні взяли участь 
31 підліток віком 13–14 років, на початок 
педагогічного експерименту всі вони були 
віднесені до основної медичної групи.
Метою дослідження було визначення впливу 
рекреаційних занять із засобами футболу на 
фізичний стан підлітків. 
Для вирішення поставлених у науковій 
роботі завдань були використані методи, 
які застосовують у теорії та практиці 
фізичного виховання і спорту та педагогіці. 
У роботі ми використовували такі методи 
дослідження: аналіз і узагальнення спеці-
альної науково-методичної літератури; 
антропометричні методи досліджень; фізіо-
логічні методи досліджень; психофізіологічні 
методи досліджень; методи математичної 
статистики. Дані, отримані в результаті 
теоретичного аналізу, допомогли нам під 
час інтерпретації й обговоренні результа-
тів наукового дослідження. Особливу увагу 
у процесі узагальнення даних науково-мето-
дичної літератури приділяли вивченню: опу-
блікованих досліджень із питань контролю 
морфо-функціонального стану підлітків 
13–14 років у процесі фізичного виховання; 
методичних розробок, документів і ста-
тистичних матеріалів для визначення рівня 
фізичного розвитку, функціонального стану 
серцево-судинної та дихальної систем; 
розробок із питань використання методів 
математичної статистики у фізичному 
вихованні та спорті.
Запропонована рекреаційна програма із 
засобами футболу була розрахована на вісім 
місяців і містила теоретичний і практичний 
розділи.
У процесі педагогічного експерименту 
простежена динаміка змін морфо-функці-
онального стану та психофізіологічного 
стану підлітків віком 13–14 років. Протягом 
занять антропометричні характеристики 
хлопців змінювались відповідно до природних 
біологічних процесів. Статистичні зміни (р < 
0,05) відбулися в показнику маси тіла, дана 
величина збільшилась на 7,9%. Достовірні 
зміни (р <  0,05; р <  0,01) спостерігаються 
в показниках серцево-судинної і дихальної 
систем. У хлопців на кінець педагогічного 
експерименту середньостатистичний 
результат частоти серцевих скорочень у 
стані спокою зменшився на 5,5 уд·хв.–1, що 
становило 7,9% (p < 0,05). Спостерігається 
значний приріст середньостатистичного 
результату життєвої ємності легень, 
він збільшився на 0,5 л, що склало 20,8% 
(р < 0,01). Достовірно (р < 0,01) зменшився 
латентний час простої зорово-моторної 
реакції на світло і звук. Достовірно (р <  0,01) 
покращився середньогруповий показник 
складної реакції вибору, обсягу короткостро-

кової пам’яті, обсягу переробки інформації, 
ускладненої проби Ромберга.
Ключові слова: засоби футболу, фізичний 
стан, підлітки.

The article is devoted to the actual problem of the 
introduction of football in the recreational activi-
ties of teenagers. The research was conducted 
on the basis of the Chernivtsi School № 27, from 
September 2018 till May 2019. 31 teenagers, 
aged 13–14, participated in the research. At the 
beginning of the pedagogical experiment, they 
were all assigned to the main medical group. 
The purpose of the study was to determine the 
impact of football recreational activities on the 
physical condition of teenagers. 
To solve the goals and objectives set out in the 
research, the methods used in the theory and 
practice of physical education and sports and 
pedagogy were studied. We used the following 
research methods in our work: analysis and gen-
eralization of special scientific and methodologi-
cal literature; anthropometric research methods; 
physiological methods of research; psycho 
physiological research methods; methods of 
mathematical statistics. The data obtained from 
the theoretical analysis helped us to interpret 
and discuss the results of the scientific research. 
Particular attention in the process of generalizing 
data of scientific and methodological literature 
was given to the study of: published studies on 
the control of morpho-functional state of teenag-
ers 13–14 years in the process of physical edu-
cation; methodological elaborations, documents 
and statistical materials for determining the level 
of physical development, functional state of the 
cardiovascular and respiratory systems; materi-
als in the use of mathematical statistics in physi-
cal education and sports.
The proposed recreational program with foot-
ball facilities was designed for 8 months and 
contained theoretical and practical sections. In 
the course of the pedagogical experiment the 
dynamics of changes in the morpho-functional 
state and psycho physiological state of teen-
agers 13–14 years were traced. During the 
classes, the anthropometric characteristics of the 
boys varied according to natural biological pro-
cesses. Statistical changes (p < 0,05) occurred 
in the body mass index, this value increased by 
7,9%. Significant changes (p < 0,05; p < 0,01) 
are observed in cardiovascular and respiratory 
indices. At the end of the pedagogical experi-
ment, the boys’ average of heart rate at the 
rest state decreased by 5,5 beats for a minute, 
which was 7,9% (p < 0,05). A significant increase 
was observed in the average result of the vital 
capacity of the lungs; it increased by 0,5 liters, 
which was 20,8% (p < 0,01). Significantly (p < 
0,01) decreased latency of simple visual motor 
response to light and sound. The average group 
index of complex response of choice capacity, 
a quantity of short-term memory, a quantity of 
information processing complicated by Romberg 
sample significantly (p < 0,01) improved.
Key words: football, physical condition, tee- 
nagers.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Один з основних напрямів державної політики 
України – підвищення рівня здоров’я школярів. 
Сьогодні ведуться інтенсивний пошук та розро-
блення заходів, спрямованих на покращення рівня 
здоров’я та корекцію показників фізичного стану 
школярів [12, с. 2423]. 

Цілеспрямоване використання ігрових засо-
бів у рекреаційно-оздоровчій діяльності школярів 
може сприяти оптимізації рухового режиму [6, с. 6]. 
Застосування ігрових видів спорту дозволяє роз-
ширити можливості педагогічного впливу на фор-
мування рухових умінь і навичок [4, с. 16–27]. 
Колективний характер ігрової діяльності сприяє 
вихованню у школярів моральних якостей, як-от 
відповідальність, повага до партнера і супер-
ника, дисциплінованість [14, с. 1701]. В ігровій 
діяльності школярі можуть проявити свої особисті 
якості: самостійність, ініціативу, творчий підхід.

Гра у футбол передбачає деякі вимоги до осо-
бистості школяра. Результатом ігрової діяльності 
є не лише фізична, тактична і технічна підготовле-
ність, але і психологічні зміни [15, с. 497].

Водночас шкільний вік 13–14 років характери-
зується як основний етап розвитку особистості. 
У цьому віковому періоді формується стійка сис-
тема особистісних якостей, зокрема самооцінка. 
Ігрова діяльність сприяє розвитку особистості 
школяра. Підлітки, які займаються спортивними 
іграми, характеризуються підвищеним рівнем 
мотивації, більш високим рівнем інтелектуального 
розвитку, стійкішою нервовою системою, мають 
вищий рівень соціалізації [9, с. 19–35].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз науково-методичної літератури вказує на 
наявність значної кількості публікацій щодо орга-
нізації оздоровчих занять зі школярами [1, с. 772; 
2, с. 35]. Автори наголошують, що в більшості 
дітей середнього та старшого шкільного віку вна-
слідок великих інтелектуальних навантажень та 
низького рівня рухової активності виникають пору-
шення моторики, відбувається значне зниження 
фізичної та розумової працездатності, що суттєво 
ускладнює їх навчання [8, с. 224; 13, с. 667]. Тому 
виникає потреба в корекції основних компонентів 
фізичного стану учнів засобами фізичного вихо-
вання. Натепер найбільш ефективними засобами 
оздоровлення школярів є регулярні, цікаві, орга-
нізовані заняття фізичними вправами в позана-
вчальний час [6, с. 6]. Оптимальним засобом оздо-
ровчого тренування, а також ефективної фізичної 
й інтелектуальної підготовки можуть бути заняття 
футболом. Сама гра є засобом комплексного 
фізичного навантаження на організм і активним 
відпочинком [3, с. 129]. Основні переваги гри у 
футбол – це різноманітні рухи, які впливають на 
розвиток швидкісних якостей, швидкісно-силових, 
спритності, витривалості. Ігрова діяльність сприяє 

зміцненню нервової системи, рухового апарату, 
покращенню обміну речовин, а також роботи всіх 
систем організму [16, с. 652–654].

Вищезазначене дозволяє зробити висновок 
про актуальність обраної теми наукової роботи.

Мета статті – з’ясувати вплив рекреаційних 
занять із засобами футболу на фізичний стан  
підлітків.

Виклад основного матеріалу. Для написання 
рекреаційної програми з футболу ми врахували 
анатомо-фізіологічні особливості школярів віком 
13–14 років. З літературних джерел відомо, що 
середній шкільний вік характеризується швид-
ким збільшенням тотальних розмірів тіла. Про-
тягом року в підлітків у середньому довжина 
тіла збільшується на 4–7 см, передусім завдяки 
подовженню нижніх кінцівок. Щорічно маса тіла 
збільшується в середньому на 3–6 кг. Інтенсивне 
збільшення всього тіла, особливо кінцівок, значно 
переважає над приростом м’язової маси.  У підліт-
ків віком 12–15 років адаптаційні можливості сис-
теми кровообігу за м’язових зусиль значно менші, 
ніж в юнацькому віці. Система кровообігу школярів 
13–14 років під час фізичних навантажень працює 
менш економічно. Повного морфо-функціональ-
ного вдосконалення серце досягає лише у 20 років. 
У віковий період із 12 до 15 років спостерігається 
найбільш високий темп розвитку дихальної сис-
теми. У підлітків збільшується майже удвічі об’єм 
легень, підвищується хвилинний об’єм дихання і 
зростає показник життєвої ємності легень.

Отже, ураховуючи особливості розвитку шко-
лярів у даному сенситивному періоді, рекреаційна 
програма з футболу для підлітків віком 13–14 років 
була розроблена з дотриманням усіх педагогічних 
принципів. Програма характеризується спрямо-
ваністю на посилення оздоровчого ефекту освіт-
нього процесу. Вона розрахована на вісім місяців 
із тижневим навантаженням шість годин. Про-
грама складалась із таких блоків: теоретичної під-
готовки, загальної фізичної підготовки, спеціальної 
фізичної підготовки, технічної підготовки, тактич-
ної підготовки, психологічної підготовки. Основною 
метою програми було зміцнення здоров’я школя-
рів, набуття рухового досвіду завдяки опануванню 
основ техніки і тактики гри у футбол з оздоровчо-
коригуючою направленістю. 

У таблиці 1 представлені результати динаміки 
морфо-функціональних показників протягом педа-
гогічного експерименту.

Статистично значуща різниця антропометрич-
них показників спостерігається лише в масі тіла, 
так, протягом 8 місяців вона збільшилась на 7,9% 
(p < 0,05). Такий приріст середньостатистичного 
результату маси тіла зумовлений особливістю 
розвитку даного вікового періоду у хлопчиків і не 
пов’язаний із заняттями футболом. Решта показ-
ників у хлопців розвивались відповідно до природ-
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них біологічних змін. Середньостатистичні показ-
ники довжини тіла, маси тіла, обхвату грудної клітки 
у хлопців 13–14 років відповідали віковим нормам.

Заняття футболом позитивно вплинули на сер-
цево-судинну і дихальну системи. На кінець педа-
гогічного експерименту спостерігаються достовірні 
(р < 0,05; р < 0,01) зміни в досліджуваних показ-
никах. Середньостатистичний показник частоти 
серцевих скорочень у хлопців зменшився на 7,9% 
(р < 0,05). Середньогруповий результат життєвої 
ємності легень у хлопців збільшився на 20,8% (р < 
0,01). Значно покращились середньогрупові резуль-
тати проб із затримкою дихання. У хлопців резуль-
тат проби Штанге покращився на 13% (р < 0,05). 
Результат проби Генче виріс на 26,5% (р < 0,01).

Значних позитивних змін набула здатність 
серцево-судинної системи реагувати на дина-
мічне навантаження. Середньогруповий результат 
індексу Руф’є покращився на 45,3% (р < 0,01). На 
нашу думку, позитивна динаміка досліджуваних 
показників серцево-судинної та дихальної систем 
зумовлена використанням на рекреаційних занят-
тях значної кількості рухливих ігор. Ігри – ефектив-
ний засіб фізичної рекреації, сприяють розвитку 
працездатності. Гра у футбол містить активний 

фізичний компонент, який вирішує комплекс важ-
ливих завдань у роботі з учнями віком 13–14 років. 
Насамперед задовольняє потреби в руховій актив-
ності, стабілізації емоцій, покращує адаптаційні 
властивості організму. 

Наступним етапом нашої роботи був аналіз 
впливу засобів футболу на психофізіологічний 
стан школярів 13–14 років. Результати, які пред-
ставлені в таблиці 2, свідчать про значну пози-
тивну динаміку когнітивних і нейродинамічних 
функцій і координаційних здібностей школярів.

Гра у футбол характеризується значним 
м’язовим зусиллям, але водночас передбачає різ-
нобічну рухову активність, спостереження, увагу 
і реакцію, оперативність тактичних дій, а також 
уміння мобілізуватись. 

Наприкінці педагогічного експерименту серед-
ньогруповий результат обсягу короткострокової 
пам’яті покращився на 41,7% (р < 0,01). Середньо-
груповий результат обсягу переробки інформації 
покращився на 23,7% (р < 0,01).

Гра у футбол передбачає тактичні дії, які фор-
мують у школярів уміння вести боротьбу із супер-
ником, швидко мислити, опрацьовувати інфор-
мацію і вирішувати. Тому здатність реагувати 

Таблиця 1
Динаміка морфо-функціональних показників школярів віком 13–14 років  

під впливом занять футболом (n = 31)

Досліджувані показники
До педагогічного  

експерименту
Після педагогічного  

експерименту ± Δ, % р
х S х S

Довжина тіла, см 161,2 4,18 164,1 4,13 1,8 p > 0,05
Маса тіла, кг 44,1 5,58 47,9* 5,83 7,9 p < 0,05
Обхват грудної клітки, см 77,1 3,26 79,9 3,84 3,5 p > 0,05
ЧССсп, уд·хв.–1 91,5 6,55 84,8* 5,91 7,9 p < 0,05
ЖЄЛ, мл 1,9 0,34 2,4** 0,21 20,8 p < 0,01
Проба Штанге, с 36,9 5,04 42,4* 4,88 13,0 p < 0,05
Проба Генче, с 17,2 3,11 23,4** 2,21 26,5 p < 0,01
Індекс Руф’є, у. о. 12,5 2,09 8,6** 0,72 45,3 p < 0,01

Примітки: ± Δ, % – різниця на кінець експерименту; * – різниця статистично значуща на рівні p < 0,05; ** – статистично 
значуща різниця на рівні p < 0,01.

Таблиця 2
Динаміка показників психофізіологічного стану школярів віком 13-14 років  

під впливом занять футболом (n = 31)

Досліджувані показники
До педагогічного  

експерименту
Після педагогічного  

експерименту ± Δ, % р
х S х S

Обсяг короткострокової пам’яті, % 24,3 6,51 41,7** 5,31 41,7 p < 0,01
Обсяг переробки інформації, біт 271,3 46,25 355,7** 32,41 23,7 p < 0,01
Проста зорово-моторна реакція  
на світло, мс 378,1 51,13 330,4** 28,37 14,4 p < 0,01

Проста зорово-моторно реакція  
на звук , мс 386,1 52,61 338,7** 35,29 14,0 p < 0,01

Складна реакція вибору, мс 491,6 62,15 421,4** 27,35 16,7 p < 0,01
Ускладнена проба Ромберга, с 5,4 2,14 13,6** 1,22 60,3 p < 0,01

Примітки: ± Δ, % – різниця на кінець експерименту; ** – статистично значуща різниця на рівні р < 0,01.



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

104 Випуск 22. Т. 4. 2020

на зміни ситуації під час гри у футбол сприяла 
розвитку нейродинамічних функцій.

Проста зорово-моторна реакція на світло 
покращилась на 14,4% (р < 0,01). Проста зорово-
моторна реакція на звук у хлопців покращилась на 
14% (р < 0,01). Середньогруповий показник склад-
ної реакції покращився на 16,7% (р < 0,01).

У підлітків під впливом занять футболом зна-
чно покращились координаційні здібності. Аналіз 
середньогрупового показника ускладненої проби 
Ромберга на кінець педагогічного експерименту 
вказує на значну позитивну динаміку. У хлопців 
середньогруповий результат збільшився на 60,3% 
(р < 0,01).Отже, заняття футболом не лише роз-
вивають функціональні можливості організму, 
а й позитивно впливають на когнітивні функції, 
зокрема на швидкість реакції, пам’ять, обсяг і 
переробку інформації. Серед основних переваг 
рекреаційних занять засобами футболу можли-
вість регулювати фізичне і психічне навантаження, 
індивідуально визначати інтенсивність наванта-
жень, тривалість занять. 

Висновки. Отримані під час педагогічного 
експерименту результати вказують на ефектив-
ність застосування засобів футболу в рекреа-
ційній діяльності школярів віком 13–14 років.  
У підлітків достовірно (p < 0,05; p < 0,01) покра-
щились показники серцево-судинної та дихальної 
систем. Достовірно (р < 0,01) виріс рівень фізичної 
працездатності, на кінець педагогічного експери-
менту став відповідати середньому рівню. Заняття 
футболом сприяли швидкості і точності зорових 
реакцій, збільшенню обсягу переробки інформа-
ції й обсягу короткострокової пам’яті. Позитивний 
вплив ігрової діяльності спостерігається в покра-
щені координаційних здібностей підлітків, досто-
вірно (р < 0,01) покращився показник ускладненої 
проби Ромберга.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Увага суспільства й держави сьогодні спрямовані 
на вирішення проблем збереження та зміцнення 
здоров’я українців. Сучасні реалії стану здоров’я 
дітей і молоді спонукають до пошуку шляхів кар-
динального рішення проблем оздоровлення й 
фізичного розвитку, розроблення технологій оздо-
ровчого впливу на дитину в процесі її навчання [5].

У сучасних умовах винятково важливою стає 
роль початкової освіти в становленні та розвитку 
особистості молодшого школяра, збереженні та 
зміцненні його здоров’я. Одним із найважливіших 
завдань загальноосвітньої школи є охорона та 
зміцнення здоров’я дітей молодшого шкільного віку. 

У молодшому шкільному віці закладається 
фундамент фізичного та психічного здоров’я 
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Висвітлені в статті отримані дані допо-
внюють відомості про здоров’яспрямовану 
діяльність загальноосвітніх навчаль-
них закладів міста Чернівці, уточнюють 
поняття «оздоровчі технології в роботі вчи-
теля фізичної культури».
Практичне значення отриманих результа-
тів полягає в тому, що запропонована схема 
здоров’яспрямованої діяльності може бути 
використана в загальноосвітніх навчаль-
них закладах на уроках фізичної культури. 
Отримані результати роботи можуть 
бути застосовані під час проведення лекцій 
і семінарських занять з теорії й методики 
фізичного виховання на факультеті фізич-
ної культури та здоров’я людини Чернівець-
кого національного університету імені Юрія 
Федьковича. Проведені дослідження вказу-
ють на те, що режим дня молодших школя-
рів не відповідає нормі, більшість дітей має 
низький рівень фізичної підготовленості. До 
першого класу приходить тільки 48% дітей 
першої групи здоров’я, що свідчить про 
низький рівень уваги, що приділяється оздо-
ровчим технологіям у шкільних закладах, 
та ігнорування батьками занять фізичною 
культурою з дітьми.
Відповідно до результатів досліджень, про-
ведених нами, й аналізу науково-методичної 
літератури, відмічено, що вчитель фізичної 
культури недостатньо уваги приділяє оздо-
ровчим технологіям у фізичному вихованні. 
Тому, згідно з розділами програми з фізич-
ної культури, нами запропонована схема 
здоров’яспрямованої діяльності вчителя 
фізичної культури та розроблені методичні 
рекомендації щодо впровадження оздоровчих 
технологій на уроках фізичної культури з 
дітьми молодшого шкільного віку.
Проведений нами педагогічний експеримент 
показав, що впровадження оздоровчих тех-
нологій на уроках фізичної культури з дітьми 
молодшого шкільного віку зумовило зрос-
тання рівня їхньої фізичної підготовленості. 
Аналіз даних показує, що в чотирьох тестах 
(біг 30 м, стрибок у довжину з місця, нахили 
тулуба з положення сидячи, «човниковий» 
біг) експериментальної групи відбулися зна-
чні зрушення між початковими та кінцевими 
результатами

Ключові слова: здоров’яспрямована діяль-
ність, уроки фізичної культури, оздоровчі 
технології, оздоровча фізична культура.

The data covered in the article, supplement 
the information on the health-oriented activities 
of secondary schools in Sumy; the concept of 
“improving technologies in the work of physical 
education teacher” has been clarified.
The practical implications of the results are that 
the proposed scheme for health-oriented activi-
ties can be used in general education in physical 
education lessons. The obtained results can be 
used during lectures and seminars on the theory 
and methods of physical education at the Fac-
ulty of Physical Education and Human Health of 
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University. 
The conducted researches show that the regime 
of the day of the younger schoolchildren is not 
in accordance with the norm, the majority of chil-
dren have low level of physical fitness. Only 48% 
of children in the first group of health come to the 
first class, which indicates a low level of attention 
paid to wellness technologies in schools and the 
neglect of parents to exercise with their children.
According to the results of our research and the 
analysis of the scientific and methodological lit-
erature, it was noted that the physical education 
teacher does not pay enough attention to health 
technologies in physical education.  Therefore, 
in accordance with the sections of the program 
on physical culture, we were offered a scheme 
of health-oriented activities of physical education 
teachers and developed methodological recom-
mendations for the introduction of health technol-
ogies in physical education lessons with young 
children of school age.
The pedagogical experiment we conducted 
showed that the introduction of health technolo-
gies in physical education lessons with young 
children of school age was marked by an 
increase in their level of physical fitness.  The 
analysis of the data shows that in the four tests 
(30 m running, long jump from the seat, torso 
slopes from sitting, “shuttle” running) of the 
experimental group there were significant shifts 
between the initial and final results.
Key words: health-focused activity, physical 
education lessons, wellness technologies, well-
ness physical education.
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дитини; розвиваються його адаптивні можливості, 
підвищується стійкість до зовнішніх впливів, роз-
виваються основоположні фізичні та морально-
вольові якості й формуються риси характеру, без 
яких неможливий здоровий спосіб життя. У зв’язку 
з цим школа та сім’я повинні створити сприятливі 
педагогічні умови, що сприяють не тільки розвитку 
інтелектуальних здібностей, а й збереженню та 
зміцненню фізичного й психічного здоров’я молод-
шого школяра. Однак у сучасному суспільстві 
виникає серйозна проблема виховання здорової 
людини, що володіє новим педагогічним мислен-
ням, надійним фізичним станом, здатної до актив-
ної життєдіяльності.

Т. Круцевич у 2016 році розроблена нова про-
грама для молодших школярів. На відміну від попе-
редніх, у ній навчальний матеріал розподілений не 
за видами спорту, а за «способами рухової діяль-
ності», до яких увійшли вправи для формування 
культури рухів з елементами гімнастики, вправи 
для оволодіння навичками пересувань, вправи для 
опанування навичками володіння м’ячем, стриб-
кові вправи, ігри для активного відпочинку, вправи 
для розвитку фізичних якостей, вправи для фор-
мування постави і профілактики плоскостопості. 
Ця програма дає можливість більш широко засто-
совувати на практиці новітні оздоровчі технології.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанням розвитку теорії фізичного виховання й 
упровадження сучасних фізкультурно-оздоровчих 
технологій науковці займаються вже давно. Зна-
чну увагу аналізу давно відомих технологій й роз-
робленню нових приділяли в працях М. Булатова, 
Є. Вільчковський, Л. Волков, Г. Дзяк, О. Дубинська, 
С. Дудіцька, О. Зендик, Т. Круцевич, Л. Міхно, 
І. Муравов, Б. Москаленко, П. Мухін, В. Платонов, 
Б. Шиян, К. Ушинський та інші [1; 2; 4; 6; 7; 8].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У класифікації освітніх тех-
нологій останнім часом виокремилася нова група 
- здоров’язберігаючі технології, яка об’єднує в собі 
всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу 
з формування, збереження та зміцнення здоров’я 
учнів. Саме збереженням та зміцненням здоров’я 
школярів займаються оздоровчі технології [3].

Діяльність загальноосвітнього закладу зі збе-
реження та зміцнення здоров’я учнів лише тоді 
може вважатися повноцінною та ефективною, 
якщо повною мірою професійно й ефективно 
в єдиній системі реалізуються здоров’язберігальні 
та здоров’яформувальні технології.

Тому актуальність статті полягає в дослідженні 
особливостей застосування оздоровчих технології 
на уроках фізичної культури з дітьми молодшого 
шкільного віку. Учені-практики досі дискутують 
з приводу того, до якої з освітніх технологій зара-
хувати здоровя’зберігальні й оздоровчі технології. 
Відкрите питання щодо видів оздоровчих техно-

логій, але спільної думки дослідники дійшли в їх 
спрямованості – зміцнення фізичного здоров’я 
учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я.

Мета статті – дослідити особливості застосу-
вання оздоровчих технологій на уроках фізичної 
культури з дітьми молодшого шкільного віку.

Виклад основного матеріалу. Провівши опи-
тування в кінці навчального року, ми отримали 
кращі результати порівняно з опитуванням на 
початку року. Діти на уроках стали більш актив-
ними та зацікавленими, особливо подобається 
використання музики й дихальних вправ. Сподо-
балися дітям вправи з йоги та роуп-скіпінгу. 

Також можна відмітити, що майже всі діти зна-
ють, як правильно виконувати дихальні вправи, 
виконують їх на уроках разом з учителем. Розумі-
ють, навіщо потрібне загартовування. Так, порів-
няно з початком навчального року кількість дітей, 
які загартовуються, збільшилася на 15%, що ста-
новило на кінець року 30%. 

На питання стосовно ранкової гімнастики на 
початку року діти відповідали неоднозначно, 
тому особлива увага під час розроблення реко-
мендацій приділялася саме їй. Якщо на початок 
навчального року в 1-2 класах ранкову гімнастику 
виконувала третина учнів, що становило 34,5%, 
а в 3-4 класах – лише 9%, то на кінець року від-
слідковувалося помітне покращення: 1-2 класах – 
60%, в 3-4 касах – майже 40%.  

Проаналізувавши медичні картки учнів на 
початку року, з’ясували, що 41% дітей мають другу 
та третю групи здоров’я. При цьому лікувальною 
фізичною культурою займаються лише одиниці. 
Різновиди засобів і методів занять фізичною куль-
турою розкрили перед дітьми більше можливостей 
реалізувати себе й покращити стан здоров’я. Кіль-
кість дітей, які ходять на гурткові заняття, збільши-
лося на 5%. Також батьки деяких дітей теж заці-
кавилися вдосконаленням свого здоров’я, почали 
відвідувати заняття з йоги і стрейчингу в спортив-
них клубах. Кількість дітей, які належали до другої 
групи, здоров’я зменшилася на 7%.

Отримавши рекомендації з виконання фізич-
них вправ на звичайних уроках, учитель фізичної 
культури на нараді в школі роздав учителям при-
близний приклад вправ для фізкультпауз, фізкуль-
тхвилинок і вправ для гімнастики очей. Відмічено, 
що наприкінці навчального року діти практично 
кожен тиждень виконували вправи на звичайних 
уроках і нагадують про них учителям, про що свід-
чать результати опитувальника.

Учителі-предметники стали брати активну 
участь в організації активних перерв та активних 
відпочинків у режимі продовженого дня.

Виключно важливим заходом у роботі з дітьми 
молодшого шкільного віку на уроках фізичної 
культури є вивчення рівня їхньої фізичної підго-
товленості.
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З метою визначення особливостей фізичної під-
готовленості молодших школярів проведене тес-
тування фізичної підготовленості в експеримен-
тальній (далі – ЕГ) і контрольній (далі – КГ) групах. 

Проведений нами педагогічний експеримент 
показав, що впровадження оздоровчих технологій 
на уроках фізичної культури з дітьми молодшого 
шкільного віку позначилося зростанням рівня 
їхньої фізичної підготовленості, про що свідчить 
поліпшення результатів тестування. Зміна резуль-
татів фізичної підготовленості молодших школярів 
протягом експерименту представлена в таблиці 1.

У дівчат контрольної групи в тесті на гнучкість 
(нахил тулуба) не відбулося змін, хлопці покра-
щили свої результати з 6,4 см до 7,0 см. У тесті на 
спритність («човниковий» біг) і хлопці, і дівчата КГ 
покращили свої результати (таблиця 2).

У тесті на швидкість у хлопців відбулися неве-
ликі зміни в результаті з 6,8 с до 6,2 с, а в дівчат – 
із 7,2 с до 6,1 с. У тесті зі стрибку в довжину значно 
покращили результати хлопці зі 140 см до 167 см, 
що становить 19,28%, також хлопці покращили 
результати в тесті на гнучкість із 5,5 см до 7,0 см, 
що становить 27,27%. А дівчата значно покра-
щили свої результати в тесті на спритність («чов-
никовий» біг) зі 12,7 с до 12,3 с, що у відсотковому 
еквіваленті становить 18,46% (таблиця 2).

У тесті на швидкість змін між показниками до 
експерименту та після в хлопців КГ не відбулося. 
Хлопці ЕГ покращили свої результати з 6,8 с до 
6,2 с, що становить 0,1%. Дівчата контрольної 
групи в цьому тесті покращили свій результат із 
7,1 с до 6,0 с. Результати бігу на 30 м у дівчат у від-
сотковому еквіваленті становлять 1,41%. Дівчата 

Таблиця 1
Динаміка фізичної підготовленості школярів контрольної групи протягом експерименту

Етап
Показники тестування (х)

Біг 30 м, с Стрибок у довжину, см Нахили тулуба, см «Човниковий» біг, с
х д х д х д х д

До експерименту 6,8±0,2 7,1±0,2 150±15,3   130±12,4 6,4±0,1  10,5±0,4 12,1±0,8 12,7±0,9
Після експерименту 6,8±0,2 7,0±0,2 155±15,5 135±12,7 7,0±0,2 10,5±0,4 12,0±0,8 12,3±0,9
P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Приріст, % 0 1,41 3,33 3,85 9,38 0 0,83 3,14

Таблиця 2
Динаміка фізичної підготовленості школярів експериментальної групи  

протягом експерименту

Етап

Показники тестування (х)

Біг 30 м, с Стрибок у довжину, 
см Нахили тулуба, см «Човниковий» біг,

с
х д х д х д х д

До експерименту 6,8±0,2 7,2±0,2 140±13,3 130±12,4 5,5±0,1 10,0±0,4 12,3±0,9 12,7±0,9
Після експерименту 6,2±0,1 6,1±0,2 167±17,2 140±13,3 7,0±0,2 11,0±0,5 12,0±0,8 12,3±0,9
P <0,05 <0,05 <0,05 <0,05
Приріст, % 0,1 4,11 19,28 7,7 27,27 10 2,44 18,46

Рис. 1. Динаміка зміни результатів бігу 30 м школярів КГ й ЕГ до та після експерименту
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Рис. 2. Динаміка зміни результатів стрибка з місця школярів КГ й ЕГ до та після експерименту

Рис. 3. Динаміка зміни результатів нахилу тулуба школярів КГ й ЕГ до та після експерименту

Рис. 4. Динаміка зміни результатів «човникового» бігу школярів КГ й ЕГ до та після експерименту

експериментальної групи покращили результат  
із 7,2 с до 6,1 с, що становить 4,11% (рис. 1).

Аналіз тесту на швидкість показав, що в дітей 
молодшого шкільного віку в хлопців і дівчат контр-
ольної й експериментальної груп ця якість знахо-
дилася на середньому рівні.

Результати стрибка в довжину з місця покра-
щилися зі 150 см до 155 см у хлопців КГ, що 

становить 3,33%, і зі 140 см до 167 см в ЕГ, що 
становить 19,28%. У дівчат також відбулися пози-
тивні зміни: зі 130 см до 135 см у КГ, що становить 
3,85%; дівчата ЕГ також покращили результати:  
зі 130 см до 140 см, це 7,7% (рис. 2).

Швидкісно-силові якості в хлопців експери-
ментальної й контрольних груп знаходилися до 
експерименту на середньому рівні, а після експе-
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рименту на високому рівні. Такі ж результати спо-
стерігалися й у дівчат контрольної й експеримен-
тальної груп.

Однією з необхідних рухових якостей людини 
є гнучкість. Вона характеризує ступінь рухливості 
в суглобах і стан м’язової системи. Недостатньо 
розвинена гнучкість ускладнює координацію рухів, 
лімітує можливості просторових переміщень тіла і 
його сегментів.

Результати нахилу тулуба з положення сидячи 
в хлопців КГ покращилися з 6,4 см до 7 см, що 
становить 9,38%, а хлопці ЕГ з 5,5 см покращили 
свої результати до 7,0 см, це становить 27,27%. 
У свою чергу, дівчата КГ не змінили свої резуль-
тати, а дівчата ЕГ мали позитивний приріст:  
зі 10,0 до 11,0 см, що становить 10% (рис. 3).

Вивчаючи показники гнучкості в молодших 
школярів, установили, що в хлопців ця якість роз-
винена на середньому рівні як у контрольній, так 
і в експериментальній групах. Але можна відмі-
тити, що в дівчат контрольної і експерименталь-
ної груп гнучкість розвинена краще, ніж у хлопців, 
це пов’язано з анатомо-фізіологічними відміннос-
тями між хлопцями й дівчатами, у дівчат розвиток 
цієї якості знаходилася на високому рівні.

Також відбулися деякі зміни в результаті тесту 
«човниковий» біг: у КГ в хлопців – зі 12,1 с до 12,0 с, 
що становить 0,83%, а в експериментальній – на 
2,44%. У дівчат такі зміни: зі 12,7 с до 12,3 с, що 
становить 3,14% у кг, та 18,46% в дівчат ЕГ (рис. 4).

Аналіз тесту на спритність показав, що в дітей 
молодшого шкільного віку в хлопців і дівчат контр-
ольної й експериментальної груп ця якість знахо-
дилася на низькому рівні.

Отже, результати експериментального дослі-
дження підтвердили правильність гіпотези дослі-
дження та довели ефективність запропонованих 
нами методичних рекомендацій щодо впрова-
дження оздоровчих технологій на уроках фізичної 
культури з дітьми молодшого шкільного віку.

Висновки. Реалізовувати оздоровчі техно-
логії необхідно з участю всіх суб’єктів педагогіч-
ного процесу – учнів, батьків, педагогів. Вагомий 
значення має робота вчителя фізичної культури. 
Основними складниками оздоровчих технологій 
є інноваційні види гімнастики, профілактично-ліку-
вальні й терапевтичні.

Проведені дослідження вказують на те, що 
режим дня молодших школярів не відповідає нормі, 
більшість дітей має низький рівень фізичної під-
готовленості. До першого класу приходить тільки 
48% дітей першої групи здоров’я, що свідчить про 
низький рівень уваги, що приділяється оздоровчим 

технологіям у шкільних закладах, та ігнорування 
батьками занять фізичною культурою з дітьми.

Відповідно до результатів досліджень, прове-
дених нами, й аналізу науково-методичної літе-
ратури, відмічено, що вчитель фізичної культури 
недостатньо уваги приділяє оздоровчим техноло-
гіям у фізичному вихованні. Тому, згідно з розді-
лами програми з фізичної культури, нами запро-
понована схема здоров’яспрямованої діяльності 
вчителя фізичної культури та розроблені мето-
дичні рекомендації щодо впровадження оздо-
ровчих технологій на уроках фізичної культури 
з дітьми молодшого шкільного віку.

Проведений нами педагогічний експеримент 
показав, що впровадження оздоровчих технологій 
на уроках фізичної культури з дітьми молодшого 
шкільного віку зумовило зростання рівня їхньої 
фізичної підготовленості. Аналіз даних показує, 
що в чотирьох тестах (біг 30 м, стрибок у довжину 
з місця, нахили тулуба з положення сидячи, «чов-
никовий» біг) ЕГ відбулися значні зрушення між 
початковими та кінцевими результатами
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Проблема збереження здоров’я студентів-спортс-
менів набуває все більшого значення, оскільки 
стрімкий розвиток спорту ставить перед ними нові 

вимоги. Підвищення навантажень часто призво-
дить до порушення функціонального стану орга-
нізму. Стан втоми у разі недостатнього чи непра-
вильного використання засобів відновлення та 
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Стаття присвячена одній із актуальних 
проблем підготовки майбутніх фахівців у 
галузі фізичної культури та спорту – корек-
ції порушених функціональних станів, які 
можуть виникати у разі значних фізичних 
навантажень. Метою статті є визначення 
оптимальних засобів навчання під час викла-
дання «Спортивної фізіології» для засвоєння 
студентами-спортсменами навичок корек-
ції у разі порушень функціонального стану.
У роботі розкривається сутність 
понять  «нормальний», «порушений» та 
«патологічний функціональний стан», 
висвітлюються ознаки цих станів, критерії 
та способи їх визначення. Розглядаються 
способи корекції у разі функціональних відхи-
лень, принципи їх застосування та можливі 
поєднання.
На основі аналізу літературних джерел 
обґрунтовується необхідність пошуку опти-
мального добору та використання мето-
дів і засобів навчання в процесі викладання 
«Спортивної фізіології», а також методика 
дослідження функціонального стану спортс-
менів. Висвітлюються методичні прийоми 
для проведення занять, які забезпечують 
можливість кращого засвоєння теоретич-
них знань і відпрацювання практичних нави-
чок, а також послідовність опрацювання 
основних понять та досліджень фізичного 
та функціонального здоров’я.
У результаті проведеного тестування 
виявлено, що у значної частини студентів 
спостерігалися ознаки втоми та зниження 
адаптаційних можливостей. Після вивчення 
принципів, методів і засобів корекції та їх 
практичного застосування повторна діа-
гностика підтвердила значне зниження 
кількості студентів з порушеннями функ-
ціонального стану, зокрема тих, які дотри-
мувались рекомендацій щодо підібраного 
комплексу.
Під час підготовки майбутніх фахівців з 
фізичної культури та спорту доцільно при-
діляти більше уваги вивченню змін в орга-
нізмі спортсмена у разі високих наванта-
жень, шляхам діагностики функціонального 
стану, працездатності, а також пошуку 
оптимального поєднання засобів корекції в 
кожному індивідуальному випадку. Це дасть 
змогу їм підтримувати належний рівень 
здоров’я, досягати високих результатів у 
спорті, а також правильно будувати наван-
таження в тренерській роботі.

Ключові слова: корекція, функціональний 
стан, спортсмени, студенти, навчання, 
фізіологія.

The article is devoted to one of the urgent prob-
lems of training future specialists in the field of 
physical education and sports – the correction of 
impaired functional conditions, which can occur 
as a result of considerable physical loads. The 
purpose of the article is to determine the best 
approaches to teaching “Sports Physiology”  to 
the student-athletes, in order to impart the skills 
of correcting functional disorders.
The paper also reveals the essence of such 
concepts as normal, disturbed and pathologi-
cal functional conditions, highlights the signs of 
these states, criteria and methods of their defi-
nition. The ways of correction during functional 
deviations, principles of their application and pos-
sible combinations are being considered as well.
Based on the analysis of literary sources, this 
article substantiates the necessity of finding the 
optimal selection and application of methods and 
means of teaching “Sports Physiology”, and the 
methodology of studying the functional condi-
tions of athletes. The given paper also dwells on 
the methodical techniques of conducting classes, 
which provide the possibility of mastering theo-
retical knowledge and refining practical skills, the 
sequence of teaching the basic concepts and 
finally the study of physical and functional health.
The conducted test has revealed that a consid-
erable number of students displayed signs of 
fatigue and decreased adaptive capacity. After 
studying the principles, methods and means of 
correction and their practical applications, re-
diagnosis confirmed a significant decrease in the 
number of students with functional impairments, 
in particular among those who had adhered to 
the recommendations for the selected complex.
In the course of training the future physical edu-
cation and sports specialists, it is thus advisable 
to pay more attention to the study of changes 
in the body of athletes at high physical loads, 
to ways of diagnosing functional conditions, 
performance, as well as to the matter of finding 
suitable combination of correction approaches 
in each individual case. This will allow them to 
maintain optimal health, achieve high perfor-
mance in sports, and properly build workload 
while coaching.
Key words: correction, functional condition, ath-
letes, students, training, physiology.
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засобів підвищення працездатності з часом може 
переходити в перевтому та хронічну перевтому, 
тобто в патологічні функціональні стани, які потре-
бують серйозної корекції або й лікування.

Значна частина майбутніх фахівців у галузі 
фізичної культури та спорту під час навчання має 
великі навантаження: багато тренується, готую-
чись до змагань різного рівня, працює на практич-
них заняттях, а також здобуває теоретичні знання. 
Тому під час їхньої підготовки доцільно приділяти 
більше уваги вивченню змін в організмі спортс-
мена у разі перевантаження, визначенню шляхів 
підвищення його працездатності, а також пошуку 
оптимального поєднання засобів відновлення 
в кожному індивідуальному випадку. Тільки набу-
ваючи такі знання і вміння, студенти-спортсмени 
зможуть підтримувати належний рівень свого 
здоров’я, досягати високих результатів, а також 
правильно працювати з підопічними як тренери.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Збереження високого рівня ефективності функці-
онування центральної нервової системи спортс-
менів є передумовою підвищення результатив-
ності їхньої тренувальної та змагальної діяльності 
[2, с. 22].

Функціональний стан – це комплекс фізіологіч-
них реакцій, які супроводжують різні аспекти люд-
ської діяльності та поведінки. Він оцінюється за 
результатами діяльності людини та розглядається 
як цілісна багатокомпонентна характеристика функ-
цій організму людини. Вирізняють нормальний, 
порушений і патологічний стани людини [8, с. 266].

На основі критерію надійності функціональ-
ний стан характеризується з точки зору здатності 
людини виконувати діяльність на завданому рівні 
точності, своєчасності та безвідмовності; за показ-
никами «ціни діяльності» дається оцінка стану з 
боку виснаження сил організму і впливу його на 
здоров’я людини. Спираючись на згадані критерії, 
все різноманіття станів поділяється на два осно-
вні класи – припустимих та неприпустимих. Також 
виділяють: нормальні, межові та патологічні стани; 
стани адекватної мобілізації й динамічного неузго-
дження; стани, що відповідають різним фазам 
працездатності та втоми тощо [3, с. 35].

Між нормальним функціональним станом і пато-
логічним лежить проміжний або порушений, в якому 
перебуває майже половина людства. Він характе-
ризується виснаженням функціональних ресур-
сів. Якщо діяльність організму адекватна до його 
можливостей, функціональний стан характеризу-
ється повною відповідністю ступеня напруженості 
до енергозабезпечення і вважається нормальним. 

Особливість нормального стану полягає в тому, 
що витрати функціональних ресурсів організму 
не виходять за межі його можливостей. Оскільки 
ці ресурси постійно використовуються, то й від-
новлювальна функціональна система зазнає без-

перервної стимуляції. Нормальний стан характе-
ризується тим, що процес збудження стимулює 
тільки основну функціональну систему. Інші функ-
ціональні системи у цей час ще не сформувались 
або заблоковані гальмуванням і не можуть нега-
тивно впливати на основну систему.

Порушений функціональний стан організму 
характеризується виснаженням функціональних 
ресурсів. Починає переважати відновлювальна 
система, яка гальмує приплив тонізуючої нервової 
імпульсації до нервових центрів, погіршуючи про-
цеси збудження. Порушується перебіг рефлектор-
ної діяльності, відбувається дискоординація функ-
цій, що знижує працездатність [4, с. 156].

Перебуваючи в порушеному функціональному 
стані, виконавець діяльності має вольовим зусил-
лям стримувати бажання відпочити. Тому збіль-
шується його нервово-емоційне напруження, яке 
виявляється в стомленості, подразливості, нега-
тивних емоціях. Тривале перебування в такому 
стані провокує перехід до патологічного функціо-
нального стану.

Патологічний функціональний стан організму 
характеризується граничним загостренням нейро-
фізіологічного конфлікту. Воно проявляється різ-
номанітними функціональними порушеннями. 
Через значну потребу у відпочинку відновлю-
вальна функціональна система досягає великої 
потужності. Ця система намагається загальмувати 
активний стан мозку та перевести організм у сон. 
У цьому разі виконавець має проявити вольове 
зусилля, щоб змусити себе продовжувати певну 
діяльність Ознаки патологічного функціонального 
стану виявляються у дискоординації граничних 
рівнів. При цьому відбуваються значні порушення 
серцево-судинної, газообмінної діяльності тощо. 
Організм у патологічному функціональному стані 
має дуже низький коефіцієнт корисної дії [1, с. 321].

Підвищення рівня спеціальної фізичної, тех-
ніко-тактичної та психологічної підготовленості 
спортсменів вимагає розробки показників функці-
ональних станів, які потребують індивідуального 
підходу до вивчення психофізіологічних параме-
трів спортсмена [6, с. 32].

Сучасна підготовка спортсменів передбачає 
оптимальне планування тренувального процесу, 
підбір засобів і методів тренування, контроль 
тренувальних і змагальних навантажень, вико-
ристання методів моделювання, застосування 
досягнень науки і техніки тощо. У переліку цих ком-
понентів одне з важливих місць має відводитися 
засобам відновлення спортивної працездатності. 
Насамперед це зумовлено закономірностями тре-
нувальних ефектів, величина яких залежить від 
раціонального чергування стимулюючих та від-
новлювальних фаз. Засоби відновлення спортив-
ної працездатності розподіляються на три великі 
групи: педагогічні, медико-біологічні та психоло-
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гічні. Варто зазначити, що основними є педагогічні 
засоби відновлення, які використовуються як про-
тягом стимулюючих, так і відновлюючих фаз тре-
нувальних циклів. Тому дуже важливо завчасно 
планувати відновлення працездатності спортсме-
нів на оперативному, поточному й етапному рів-
нях. Основною особливістю педагогічних засобів є 
те, що вони застосовуються як у процесі, так і після 
тренувальних занять. Основною метою медико-
біологічних засобів є стимуляція відновлювальних 
процесів, як правило, після тренувальних і зма-
гальних навантажень. До цієї групи входять гігіє-
нічні, фізичні, фармакологічні засоби, а також хар-
чування. При цьому варто зазначити, що режим і 
зміст харчування відіграють практично основну 
роль у медико-біологічних засобах відновлення. 
Психологічні засоби спрямовані перш за все на 
створення позитивного емоційного фону перед 
тренуваннями і змаганнями, а також на віднов-
лення затраченої нервової енергії після напруже-
них тренувань і змагань. Загалом, для повноцінного 
відновлення спортивної працездатності необхідне 
комплексне використання педагогічних, медико-
біологічних і психологічних засобів [5, с. 187].

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Нині є багато публікацій, присвяче-
них корекції фізичного та функціонального стану 
організму різних категорій населення. Проте про-
блема навчання студентів-спортсменів вміння 
запобігати порушенням функціональних станів, на 
нашу думку, потребує більш ґрунтовного вивчення.

Метою статті є визначення оптимальних засо-
бів навчання під час викладання «Спортивної фізі-
ології» для засвоєння студентами-спортсменами 
навичок корекції у разі порушень функціонального 
стану. 

Згідно з метою дослідження було поставлено 
такі завдання: 

1. Визначити функціональний стан студентів-
спортсменів. 

2. Визначити вплив засобів корекції на фізіоло-
гічні реакції організму. 

У ході дослідження було використано такі 
методи: теоретичний аналіз і узагальнення літера-
турних джерел, антропометричні та фізіометричні 
методи, педагогічне та фізичне тестування, педа-
гогічний експеримент, методи математичної ста-
тистики. 

Дослідження проводилося на базі факультету 
фізичної культури та здоров’я людини Чернівець-
кого національного університету імені Юрія Федь-
ковича в процесі викладання дисципліни «Спор-
тивна фізіологія» для студентів другого курсу 
спеціальності «Фізична культура та спорт». В екс-
перименті брали участь 68 студентів.

Виклад основного матеріалу. У програмі 
викладання «Спортивної фізіології» передбачено 
вивчення фізичного та функціонального станів 

організму. Визначення фізичного стану, пропо-
рційності та оцінка одержаних результатів згідно 
з навчально-методичним планом проводиться на 
першому практичному занятті. У процесі вико-
нання практичної роботи  студенти відпрацьовують 
навички антропометричних вимірювань зросту, 
маси тіла, обводу грудної клітини тощо. Оціню-
вання результатів проводиться методом індексів, 
а також сигмальним та центильним методами. 
Пропорційність тіла оцінюють методом П.І. Кару-
зіна. Для визначення функціональних показни-
ків, зокрема артеріального тиску, використовують 
тонометри, а для життєвої ємності легень – спіро-
метри. Студенти навчаються пальпаторно визна-
чати частоту пульсу, а потім оцінювати його.

У процесі вивчення теми «Динаміка фізіологіч-
них станів організму під час м’язової діяльності» 
детально розбираються зміни функцій органів та 
систем у передстартовому стані, під час відпра-
цьовування й основної роботи та процеси віднов-
лення фізіологічних функцій після припинення 
занять фізичними вправами. Особлива увага 
звертається на такі функціональні стани орга-
нізму, як стомлення та перевтома, та їх наслідки: 
перетренованість, перенапруження, хронічна 
втома. Студенти визначають стан втоми за мето-
дом Доскіна і Меркіна.

У процесі вивчення адаптаційних процесів 
у  різних системах організму також повторюються 
і закріплюються знання щодо функціональних 
станів, одержані під час вивчення попередніх 
тем. На практичних заняттях проводяться також 
функціональні проби, що дає змогу спортсменам 
не тільки засвоїти навички їх виконання, а й оці-
нити свою здатність до адаптації, власні функці-
ональні характеристики та виявити порушення 
функціональних станів. Студенти відпрацьовують 
методику проведення проби Руф’є, Гарвардського 
степ-тесту, дихальних проб Штанге та Генче, 
кліностатичної та ортостатичної проб, а також 
працюють на велоергометрі в різних режимах 
навантаження. Проводяться також експрес-тест 
фізичної працездатності та обчислення адаптацій-
ного потенціалу Це дає змогу одержати дані про 
функціональний стан кожного та проаналізувати 
результати обстеження.

Опрацьовуючи теми «Раціональне харчування 
спортсменів» та «Засоби відновлення працездат-
ності спортсменів», студенти вивчають засоби та 
методи, якими можна вплинути на функціональний 
стан власного організму. На практичних заняттях 
вони складають харчовий раціон, а також навча-
ються оцінювати його і робити корекцію відповідно 
до власних енерговитрат, особливостей наванта-
ження, виду спорту та періоду тренувального про-
цесу. Крім того, майбутні фахівці у галузі фізичної 
культури та спорту вивчають принципи добору 
засобів впливу на працездатність і способи змен-
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шення небажаних передстартових станів (перед-
стартова гарячка та передстартова апатія), тобто 
можливості корекції функціональних станів у різні 
періоди тренувального процесу. 

У результаті проведеного тестування вияв-
лено, що у 28 студентів (41,18%) спостерігалися 
ознаки втоми, у 12 (17,6%) – зниження адаптацій-
них можливостей, а у 8 (11,76%) – низький фізич-
ний стан. Після вивчення принципів, методів і 
засобів корекції та способів їх практичного засто-
сування студентам було запропоновано само-
стійно обрати засоби  підвищення працездат-
ності з переліку дозволених і використовувати їх 
протягом двох тижнів. 22 студенти з попередніми 
проявами втоми взяли участь у дослідженні. 
Повторна діагностика показала значне змен-
шення кількості студентів з порушеннями функці-
онального стану, зокрема тих, які дотримувались 
рекомендацій щодо самостійно підібраного комп-
лексу. Зокрема, у 18 студентів після застосування 
корекційних методів (ранкової та дихальної гім-
настики, самомасажу, лазневих процедур, впо-
рядкування режиму дня, вживання полівітамінів, 
зміни характеру харчування та ін.) під час повтор-
ного тестування ознак втоми не спостерігалось. 
Інші 4 – не дотримувались поставлених завдань 
або виконували їх нерегулярно.

Висновки. Під час підготовці майбутніх фахів-
ців з фізичної культури та спорту доцільно при-
діляти більше уваги вивченню змін в організмі 
спортсмена у разі високих навантажень, шляхам 
діагностики функціонального стану та працез-
датності, засобам відновлення працездатності, 
а також пошуку оптимального поєднання засо-
бів корекції у кожному індивідуальному випадку. 
Це дасть змогу їм підтримувати належний рівень 
здоров’я, досягати високих результатів у спорті, а 

також правильно будувати навантаження в тре-
нерській роботі. Підтримувати нормальний функ-
ціональний стан спортсменів в умовах інтенсив-
ного розвитку спорту та зростання навантажень 
можливо за умови здобуття ґрунтовних знань 
та вмінь зі спортивної фізіології.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Для організації ефективного освітнього процесу з 
метою формування готовності майбутніх фахівців 
з фізичної терапії, ерготерапії до застосування фіз-

культурно-оздоровчих технологій важливим зали-
шається питання вивчення динаміки змін у рівнях 
сформованості зазначеного виду готовності за 
відповідними структурними компонентами. Наявні 

ПОКАЗНИКИ, КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ 
МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ  
ДО ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
INDICES, CRITERIA AND LEVELS OF PREPAREDNESS  
OF FUTURE BACHELORS IN PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY 
FOR THE APPLICATION OF FITNESS AND HEALTH TECHNOLOGIES 
IN PROFESSIONAL ACTIVITY
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З метою формування високого рівня готов-
ності майбутніх фахівців з фізичної терапії, 
ерготерапії до застосування фізкультурно-
оздоровчих технологій у статті розкрито 
питання визначення критеріїв, показників та 
рівнів сформованості готовності, а також 
вибір методів психолого-педагогічної діа-
гностики, які дають змогу нам за допомогою 
наукового інструментарію відслідкувати 
результативність навчально-виховного 
процесу. У результаті структурного аналізу 
визначено структуру готовності майбутніх 
бакалаврів з фізичної терапії та ерготерапії 
до застосування фізкультурно-оздоровчих 
технологій у професійній діяльності, яка 
включає взаємопов’язані  та взаємозалежні 
компоненти: мотиваційно-ціннісний, когні-
тивно-змістовий, суб’єктний та діяльніс-
ний. Відповідно до компонентів були обрані 
критерії вимірювання та показники. Так, кри-
терієм мотиваційно-ціннісного компонента 
визначений мотиваційний критерій, показ-
ником якого є сукупність мотивів навчально-
професійної діяльності студентів, провідні 
ціннісні орієнтації, рівень сформованості та 
характер домінування мотивів. Критерієм 
когнітивно-змістового компонента є тео-
ретичний критерій, який окреслює рівень 
професійно профільованих знань за обсягом, 
якістю, практичною спрямованістю, відпо-
відністю кваліфікаційним вимогам фахівця 
з фізичної терапії, ерготерапії. Критерієм 
суб’єктного компонента обрано особистіс-
ний, який окреслює рівень ініціативності, 
самостійності, стресостійкості, добро-
зичливості, емпатійності, толерантності, 
цілеспрямованості, наполегливості у досяг-
ненні мети засобами фізкультурно-оздоров-
чих технологій, загального рівня фізичної 
культури. Праксіологічний критерій харак-
теризує діяльнісний компонент готовності 
та передбачає наявність умінь у майбутніх 
бакалаврів з фізичної терапії та ерготера-
пії застосовувати фізкультурно-оздоровчі 
технології у практичній професійній діяль-
ності. Також визначені та обґрунтовані рівні 
сформованості готовності (високий, серед-
ній та низький), які є основою для діагнос-
тики вихідного стану готовності досліджу-
ваної категорії фахівців та аналізу дієвості 
впливу педагогічних чинників на формування 
зазначеного виду готовності.
Ключові слова: фахівці з фізичної терапії, 
ерготерапії, професійна діяльність, готов-
ність, структура готовності, компоненти, 

критерії, показники, рівні сформованості 
готовності.

In order to form a high level of readiness of 
future specialists in physical therapy, ergo-
therapy for the use of physical and recreational 
technologies, the article discusses the definition 
of criteria, indicators and levels of readiness, as 
well as the choice of methods of psychological 
and pedagogical diagnostics that allow us to 
use the result of scientific tools of educational 
process. As a result of the structural analysis, 
the structure of future bachelors’ degrees in 
physical therapy and ergotherapy for the appli-
cation of physical and recreational technologies 
in professional activity is determined, which 
includes interrelated and interdependent com-
ponents: motivational-value, conative-content, 
subjective and activity. Measuring criteria and 
indicators were selected according to the com-
ponents. Thus, the criterion of the motivational-
value component is determined by the motiva-
tional criterion, the indicator of which is the set of 
motives of educational and professional activity 
of students, the leading value orientations, 
the level of formation and the nature of domi-
nance of motives. The criterion of the cognitive-
content component is a theoretical criterion, 
which defines the level of professionally profiled 
knowledge in terms of volume, quality, practical 
orientation, compliance with the qualification 
requirements of a specialist in physical therapy, 
ergotherapy. The criterion of the subject compo-
nent was chosen as a personal one, which out-
lines the level of initiative, independence, stress 
resistance, kindness, empathy, tolerance, deter-
mination of perseverance in achieving the goal 
by means of physical and fitness technologies, 
general level of physical culture. The praxiologi-
cal criterion characterizes the activity compo-
nent of readiness and presupposes the ability of 
future bachelors in physical therapy and ergo-
therapy to apply physical and health technolo-
gies in practical professional activity. The levels 
of readiness formation (high, medium and low) 
that are the basis for the diagnosis of the ini-
tial state of readiness of the studied category of 
specialists and the analysis of the effectiveness 
of the influence of pedagogical factors on the 
formation of a certain type of readiness are also 
determined and justified.
Key words: specialists in physical therapy, occu-
pational therapy, professional activity, prepared-
ness, readiness structure, components, criteria, 
indicators, readiness formation levels.
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методи психолого-педагогічної діагностики дають 
змогу нам за допомогою наукового інструментарію 
відслідкувати результативність навчально-вихов-
ного процесу, з’ясувати основні недоліки з подаль-
шим їх усуненням. Вирішення цього питання від-
бувається у процесі вимірювання, яке передбачає 
виокремлення відповідних критеріїв та показників 
сформованості готовності майбутніх бакалаврів 
з фізичної терапії, ерготерапії до застосування 
фізкультурно-оздоровчих технологій у професій-
ній діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Проблема професійної підготовки фахівців 
з фізичної терапії, ерготерапії (фізичної реабі-
літації) висвітлюється у дослідженнях сучасних 
вітчизняних науковців, зокрема визначенню фун-
даментальних та прикладних основ їхньої про-
фесійної підготовки присвячені роботи О.А. Ата-
мась, Н.О. Бєлікової, Т.М. Бугері, Л.Б. Волошко, 
В.В. Клапчук, В.В. Крупи, В.О. Кукси, Ю.О. Лянного, 
Р.В. Маслова, Л.П. Сущенко, А.В. Фатівець та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проте у літературі невисвіт-
леними залишаються питання визначення крите-
ріїв, показників та рівнів сформованості готовності 
майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготера-
пії до застосування фізкультурно-оздоровчих тех-
нологій у професійній діяльності.

Метою статті є визначення критеріїв, показ-
ників та рівнів сформованості готовності майбут-
ніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії до 
застосування фізкультурно-оздоровчих технологій 
у професійній діяльності. Завдання дослідження: 
розкрити сутність понять «критерії» та «показ-
ники», у відповідності до структури готовності 
обрати критерії та показники сформованості готов-
ності і розкрити їх змістове наповнення; визначити 
рівні готовності та дати їм характеристику; обрати 
діагностичний інструментарій з метою оцінювання 
рівнів сформованості готовності до застосування 
фізкультурно-оздоровчих технологій.

Методи дослідження: теоретичний аналіз та 
узагальнення спеціальної науково-методичної 
літератури для визначення стану розробленості 
проблеми у напрямі фахової підготовки фахів-
ців з фізичної терапії, ерготерапії, узагальнення 
результатів дослідження науковців; термінологіч-
ний аналіз для уточнення ключових понять.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Результативність процесу формування готовності 
до майбутньої професійної діяльності окреслю-
ють різні аспекти якості освіти: якість знань, якість 
навчання, результати освітньої діяльності [6, с. 33]. 
Їх оцінювання відбувається шляхом вимірювання, 
яке здійснюється через «встановлення кількісного 
відношення між певною характеристикою об’єкта 
й деякою величиною, яка приймається за ета-
лон» [11, с. 15]. Це дає змогу встановити відпо-

відність навчальних досягнень студентів до мети 
навчання. Таким еталоном, на думку О.В. Бороді-
єнко [4, с. 109–115],  прийнято вважати критерій.

Відзначимо, що в психолого-педагогічній літе-
ратурі поняття «критерій» розглядається доволі 
широко, оскільки його тлумачення у словниках 
і довідковій літературі є неоднозначним. У філо-
софському енциклопедичному словнику подано 
таке визначення: «Критерій істини –  засіб пере-
вірки істинності або хибності того чи іншого твер-
дження, гіпотези…» [5]. У «Словнику української 
мови» під критерієм розуміється «підстава для 
оцінки, визначення або класифікація чогось; 
мірило» [8], а під показником розуміють «дані про 
результати якоїсь роботи, якогось процесу» або 
«свідчення, доказ, ознака чого-небудь» [8]. 

Критеріями оцінювання якості професійної 
підготовленості студентів як результату фахової 
підготовки й ефективності методів її досягнення 
науковці визначають: якість знань (повнота, міц-
ність, системність тощо); обсяг і рівень оволодіння 
професійно значущими вміннями і навичками; сту-
пінь оволодіння основами самостійної діяльності; 
рівень сформованості професійної самостійності 
та мобільності як риси особистості фахівця [9]. 
Критерії дають змогу визначити результативність 
роботи, оцінити ефективність діяльності суб’єктів 
системи, що впливає на формування оптимальної 
професійної мотивації, рівень професійної май-
стерності, ступінь адаптації та соціалізації фахівця 
тощо [4, с. 109–115].

У контексті нашого дослідження у відповід-
ності до структури визначено мотиваційний, осо-
бистісний, когнітивний, праксіологічний критерії 
готовності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії 
та ерготерапії до застосування фізкультурно-оздо-
ровчих технологій:

 – мотиваційний критерій визначає сукупність 
мотивів навчально-професійної діяльності студен-
тів, провідні ціннісні орієнтації, характер доміну-
вання мотивів;

 – особистісний критерій сформованості готов-
ності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії та 
ерготерапії до застосування фізкультурно-оздо-
ровчих технологій окреслює рівень ініціативності, 
самостійності, стресостійкості, доброзичливості, 
емпатійності, толерантності, цілеспрямованості, 
наполегливості, загального рівня фізичної культури;

 – теоретичний критерій сформованості готов-
ності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії та 
ерготерапії до застосування фізкультурно-оздо-
ровчих технологій окреслює рівень професійно 
профільованих знань за обсягом, якістю, практич-
ною спрямованістю, відповідністю кваліфікацій-
ним вимогам;

 – праксіологічний критерій характеризує наяв-
ність умінь у майбутніх бакалаврів з фізичної 
терапії та ерготерапії застосовувати фізкультурно-
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оздоровчі технології у практичній професійній 
діяльності [2, с. 278–280]. 

Показники сформованості готовності майбут-
ніх бакалаврів з фізичної терапії та ерготерапії 
до застосування фізкультурно-оздоровчих техно-
логій, що відповідають змістовому наповненню 
компонентів структури готовності, представлено 
у табл. 1.

У відповідності до критеріїв готовності майбут-
ніх бакалаврів з фізичної терапії та ерготерапії до 
застосування фізкультурно-оздоровчих техноло-
гій було підібрано діагностичні методи, що дали 
можливість психолого-педагогічної оцінки стану 
сформованості професійної готовності за кожним 
компонентом. 

В експериментальному дослідженні було вико-
ристано:

 – методику вивчення мотивації «Мотиви вибору 
професії», «Мотивація до успіху» Т. Елерса;

 – тестові завдання для визначення професійно 
орієнтованих знань у напрямі застосування фіз-
культурно-оздоровчих технологій у майбутній про-
фесійній діяльності;

 – комплекс розроблених нами ситуативних 
завдань, що вимагають практичної реалізації 
знань, застосування професійних умінь і навичок;

 – методику «Діагностика рівня емпатійних зді-
бностей» за В.В. Бойко;

 – інтегральну анкету самооцінки рівня готов-
ності до застосування фізкультурно-оздоровчих 
технологій у професійній діяльності.

Методика «Мотиви вибору професії»  
[10, с. 373–374] має універсальне призначення 
і спрямована на виявлення домінуючої мотива-
ції вибору професії. Результати опрацьовуються 
за блоками: внутрішні індивідуально значущі 
мотиви; внутрішні соціально значущі мотиви; 
зовнішні позитивні; зовнішні негативні. Внутрішня 
мотивація виникає із потреб особистості, як 
наслідок, діяльність виконується із задоволен-
ням, без зовнішнього примусу. До таких моти-
вів належать інтерес, задоволення від зусиль і 
результату діяльності, можливість самореаліза-
ції, спілкування з іншими, отримання соціальної 
позиції тощо. Переважання внутрішніх мотивів 
найбільш ефективно забезпечує відчуття задо-
воленості професійною діяльністю. Зовнішня 
мотивація позитивної модальності –  престиж 
професії, матеріальне забезпечення, можливість 
кар’єрного зростання, схвалення колективу; нега-
тивна зовнішня мотивація проявляється у різно-
манітних впливах на особистість шляхом психо-
логічного тиску, критики, покарання, осуду з боку 
оточення та інших негативних санкціях. 

Студенти мають оцінити, якою мірою представ-
лені твердження вплинули на вибір професії. Мак-
симальна сума балів за блоками запитань вказує 
на домінуючу мотивацію.
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Методика «Мотивація до успіху» спрямована 
на визначення  рівня мотивації до успіху, де на 
кожну із запропонованих обставин необхідно було 
відповісти «так» чи «ні». Результатом тестування 
є загальна сума балів за правильні відповіді, яка 
вказує на рівень мотивації до успіху (низький, 
середній, помірковано високий, високий).

Рівень сформованості готовності за когнітивним 
критерієм оцінювався за показником якості знань 
з дисциплін циклу професійної підготовки, основу 
яких становлять такі дисципліни: «Функціональний 
фітнес», «Теорія і методика фізичного виховання», 
«Фітнес-програми аеробного та силового спря-
мування», «Сучасні фітнес-технології», «Теорія і 
технології оздоровчо-рекреаційної рухової актив-
ності», «Лікувальна фізична культура», «Біомеха-
ніка», «Фізіологія рухової активності». У результаті 
студенти засвоюють теоретичні, методичні, прак-
тичні аспекти застосування фізкультурно-оздоров-
чих технологій у професійній діяльності. З метою 
діагностики рівня навчальних досягнень студен-
тів використовувалося комп’ютерне тестування 
знань (програмний продукт RegTest-SL). Тестові 
завдання передбачали чотири варіанти відпові-
дей з одним правильним. Сума балів за правильні 
відповіді вказує на рівень володіння спеціальними 
знаннями щодо теоретико-методичних аспектів 
застосування фізкультурно-оздоровчих технологій 
у практичній діяльності фізичного терапевта. При-
клади розроблених тестів наведено у [1; 3].

Зразок завдань тесту
1. Тонізуючий вплив фізичних вправ полягає:
a) у пониженні активності центрів регулю-

вання функцій;
b) зміні інтенсивності біологічних процесів 

в організмі;
c) посиленні інтенсивності біологічних проце-

сів від впливом фізичних навантажень;
d) у зниженні показників функціональних сис-

тем.
2. Який механізм енергоутворення забезпечує 

м’язові скорочення під час виконання довготрива-
лих вправ помірної потужності:

a) анаеробний гліколіз;
b) окислення;
c) фосфагенна реакція;
d) усі відповіді правильні.
Діагностика сформованості діяльнісного ком-

понента готовності за праксіологічним критерієм 
здійснювалася за показниками рівня сформова-
ності професійних умінь. Оцінювання готовності 
до застосування фізкультурно-оздоровчих техно-
логій у практичній діяльності за показником сфор-
мованості професійних умінь відбувалося у разі 
вирішення ситуативних завдань, спрямованих 
на з’ясування рівня сформованості у майбутніх 
фахівців з фізичної терапії та ерготерапії профе-
сійно важливих навичок і умінь. Якщо студент не 

виконав завдання, він отримає 1 бал; за часткове 
виконання завдання із суттєвими фактичними 
чи методичними помилками студент  отримує 
2 бали; у разі виконання завдання з незначними 
помилками –  3 бали; повне виконання завдання 
без помилок – 4 бали.

Зразок ситуаційного завдання.
ЗАВДАННЯ № 1
У пацієнта/клієнта спостерігається одно-

бічне укорочення нижньої кінцівки, поперековий 
біль з одного боку, асиметрія сідничних складок, 
порушення біомеханіки руху. 

Розв’яжіть завдання, дотримуючись поданої 
схеми.

1. Визначте функціональне порушення за 
вищезазначеними ознаками.

2. Вкажіть основні причини названого функці-
онального порушення.

3. Функціональна анатомія визначеного м’язу 
(м’язової групи).

4. Вказати м’язи-синергісти та м’язи-
антагоністи, їх функціональний стан.

5. Вказати компенсаторні порушення у разі 
вказаного функціонального порушення.

6. Які потенційні наслідки очікують клієнта/
пацієнта у функціональному стані?

7. Основні мета та завдання функціонального 
тренування.

8. Засоби функціонального тренування та 
методика їх застосування.

9. Методичні рекомендації.
Діагностика сформованості суб’єктного ком-

понента готовності за особистісним критерієм 
здійснювалася за такими показниками, як: рівень 
розвитку емпатійних здібностей та самооцінка 
готовності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії 
та ерготерапії до застосування фізкультурно-оздо-
ровчих технологій у професійній діяльності.

Рівень розвитку емпатійних здібностей дослі-
джувався за методикою «Діагностика рівня емпа-
тійних здібностей» В.В. Бойко [6, с. 301]. Метою 
діагностування є дослідження проявів емпатії. 
Обробка результатів відбувається за такими шка-
лами. як: раціональний канал емпатії; емоційний 
канал емпатії; інтуїтивний канал емпатії; уста-
новки, що сприяють емпатії; здатність до емпа-
тії; ідентифікація в емпатії, також визначається 
сумарний показник емпатії, який вказує на рівень 
емпатії: надзвичайно високий, середній, заниже-
ний, дуже низький.

Інтегральна анкета самооцінки рівня готовності 
майбутніх бакалаврів з фізичної терапії та ерго-
терапії до застосування фізкультурно-оздоров-
чих технологій у професійній діяльності містить 
40 тестових запитань, кожне з яких має кілька 
варіантів відповідей. Студенти самостійно оціню-
вали власну готовність до практичної реалізації 
знань, умінь і навичок професійної спрямованості. 
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Сумарна кількість балів вказувала на рівень готов-
ності (високий, середній, низький).

Зразок тестових завдань.
1. Чи можете ви обґрунтувати значення 

фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі 
фізичної терапії (реабілітації)?

а) так, можу обґрунтувати;
б) можу пояснити, але в загальних рисах;
в) ні, не можу обґрунтувати;
г) важко відповісти.
2. Як ви вважаєте, наскільки ви підготовлені 

до підвищення ефективності процесу фізич-
ної терапії осіб різних нозологічних та вікових 
груп  шляхом застосування фізкультурно-оздо-
ровчих технологій?

а) повністю підготовлений;
б) частково підготовлений;
в) ні, не підготовлений;
г) важко відповісти.
Визначена система критеріїв та показників дала 

змогу охарактеризувати рівні (високий, середній, 
низький) готовності майбутніх бакалаврів з фізич-
ної терапії та ерготерапії до застосування фізкуль-
турно-оздоровчих технологій.

Низький рівень готовності характеризується 
відсутністю інтересу до процесу навчання; наяв-
ністю особистісних рис характеру, які перешкоджа-
ють створенню професійної взаємодії; відсутністю 
ціннісного ставлення до фізкультурно-оздоровчої 
діяльності; зневажливим ставленням до  індивіду-
альних та суспільних цінностей; низьким рівнем 
теоретичних знань та практичних навичок застосу-
вання фізкультурно-оздоровчих технологій у про-
фесійній діяльності.

Середній рівень готовності майбутніх бакалав-
рів з фізичної терапії та ерготерапії до застосу-
вання фізкультурно-оздоровчих технологій вказує 
на достатній обсяг теоретико-методичних знань 
з фізкультурно-оздоровчих технологій та практич-
них умінь і навичок їх застосування у професійній 
діяльності; на позитивне ставлення до навчання; 
розуміння можливостей самореалізації в обраній 
професії; прагнення до професійного самороз-
витку та самовдосконалення; прийняття здоро-
вого способу життя як суспільної та індивідуаль-
ної цінності; наявністю уміння переносити знання 
у практичну діяльність.

Високий рівень готовності характеризується 
свідомим вибором професії фізичного терапевта, 
ерготерапевта; вмотивованістю до опанування 
фізкультурно-оздоровчих технологій як головного 
засобу майбутньої професійної діяльності; усві-
домленням перспектив щодо професійної саморе-
алізації в галузі охорони здоров’я; сформованістю 
навичок здорового способу життя, їх дотримання і 
прийняття як цінності; наявністю ґрунтовних про-
фесійно орієнтованих знань, професійно важли-
вих умінь і навичок щодо застосування засобів 

фізкультурно-оздоровчих технологій у реабіліта-
ційній, оздоровчій, профілактичній та інших видах 
професійної діяльності.

Отже, в ході дослідження нами було обрано 
відповідно до структурних компонентів критерії 
та показники, описані рівні готовності майбутніх 
бакалаврів з фізичної терапії та ерготерапії до 
застосування фізкультурно-оздоровчих техноло-
гій, а також обрано психолого-педагогічні методи 
для визначення рівнів сформованості готовності.

Висновки. Таким чином, у результаті ана-
лізу визначено структуру готовності майбутніх 
бакалаврів з фізичної терапії та ерготерапії до 
застосування фізкультурно-оздоровчих техноло-
гій у професійній діяльності, яка включає моти-
ваційно-ціннісний, когнітивно-змістовий, особис-
тісний та діяльнісний компоненти. Відповідно до 
зазначених компонентів були сформульовані кри-
терії (мотиваційний, особистісний, теоретичний, 
праксіологічний) та показники (сформованість 
та характер мотивації, сформованість професій-
них знань та умінь, прояв емпатійних здібностей 
та самооцінка готовності), а також охарактери-
зовані рівні сформованості готовності (високий, 
середній та низький), які є основою для діагнос-
тики вихідного стану готовності досліджуваної 
категорії фахівців та аналіз дієвості впливу педа-
гогічних чинників на формування зазначеного 
виду готовності. Перспективи подальших дослі-
джень полягають в аналізі змісту професійної під-
готовки фахівців з фізичної терапії, ерготерапії, 
визначенні найбільш ефективних засобів, методів 
та форм організації освітнього процесу з метою 
формування високого рівня готовності майбутніх 
фахівців з фізичної терапії, ерготерапії до застосу-
вання фізкультурно-оздоровчих технологій у май-
бутній професійній діяльності.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Вимоги Міністерства  охорони здоров’я та потреби 
суспільства створюють попит на конкурентоспро-
можного фахівця, який здатен до безперервного 
професійного самовдосконалення та фахової 
мобільності у напрямі застосування сучасних 
засобів реабілітації, серед яких головне місце 

посідають фізкультурно-оздоровчі технології. Це 
зумовлює потребу у визначенні методик форму-
вання готовності майбутніх бакалаврів з фізичної 
терапії, ерготерапії до застосування фізкультурно-
оздоровчих технологій у майбутній професійній 
діяльності, виборі діагностичного інструментарію, 
що дасть змогу відстежувати динаміку її форму-
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Професійна діяльність фізичного тера-
певта спрямована на максимально можливе 
відновлення втрачених або послаблених 
функцій організму людини, отриманих вна-
слідок травм та захворювань. З огляду на 
те, що фізкультурно-оздоровчі техноло-
гії є обов’язковим компонентом програм 
фізичної реабілітації (терапії), нині завдання 
постає у визначенні методик формування 
готовності майбутніх бакалаврів з фізич-
ної терапії, ерготерапії до їх застосування 
у майбутній професійній діяльності, виборі 
діагностичного інструментарію, що дасть 
змогу відстежувати динаміку її формування 
за окремими компонентами. У структурі 
зазначеної готовності виділяємо мотива-
ційно-ціннісний, суб’єктний, когнітивно-зміс-
товий та діяльнісний компоненти. З ура-
хуванням того, що внутрішня мотивація 
є підґрунтям для усвідомленого глибокого 
засвоєння фахових знань важливим зали-
шається питання визначення ефектив-
ності запропонованих методів організації 
навчальної діяльності майбутніх бакалаврів 
з фізичної терапії, ерготерапії та рівень 
сформованості їх готовності до застосу-
вання фізкультурно-оздоровчих технологій 
у професійній діяльності за мотиваційно-
ціннісним компонентом. Застосування від-
повідного діагностичного інструментарію 
(методика вибору професії, методика моти-
вації до успіху Т. Елерса) дала нам змогу 
вивчити рівень сформованості готовності 
за цим компонентом. За результатами 
емпіричного дослідження був виявлений 
недостатній рівень сформованості мотива-
ційно-ціннісного компонента. Для посилення 
мотивації студентів спеціальності «Фізична 
терапія, ерготерапія» розроблена та впро-
ваджена методична система впливу на її 
формування, яка передбачала впровадження 
сучасних освітніх технологій навчання (про-
блемні та проєктні методи, інтерактивні 
технології). Отримані результати дають 
підстави стверджувати, що мотиваційна 
сфера студентів експериментальної групи 
наприкінці формувального експерименту 
є більш сприятливою з точки зору форму-
вання готовності до застосування фізкуль-
турно-оздоровчих технологій, ніж у контр-
ольній групі студентів.

Ключові слова: фахівці з фізичної терапії, 
ерготерапії, готовність, мотивація, цін-
ності, компоненти, критерії, показники, рівні 
сформованості готовності.

The professional activity of a physical therapist is 
aimed at maximizing the restoration of the lost or 
weakened functions of the human body resulting 
from injuries and diseases. Taking into account 
that physical and recreational technologies are 
an obligatory component of programs of physical 
rehabilitation (therapy), today appears in deter-
mining the methods of forming the readiness of 
future bachelors in physical therapy, ergotherapy 
for their use in future professional activity, the 
choice of diagnostic toolkit, which will allow mold-
ing by individual components. In the structure 
of determined readiness we distinguish motiva-
tional-value, subjective, cognitive-content and 
activity components. Given that intrinsic motiva-
tion is the basis for conscious deep mastering of 
professional knowledge, the question remains 
to determine the effectiveness of the proposed 
methods of organizing educational activities of 
future bachelors in physical therapy, ergotherapy 
to the level of formation of their readiness for the 
use of physical education and technology, whose 
criterion was the motivational criterion. Applying 
the appropriate diagnostic tools (the technique of 
choosing a profession, the method of motivation 
for T. Ehlers’ success) allowed us to study the 
level of readiness generated by this component. 
According to the results of empirical research, 
insufficient level of motivational-value compo-
nent formation was revealed. To enhance the 
motivation of students of the specialty “Physical 
therapy, ergotherapy” a methodological system 
of influence on its formation was developed and 
implemented, which included the introduction 
of modern educational technologies of teach-
ing (problem and design methods, interactive 
technologies). The results obtained suggest that 
the motivational sphere of the students of the 
experimental group at the end of the forming 
experiment is more favorable in terms of forming 
readiness for the use of fitness and health tech-
nologies than in the control group of students.
Key words: specialists in physical therapy, ergo-
therapy, readiness, motivation, values, compo-
nents, criteria, indicators, levels of readiness.
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вання за окремими компонентами. З огляду на 
те, що внутрішня мотивація є підґрунтям для усві-
домленого глибокого засвоєння фахових знань 
важливим залишається питання визначення 
ефективності запропонованих методів організа-
ції навчальної діяльності майбутніх бакалаврів 
з фізичної терапії, ерготерапії та рівень сформова-
ності їх готовності до застосування фізкультурно-
оздоровчих технологій у професійній діяльності 
за мотиваційно-ціннісним компонентом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями сучасних фізкультурно-оздоровчих 
технологій займаються Н.Н. Венгерова, М.В. Вер-
ховська, А.А. Горелов, В.Л. Кондаков, О.Г. Румба, 
О.А. Качан, Ю.О. Усачев та ін.

Проблему мотивації людини вивчали 
Д. Макклелланд, Г. Хекхаузен, Г. Келлі, К. Роджерс, 
Р. Мей, А.Н. Леонтьєв та ін. Суттєвий науко-
вий внесок щодо педагогічних та психологічних 
аспектів мотивації був зроблений С.Л. Рубінш-
тейном,  Ю.К. Бабанським, В.О. Сухомлинським, 
Л.І. Божович, С.С. Занюк, Є.М. Ільїним, В.І. Кова-
льовим, І.П. Подласим та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У результаті аналізу нау-
ково-методичної літератури з’ясовано, що у сис-
темі формування готовності майбутніх фахівців з 
фізичної терапії, ерготерапії відсутні дидактичні 
і методичні аспекти розвитку мотивації та цінніс-
ного ставлення до професії фізичного терапевта, 
ерготерапевта загалом та застосування фізкуль-
турно-оздоровчих технологій зокрема.

Метою статті є висвітлення результатів експе-
риментального дослідження у напрямі сформова-
ності готовності майбутніх бакалаврів з фізичної 
терапії, ерготерапії до застосування фізкультурно-
оздоровчих технологій у професійній діяльності за 
мотиваційно-ціннісним компонентом. 

Методи дослідження: теоретичні: аналіз та уза-
гальнення спеціальної науково-методичної літе-
ратури; емпіричні: анкетування – для визначення 
динаміки зрушень під час формування готовності 
майбутніх бакалаврів з фізичної терапії та ерго-
терапії до застосування фізкультурно-оздоровчих 
технологій у професійній діяльності; статистичні – 
методи математичної статистики для визначення 
значущості й вірогідності отриманих результатів. 

Виклад основного матеріалу. З метою оцінки 
стану професійної готовності майбутніх фахів-
ців з фізичної терапії до застосування фізкуль-
турно-оздоровчих технологій нами було уточнено 
поняття «готовність до застосування фізкультурно-
оздоровчих технологій» як складне динамічне 
особистісне утворення, яке забезпечує поточну 
реалізацію фізкультурно-оздоровчої професійної 
діяльності і полягає у оволодінні спеціальними 
знаннями фізкультурно-оздоровчих технологій 
та вміннями, пов’язаними з ними, прийомами та 

методами їх використання та передбачає наяв-
ність психологічних якостей, необхідних для 
фахівця з фізичної терапії та ерготерапії, є підґрун-
тям для професійного самовдосконалення. Відпо-
відно, стан готовності до майбутньої професійної 
діяльності являє собою складну динамічну сис-
тему, яка забезпечується єдністю її компонентів. 

Дослідження науковців щодо структури готов-
ності фахівців до майбутньої професійної діяль-
ності вказують, що провідним у формуванні та 
розвитку фахових знань, умінь та навичок, особис-
тісних якостей є саме мотиваційно-ціннісний ком-
понент. Цей факт підтверджується результатами 
наукових розвідок Ю.О. Лянного, який розглядає 
мотиваційно-ціннісний компонент як базис фор-
мування і реалізації інших компонентів у структурі 
готовності магістрів фізичної реабілітації, осно-
вними характеристиками якого є позитивна моти-
вація до наукової і професійної діяльності реабі-
літолога, інтерес до діяльності, усвідомлення її 
значущості, розуміння перспектив саморозвитку 
в професії [6, с. 136–140].

Мотивація є рушійною силою зовнішньої і 
внутрішньої активності суб’єкта та посідає про-
відне місце в структурі особистості [7, с. 104]. 
У своїх дослідженнях І.С. Войтович підкрес-
лює, що мотивація є регулятoрним кoмпoнентом 
навчальнoї діяльності, який забезпечує висoку 
результативнiсть навчання унаслідок педагогіч-
ного впливу та прогнозує пiзнавальну активнiсть 
студентiв i перетвoрює зoвнiшню регуляцiю на 
самoрегуляцiю [3, с. 47–59].

У нашому дослідженні мотиваційно-ціннісний 
компонент характеризується наявністю у студен-
тів системи цінностей, інтересів, потреб і мотивів 
засвоєння змісту теоретичних та процесуально-
методичних аспектів застосування фізкультурно-
оздоровчих технологій у професійній діяльності. 
Оцінювання рівня сформованості за цим компо-
нентом здійснювалося за мотиваційним крите-
рієм, показниками якого виступали:  рівень сфор-
мованості та характер мотивації.

Констатувальним дослідженням були охоплені 
майбутні фахівці 4–5 курсів спеціальності «Фізична 
терапія, ерготерапія (фізична реабілітація)»  
Сумського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка, 
Національного університету «Чернігівський коле-
гіум» імені Т.Г. Шевченка, Бердянського держав-
ного педагогічного університету та Ужгородського 
національного університету загальною кількістю 
124 студенти.

З метою виявлення мотивів, які найбільше 
посприяли вибору професії фізичного терапевта, 
ерготерапевта (фізичного реабілітолога), нами 
була використана методика «Мотиви вибору 
професії», де студенти оцінювали рівень впливу 
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зазначених тверджень за п’ятибальною шкалою. 
У результаті з’ясовано, що найбільш значущими 
мотивами вибору професії фізичного терапевта 
та ерготерапевта (фізичного реабілітолога) стали: 
відповідність професії індивідуальним здібностям 
(середня оцінка 4,9 бала); можливість розумового 
і фізичного розвитку (середня оцінка 4,9 бала); 
можливість зростання професійної майстерності 
(середня оцінка 4,9 бала); можливість реалізу-
вати творчий потенціал у професії (середня оцінка 
4,9 бала); привабливість професії (середня оцінка 
4,8 бала); престижність (середня оцінка 4,6 бала); 
достойний рівень оплати праці (середня оцінка 
4,6 бала); можливість застосування професійних 
умінь поза роботою (середня оцінка 4,6 бала).

Отримані результати вказують на те, що від 
обраної професії студенти очікують самореалі-
зації в професійному середовищі, можливості 
кар’єрного зростання і надання якісної профе-
сійної допомоги пацієнтам/клієнтам, а також роз-
ширення соціальних зв’язків та кола спілкування. 
Зміст провідних мотивів вказує на усвідомленість 
вибору цієї професії  та розуміння  перспектив 
подальшого професійного розвитку.

Серед найменш актуальних мотивів зазначена 
висока відповідальність обраної професії, що вка-
зує на невпевненість майбутніх фахівців у власній 
готовності до здійснення професійної діяльності.

Рівень сформованості та характер мотивації 
оцінювався за допомогою методики Т. Елерса. 
Отримані результати дослідження вказують, що 
більшість досліджуваних (58 осіб, або 46,8%) 
виявили низький рівень мотивації успіху. Також 
значна кількість студентів мають середній рівень 
мотивації (51 студент, що відповідає 41,1%) і лише 
15 студентів (або 12,1%) характеризуються висо-
ким рівнем мотивації успіху.

Отже, аналіз вищезазначених емпіричних 
даних зумовлює необхідність посилення моти-
вації студентів. На нашу думку, перспективним 
у цьому напрямі є усвідомлення студентами рівня 
професійної відповідальності фахівця з фізичної 
терапії, ерготерапії, цілеспрямована робота щодо 
реалізації в процесі навчання професійних і піз-
навальних інтересів, актуалізація мотивації успіху 
в навчально-професійній діяльності.

З метою оптимізації мотиваційно-ціннісного ком-
понента готовності майбутніх бакалаврів з фізич-
ної терапії та ерготерапії до застосування фізкуль-
турно-оздоровчих технологій у нашому дослідженні 
було використано широкий спектр методів 
навчання: проблемне та проєктне навчання, інтер-
активні технології. Для їх упровадження в освітній 
процес користувалися рекомендаціями та спира-
лися на досвід сучасних науковців [5; 7–9].

Під час впровадження методів проблемного 
навчання відбувається інтенсифікація пізнаваль-
ної активності студентів та підвищення моти-

ваційного ефекту. Розумові зусилля, спрямо-
вані на пошук способів вирішення проблемного 
завдання, зумовлюють внутрішню зацікавленість, 
стають чинником активізації навчального процесу, 
підвищують ефективність засвоєння фізкуль-
турно-оздоровчих технологій. Запропоновані про-
блемні завдання спонукають студентів до творчого 
мислення – висунення, обґрунтування і перевірки 
припущень щодо вирішення проблеми, аналізу 
отриманих результатів. Виконання завдання має 
викликати потребу у здобутті раніше невідо-
мих знань або способів дій, розвивати інтерес 
до навчання [5, с. 120–121].

Базовою дисципліною з огляду на потенційні 
можливості щодо формування готовності фахів-
ців з фізичної терапії, ерготерапії до застосу-
вання фізкультурно-оздоровчих технологій у 
професійній діяльності обрано «Функціональний 
фітнес». Як інформаційно-методичний супровід 
навчального процесу застосовувався розробле-
ний нами навчально-методичний комплекс дис-
ципліни «Функціональний фітнес», у змісті якого 
розкрито мету і завдання дисципліни, інформа-
ційний обсяг програми, структуру навчальної 
дисципліни, представлено опорний конспект лек-
цій, плани практичних занять. Також були роз-
роблені «Методичні рекомендації до практичних 
занять з навчальної дисципліни «Функціональний 
фітнес» [1] та «Робочий зошит для практичних 
занять з навчальної дисципліни «Функціональний 
фітнес» [2], в яких викладено детальну структуру 
практичних занять, яка включає теоретичні запи-
тання, практичні, домашні, індивідуальні нау-
ково-дослідні завдання, контрольні питання для 
оцінювання підсумкових знань студентів. Вказані 
матеріали були викладені в особистому кабінеті 
викладача на сайті університету та мали відкри-
тий доступ для студентів відповідної спеціаль-
ності, що дало їм змогу зорієнтуватися у змісті 
дисципліни. Серед електронних засобів навчання 
нами використовувалися електронні версії під-
ручників, словники, енциклопедії. Це дало змогу 
студентам зорієнтуватися у змісті та структурі 
дисциплін. З метою діагностики навчальних досяг-
нень студентів використовувалися комп’ютерні 
засоби (комп’ютерне тестування на базі програм-
ного продукту RegTest). Технічні засоби навчання 
(мультимедіа, аудіо- та відеоматеріали) сприяли 
покращенню сприйняття та осмислення програм-
ного матеріалу, а спеціальні програмні продукти 
(імітаційні й моделюючі тренажери, програми 
діагностики рухових функцій) стали ефективним 
засобом стимулювання емоційного сприйняття 
інформації та активізації емоційного впливу на 
заняттях. Для активної комунікації викладача та 
студентів використовувалися такі засоби кому-
нікації, як електронна пошта, соціальні мережі, 
месенджери тощо.
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Основними організаційними формами навчаль-
ної роботи у процесі формування готовності май-
бутніх бакалаврів з фізичної терапії та ерготерапії 
до застосування фізкультурно-оздоровчих техноло-
гій були лекційні та  практичні заняття, самостійна 
робота студентів та практика (ознайомча, за профі-
лем майбутньої професії, клінічна). Лекційний мате-
ріал створює інформаційне забезпечення щодо 
основних питань змісту навчальної дисципліни. 
Практичні заняття забезпечують формування відпо-
відних професійних умінь і навичок застосовувати 
теоретичні знання у процесі планування, розробки 
і впровадження фізкультурно-оздоровчих техноло-
гій для здійснення різних видів фахової діяльності. 
У разі самостійної роботи формуються уміння та 
навички щодо прийняття самостійних усвідомле-
них рішень та здійснення самостійних дій у випад-
ках, які вимагають вирішення складних навчальних 
ситуацій. Практика сприяє ознайомленню з наяв-
ним практичним досвідом спеціалістів у галузі 
охорони здоров’я, його аналізу та запозичення, 
оцінці матеріально-технічної бази лікувально-
профілактичного, оздоровчо-реабілітаційного та 
інших закладів,  розвитку продуктивного мислення 
щодо можливостей їх застосування у роботі із 
пацієнтами/клієнтами різних нозологічних груп. 

У формувальному експерименті взяли участь 
180 студентів Кам’янець-Подільського націо-
нального університету імені Івана Огієнка, Сум-
ського державного педагогічного університету 
імені А.С. Макаренка, Національного університету 
«Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, Бер-
дянського державного педагогічного університету, 
Ужгородського національного університету, які 
були розподілені на експериментальну (92 сту-
денти) та контрольну (88 студентів) групи. В екс-
периментальній групі освітній процес організову-
вався за розробленою та обґрунтованою нами 
освітньою методикою формування готовності май-
бутніх бакалаврів з фізичної терапії та ерготерапії 
до застосування фізкультурно-оздоровчих техно-
логій у професійній діяльності. Освітній процес у 
контрольній групі реалізовувався за усталеними 
підходами і технологіями. 

З метою перевірки ефективності впровадже-
ної нами методики формування у майбутніх бака-
лаврів з фізичної терапії та ерготерапії готовності 
до застосування фізкультурно-оздоровчих техно-
логій здійснювався аналіз динаміки рівнів сфор-
мованості готовності за мотиваційним критерієм.

Оцінка рівня сформованості готовності до 
застосування фізкультурно-оздоровчих технологій 
за показником «Рівень сформованості та характер 
мотивації» мотиваційного критерію відбувалася на 
основі методики «Мотивація до успіху» Т. Елерса. 
Узагальнені результати сформованості готовності 
майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготера-
пії до застосування фізкультурно-оздоровчих тех-
нологій представлено в таблиці 1 та на рисунку 1.

Таким чином, аналіз результатів формуваль-
ного дослідження рівня сформованості у майбутніх 
бакалаврів з фізичної терапії та ерготерапії готов-
ності до застосування фізкультурно-оздоровчих 
технологій за показником «Рівень сформованості 
та характер мотивації» мотиваційного критерію 
показав збільшення кількості студентів з високим 
рівнем сформованості готовності до застосування 
фізкультурно-оздоровчих технологій на 21,8% 
в експериментальній та на 9% – у контрольній групі.

Нами зафіксовано збільшення кількості студен-
тів із середнім рівнем сформованості готовності 
в експериментальній групі на 14,1%, у контроль-
ній групі – на 12,3%; кількість бакалаврів з низь-
ким рівнем мотиваційної готовності зменшилася 
в обидвох групах – на 35,9% в експериментальній 
та на 14,3% – у контрольній групі.

Ступінь статистичної значущості відмінностей 
рівнів сформованості готовності до застосування 
фізкультурно-оздоровчих технологій між експери-
ментальною та контрольною групами студентів 
визначався з використанням χ2-критерію (критерію 
К. Пірсона).

На початку формувального експерименту між 
експериментальною та контрольною групами за 
показником «Рівень сформованості та характер 
мотивації» мотиваційного критерію не існувало 
значущих відмінностей (χ2 = 0,38), що свідчить про 
однорідність досліджуваних груп. 

Таблиця 1
Динаміка рівнів сформованості готовності до застосування  

фізкультурно-оздоровчих технологій за показником  
«Рівень сформованості та характер мотивації» мотиваційного критерію

Рівні

Експериментальна група (n=92) Контрольна група (n=88)

Початок  
експерименту

Кінець  
експерименту Різниця, 

%

Початок  
експерименту

Кінець  
експери-менту Різниця, 

%абс. % абс. % абс. % абс. %
Високий 7 7,6 27 29,4 +21,8 8 9 15 17 +9
Середній 39 42,4 52 56,5 +14,1 35 40 46 52,3 +12,3
Низький 46 50 13 14,1 -5,9 45 51 27 30,7 –14,3
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Після проведення формувального дослідження 
значення показника мотиваційного критерію в екс-
периментальній і контрольній групах значно від-
різняються (χ2 = 18,36) на рівні значущості ρ=0,05. 

Зафіксована в результаті експерименту більш 
позитивна динаміка сформованості мотиваційної 
готовності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії 
та ерготерапії до застосування фізкультурно-оздо-
ровчих технологій у експериментальній групі, на 
нашу думку, пов’язана з упровадженням в освіт-
ній процес інноваційних технологій навчання, 
спрямованих на активізацію пізнавальної діяль-
ності і самостійності студентів, уможливлення 
реалізації індивідуальних інтересів, потенційних 
творчих можливостей, самореалізації студентів 
у навчально-професійній діяльності. 

Висновки. Готовність до застосування фіз-
культурно-оздоровчих технологій –  це складне 
динамічне особистісне утворення, яке забезпе-
чує поточну реалізацію фізкультурно-оздоров-
чої професійної діяльності і полягає у оволодінні 
спеціальними знаннями фізкультурно-оздоровчих 
технологій та вміннями, пов’язаними з ними, при-
йомами та методами їх використання та передба-
чає наявність психологічних якостей, необхідних 
для фахівця з фізичної терапії та ерготерапії, є 

підґрунтям для професійного самовдосконалення. 
У структурі зазначеної готовності виділяємо моти-
ваційно-ціннісний, суб’єктний, когнітивно-змісто-
вий та діяльнісний компоненти. З огляду на те, що 
мотивація є регулятором навчальної діяльності та 
впливає на її продуктивність  мотиваційно-ціннісний 
компонент був визначений як провідний. Застосу-
вання відповідного діагностичного інструментарію 
(методика вибору професії, методика мотивації 
до успіху Т. Елерса) дав нам змогу вивчити рівень 
сформованості готовності за цим компонентом. 
Результати емпіричного дослідження вказують на 
недостатній рівень сформованості мотиваційно-
ціннісного компонента. Для посилення мотивації 
студентів спеціальності «Фізична терапія, ерго-
терапія» розроблена та впроваджена методична 
система впливу на її формування, яка передба-
чала впровадження сучасних освітніх техноло-
гій навчання (проблемних та проєктних методів, 
інтерактивних технологій). Отримані результати 
дають підстави стверджувати, що мотиваційна 
сфера студентів експериментальної групи напри-
кінці формувального експерименту є більш спри-
ятливою з точки зору формування готовності до 
застосування фізкультурно-оздоровчих техноло-
гій, ніж у контрольній групі студентів.

Рис. 1. Динаміка рівнів сформованості готовності до застосування фізкультурно-оздоровчих 
технологій за показником «Рівень сформованості та характер мотивації» мотиваційного критерію, %
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
В обстановці зростання кризових явищ у сучас-
ному світі все більшого соціального значення 
набуває проблема здоров’я учнівської та студент-

ської молоді. Особливо актуальною ця проблема 
стає в наш час, коли Україна переживає склад-
ний період становлення незалежної держави і 
реформування суспільно-економічних відносин. 

ПОЗАНАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК УМОВА 
ФОРМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF STUDENT YOUTH AS A CONDITION  
OF FITNESS AND HEALTH COMPETENCES FORMATION

УДК 796.0111: 378.147
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2020/22-4.25

Гладощук О.Г.,
канд. пед. наук, доцент,
завідувач кафедри фізичного виховання
Дніпровського державного технічного 
університету

Стаття присвячена одній з актуальних 
проблем підготовки майбутніх високок-
валіфікованих фахівців технічних галузей 
виробництва. Зокрема, формуванню у сту-
дентів вищих технічних закладів освіти 
не тільки професійної компетентності, 
а і фізкультурно-оздоровчої компетент-
ності. У вищому технічному закладі освіти 
здоров’язбереження не може бути осно-
вною метою освіти, але має бути головною 
умовою освітнього процесу в університеті, 
пов’язаного зі здобутками особистих досяг-
нень освіти студентів. Мета проведеного 
нами дослідження – зробити аналіз освіт-
нього процесу вищого технічного закладу 
освіти з формування фізкультурно-оздо-
ровчої компетентності майбутніх високок-
валіфікованих фахівців технічних галузей 
виробництва та охарактеризувати осо-
бливості фізичної активності студентської 
молоді у позанавчальній діяльності. Методи 
дослідження. Для вирішення поставлених 
завдань використовувалися методи дослі-
дження: психолого-педагогічне спостере-
ження з метою з’ясування мотивованості 
студентської молоді на досягнення успіху 
в діяльності; анкетування; методи психо-
логічної діагностики з метою оцінки психіч-
ного стану осіб, психоемоційної реакції на 
навантаження; фізіологічні методи (пульсо-
метрія, тонометрія, функціональні проби) 
з метою виявлення функціонального стану 
здоров’я; методи рухових тестів з метою 
визначення індивідуальних рухових здібнос-
тей студентів. Результати: обґрунтовані 
та експериментально перевірені педаго-
гічні умови, які забезпечують ефективність 
формування фізкультурно-оздоровчої ком-
петентності, ведення здорового способу 
життя сучасними студентами та орієнту-
ють молодь на якісно активне, позитивно 
заряджене (здоров’язберігаюче) середовище 
у вищому технічному навчальному закладі.
Відзначено особливості, що вирізняють 
позанавчальну самостійну роботу від ауди-
торної, а саме: організація у рамках поза-
навчального часу студентів і викладачів, 
тісний межпредметний зв’язок (профе-
сійно-прикладний складник), добровільність 
участі у спортивних та оздоровчих заходах, 
гнучкість, різноманітність форм позана-
вчальної роботи, яскраво виражений емо-
ційний та творчий характер (психологічний 
складник), поповнення і збагачення новими 
знаннями та практичними навичками. Роз-
діл самостійної позанавчальної роботи 
забезпечений навчально-методичним мате-
ріалом, організаційно розпланований. Проте 
ми вважаємо, що він потребує постійного 
оновлення та удосконалення згідно із сучас-
ними спортивно-оздоровчими програмами, 
тенденціями в освіті та спорті.

Ключові слова: самоорганізація, серед-
овище, компетентність, студентська 
молодь, здоров’я, освіта, особистість.

The article is devoted to one of the topical prob-
lems in the training of future highly qualified 
specialists in technical fields of production. In 
particular, the formation of not only professional 
competence but also physical and fitness com-
petence among students of higher technical 
education institutions. In a higher education insti-
tution, health education may not be the primary 
purpose of education, but it should be a central 
condition of the educational process at the uni-
versity related to the achievements of the per-
sonal achievements of the students’ education. 
The purpose of our research was to analyze the 
educational process in a higher technical insti-
tution of education concerning the formation of 
physical and health competences of future highly 
qualified specialists in the technical fields of pro-
duction and to characterize the peculiarities of 
physical activity of student youth in extracurricu-
lar activities. Research methods. To solve these 
problems we used the following research meth-
ods: psychological and pedagogical observa-
tion in order to find out the motivation of student 
youth to succeed in their activities; questionnaire; 
methods of psychological diagnostics in order 
to assess the mental state of persons, psycho-
emotional response to stress; physiological 
methods (heart rate, tonometry, functional tests) 
to identify a functional state of health; methods of 
motor tests to determine the individual motor abil-
ities of students. Results. The pedagogical con-
ditions, which are substantiated and experimen-
tally tested, which ensure the effective formation 
of physical and fitness competences, maintain 
a healthy lifestyle for modern students, and ori-
ent the youth to a qualitatively active, positively 
charged (health-saving) environment in higher 
technical education.
The peculiarities that distinguish non-academic 
independent work from the classroom are marked, 
namely: organization of students and teachers 
outside the educational time, close boundaries 
of subject communication (professional-applied 
component), voluntary participation in sports 
and recreation activities, flexibility, variety of 
forms in outside educational work, pronounced 
emotional and creative character (psychologi-
cal component), replenishment and enrichment 
with new knowledge and practical skills. The 
section of extracurricular activity is provided with 
educational and methodical material and orga-
nizationally planned. However, we believe that 
it needs constant updating and improvements 
in accordance with modern sports and well-
ness programs, trends in education and sports.
Key words: self-organization, environment, 
competence, student youth, health, education, 
personality.
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  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Як свідчить історичний досвід, період інтенсивних 
реформ завжди негативно відбивається на соці-
альній сфері. Не винятком є розвиток фізичної 
культури та спорту, зокрема серед студентської 
молоді, яка в умовах розбалансування системи 
вузівського фізичного виховання швидко втрачає 
мотивацію до занять руховою активністю.

Життя і навчання студентів поряд із загаль-
ними характеристиками проблем життя сучасної 
людини – соціально-економічними, духовними, 
матеріальними, екологічними – має цілу низку 
особливостей, які притаманні цій категорії молоді. 
Нове покоління незалежної України виросло в умо-
вах становлення ринкової економіки. Воно суттєво 
відрізняється від попередніх і має свої цінності та 
пріоритети, з якими потрібно рахуватися. Сучасні 
науковці стверджують, що лише сформована з 
чітко визначеними гуманістичними орієнтаціями 
молода людина (особистість) за умови фізичної 
та психологічної підтримки спроможна протидіяти 
тискові згаданих негативних чинників і залиша-
тись фізично і психічно здоровою, врівноваженою, 
толерантною, здатною контролювати й регулю-
вати власний психічний стан, що абсолютно необ-
хідно для забезпечення становлення майбутнього 
молодого фахівця. Все наведене підвищує значи-
мість предмета наших досліджень.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сучасна система освіти, яка розвивається в умо-
вах статусності відповіді на потреби людини зна-
йти своє місце і можливості до самоорганізації та 
самореалізації у новому глобальному просторі, 
своїми орієнтирами починає вбачати не лише зна-
ння, уміння й навички, але й загальну фізичну, 
психологічну, моральну складові частини людини. 
Загальна спрямованість на гармонійний розвиток 
особистості визначає головну мету сучасної освіти 
як розвиток можливостей особистості, які потрібні 
їй самій та суспільству, як включення її в соці-
ально-ціннісну діяльність [4, с. 187].

У системі вищої освіти особливого значення 
набувають принципи виховання, орієнтовані 
на визнання цінності студента як особистості, 
його права на вільний розвиток і прояв своїх 
здібностей. Таким чином, формування про-
фесійної компетентності майбутніх високок-
валіфікованих фахівців технічного профілю є 
соціально значущою проблемою, а інноваційні 
процеси, що відбуваються в системі сучасної 
технічної освіти, виступають механізмом розро-
блення нових цілей, змісту й технологій форму-
вання фізкультурно-оздоровчої компетентності 
студентів у технічних навчальних закладах.  
Аналіз стану висвітлення проблеми свідчить про 
те, що питанням підготовки майбутніх високок-
валіфікованих фахівців технічних напрямів при-
свячено чималу кількість наукових праць вітчиз-
няних та зарубіжних учених:

 – упровадження компетентнісного підходу  
в систему освіти висвітлено у роботах 
Є.Н. Приступи (2012),  А.В. Цьося, (2017), І.В. Ман-
желей  (2016) та ін.;

 – основи професійної підготовки майбутніх 
педагогів у вищих навчальних закладах, осо-
бливості формування їхньої професійної компе-
тентності розкривають В.П. Андрущенко (2015), 
О.В. Тимошенко (2018), Н.Н. Завидівська, (2015), 
Л.В. Волков (2013), Н.В. Москаленко (2014) та ін.;

 – руховій активності як складнику здорового 
способу життя приділяють увагу О.Д. Дубогай 
(2018), Г.П. Грибан (2016), Л.П. Сущенко (2019) та ін.

Обмеження рухової активності студентів зни-
жує захисні механізми організму до несприятли-
вих впливів навколишнього середовища, сприяє 
розвитку схильності до різних захворювань. Сис-
тематичні заняття фізичними вправами, оздо-
ровчою фізичною культурою піднімають орга-
нізм на новий, більш високий рівень розвитку. 
Інтенсивні спортивні заняття формують також 
пристосувальні перетворення в організмі, які 
не можуть бути досягнуті у звичайному дозова-
ному використанні засобів фізичної культури та 
фізичній роботі. Важливу роль у залученні сту-
дентів до активних занять фізичними вправами 
відіграють спортивні традиції сім’ї, школи, ЗВО, 
система освіти, місце і роль фізичного виховання 
та спорту в цій системі, наявність сучасних про-
грам фізичного виховання та їх виконання викла-
дачами [2, с. 38].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У літературних джерелах 
та наукових публікаціях О.В. Тимошенко (2018), 
Г.П. Грибана (2016), О.Д. Дубогай (2018), О.Г. Гла-
дощука (2017) обґрунтована актуальність побу-
дови освітньо-орієнтованого, здоров’язберігаючого 
середовища для формування фізкультурно-оздо-
ровчої компетенції, але структура, зміст і проце-
дура їх побудови та фізкультурно-оздоровчі, спор-
тивні уподобання, потреби студентської молоді 
не висвітлюються. Навчально-виховний процес з 
фізичного виховання потребує оновлення і модер-
нізації, які мають закласти основи фізкультурно-
оздоровчої компетентності майбутнього фахівця в 
дотриманні здорового способу життя.

Мета проведеного нами дослідження – зро-
бити аналіз освітнього процесу вищого технічного 
навчального закладу із формування фізкультурно-
оздоровчої компетентності майбутніх висококва-
ліфікованих фахівців технічних галузей виробни-
цтва та охарактеризувати особливості фізичної 
активності студентської молоді у позанавчальній 
діяльності.

Завдання дослідження:
1) визначити сутність та значення освітнього 

здоров’язберігаючого середовища у вищому тех-
нічному навчальному закладі;
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2) визначити показники ефективності фізичної 
активності студентської молоді у позанавчальній 
діяльності.

Методи дослідження. Для вирішення постав-
лених завдань використовувалися методи дослі-
дження: психолого-педагогічне спостереження 
з метою з’ясування мотивованості студентської 
молоді на досягнення успіху в діяльності; анкету-
вання; методи психологічної діагностики з метою 
оцінки психічного стану осіб, психоемоційної реак-
ції на навантаження; фізіологічні методи (пульсо-
метрія, тонометрія, функціональні проби) з метою 
виявлення функціонального стану здоров’я; 
методи рухових тестів з метою визначення індиві-
дуальних рухових здібностей студентів.

Виклад основного матеріалу. На сучасному 
етапі розвитку технічної освіти Л.Л. Товажнянський 
визначив низку узагальнених завдань підготовки 
фахівців. Серед них, зокрема, – гуманітарна під-
готовка, самопізнання та саморозвиток професі-
оналізму, здібностей до самостійного мислення 
та самоорганізації, готовність до конкурентної 
боротьби, формування духовності, моральності, 
естетичних ідеалів та смаків, індивідуальної 
та професійної психофізичної культури [6, с. 5]. 

У вищому технічному закладі освіти навчальна 
дисципліна «Фізичне виховання» за своєю суттю – 
єдина орієнтована дисципліна, що робить прямий, 
а не опосередкований вплив на здоров’я студент-
ської молоді, орієнтована на формування його 
фізкультурно-оздоровчих компетенцій у процесі 
спеціально організованої навчальної та позана-
вчальної рухової діяльності.

Змістовий і системний аналіз компетентнісного 
підходу до навчальної діяльності з фізичного вихо-
вання та фізкультурно-оздоровчих заходів в уні-
верситетах дали змогу виділити складники фіз-
культурно-оздоровчої компетентності майбутніх 
висококваліфікованих фахівців. Основоположною 
ідеєю є те, що фізкультурно-оздоровчі компетент-
ності студентів забезпечують процес саморозвитку 
і самовдосконалення, збереження здоров’я, під-
тримання високого рівня фізичної підготовленості 
і працездатності, дотримання здорового способу 
життя, наявність умінь і навичок залучити до цього 
інших у процесі професійної діяльності [3, с. 9].

Процес розвитку фізкультурно-оздоровчої ком-
петентності студентів має три стадії: становлення, 
активний розвиток і стадія саморозвитку. 
На стадії становлення відбувається засвоєння 
студентами необхідних знань щодо режиму рухової 
активності та оздоровчих технологій, формування 
відповідних умінь і навичок, формування мотива-
ції до систематичних занять фізичними вправами, 
ціннісного та позитивного ставлення до власного 
здоров’я. На стадії активного розвитку студенти 
осмислено оперують знаннями і використовують 
уміння та навички, мають потребу в особистій 

самореалізації в освітньому середовищі, мають 
такі розвинені якості, як рефлективність, креатив-
ність, критичність мислення, мають сформовані 
навички саморегуляції навчально-пізнавальної 
діяльності. Основна мета стадії саморозвитку – 
розвиток самостійності, творчої активності, само-
організації та самоуправління своєю діяльністю, 
актуалізація потреби у саморозвитку [1, с. 135].

Провідний науковець І.В. Манжелей ствер-
джує, що в процесі формування фізкультурних 
компетенцій максимум уваги необхідно приділяти 
набуттю особового досвіду фізкультурно-спор-
тивної діяльності через організацію різного роду 
практик і фізкультурно-спортивних середовищ. 
Важливо відзначити, що у разі середовищного під-
ходу акценти в діяльності викладача зміщуються з 
активного впливу на особу студента в сферу побу-
дови елективного (позанавчального) середовища 
фізичного виховання, яке насичується різними 
мікросередовищами, а також сприятливе для 
активізації внутрішніх механізмів саморозвитку та 
самовираження студентської молоді [5, с. 274].

Для вирішення поставлених завдань дослі-
дження із формування фізкультурно-оздо-
ровчої компетенції студентської молоді ми 
запропонували реалізацію педагогічних умов орі-
єнтування студента на якісно активне, позитивне 
(здоров’язберігаюче) середовище у вищому тех-
нічному навчальному закладі. Реалізація педа-
гогічних умов орієнтування студента на культи-
вування спортивного стилю життя, можливості 
участі у спортивно-масових заходах різного рівня, 
досягнення спортивних результатів з метою само-
реалізації і самовираження в Дніпровському дер-
жавному технічному університеті здійснюється 
в рамках фізкультурно-оздоровчої освіти та Кон-
цепції виховної роботи університету. Навчальна 
дисципліна «Фізична культура», на нашу думку, 
сприяє інформаційному орієнтуванню студента на 
здоровий спосіб життя за рахунок поєднання двох 
компонентів – базового (обов’язкового) та елек-
тивного (для вирішення окремих завдань). Опти-
мальне поєднання змісту базового та елективного 
компонентів програми дисципліни «Фізична куль-
тура» ми пов’язуємо з реалізацією, з одного боку, 
отримання інформації від студентів, а з іншого – 
надання більш повної інформації студентам у тео-
ретичному і практичному розділах програми щодо 
орієнтування їх на здоровий спосіб життя.

У Дніпровському державному технічному уні-
верситеті в 2017 році було розроблено «Поло-
ження про організацію студентського рейтингу». 
Метою впровадження студентського рейтингу є 
підвищення рівня мотивації студентів до отри-
мання кращих результатів у навчанні, а також до 
більш результативної участі студентів у науковій, 
громадській, спортивній роботі та у художній само-
діяльності факультету та університету. Усі резуль-



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

129

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

тати діяльності студентів оцінюються балами. Мак-
симальна кількість балів, розрахованих за всіма 
критеріями, становить 100 балів. У тому числі 
максимальна кількість балів за навчальну роботу 
становить 90 балів, максимальна сума балів за всі 
інші види роботи та діяльності – 10 балів.

Дослідження проводилось з 2017 року 
по 2019 рік за програмою НДР «Психолого-педаго-
гічні умови вдосконалення рівня фізичної культури 
студентської молоді в процесі формування про-
фесійної компетентності». У дослідженні брали 
участь студенти І–ІІІ курсів, які за станом здоров’я 
зараховані до основної та підготовчої медичної 
груп. Психолого-педагогічне дослідження прово-
дилось у три етапи. На І етапі (перший  курс) стави-
лися такі задачі: отримання первинної інформації 
(анкетування); отримання практичних показників 
за ЗФП (контрольні нормативи та тести). На ІІ етапі 
(другий та третій курси): психолого-педагогічне 
спостереження; надання теоретичного матері-
алу; отримання показників із ЗФП та ігрових видів 
спорту. На ІІІ етапі (четвертий курс): отримання 
підсумкової інформації про рівень фізкультурно-
оздоровчої активності студентської молоді.

На лекціях з фізичного виховання студентів 
І курсу знайомили з тими якостями, які забезпе-
чують успішне опанування професійних навичок. 

Надавалася інформація про способи діагностики 
загальної і спеціальної фізичної підготовленості і 
методичні матеріали з її визначення та оцінки.

На практичних заняттях проводилося тес-
тування із загальної і спеціальної фізичної під-
готовленості, надавалася інформація про зміст 
і методику складання індивідуальних програм 
самостійних занять.

У позанавчальний час в університеті як органі-
зовані заняття студентам пропонувалися на вибір 
секції з легкої атлетики, баскетболу, атлетичної гім-
настики, волейболу, настільного тенісу та аеробіки.

Усім студентам давалася психологічна наста-
нова на досягнення нормативного рівня розвитку 
загальнофізичних і професійно-прикладних фізич-
них якостей, які сприяють загальному безпечному 
рівню фізичного здоров’я та успішному опану-
ванню професійних навичок, тобто мета у всіх сту-
дентів була одна й та сама, а засоби і форми занять 
фізичними вправами, руховий режим були різними.

Також на першому етапі було проведено статис-
тичне опитування, в якому взяли участь 350 рес-
пондентів, студентів першого курсу – представ-
ників різних факультетів денної форми навчання. 
Зробивши аналіз отриманих даних (рис. 1), ми 
встановили, що головним на заняттях з фізичного 
виховання 68% студентів вважають отримання 

Таблиця 1
Позанавчальна діяльність студентської молоді (%)

№ Спортивна та фізкультурно-оздоровча діяльність
студентів І курс ІІ курс ІІІ курс

1 Спортивні секції університету 8,4 8,2 6,0
2 Спортивні заходи університету 12,0 12,6 10,4
3 Фізкультурні та спортивні організації, клуби 7,6 5,2 1,4
4 Самостійні заняття 26,8 32,4 32,0
5 Участь у спортивно-масових та оздоровчих заходах 32,6 43,6 36,4

Отримання заліку
68%

Підготовка до 
професійної 
діяльності

5%

Всебічний 
розвиток

12%

Досягнення 
максимального 

результату
10%

Привернути увагу
5%

Рис. 1. Результати мотивацій до занять з фізичного виховання студентів І курсу ДДТУ
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заліку з фізичного виховання як одного з багатьох 
заліків у програмі навчання, на всебічний розвиток 
відведено 12%, досягнення максимального резуль-
тату – 10%, привернути увагу до себе та підготовку 
до професійної діяльності – відповідно по 5%. 

Для визначення рівня фізкультурно-оздоровчої 
активності студентської молоді нами був проведе-
ний аналіз участі студентської молоді у спортивно-
масових та фізкультурно-оздоровчих заходах уні-
верситету. Проведення Спартакіади університету 
серед студентських команд факультетів вирішує 
завдання популяризації студентського спорту, 
укріплення зв’язків між факультетами, укріплення 
студентського середовища у рамках реалізації 
Концепції виховної роботи Дніпровського держав-
ного технічного університету.

Відповідно до «Положення про організацію 
студентського рейтингу» студенти мали можли-
вість протягом усього навчального року заробляти 
додаткові бали своєю участю у позанавчаль-
ній діяльності. Студентам була дана можливість 
активно долучатись до фізкультурно-оздоровчого 
та спортивного життя університету, займаючись 
у спортивних секціях (легкої атлетики, волей-
болу, баскетболу, футболу, атлетичної гімнастики, 
настільного тенісу, спортивної аеробіки, шашок 
та шахів), беручи активну участь у змаганнях 
(Спартакіада університету, кубки деканів, легкоат-
летичні пробіги), а також у туристичних заходах. 
Участь у міських та обласних змаганнях та спор-
тивно-оздоровчих заходах студенти мали підтвер-
дити відповідними документами.

Студенти з ослабленим здоров’ям, які з ура-
хуванням діагнозу захворювань і рішенням лікар-
няної комісії переведені до спеціальної медичної 
групи, також мають можливість заробити додат-
кові бали за рахунок участі у спортивних змаганнях 
та фізкультурно-оздоровчих заходах як помічники 
судді або волонтерської діяльності. Також сту-
денти спеціальної медичної групи беруть активну 
участь у конкурсі соціального плаката «Здоровий 
спосіб життя».

Проведене дослідження підтверджує, що 
на кожному з трьох етапів найбільшого розви-
тку набувають окремі компоненти фізкультурно-
оздоровчої компетентності. На підготовчому етапі 
такими компонентами є мотиваційний та емо-
ційно-вольовий, на другому етапі (базовому) – 
когнітивний та діяльнісний, на третьому етапі від-
бувається інтегрування всіх компонентів на базі 
рефлексивної діяльності. 

Висновки. Обґрунтовані та експериментально 
перевірені педагогічні умови, які забезпечують 
ефективність формування фізкультурно-оздо-
ровчої компетентності, ведення здорового спо-

собу життя сучасними студентами та орієнтують 
молодь на якісно активне, позитивно заряджене 
(здоров’язберігаюче) середовище у вищому тех-
нічному навчальному закладі.

Доведена ефективність формування фіз-
культурно-оздоровчої компетентності студентів 
у здоров’язберігаючому середовищі вищого тех-
нічного закладу освіти, що проявилося у підви-
щенні показників їх активності у позанавчальній 
діяльності, в підвищенні показників мотивації та 
потреб до рухової активності, в достовірному під-
вищенні фізкультурної обізнаності і позитивній 
динаміці їхнього фізичного стану та фізичній під-
готовленості. Відзначено особливості, що вирізня-
ють позанавчальну самостійну роботу від аудитор-
ної, а саме: організація у рамках позанавчального 
часу студентів і викладачів, тісний межпредмет-
ний зв’язок (професійно-прикладний складник), 
добровільність участі у спортивних та оздоровчих 
заходах, гнучкість, різноманітність форм позана-
вчальної роботи, яскраво виражений емоційний та 
творчий характер (психологічний складник), попо-
внення і збагачення новими знаннями та практич-
ними навичками.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Нині суспільство висуває низку завдань, які поля-
гають у пошуку нових шляхів підготовки сучасного 
вчителя. Відповідно до Концепції «Нова укра-

їнська школа» (2016 р.) формування готовності 
майбутніх учителів початкової школи до взаємодії 
з учасниками освітнього процесу є актуальним та 
складним завданням, що потребує вироблення 
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аспірантка кафедри педагогіки 
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У статті автор розкриває проблему фор-
мування готовності майбутніх учителів 
початкових класів до взаємодії з учасниками 
навчально-виховного процесу. Проаналі-
зовано визначення термінів «взаємодія», 
«педагогічна взаємодія». Виділено особли-
вості педагогічної взаємодії, а саме: визна-
чення соціокультурної та освітньої ситуації; 
взаємозв’язок соціальних, психологічних та 
педагогічних підходів в організації педагогіч-
ної взаємодії; послідовність, наступність та 
одночасність розсуду педагогічної взаємодії; 
необхідність створення умов для самоак-
туалізації та самореалізації кожного учас-
ника (вчителя, учня, батьків, адміністрації 
навчального закладу), що входить до сис-
теми педагогічної взаємодії.
Проаналізовано функції педагогічної вза-
ємодії, зокрема: специфічну та пізнавальну 
функції, що пов’язані з необхідністю розу-
міння, розуміння та вирішення найближчої 
навчальної, проблемної ситуації в процесі 
спільного мислення; комунікативну та роз-
виваючу функції діалогу у процесі розвитку 
навичок спільної роботи в групі, а також 
усвідомлення логіки та послідовності мір-
кувань; соціально-орієнтаційну функцію, яка 
орієнтована на виховання стійкої позиції 
студента, на його самореалізацію та само-
актуалізацію, адекватну соціальним потре-
бам суспільства.
Представлена структура готовності май-
бутніх учителів початкових класів до педа-
гогічної взаємодії з учасниками навчально-
виховного процесу у вигляді структурних 
компонентів, а саме: ціннісно-мотиваційний 
компонент, який передбачає формування 
професійних цінностей, спонукає до твор-
чості, формує в уяві модель педагогічної 
взаємодії; пізнавально-діяльнісний компо-
нент передбачає формування готовності 
майбутнього вчителя до педагогічної вза-
ємодії через формування професійної компе-
тентності, яка охоплює теоретичні знання 
з їх застосуванням на практиці; особис-
тісно-творчий компонент, що являє собою 
сукупність професійно значущих якостей 
та креативності, які надають професій-
ній діяльності вчителя яскраво вираженого 
особистісного характеру; рефлексивно-
оціночний компонент, який представлений 
здатністю до рефлексії та творчого само-
розвитку, а також здатністю оцінювати 
результати педагогічної взаємодії та влас-
ної діяльності.
Ключові слова: вчитель початкових класів, 
професійне навчання, готовність майбут-
ніх учителів початкових класів, навчально-

виховний процес, педагогічна взаємодія, 
учасники навчально-виховного процесу.

In the article the authors reveal the problem of 
forming the readiness of future primary school 
teachers to interact with the participants of the 
educational process. The definitions of the terms 
“interaction”, "pedagogical interaction” are anal-
ysed. The features of pedagogical interaction are 
distinguished, namely: determination of socio-
cultural and educational situation; interconnec-
tion of social, psychological and pedagogical 
approaches in the organization of pedagogical 
interaction; consistency, continuity and simulta-
neous discretion of pedagogical interaction; the 
need to create the conditions for self-actualiza-
tion and self-realization of each subject (teacher, 
student, parents, administration of the educa-
tional institution) included in the pedagogical 
interaction system.
The functions of pedagogical interaction are 
analysed, in particular: a specific and cognitive 
function, which is connected with the need to 
understand, understand and solve the imme-
diate educational, problematic situation in the 
process of common thinking; the communicative 
and developing function of dialogue, in the pro-
cess of developing the skills of working together 
in a group, as well as an awareness of the logic 
and sequence of reasoning; social-orientation 
function, which is focused on nurturing a stable 
position of the student, on his self-realization and 
self-actualization, adequate to the social needs 
of society.
The structure of future primary school teachers’ 
readiness for pedagogical interaction with the 
participants of the educational process in the form 
of structural components is presented, namely: 
value-motivational component that anticipates 
the formation of professional values, motivates to 
creativity, forms in imagination a model of peda-
gogical interaction; cognitive-activity component 
involves the formation of the future teacher’s 
readiness for pedagogical interaction through 
the formation of professional competence, which 
covers theoretical knowledge with their applica-
tion in practice; personality-creative component, 
which is a set of professionally significant quali-
ties and creativity, which give the teacher profes-
sional activity of a pronounced personal character; 
reflexive-evaluation component, which is repre-
sented by the ability to reflect and creative self-
development, as well as the ability to evaluate the 
results of pedagogical interaction and own activity.
Key words: elementary school teacher, voca-
tional training, readiness of future elementary 
school teachers, educational process, pedagogi-
cal interaction, participants in the educational 
process.
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таких педагогічних умінь у майбутніх педагогів, 
які сприяють розвитку особистості як самого вчи-
теля, так і школяра. Під час взаємодії учасників 
освітнього процесу (вчителя, учня, батьків, адміні-
страції закладу освіти) на перший план висувають 
завдання розвитку індивідуальності дитини, її зді-
бностей і нахилів, розкриття творчого потенціалу 
здобувачів освіти. Сучасний стан діяльності вчи-
телів початкової школи щодо організації педагогіч-
ної взаємодії, посилена увага до питань співпраці 
в освітньому процесі є передумовою до необхід-
ності удосконалення професійної підготовки май-
бутніх учителів до взаємодії з учасниками освіт-
нього процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Формування готовності до професійної діяльності 
майбутнього педагога завжди було актуальною 
проблемою, на яку звертали увагу педагоги-кла-
сики (А. Дістервег, Я. Коменський, К. Ушинський, 
В. Сухомлинський, М. Стельмахович та ін.). 
Питання міжособистісної взаємодії досліджували 
В. Зінченко, А. Добрович, І. Зимня, В. Кудашова, 
Н. Новікова, Г. Цукерман та ін. Теоретичні аспекти 
налагодження взаємодії в навчальному процесі 
вивчали B. Гершунський, І. Демакова, А. Джурин-
ський, Г.  Зборівський, Б. Лихачов, І. Підласий та 
ін. Психологічні основи взаємодії між учасниками 
освітнього процесу висвітлено у працях Б. Ана-
ньєва, Р. Бенедикта, О. Больнова, Р. Лохнера, 
М. Міда, В. Кулікова, які досліджували наукові 
розвідки того чи іншого аспекту взаємодії в кон-
тексті освітніх змін. Педагоги-новатори В. Сухом-
линський, О. Захаренко, Ш. Амонашвілі впро-
ваджували гуманістичні зразки налагодження 
педагогічної взаємодії з учнями в умовах школи. 
Технологічні підходи до організації взаємодії 
в педагогічному процесі відображені в роботах 
В. Дьяченко, І. Іванова, Г. Селевко.

Однак аналіз наявного педагогічного досвіду та 
наукових досліджень із зазначеної проблеми дає 
змогу стверджувати, що формування готовності 
майбутніх учителів до взаємодії з учасниками 
освітнього процесу потребує подальших теоретич-
них та практичних досліджень у зв’язку з рефор-
муванням початкової школи та оновленням вимог 
до професійної підготовки педагогів для реалізації 
ідей Концепції Нової української школи. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Поза увагою вчених, 
дослідників залишається проблема формування 
готовності майбутніх учителів початкової школи 
до взаємодії з учасниками освітнього процесу під 
час професійно-педагогічної освіти; визначення 
структурних компонентів готовності майбутніх учи-
телів початкової школи до педагогічної взаємодії, 
що сприяють ефективному формуванню. 

Мета статті полягає в аналізі педагогічної вза-
ємодії як загальнонаукової та педагогічної катего-

рії та її функцій в освітньому процесі;  визначенні 
структурних компонентів готовності майбутніх учи-
телів початкової школи до взаємодії з учасниками 
освітнього процесу.

Виклад основного матеріалу. Вирішення про-
блеми формування готовності майбутніх учителів 
початкової школи до взаємодії з учасниками освіт-
нього процесу потребує розкриття понять «вза-
ємодія» та «педагогічна взаємодія».

Термін «взаємодія», згідно з академічним тлу-
мачним словником, складається із двох частин 
«взаємо» і «дія». «Взаємний» означає «той, який 
однаково виявляється з двох сторін, обопільний»; 
«дія» – це сукупність вчинків кого-небудь [9, с. 208].

У педагогічній взаємодії передбачають участь 
різних сторін, але це зовсім не означає, що цих 
сторін може бути тільки дві (як на це вказує визна-
чення «обопільний»). Саме педагогічна взаємо-
дія – явище надзвичайно різнобічне, тому воно 
включає в себе: контакт у діаді (два учасники, 
прямо або опосередковано включені в освітній 
процес), тріаді (і далі за збільшенням кількості 
учасників: учитель, учень, батьки, адміністрація 
школи), групі як сукупному суб’єкті освітнього про-
цесу. Таким чином, залежно від конкретної ситуа-
ції кількість сторін, що беруть участь у педагогічній 
взаємодії, може бути різною, без обов’язкового 
посилання на двобічність. 

Педагогічну взаємодію, до налагодження якої 
має бути готовий  майбутній учитель, можна роз-
глядати як необхідну умову: особистісного само-
розвитку учнів і вчителя; вдосконалення освіт-
нього процесу.

Варто відзначити, що серед властивостей 
педагогічної взаємодії вчені виокремлюють такі, 
які характерні тільки для неї, а саме: 

 – детермінованість соціокультурної та освіт-
ньої ситуації, тобто будь-які дії під час взаємодії 
мають бути чіткими та однозначними;

 – взаємозв’язок соціальних, психологічних і 
власне педагогічних підходів в організації педаго-
гічної взаємодії;

 – послідовність, безперервність і одночасна 
дискретність педагогічної взаємодії;

 – необхідність створення умов для самоактуа-
лізації і самореалізації кожного суб’єкта (вчителя, 
учня, батьків, адміністрації закладу освіти), вклю-
ченого в систему педагогічної взаємодії [1, с. 4].

Педагогічна взаємодія, на думку О. Матвієнко, 
виконує низку функцій, зокрема:

 – конкретно-пізнавальну функцію, яка 
пов’язана з необхідністю в процесі спільних мір-
кувань зрозуміти, усвідомити і вирішити безпосе-
редню освітню, проблемну ситуацію;

 – комунікативно-розвиваючу функцію діалогу, 
в процесі якої виробляються навички спільної 
роботи в групі, а також усвідомлення логіки і послі-
довності міркувань;
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 – соціально-орієнтаційну функцію, яка орієн-
тована на виховання стійкої позиції учня, на його 
самореалізацію і самоактуалізацію, адекватну 
соціальним потребам суспільства [7, с. 125].

Таким чином, взаємодія виступає найбільш 
ефективним як у освітньому, так і у розвивально-
виховному плані способом комунікації між 
суб’єктами освітнього процесу, провідною ідеєю, на 
якій ґрунтується діяльність Нової української школи. 

У контексті реалізації ідей реформування 
основою організації сучасного освітнього про-
цесу є налагодження суб’єкт-суб’єктної взаємо-
дії його учасників, на чому наголошує професор 
О. Вишневський. Суб’єкт-суб’єктний тип освіт-
ньої взаємодії є оптимальним, бо, з одного боку, 
він зберігає за педагогом функцію керівництва, 
з іншого – надає учневі можливість діяти само-
стійно. Такі стосунки виступають психологічними 
засадами педагогіки взаємодії [4, с. 147].

Здійснюючи аналіз досліджень Ю. Вороні-
ної, Ф. Гоноболіна, Н. Кузьміної, В. Сластьоніна, 
Т. Смаглій, А. Щербакова, проблему підготовки 
до взаємодії майбутніх педагогів науковці розгля-
дають з позиції цілісного підходу до формування 
особистості майбутнього вчителя, аналізуючи 
зміст, структуру і форми підготовки студентів до 
професійної діяльності.

Узагальнюючи підходи вчених до формування 
готовності майбутніх вчителів до професійної 
діяльності, можна стверджувати, що готовність є 
цілісним стійким утворенням і має низку позитив-
них якостей, а саме: ґрунтується на досвіді; вільно 
актуалізується; стійка, не потребує постійно нового 
формування у зв’язку зі змінами в педагогічній 
ситуації; динамічна, легко піддається розвитку та 
може досягати більш високих рівнів  [3, с. 35]. 

Готовність майбутнього вчителя до взаємодії 
з  учасниками освітнього процесу можна виділити 
як частину готовності вчителя початкової школи 
до професійної діяльності і певний стан, який 
виникає внаслідок інтеґрації мотивів, установок, 
психологічних якостей, професійно-педагогічних 
знань, умінь і навичок, досвіду навчальної діяль-
ності в багатопредметному середовищі початкової 
школи та професійній індивідуальності.

Зміст професійної підготовки майбутніх учи-
телів до взаємодії з учасниками освітнього про-
цесу є відправною точкою у практичній діяльності 
та подальшій самоосвіті та самовдосконаленні 
педагогів. Це своєю чергою зумовлює вибір тех-
нологій професійної підготовки вчителів початко-
вої школи до взаємодії, що є синтезом науково 
обґрунтованого навчального матеріалу та мето-
дів навчання, що стимулюють навчально-пізна-
вальну діяльність. 

Структуру готовності до педагогічної взаємодії 
з учасниками освітнього процесу можна предста-
вити як сукупність взаємопов’язаних компонентів: 

 – ціннісно-мотиваційного; 
 – когнітивно-діяльнісного; 
 – особистісно-творчого; 
 – рефлексивно-оцінювального.

Вважаємо, що компоненти готовності вчи-
теля початкової школи до педагогічної взаємодії 
є пов’язаними складовими частинами й мають 
відображати найважливіші ознаки особистісної та 
діяльнісної сторін учасників освітнього процесу.

Таким чином, готовність до здійснення педа-
гогічної взаємодії з учасниками освітнього про-
цесу є одним з ефективних засобів вирішення 
проблеми якості початкової освіти, оскільки 
сприяє формуванню низки ключових компетен-
цій, таких як ціннісно-смислових, загальнокуль-
турних, навчально-пізнавальних, інформацій-
них, комунікативних в усіх учасників освітнього 
процесу [5, с. 32]. Це зумовлено тим, що впро-
вадження в освітній процес взаємодії на основі 
співпраці створює умови, які дають змогу учню 
знайти способи самореалізації; формують уміння 
самовдосконалення, самонавчання, самоосвіти; 
сприяють самовизначенню та самовираженню, 
становленню особистісних якостей учнів; підси-
люють мотивацію навчання.

Аналізуючи вищезазначене, ми вважаємо, 
що формування готовності майбутнього вчителя 
початкової школи до педагогічної взаємодії має 
відбуватися щодо кожного компонента.

Так, ціннісно-мотиваційний компонент перед-
бачає формування професійних цінностей, що 
пробуджує у майбутніх учителів відповідальне 
ставлення до педагогічної та професійної діяль-
ності; мотивів, які мотивують засвоєння професій-
них компетентностей; професійної спрямованості 
на позитивну модель педагогічної взаємодії, що 
слугує орієнтиром у професійному саморозвитку.

Когнітивно-діяльнісний компонент перед-
бачає формування професійної компетентності, 
яка поєднує сформованість теоретичних знань 
та умінь із застосуванням їх на практиці.

Особистісно-творчий компонент передбачає 
формування професійно значущих якостей, які 
надають професійній діяльності вчителя початко-
вої школи вираженого особистісного характеру.

Рефлексивно-оцінювальний компонент охо-
плює формування здатності до рефлексії як зді-
бності до оцінювання результатів педагогічної 
взаємодії й власної діяльності, а також творчого 
саморозвитку для підвищення її ефективності.

Висновки. Готовність майбутніх учителів почат-
кової школи до професійної діяльності – це процес 
взаємодії потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, 
мотивів, професійних знань та практичних умінь, 
а також професійно значущих якостей, що дає 
змогу фахівцеві ефективно здійснювати практичну 
діяльність. Формування готовності майбутніх учи-
телів початкової школи до взаємодії з учасниками 
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освітнього процесу є важливою складовою части-
ною їх підготовки як фахівців; складним і тривалим 
процесом, на результативність якого впливають 
різні чинники й умови. Сформована готовність до 
взаємодії з учасниками освітнього процесу спри-
ятиме швидкому адаптуванню майбутніх учителів 
до мінливих умов праці в Новій українській школі, 
використанню інноваційних підходів до успішного 
розв’язання завдань професійної діяльності. 

Перспективи подальшого наукового пошуку 
пов’язані з обґрунтуванням педагогічних умов, 
форм, засобів та методів формування готовності 
до взаємодії майбутніх учителів початкової школи 
з учасниками освітнього процесу в професійній 
діяльності.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Стрімкий розвиток у системі освіти України, інно-
ваційні технології навчання, упровадження у прак-
тику нових підходів до подачі інформації, яка над-
звичайно швидко оновлюється, вимагають від 
учителів початкової школи здатності мобільно і 
самостійно приймати рішення стосовно завдань, 
які можуть постати перед ними у власній педа-
гогічній діяльності. Тому ще під час навчання у 
вищих закладах освіти майбутній учитель має 
набути здібностей щодо самоактуалізації, само-

розвитку та самореалізації, які стануть ефектив-
ними показниками професіоналізму на шляху 
самовдосконалення особистості. Отже, форму-
вання особистості вчителя – це проблема не нова, 
проте надзвичайно актуальна в наш час. Вчите-
леві початкової школи потрібно створити всі умови 
для того, щоб його творчий потенціал не загубився 
в сучасному оточенні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цю 
проблему досліджували у педагогіці та психології 
в рамках «Я-концепції» (Р. Берне, Е. Еріксон), про-
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Стаття присвячена проблемі самореаліза-
ції особистості вчителя як важливого педа-
гогічного аспекту в проблемі самовиховання 
вчителя початкової школи. На основі аналізу 
наукових підходів до цієї проблеми виявлено, 
що категорія самореалізації, будучи пред-
метом міждисциплінарного вивчення, роз-
глядається такими науками, як філософія, 
психологія, соціологія, педагогіка тощо.
У статті розкрито сутність поняття 
«самореалізація», основні етапи розвитку 
цього поняття, необхідність професійного 
самовдосконалення майбутніх учителів. 
Механізм самореалізації особистості вчи-
теля початкової школи тісно пов’язаний з 
низкою основних понять («самоідентифі-
кація», «самопроєктування», «самоакту-
алізація», «самосвідомість» та «самови-
ховання»), які розглядаються як так звані 
етапи на шляху професійної самореалізації. 
Професійна самореалізація вчителя почат-
кової школи полягає у вияві свого «Я» у свідо-
мій, цілеспрямованій реалізації особистісно-
цінної, вільно обраної соціальної ролі. 
Висвітлено аспекти поняття «самореалі-
зація»: внутрішній (особистісний, завдяки 
якому така категорія визначає стан, мету 
або результат, яких можна досягнути в 
результаті власного росту і розвитку, 
аспект) та зовнішній (діяльнісний – само-
реалізація розглядається як процес і засіб 
досягнення успіху, безпосередньо і в профе-
сійній сфері). 
Розглянуто функції самореалізації вчителя: 
рефлексивну (свідому зміну себе і навколиш-
нього світу), ціннісну (оцінювання та вдоско-
налення себе), комунікативну (розуміння та 
взаємодію з іншими), мотиваційну (мотиви 
саморозвитку та самовдосконалення), домі-
нування яких буде залежати від специфіки 
професійної діяльності. 
Під поняттям «самореалізація вчителя 
початкової школи» розглянуто процес ціле-
спрямованого втілення опредметнених сут-
нісних сил, особистісних якостей та фахо-
вих компетентностей, що виявляються як 
здатність розкривати професійно-педаго-
гічний потенціал у  діяльності.
Ключові слова: самореалізація, особис-
тість, самореалізація особистості, само-
реалізація вчителя, самовиховання, само-
розвиток.

The article is devoted to the problem of self-
realization of the personality of the teacher as 
an important pedagogical aspect in the problem 
of self-education of the primary school teacher. 
Based on the analysis of scientific approaches 
to this problem, it is revealed that the category 
of self-realization, being the subject of interdis-
ciplinary study, is considered by such sciences 
as philosophy, psychology, sociology, pedagogy 
and others.
The article describes the essence of the concept 
of “self-realization”, the main stages of develop-
ment of this concept, the need for professional 
self-improvement of future teachers. The mecha-
nism of self-realization of the elementary school 
teacher is closely related to a number of basic 
concepts (“self-identification”, “self-design”, 
“self-actualization”, “self-awareness” and “self-
education”), which are considered as so-called 
stages in the path of professional self-realization. 
The professional self-realization of the elemen-
tary school teacher is to express his/her “I” in a 
conscious, purposeful realization of a personally 
valuable, freely chosen social role.
Aspects of the concept of “self-realization” are 
covered: internal (personal, by which this cat-
egory determines the condition, purpose or result 
that can be achieved as a result of one’s own 
growth and development, aspect) and external 
(active – self-realization is considered as a pro-
cess and a means of success, directly and in the 
professional field.) aspects.
The functions of the teacher’s self-realization 
are considered: reflexive (conscious change 
of self and surrounding world), value (evalua-
tion and improvement of self), communicative 
(understanding and interaction with others), 
motivational (motives of self-development 
and self-improvement), the domination of 
which will depend on the specificity of the pro-
fession.
Under the concept of “self-realization of elemen-
tary school teachers” is considered the process 
of purposeful embodiment of tangible essential 
forces, personal qualities and professional com-
petences, which are manifested as the ability to 
uncover professional and pedagogical potential 
in the activity.
Key words: self-realization, personality, self-
realization of personality, teacher’s self-realiza-
tion, self-education, self-development.
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блеми людського «Я» і самосвідомості особистості 
(Р. Ленг, К. Роджерс та ін.), саморегуляції діяль-
ності (О. Конопкін, А. Сосніцький, Ю. Міславський, 
Г. Чернявська та ін.), самовизначення особистості 
(Е. Клімов, А. Пряжников та ін.), самовиховання 
особистості (Л. Рувінський та ін.)

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Як показав аналіз сучас-
них наукових публікацій, проблема самореалізації 
особистості вивчається вченими, однак потребує 
більш конкретного вивчення проблема самореалі-
зації особистості вчителя початкової школи.

Мета статті полягає в розкритті сутності 
поняття «самореалізація особистості вчителя» як 
важливого педагогічного аспекту в проблемі само-
виховання вчителя початкової школи.

Виклад основного матеріалу. Зміни в системі 
освіти України сприяли підвищеній увазі до особис-
тісного потенціалу людини, створення середовища, 
що допомагає саморозвитку особистості. Відпо-
відно, процес педагогічних інновацій, пошуку нових 
шляхів розв’язку педагогічних задач активно роз-
вивається. Діяльність сучасних учителів початко-
вої школи спрямована на організацію навчального 
процесу в умовах широкого вибору нових підходів. 
Тільки справжній професіонал, який здатний до 
самореалізації, може забезпечити її для учнів. Саме 
тому в наш час виникла необхідність формування 
спроможності вчителів початкової школи до творчої 
самореалізації у власній професійній діяльності.

Термін «самореалізація» історично пройшов 
декілька етапів розвитку. Вперше його визна-
чення сформувалося у Давній Греції, де його 
пов’язували із самопізнанням (“nosce de ips um”, 
Сократ), розкриттям власного духовного начала, 
пізнанням істини (Платон), розвитком потенційних 
можливостей особистості, «повнотою доброчес-
ності», а отже, щастям (Аристотель). З настан-
ням епохи Середньовіччя цю категорію розгля-
дали як постійне духовне самовдосконалення, 
служіння Богу та життя в гармонії з ним. В епоху 
Відродження філософи трактували самореаліза-
цію як суб’єктний процес якісних внутрішніх пере-
творень. Значний внесок стосовно обґрунтування 
цього концепту здійснили психологи гуманістич-
ного напряму (А. Маслоу, К. Роджерс, Е. Фромм). 
Саме тоді розглядалася характеристика особис-
тості, яка самореалізується, насамперед на рівні 
самоактуалізації як природної вродженої потреби. 
У наш час аналіз наукових підходів до цієї про-
блеми показав, що категорія «самореалізація», 
будучи предметом міждисциплінарного вивчення, 
розглядається такими науками, як філософія, пси-
хологія, соціологія, педагогіка тощо [10].

На філософському рівні під самореалізацією 
розуміють:

 – реалізацію життєвих цілей (Л. Фейєрбах, 
В. Мартинюк);

 – прояв власної індивідуальності (І. Кант, 
Г. Чернявська);

 – творіння власного життя на матеріалі своєї 
індивідуальності (Ж.-П. Сартр, М. Бердяєв);

 – розкриття індивідуальності особистості 
в процесі використання сутнісних сил особистості 
(В. Муляр, Л. Циренова);

 – розвиток своєї індивідуальності (Н. Полубаб-
кіна);

 – реалізацію сутності людини, її сил; реаліза-
цію своїх бажань, вмінь, самого себе (Р. Гегель, 
Б. Братусь, Л. Буєва, І. Донцов, І. Іванов, Л. Коган, 
І. Кон, В. Кемеров, Н. Кулик, Г. Чернявська).

Етап психологічного осмислення та вивчення 
явища самореалізації пов’язують із представ-
никами американської «гуманістичної психоло-
гії». У середині XX століття почалося інтенсивне 
вивчення феномена самореалізації та її ролі в роз-
витку особистості. Істотний внесок у розвиток ідеї 
самореалізації внесли А. Адлер, Р. Ассаджолс, 
А. Маслоу, Р. Олпорт, К. Роджерс, Е. Шострем, 
У. Шутц, Е. Еріксон та ін. Характерною рисою цієї 
течії є особлива увага до внутрішнього світу окре-
мої людини, її емоційної сфери. Їх дослідження 
здійснювалися в рамках ідеї життєвої страте-
гії людини, заснованої на перевазі внутрішніх і 
зовнішніх прагнень. Життєва стратегія – це мисте-
цтво організації власного життя, головною метою 
якого є пошук і здійснення свого унікального сенсу. 
Представників гуманістичної психології об’єднує 
загальний підхід до розгляду самоактуалізації, 
самореалізації особистості, що розуміється як 
«зростання зсередини», як властива потреба 
в неперервному саморозвитку. Окрім цього, 
в роботах зарубіжних психологів самоактуалізація 
розглядається в трьох аспектах: як потреба, про-
цес, як результат [12].

На думку дослідника І. Шендріка, особистість, 
яка самореалізується, – це людина, здатна само-
стійно визначити напрям свого розвитку, але яка 
при цьому не завжди чітко уявляє його кінцеві 
результати. Він говорить про те, що необхідно 
шукати шляхи подолання суперечностей спочатку 
між директивним характером проєктування освіти 
і прагненням особистості до життєвого й професій-
ного самовизначення, що відповідає принципам 
сучасної освіти, заснованим на синергетичному 
підході, зокрема, принципі самовизначення педа-
гогічних пріоритетів, який базується на закономір-
ності підвищення ефективності самоврядування 
й саморозвитку педагогічних систем [13]. Отже, 
поняття «самореалізація» на психологічному рівні 
розглядається як потреба в неперервному само-
розвитку, реалізації всіх своїх здібностей; процес, 
у результаті якого відбувається прояв, здійснення 
психологічних властивостей, якостей, цілей, сен-
сів, емоцій, відчуттів, можливостей, здібностей, 
самозвеличення індивідуальних можливостей 
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«Я»; відкриття і розвиток справжньої особистості, 
реалізація всієї людської індивідуальності; процес 
прояву, результат самовизначення.

У науковій літературі синонімами поняття 
«самореалізація» виступають терміни «само-
ствердження», «самоактуалізація», «самовира-
ження», «саморозкриття» тощо. Значна кількість 
науковців (Є. Андрієнко, Є. Горячева, Н. Кулик, 
Н. Полубабкіна) намагалися в своїх роботах пору-
шити питання про розмежування цих понять. 
На наш погляд, «самореалізація» є найбільш 
широкою і змістовою категорією, позаяк у ній зна-
йшли своє бачення і «самоздійснення», і «само-
актуалізація», і «самоствердження» особистості. 

Щоб з’ясувати сутність професійної самореа-
лізації вчителя початкової школи, потрібно зіста-
вити її з поняттям педагогічної діяльності (рис. 1.). 
Сучасні науковці дійшли висновку, що самореалі-
зація впливає на особистісний аспект педагогічної 
діяльності й полягає у виокремленні власного «Я» 
за допомогою свідомої, цілеспрямованої, соціаль-
ної ролі вчителя початкової школи [11].

Сучасними дослідниками пропонується різне 
трактування поняття «самореалізації вчителя 
початкової школи»:

 – стадія професійного розвитку вчителя, на 
якій вчителем як суб’єктом діяльності не тільки 
досягається професійна майстерність, але й гар-
монійно розвивається особистість (Л. Мітіна);

 – процес, під час якого відбувається усвідом-
лення особистістю того, чим  володіє і чого прагне 
досягнути, а також обрання практичних дій для 
реалізації досвіду (В. Радул);

 – практичне опредметнення сутнісних сил в 
умовах вільної педагогічної праці (І. Колеснікова);

 – процес реалізації цінностей за умови ефек-
тивної організації професійної діяльності вчителя 
(Р. Скульський).

Наявність значної кількості визначень зумов-
лена тим, що саме самореалізація вчителя 
початкової школи може бути одночасно як харак-
теристикою особистості загалом, так і рівнем її 
соціальної (професійної) активності зокрема. Тому 
механізм самореалізації особистості безпосеред-
ньо пов’язаний з такими категоріями, як самоіден-
тифікація (самовизначення, самоаналіз), само-
проєктування (самопланування, самоорганізація, 
самоуправління); самоактуалізація, саморозви-
ток, самовдосконалення, саморегуляція, самови-

ховання. Ці поняття можна охарактеризувати як 
так звані етапи на шляху самореалізації вчителя 
у професійній діяльності. Спробуємо визначити 
основні визначення поданих категорій. 

Самоідентифікація – це початкова точка про-
фесійного розвитку вчителя, усвідомлення ним 
свого покликання, вибору професії. Зазвичай цей 
етап настає під час вибору майбутньої професії і 
впливає на подальше життя людини. Н.  Нікітіна 
зазначала, що культура професійно особистісного 
самовизначення вчителя вказує на єдність свідо-
мості та діяльності, що визначають, з одного боку, 
внутрішні цінності, а з іншого – взаємозв’язок і від-
критість з навколишнім світом [7].

Проблема самопроєктування особистості вчи-
теля досліджувалася в психології, філософії та 
педагогіці. Філософи і психологи розглядали само-
проєктування як сутнісну природу людини, яка 
знаходить своє вираження в «її здатності будувати 
саму себе, а значить і змінювати зміст відповіді 
на питання про власну сутність» (А.  Леонтьєв), 
як спосіб культурного самовизначення, як меха-
нізм сприйняття наукового і художнього образу 
(А.  Счастливцев). У менеджменті обґрунтована 
ефективність використання самопроєктування 
як «навчання дією» (Л.  Гительман). Отже, само-
проєктування вчителя початкової школи можна 
розглядати як безперервний процес, який триває 
впродовж усього свідомого життя і скерований 
на створення, корегування, уточнення ідеаль-
ного образу себе як професіонала своєї справи. 
Таким чином, процес самопроєктування – це так 
зване програмування і конструювання провідних 
деталей майбутньої діяльності, що забезпечують 
успішне становлення професійної свідомості вчи-
теля і є невід’ємним чинником його саморозвитку 
та самореалізації [8].

Разом із тим самопроєктування особистості 
тісно пов’язане із самоактуалізацією. Вона перед-
бачає пізнавальну діяльність, звернення до 
самого себе задля актуалізації власних здібностей 
і якостей, потрібних для вдосконалення якостей 
особистісних та професійних. Тому дієвим чинни-
ком самоактуалізації є здатність до самоаналізу. 
Досвід рефлексії, спрямованої насамперед на 
особисту діяльність, власні вияви в педагогічному 
становищі, на думку І.  Зязюна, дають так званий 
ключ до наступної самостійної роботи стосовно 
самовдосконалення і дають змогу чітко форму-

І 

• Педагогічна 
діяльність

ІІ 

• Самореалізація 
особистості

ІІІ 

• Виявлення 
особистісного “Я” 
через реалізацію 

ролі вчителя

Рис. 1. Сутність самореалізації вчителя початкової школи



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

138 Випуск 22. Т. 4. 2020

вати інформаційні запити до джерел педагогічної 
науки, досвіду педагогів, науковців, колег [4].

Не менш важливу роль у становленні особис-
тості має людська самосвідомість. С.  Максименко 
трактував категорію «самосвідомість»  як усвідом-
лення людиною самої себе, її ставлення до навко-
лишнього світу та інших. Самоусвідомлення осо-
бистості вчителя початкової школи сприяє зміні 
процесів, що відбуваються, допомагає глибшому 
самопізнанню, критичності їх оцінки [6].

Поняття «самовиховання» – це завжди діяль-
ність, спрямована на внутрішні прагнення людини 
до кращої версії себе. А.  Бойко розглядав само-
розвиток і самореалізацію особистості вчителя 
як основні продукти самовиховання і не менш 
важливі функції власного стилю діяльності, без 
якого неможливо говорити про педагогічну май-
стерність учителя. Тому за допомогою самовихо-
вання, самопізнання і саморозвитку особистість, 
що вибрала професію вчителя початкової школи, 
здатна успішно реалізувати себе у педагогічній 
діяльності [2].

Педагогічна діяльність, своєю чергою, надзви-
чайно багатогранна, гуманістична і поліфункці-
ональна за своєю природою. Отже, професійна 
самореалізація вчителя початкової школи може 
повноцінно розвиватися тільки в умовах повноцін-
ного освітнього середовища. Завдання вчителя, 
який став на шлях самореалізації, – проєктувати 
власну діяльність у багатомірному освітньому про-
сторі. Завдання адміністрації освітнього закладу – 
створити всі умови для розвитку кожного вчителя. 

Розглядаючи поняття «самореалізація», можна 
виділити два аспекти: внутрішній – особистіс-
ний аспект, завдяки якому ця категорія визначає 
стан, мету або результат, яких можна досягнути 
в результаті власного росту і розвитку, та зовніш-
ній – діяльнісний аспект, коли самореалізація роз-
глядається як процес і засіб досягнення успіху, 
безпосередньо і в професійній сфері.

Зрозуміти основні функції професійно особис-
тісної самореалізації можна з огляду на специфіку 
діяльності людини, різносторонні відношення і 
спілкування, можливості і саморозвиток. Важли-
вою функцією в діяльності вчителя є рефлексивна. 
Ця функція характеризується бажанням людини 
свідомо і творчо змінити себе і навколишній світ. 
Якщо не розвивати цю функцію, то діяльність вчи-
теля призведе до вигорання, відсутності цілісного 
уявлення своєї діяльності та оцінки власної діяль-
ності, що призводить до зупинки професійно осо-
бистісного розвитку. Ціннісна функція дає змогу 
вчителю оцінювати і вдосконалювати себе. Від-
сутність ціннісної функції веде до того, що людина 
«губиться в житті», надає перевагу діяльності під 
чиїмось керівництвом, не проявляючи самостій-
ності. Водночас надмірний розвиток цієї функ-
ції призведе до втрати цікавості до навчання, бо 

людина не може співставити свої цінності із реаль-
ними можливостями. Комунікативна функція само-
реалізації вчителя пов’язана з потребою розуміти 
оточуючих та взаємодіяти з ними. Якщо не розви-
вати цю функцію, то діяльність людини зводиться 
до замкнутості і байдужості до себе і оточуючих. 
Такі працівники освіти, як правило, володіють 
низьким рівнем знань та вмінь. Мотиваційна функ-
ція дає змогу за наявності досить сильних і пози-
тивних мотивів спонукати людину до саморозвитку 
та самовдосконалення. За відсутності мотивації 
діяльність вчителя зводиться до того, що немає 
зацікавленості і бажання до вдосконалення [1].

Отже, всі вищезазначені функції пов’язані між 
собою та є залежними одна від одної. Самореа-
лізація вчителя буде залежати від діяльності, яка 
визначатиме домінування тієї чи іншої функції. 
Важливо, щоб провідною була мотиваційна функ-
ція, вона створює умови для самореалізації.

Висновки. Отже, узагальнюючи проаналізовані 
джерела, під поняттям «самореалізація вчителя 
початкової школи» можна розглядати процес ціле-
спрямованого втілення опредметнених сутнісних 
сил, особистісних якостей та фахових компетент-
ностей, що виявляються як здатність розкривати 
професійно-педагогічний потенціал у діяльності.

Трактуванням терміна «самореалізація» 
займалися багато науковців. Тому це поняття про-
йшло складний та тривалий етап у своєму роз-
витку. Самореалізація безпосередньо пов’язана 
з філософією та психологією. Механізм самореа-
лізації особистості вчителя початкової школи тісно 
пов’язаний з низкою основних понять, які розгля-
даються як так звані етапи на шляху професійної 
самореалізації. Професійна самореалізація вчи-
теля початкової школи полягає у вияві свого «Я» 
у свідомій, цілеспрямованій реалізації особис-
тісно-цінної, вільно обраної соціальної ролі. Також 
на особистісний розвиток вчителя впливають 
функції самореалізації. Вони є взаємопов’язаними 
та доповнюють одна одну. 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Базаева Ф.У. Функции самореализации буду-

щего педагога в его профессионально-личностном 
саморазвитии. Успехи современного естествозна-
ния. 2011. № 4. С. 143–144.

2. Бойко А.І. Самовиховання вчителя як чинник 
вдосконалення педагогічної майстерності. Вісник 
НТТУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка. 
2009. 3. С. 8.

3. Жураковская В.М. Самореализация личности 
как ведущая задача образования. Преподаватель 
ХХI века, 2007. 2. С. 176–182.

4. Зязюн І.А. Філософія педагогічної якості  
в системі неперервної освіти. URL: studentam.net.ua/
content/view/7596/97.

5. Загальна психологія. / За загальною редакцією 
академіка С.Д. Максименка. Вінниця : Нова Книга, 
2004.704 с.



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

139

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

6. Максименко С.Д. Психологія особистості.  
ТОВ «КММ». 2007. 296 с.

7. Никитина Н.Н. Становление культуры профес-
сионально-личностного самоопределения учителя : 
монография. Прометей, МНГУ, 2002. 316 с. 

8. Остапчук О.Є. Самопроєктування як засіб 
професійної самореалізації майбутнього вчителя. 
ВІСНИК НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педа-
гогіка. 2009. № 3.

9. Сластенин В.А. Профессионализм учителя 
как явление педагогической культуры. Педагогичес-
кое образование и наука. 2004. № 5. С. 4–15. 

10. Тимощук Г.В. Професійна самореалізація осо-
бистості як педагогічна проблема. Наукові записки 
кафедри педагогіки. 2018. № 43.

11. Чобітько М. Г. Особистісне і професійне 
самовизначення майбутнього вчителя. URL:  
http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_ 
e-magazine_pedagogical_science_arhiv_pn_n3_2009_
st_9/.

12. Чуба О.Є. Самореалізація особистості май-
бутнього вчителя як психолого-педагогічна про-
блема. Наукові записки Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла Коцю-
бинського. Серія «Педагогіка і психологія». 2012. 
№ 38. С. 398–402.

13. Шендрик И.Г. Самореализация личности в 
контексте проектирования образования. Педаго-
гика. 2004. № 4. С. 36.



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

140 Випуск 22. Т. 4. 2020

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Ще більш фундаментальною та загальною про-
блемою натепер є слабка відповідність виклада-
чів у закладах вищої освіти (далі – ЗВО) специфіці 
професійної діяльності у сфері зайнятості. Зараз 
стало необхідним засвоювати навички та знання 
поза робочим місцем. 

Сьогодні перед закладами вищої освіти постав-
лені завдання забезпечити високі освітні та нау-
кові стандарти, задовольнити культурні й соціальні 
потреби людей, суспільства та держави у процесі 
підготовки висококваліфікованих спеціалістів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дуальна система освіти вважається високое-
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Швидкі зміни в усіх сферах життя сучасного 
суспільства, активний розвиток новітніх 
технологій зумовлюють підвищення уваги 
до професійної підготовки фахівців у закла-
дах вищої освіти. Значні реформи у вищій 
освіті, зокрема на рівні функціонування про-
фесійної освіти, висувають вимоги і до вихо-
вання нового покоління, підготовки високок-
валіфікованих спеціалістів, актуалізують 
проблеми підвищення якості професійної 
підготовки через опанування знань, умінь і 
навичок обраної професії.
Населення України надзвичайно освічене, 
у загальному рейтингу ми на четвертому 
місці у світі за кількістю громадян, які 
мають вищу освіту. Однак за якістю підго-
товки персоналу в компаніях і організаціях 
ми 94-ті, а 80% громадян узагалі не вико-
ристовують свої дипломи за призначенням. 
Роботодавці скаржаться, що навіть магі-
стри виявляються не готовими до роботи, 
а тому студентську молодь доводиться 
перенавчати.
Термін «дуальна система» як педагогічний 
термін був уведений в середині 1960-х років 
у Німеччині – як нова, більш гнучка форма 
організації професійного навчання.
Як показує практичний досвід, поряд з отри-
маними студентами знаннями, уміннями 
та навичками, у формуванні майбутнього 
педагога саме рівень підготовки до про-
фесійної діяльності є важливим складником 
його характеристики. Отже, результатом 
роботи закладу освіти в теперішніх умо-
вах має стати переорієнтація освітнього 
процесу на формування у студентів компе-
тентностей, які відіграють важливу роль 
у розв’язанні фахових завдань. 
Усунення недоліків під час професійної під-
готовки студентів за використання тра-
диційних форм і методів навчання вбачаємо 
у впровадженні дуальної форми навчання 
в освітній процес закладів вищої освіти, яка 
дозволить подолати розрив між теорією і 
практикою. Саме в такому контексті вба-
чаємо професійну підготовку майбутніх 
фахівців, де б теоретична частина їх під-
готовки проходила в освітньому закладі, 
а практична – на робочому місці. 
Проте для реалізації буд-якої практичної 
чи наукової діяльності недостатньо висло-
вити міркування, потрібно знайти форму, за 
втілення в яку ця ідея могла б реалізуватись 
у житті, зробитися придатною для вико-
ристання. 

Ключові слова: професійна підготовка, 
вища освіта, студентська молодь, дуальна 
освіта, форми.

The rapid changes in all spheres of life in modern 
society, the active development of new technolo-
gies, lead to increased attention to professional 
training of specialists in higher education institu-
tions. Significant reforms in higher education, in 
particular at the level of functioning of vocational 
education, also require the education of a new 
generation in the training of highly qualified spe-
cialists, and actualize the problems of improv-
ing the quality of vocational training through the 
acquisition of knowledge, skills and skills of the 
chosen profession.
Ukraine’s population is extremely educated and 
we are ranked fourth in the world by number of 
citizens with tertiary education. However, the 
quality of training in companies and organiza-
tions is 94, and 80% of citizens do not use their 
diplomas for their intended purpose. Employers 
complain that even masters are not ready for 
work, and therefore student youth have to retrain.
The term “dual system” as a pedagogical term, 
was introduced in the mid-1960s in Germany – 
as a new, more flexible form of vocational training 
organization.
Practical experience shows that, in addition to the 
students’ knowledge, skills and abilities, in shap-
ing the future teacher, the level of preparation for 
professional activity is an important component of 
the future teacher’s characteristics. Therefore, as 
a result of the work of the educational institution 
in the present conditions, there should be a reori-
entation of the educational process to the acquisi-
tion of competencies by students, which play an 
important role in solving professional problems.
The elimination of shortcomings in the profes-
sional training of students using traditional forms 
and methods of learning, we see in the introduc-
tion of dual forms of education in the educational 
process of institutions of higher education, which 
will bridge the gap between theory and practice. 
It is in this context that we see the professional 
training of future specialists, where the theoreti-
cal part of their training would take place in an 
educational institution, and practical – in the 
workplace.
However, in order to carry out any practical or sci-
entific activity it is not enough to express an opin-
ion, it is necessary to find a form, embodied in 
which, this idea could be realized in life, become 
suitable for use.
Key words: vocational training, higher educa-
tion, student youth, dual education, forms.
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фективною у прискоренні переходу молоді від 
навчання до роботи, тому привернула свою увагу 
у світі протягом останніх років.

Аналізуючи «Концепцію підготовки фахівців 
за дуальною формою здобуття освіти в Україні», 
зазначимо, що залишається відкритим питання 
про те, які саме предметні знання та які педагогічні 
знання є справді функціональними й актуальними 
для професійної підготовки молодого покоління в 
закладах вищої освіти.

Проблему дуальної освіти в європейських 
освітніх закладах, яка посідає одне з важливих 
місць, висвітлено в роботах таких європейських 
дослідників, як: Д. Бауд, Дж. Бреннан, Дж. Гарнетт, 
І. Каннінгем, К. Костлі, Б. Літтл, І. Ніксон, Дж. Релін, 
Н. Соломон, Б. Уокмен та інші.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Кардинальні зміни, що від-
буваються в системі освіти України, потребують 
формування нового підходу до навчання фахівців, 
який забезпечить не лише високу якість знань, а 
й достатній рівень професійних навичок, розви-
ток самостійності в ухваленні рішень, уміння їх 
реалізовувати в майбутній професійній діяльності. 
Зв’язок між теорією та практикою є темою різно-
манітних наукових моделей і дискурсів і ще не 
з’ясований у повному обсязі [13, с. 29]. 

Мета статті – проаналізувати вплив дуальної 
освіти на процес підготовки студентів до їх профе-
сійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Конкурен-
тоспроможність України у світі і високий рівень 
життя громадян у першу чергу залежать від якіс-
ної професійної підготовки фахівців. Один із чіль-
них міжнародних лідерів із професійної підготовки 
висококваліфікованих працівників натепер – Євро-
союз, який, у свою чергу, завдячує новій системі 
професійної освіти і навчання – дуальній.

Незважаючи на високий рівень безробіття 
серед молоді в багатьох країнах Європейського 
Союзу, передбачається, що впровадження дуаль-
ної форми навчання в освітній процес є ключо-
вим чинником для забезпечення молоді прямим 
доступом до ринку праці. Крім того, розглядають 
її як стійку модель системи освіти, яка враховує 
потреби ринку праці та використовує їх для все-
бічного розвитку компетенції на основі професій-
ного стандарту. Це вигідно для підприємств, коли 
випускники навчальних закладів, яких вони бра-
тиммуть на роботу, матимуть широку кваліфікацію 
та будуть «професійно кваліфікованими». Тому 
підприємства, установи чи організації в момент 
прийняття на роботу не матимуть необхідності 
в «навчанні на роботі» [2]. Така форма роботи 
практикується в Німеччині, Данії та інших країнах 
Євросоюзу. Часто німецькі та датські системи про-
фесійної освіти подаються як прототипи подвійних 
систем навчання, які варто наслідувати [12, с. 6].

Німеччина є лідером в європейських країнах 
за кількістю дуальних програм. Це перша країна, 
яка розвинула дуальну систему навчання, завдяки 
якій економіка стала набагато сильнішою, а рівень 
працевлаштування молоді – найвищим. 

Навчання за дуальною освітою передбачає 
поєднання навчального та виробничого процесів. 
Це для нашої країни нова і перспективна форма 
здобуття якісної та професійної освіти [10].

Концепція з підготовки фахівців у закладах 
освіти за дуальною формою – це результат бага-
торічного проєкту, у якому були задіяні універси-
тети, міжнародні організації та Міністерство освіти 
і науки України, упровадження такої системи над-
звичайно актуальне. Спеціалісти повинні здобу-
вати знання високого рівня, а такі знання можуть 
надати заклади вищої освіти.

Процес напрацювання законодавчої бази, кра-
щих практик з імплементації дуальної освіти роз-
почався в Україні вже майже п’ять років тому.

Основним завдання запровадження дуаль-
ної освіти навчання в освітній процес закладів 
вищої освіти є усунення застарілих методів і форм 
навчання майбутніх фахівців, подолання розриву 
між теорією і практикою, підвищення рівня якості 
підготовки майбутніх кваліфікованих кадрів з ура-
хуванням вимог роботодавців [7].

Студенти поєднують навчання та стажування 
на підприємстві. Тому кількість підготовлених 
фахівців із конкретної спеціальності буде відпо-
відати замовленням конкретної кількості місць 
освітнім закладам від підприємств, які і будуть 
брати активну участь у розробленні та формуванні 
навчальної програми [6].

Ми повинні чітко відокремити досвід поєднання 
студентами навчання і роботи від дуальної освіти. 
Коли студент працює, він не відвідує обов’язкові 
заняття, які, звичайно ж, доведеться відпрацю-
вати. За дуальною формою навчання робота стає 
невід’ємною частиною навчання. Отже, кількість 
практичних годин на роботі, що приблизно дорів-
нює кількості навчальних годин у закладі вищої 
освіти, називається дуальною формою навчання 
[6]. В Україні вже запрацювала дуальна освіта, 
але це поодинокі випадки, а нам потрібна сис-
тема. Державним закладам вищої освіти потрібна 
підтримка бізнесу, за допомогою якого відбудеться 
швидка реалізація змін у системі освіти. Упрова-
дження дуальної форми навчання у ЗВО є вигід-
ним, тому що виші перебувають у постійному 
пошуку фінансів, які їм украй необхідні для онов-
лення застарілої матеріально-технічної бази. 

Сучасна вища освіта покликана забезпечити 
фундаментальну наукову і професійно-практичну 
підготовку до певного освітнього рівня. Тому 
ЗВО забезпечують таку підготовку фахівців щодо 
освітніх рівнів, які зазначені в Законі України 
«Про освіту» [5].
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Основна мета реформи вищої освіти – забез-
печення якості освіти. Поліпшення якості освіти 
зупинить відтік молодих людей за кордоном. 

Питання збільшення відтоку кваліфікованих 
фахівців з України обговорювались під час круг-
лого столу «Майбутнє ринку праці в Україні», 
організованого та проведеного 19 березня 2018 р. 
Учасники круглого столу обговорили питання фор-
мування та збереження трудового потенціалу 
з огляду на тенденцію масової міграції українських 
громадян працездатного віку, а також катастро-
фічну нестачу кадрів, необхідність запровадження 
нових форм і видів професійної підготовки, 
зокрема в закладах вищої освіти. Уже сьогодні 
вища освіта розвивається в контексті ринкових 
перетворень [14, с. 243].

До недавнього часу роботодавці не мали сут-
тєвого впливу на зміст освіти, повинні були при-
ймати фахівців після закінчення навчання з недо-
статнім рівнем умінь і знань, оскільки зміст освіти 
був поза їхнім контролем.

Як засіб забезпечення реалізації цього набору 
цілей треба виконати такі завдання:

 – провести глибокий аналіз потреб ринку праці 
щодо кваліфікованих спеціалістів відповідно до 
попиту на конкретні професії;

 – забезпечити відповідність попиту та пропози-
цій робочої сили щодо професій та спеціалізацій 
на ринку праці;

 – створити нові робочі місця для кваліфікова-
них працівників;

 – підвищити якість освітньої та професійної 
підготовки; 

 – розширити сфери підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації;

 – створити сучасні системи безперервного тру-
дового навчання;

 – запровадити концепції навчання протягом 
усього життя як звичайної практики [14, с. 244].

Основними умовами у виборі форм організації 
освітньої діяльності студентської молоді є: зміст 
дисципліни, тема й мета заняття, вибір основних 
методів і засобів навчання, побудова заняття, форми 
організації студентів на занятті, якість знань сту-
дентів, рівень педагогічної майстерності педагога.

У результаті навчання студенти повинні вивчати 
соціально-психологічний клімат у колективі; пра-
цювати з активом групи; застосовувати на практиці 
нові освітні технології; завбачувати рівень досяг-
нення мети інновацій; в умовах спільної діяль-
ності колективу залежно від виробничих завдань 
за відповідними методиками застосовувати адек-
ватні методи комунікації; розв’язувати практичні 
завдання, використовувати теоретичний матеріал 
та досвід під час вирішення завдань у майбутній 
професійній сфері діяльності.

Упровадження дуальної форми навчання 
привело до змін в освітньо-виховному про-

цесі, як-от: зміни в навчальному часі: теоретичні 
заняття – 30%, практика – 70% годин; запрова-
дження блочно-модульного освітнього процесу: 
теорія – 1–2 тижні, практика – 4–8 тижнів.

Як ми вже зазначали, невід’ємною складовою 
частиною підготовки фахівців у ЗВО є здобуття 
практичних навичок студентів. Аналізуючи сучас-
ний етап підготовки фахівців, ми бачимо, що від-
бувається тісний зв’язок із ринком, де пропозиції 
домінують над попитом. 

Через радикальні зміни соціально-економічних 
перетворень, які відбуваються у країні, спостері-
гається величезний розрив між попитом і пропо-
зицією. Щодо прогнозування запиту в підготовці 
спеціалістів у закладах вищої освіти, то тенден-
ція невідповідності темпів підготовки наукових та 
інженерних кадрів темпам наукового і технічного 
прогресу наявна дотепер.

Висновки. Охарактеризувавши дуальну форму 
освіти в Україні, зауважимо, щоб економіка нашої 
держави могла на рівних конкурувати з європей-
ськими країнами, необхідно готувати професійно 
підготовлених висококваліфікованих фахівців, 
які матимуть відповідний професійний рівень. 
Для цього насамперед необхідно змінити методоло-
гію, трансформувати навчальні програми відповідно 
сучасному рівню. Процес підготовки спеціалістів 
у закладах вищої освіти підтримується на держав-
ному рівні, його необхідно пришвидшити та впрова-
дити в якомога більшій кількості освітніх закладів.

Ми готові констатувати, що загальна тенденція 
освітніх реформ у цій частині абсолютно корек-
тна. Однак її реалізація на практиці стикається із 
серйозними перешкодами, тому великі зусилля 
щодо роз’яснення повинні бути зроблені на дер-
жавному рівні.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
У контексті модернізації навчального процесу, 
формування інформаційно-технологічного сус-
пільства, докорінні зміни в соціально-економіч-
ному, духовному розвитку держави потребують 
підготовки менеджерів фізичної культури нової 
генерації. Реалізація цього стратегічного завдання 

зумовлена також глибинними змінами в системі 
та структурі фізкультурної вищої освіти та необ-
хідністю інтеграції національної освіти в європей-
ський освітній простір [5, с. 82].

Сучасні умови функціонування фізкультурно-
спортивних організацій характеризуються склад-
ністю і динамічністю. Щоб вижити і розвиватися 

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ  
У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ
ORGANIZATION OF MANAGEMENT TRAINING SYSTEM  
IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
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Корольова М.В.,
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проректор з науково-педагогічної 
роботи
Харківської державної академії 
фізичної культури

Стаття присвячена одній з актуальних 
проблем – підготовці майбутніх керівни-
ків (менеджерів) фізкультурно-спортивних 
організацій різних форм власності. Зокрема, 
комплексно схарактеризовано організацію 
системи підготовки менеджерів у сфері 
фізичної культури та спорту. На основі 
проведеного аналізу науково-педагогічної 
літератури розглянуто досвід підготовки 
спортивних менеджерів у навчальних закла-
дах Великобританії, Франції, Швейцарії, 
Німеччини, Росії та в Україні. Виявлено, що 
лідером в Європі з підготовки менеджерів 
для сфери фізичної культури і спорту вва-
жається Великобританія. З’ясовано необ-
хідність підготовки спортивних менеджерів 
для українських фізкультурно-спортивних 
організацій у сучасних ринкових умовах функ-
ціонування. Установлено, що в Україні підго-
товка менеджерів для сфери фізичної куль-
тури і спорту почала здійснюватися із 2001 
року на базі Харківського державного інсти-
туту фізичної культури (зараз Академія) та 
із 2007 року на базі Національного універси-
тету фізичного виховання і спорту України. 
Сьогодні система підготовки спортивних 
менеджерів в Україні здійснюється також 
тільки двома закладами вищої освіти фіз-
культурно-спортивного профілю за двома 
освітньо-кваліфікаційними рівнями – бака-
лаврським і магістерським. Проаналізовано 
базові нормативно-правові акти, на основі 
яких здійснюється підготовка менедже-
рів у сфері фізичної культури та спорту в 
Україні. Проаналізовано статистичні дані, 
які щороку висвітлює центральний орган 
виконавчої влади у сфері фізичної культури 
і спорту, щодо кількості менеджерів у сфері 
фізичної культури і спорту. Подано резуль-
тати проведеного опитування здобувачів 
вищої освіти Харківської державної академії 
фізичної культури спеціалізації «Менедж-
мент у спортивній діяльності». У резуль-
таті дослідження ми дійшли висновку, що 
для підвищення якості професійної підго-
товки менеджерів в Україні необхідно приді-
ляти особливу увагу в навчальному процесі 
формуванню управлінських здібностей у 
здобувачів вищої освіти, активно викорис-
товувати інноваційні форми та методи 
навчання, постійно оновлювати навчальні 
програми відповідно до вимог практики, що 
сприятиме підвищенню конкурентоспро-
можності таких фахівців в сучасних ринко-
вих умовах функціонування фізкультурно-
спортивних організацій.

Ключові слова: менеджер, фізична куль-
тура, спорт, система, підготовка, фізкуль-
турно-спортивна організація.

This article is devoted to one of the topical prob-
lems of preparation of future managers (manag-
ers) of sports and sports organizations of different 
forms of ownership. In particular, the organization 
of the system of training of managers in the field 
of physical culture and sports is characterized. 
On the basis of the analysis of the scientific and 
pedagogical literature the experience of training 
of sports managers in educational establish-
ments of Great Britain, France, Switzerland, 
Germany, Russia and in Ukraine is considered. 
It is revealed that the leader in Europe in train-
ing managers for the field of physical education 
and sport is considered the United Kingdom. The 
necessity of training of sports managers for the 
Ukrainian sports and sports organizations in the 
modern market conditions of functioning is clari-
fied. It is established that in Ukraine training of 
managers for the field of physical culture and 
sports began to be carried out in 2001 on the 
basis of the Kharkiv State Institute of Physical 
Education (now the Academy) and in 2007 on 
the basis of the National University of Physical 
Education and Sports of Ukraine. Today, the sys-
tem of training sports managers in Ukraine is also 
carried out by only 2 higher education institutions 
of physical and sports profile at two educational 
and qualification levels – bachelor’s and master’s 
degrees. The basic normative legal acts on the 
basis of which the training of managers in the 
field of physical culture and sports in Ukraine is 
analyzed. The statistical data, which is annually 
reported by the central body of executive power 
in the field of physical culture and sports, are ana-
lyzed, regarding the number of managers in the 
field of physical culture and sports. The results of 
the survey of higher education applicants of the 
Kharkiv State Academy of Physical Culture of the 
specialty “management in sports activities” are 
presented. As a result of the research, we con-
cluded that in order to improve the quality of pro-
fessional training of managers in Ukraine, spe-
cial attention should be paid to the formation of 
managerial skills in higher education applicants, 
to actively use innovative forms and methods of 
training, to constantly update training programs 
in accordance with the requirements of practice, 
will promote the competitiveness of such special-
ists in the current market conditions of functioning 
of sports and sports organizations.
Key words: manager, physical culture, sport, 
system, training, sports organization.
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в сучасних умовах, керівництво організацій пови-
нно здійснювати пошук нових підходів до ефектив-
ного управління їх діяльністю [16, с. 1].

Це зумовлює потребу фізкультурно-спортив-
них організацій у фахівцях, які могли б ефективно 
виконувати функції управління відповідно до 
вимог ринку. Завдання навчальних закладів поля-
гає в тому, щоб навчити майбутнього керівника 
фізкультурно-спортивної організації адаптуватися 
до умов, які постійно змінюються, творчо мис-
лити, оновлювати свої професійні знання, учитися 
новому [1, с. 103; 4, с. 4; 6, с. 57; 8, с. 414].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У науково-педагогічній літературі найбільш повно 
розглядається досвід підготовки спортивних мене-
джерів у навчальних закладах Великобританії, 
Франції, Швейцарії, Німеччини, Росії (М. Дутчак, 
О. Ельбрехт). В Україні питання підготовки спор-
тивних менеджерів розглядали у своїх роботах 
Ю. Дутчак, О. Жданова, Л. Чеховська, А. Бондар, 
І. Приходько, С. Стадник.

Основна увага авторів зосереджувалась на 
описі навчальних планів підготовки в закладах 
вищої освіти, аналізі змісту дисциплін і розгляді 
професійних, особистісних якостей, навичок і 
умінь, необхідних для майбутнього спортивного 
менеджера. 

Незважаючи на значну кількість наукових роз-
відок із даної теми, проблема організації системи 
підготовки менеджерів у сфері фізичної культури і 
спорту в Україні ще не була предметом окремого 
наукового дослідження, що й зумовило вибір теми.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. На основі аналізу психо-
лого-педагогічних праць із проблеми дослідження 
встановлено, що менеджер – це унікальна сучасна 
професія, яка вимагає від особистості управлінця 
постійного вдосконалення, набуття практичних 
навичок швидкого реагування на зміни, що відбу-
ваються в організації і в зовнішньому середовищі, 
підвищеного інтересу до самоосвіти, високого 
рівня самодисципліни [9, с. 23]. Саме професіо-
налізм, відповідальність, ініціатива й заповзят-
ливість менеджерів здатні в будь-якій ситуації 
забезпечити організації успіх, високу ефективність 
реалізованої практичної діяльності та досягнення 
поставлених цілей [15, с. 147].

Зазначимо, що проблема підготовки спортив-
них менеджерів була предметом вивчення науков-
ців, але організація самої системи підготовки, на 
нашу думку, потребує обґрунтування з позиції сис-
темного підходу.

Мета статті – комплексно охарактеризу-
вати організацію системи підготовки менеджерів 
у сфері фізичної культури та спорту.

Виклад основного матеріалу. У закордон-
них енциклопедіях і енциклопедичних словниках 
зазвичай характеризують менеджера як керівника, 

що обіймає постійну посаду в організації, наділе-
ного повноваженнями в області ухвалення рішень 
із питань її діяльності в ринкових умовах. 

Менеджери – це люди, які забезпечують вико-
нання роботи іншими людьми. Про їхні успіхи 
судять не за тим, що вони роблять, а за тим, як 
вони спонукають до роботи інших. Менеджер 
обов’язково обіймає постійну посаду в організа-
ції, йому підпорядковуються співробітники. Мене-
джер – це найманий керівник. Спортивний мене-
джер – ключова фігура у спортивній організації, 
що функціонує в ринкових умовах. Управлінська 
діяльність – один із найважливіших чинників функ-
ціонування та розвитку фізичної культури і спорту. 
Окремі елементи управлінської діяльності дея-
кою мірою властиві всім категоріям працівників 
фізичної культури і спорту: тренерам, викладачам, 
учителям фізичної культури, інструкторам та ін. 
[10, с. 232].

У своїй праці І. Приходько, С. Стадник [11, с. 93] 
до основних посад, які обіймають спортивні мене-
джери, правомірно відносять такі, як: 

– директор спортивної школи; 
– заступник директора спортивної школи; 
– голова (президент) спортивного клубу; 
– заступники голови спортивного клубу; 
– начальник відділу спортивного клубу; 
– директор (завідувач) спортивної споруди; 
– президент спортивної федерації (союзу, асо-

ціації); 
– віце-президент спортивної федерації; 
– голова ФСТ і заступники голови; 
– менеджер (начальник) футбольної команди 

(та з інших ігрових видів спорту); 
– керівник (начальник) структурного підрозділу 

фізкультурно-спортивної організації; 
– персональний менеджер спортсмена- 

професіонала (у тенісі, футболі, хокеї, легкій атле-
тиці й ін.); 

– начальник та заступник начальника управ-
ління з фізичної культури і спорту; 

– керівник структурних підрозділів управління 
з фізичної культури і спорту; 

– управляючий, керівник, менеджмер фітнес-
клубу та фізкультурно-оздоровчого центру.

Спортивних менеджерів підрозділяють і за ви- 
дами професійної діяльності, виділяючи, напри-
клад, такі їх види: менеджер із персоналу організа-
ції, менеджер із реклами, менеджер із маркетингу, 
менеджер із фінансів, менеджер-представник 
спортсмена й ін. [1, с. 38].

У фітнес-клубах виділяють менеджерів за 
напрямами діяльності та за відповідними програ-
мами. Наприклад, фінансовий менеджер, мене-
джер із продажу, менеджер із персональних про-
грам, менеджер із тренажерів та ін. [12, с. 42].

Структура діяльності менеджера включає такі 
компоненти:
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1. Проєктування, планування та програмування 
цільової діяльності – створення системи комплек-
сного впливу на членів колективу.

2. Комунікативний компонент – здатність уста-
новлювати соціально-педагогічні доцільні відно-
сини із членами колективу [4, с. 12].

Властиві ринку невизначеність ситуації та ризик 
вимагають від менеджерів самостійності та відпо-
відальності за рішення, що ухвалюються, сприяють 
пошуку оптимальних управлінських і науково-мето- 
дичних рішень щодо надання фізкультурно-спор-
тивних послуг населенню і підготовки високо- 
кваліфікованих спортсменів [13, с. 131; 14, с. 52].

Професіоналізм менеджера виявляється у зна-
нні технології управління організацією і законів 
ринку, у вмінні організовувати злагоджену роботу 
колективу і прогнозувати розвиток організації 
[10, с. 148].

У різних країнах світу система підготовки спор-
тивних менеджерів у вищих навчальних закладах 
почала складатися із другої половини 80-х рр. 
XX ст. Дослідник М. Дутчак [3, с. 45] зазначає, що 
підготовка менеджерів у цей період включала два 
головні напрями. У Сполучених Штатах Америки й 
Канаді вищі навчальні заклади орієнтувалися на під-
готовку менеджерів вузької спеціалізації, які могли 
працювати переважно в бейсболі, боксі та гольфі.

Освітня практика підготовки менеджерів у вищих 
навчальних закладах країн Західної Європи ґрунту-
валася на принципі універсальності. У Великобри-
танії, Франції, Швейцарії, Німеччині впроваджена 
багаторівнева система освіти, чітко визначені 
навчальні дисципліни та спецкурси із загальної 
теорії та прикладних аспектів менеджменту, які 
враховують специфіку фізкультурно-спортивних 
організацій і періодично переглядаються з метою 
вдосконалення змісту підготовки [5, с. 108]. 

Лідером у Європі з підготовки менеджерів для 
сфери фізичної культури і спорту вважається 
Великобританія. Варто підкреслити, що у вишах 
Великобританії та Німеччини підготовка спортив-
них керівників здійснюється за двома освітньо-
кваліфікаційними рівнями – бакалаврським і магіс-
терським [3, с. 46]. 

В Україні підготовка менеджерів у сфері 
фізичної культури і спорту почала здійснюва-
тися із 2001 р., коли на базі Харківського дер-
жавного інституту фізичної культури була ство-
рена кафедра менеджменту фізичної культури. 
Сьогодні кафедра випускає фахівців за спеці-
альністю 017 «Фізична культура і спорт» із галузі 
знань 01 «Освіта / Педагогіка» за спеціалізацією 
«Менеджмент у спортивній дільності» (бакалавр) і 
«Менеджмент та маркетинг у сфері фізичної клуь-
тури і спорту» (магістр). 

У 2007 р. на базі Національного університету 
фізичного виховання і спорту України була ство-
рена кафедра менеджменту і економіки, яка сьо-

годні готує фахівців за спеціальністю 017 «Фізична 
культура і спорт» освітнього ступеня «бакалавр» 
за спеціалізацією «Менеджмент у спортивній 
діяльності», а також освітнього ступеня «магістр» 
за спеціалізаціями «Менеджмент і логістика 
у спорті» та «Менеджмент і маркетинг у спорті».

Підготовка менеджерів I (бакалаврського) освіт-
ньо-професійного рівня передбачає чотирирічний 
термін навчання за денною формою та п’ятирічний 
заочно. Підготовка менеджерів II (магістерського) 
освітнього рівня передбачає тільки денну форму 
навчання тривалістю півтора року. 

Навчальний план підготовки менеджерів у спор-
тивній діяльності включає нормативні та вибіркові 
навчальні дисципліни циклу гуманітарної та соці-
ально-економічної підготовки, циклу природничо-
наукової підготовки, а також циклу професійної 
та практичної підготовки.

Велике значення в навчальному плані має 
цикл практичної підготовки. Протягом першого 
року навчання здобувачі вищої освіти під час 
«Ознайомчої практики» знайомляться з фіз-
культурно-спортивними організаціями й орга-
нами управління у сфері фізичної культури і 
спорту міста Харкова й області з урахуванням 
особливостей їх практичної діяльності. Другий 
рік навчання присвячується формуванню прак-
тичних навичок за допомогою «Організаційно-
управлінської практики», мета якої – робота з 
документацією фізкультурно-спортивних орга-
нізацій і органів управління, а також організа-
ція спортивних заходів тощо. На третьому році 
навчання здобувачі вищої освіти проходять 
педагогічну практику, мета якої – ознайомлення 
з документацію, що ведеться вчителем фізичної 
культури в загольноосвітних навчальних закла-
дах, передбачає написання конспектів уроків, 
проведення уроків, участь в організації змагань 
тощо. Головним завданням четвертого року 
навчання є «Практика за фахом». Мета прак-
тики – безпосередня підготовка до виконання 
фахових обов’язків у фізкультурно-спортивній 
організації та в органах управління фізичної 
культури та спорту. Під час проходження цієї 
практики формуються вміння організовувати 
ділові наради, аналізувати та планувати фінан-
сове забезпечення організацій тощо. 

Отже, під час практики студенти формують 
навички майбутньої фахової діяльності у відповід-
них організаціях, установах і закладах. 

Здобувачі вищої освіти II (магістерського) освіт-
ньо-професійного рівня спеціалізації «Менеджмент 
та маркетинг у сфері фізичної культури та спорту» 
проходять стажування у фізкультурно-спортивних 
організаціях. Основна мета – формувати нави-
чок організації й управління, діловодство тощо. 

Базові нормативно-правові акти, на основі 
яких здійснюється підготовка менеджерів у сфері 
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фізичної культури та спорту, такі: закони України 
«Про вищу освіту», «Про освіту», «Про фізичну 
культуру і спорт», постанова Кабінету Міністрів 
України від 23 листопада 2011 р. № 1341 «Про 
затвердження Національної рамки кваліфікацій», 
постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 
2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галу-
зей знань і спеціальностей, за якими здійсню-
ється підготовка здобувачів вищої освіти», Наці-
ональний класифікатор України: «Класифікатор 
професій» ДК 003:2010, Стандарт вищої освіти 
за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» 
для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
та освітньо-професійна програма.

Відповідно до статистичних даних, які щороку 
висвітлює центральний орган виконавчої влади 
у сфері фізичної культури і спорту, у нашій країні 
на кінець 2018 р. налічувалося всього 70 135 штат-
них працівників. Завданням проведеного аналізу 
даного звіту було визначити кількість менеджерів 
у сфері фізичної культури і спорту. До менедже-
рів насамперед належать працівники структурних 
підрозділів із фізичної культури і спорту органів 
виконавчої влади (місцевого самоврядування) – 
1 867 осіб. Необхідно звернути увагу на кількість 
працівників:

– у центральних осередках (міністерствах) – 
91 особа; 

Рис. 1. Розподіл відповідей респондентів щодо джерел інформації  
про спеціалізацію «Менеджмент у спортивній діяльності»

Рис. 2. Пропозиції респондентів щодо поліпшення процесу навчання  
за спеціалізацією:

1 – більше уваги приділяти практиці в управліннях з питань фізичної культури і спорту, спортивних 
школах, фітнес-клубах та інших фізкультурно-спортивних організаціях; 2 – приділяти більше уваги 
вивченню психології; 3 – проводити більше ділових, проєктних ігор, тренінгів; 4 – більше уваги приді-
ляти питанням в області економіки; 5 – поповнити фонд бібліотеки Академії; 6 – підвищити професіо-
налізм викладачів; 7 – поглиблено вивчати іноземні мови
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– в обласних управліннях з питань фізичної 
культури та спорту – 220 працівників; 

– у районних управліннях з питань фізичної 
культури та спорту – 668 працівників;

– у міських управліннях з питань фізичної куль-
тури та спорту – 346 працівників;

– в об’єднаних територіальних громадах сіл, 
селищ, міст – 542 працівники.

Варто також зазначити, що працівники дитячо-
юнацьких спортивних шкіл усіх типів, тобто дирек-
тори, заступники директорів, методисти – це 
також менеджери (3 762 осіб). До кагорти мене-
джерів також ми відносимо директорів, заступни-
ків директорів, методистів шкіл вищої спортивної 
майстерності, центрів олімпійської підготовки, 
спеціалізованих навчальних закладів спортивного 
профілю – 561 осіб.

Управлінські функції у сфері фізичної культури 
та спорту виконують працівники фізкультурно-
спортивних товариств і установ, тобто дирек-
тори та заступники, які також є менеджерами – 
1 627 осіб, працівники відокремлених підрозділів 
національних спортивних федерацій – 154. 

Працівники спортивних споруд, які також мене-
джери, тому що виконують управлінські функції: 
планування, організацію, контроль над діяльністю 
спортивних споруд – 1 926 осіб. 

Варто звернути увагу на те, що кількість мене-
джерів у сфері фізичної культури та спорту зна-
чно більше, оскільки комерційні фізкультурно- 
спортивні клуби не звітують до органів державної 
статистики. 

У межах нашого дослідження проводилось опи-
тування здобувачів вищої освіти другого, третього, 
четвертого, п’ятого курсів денної та заочної форм 
навчання спеціалізації «Менеджмент у спортив-
ній діяльності» Харківської державної акаде-
мії фізичної культури. Одним із завдань нашого 
дослідження було виявлення джерел інформації 
про спеціалізацію. Аналіз результатів дослідження 
показав, що більшість респондентів дізналися про 
спеціалізацію «Менеджмент у спортивній діяль-
ності» з Інтернету – 35% (рис. 1). Ми пояснюємо 
це тим, що Академія проводить широку агітаційну 
роботу в Інтернеті за допомогою офіційного сайту 
й акаунтів у соціальних мережах.

Наше дослідження також охопило такий аспект, 
як вибір професії менеджера. У процесі анкету-
вання було визначено, що вибір даної професії для 
більшості респондентів зумовлений прагненням 
до самореалізації і самовдосконалення – 37,5%. 
Бажання стати авторитетним фахівцем у сфері 
фізичної культури та спорту зумовило вибір 37,5% 
респондентів, бажання керувати людьми – 30%. 
Цікава думка 22,5% опитаних щодо того, що праця 

керівників є високооплачуваною, що й зумовило 
їхній вибір. Прагненням до влади, лідерства зумов-
лений вибір професії менеджера для 7,5% рес-
пондентів. Вибір решти – 7,5% – можливістю 
навчитися грамотно організовувати свою роботу. 

Велике значення під час нашого опитування 
мало питання, яке було спрямоване на визна-
чення думки респондентів щодо поліпшення якості 
підготовки здобувачів вищої освіти спеціалізації 
«Менеджмент у спортивній діяльності» (рис. 2.). 
Більшість респондентів уважають, що зараз необ-
хідно більше уваги приділяти практиці в управлін-
нях із питань фізичної культури і спорту, спортивних 
школах, фітнес-клубах та інших фізкультурно-
спортивних організаціях, – 37,5%. На думку 32,5%, 
необхідно приділяти більше уваги вивченню пси-
хології. Проводити більше ділових, проєктних ігор, 
тренінгів хотілося б 27,5% опитаних, більше уваги 
приділяти питанням в області економіки – 27,5%, 
поповнити фонд бібліотеки Академії – 22,5%; 
підвищити професіоналізм викладачів – 15%; 
поглиблено вивчати іноземні мови – 12,5%.

Одним із головних завдань анкетування було 
визначення необхідності нашої спеціалізації. 
Тому ми запитали респондентів: «Ви б пореко-
мендували своїм друзям, знайомим, родичам 
вчитися на спеціалізації «Менеджмент у спортив-
ній діяльності»?». Більшість респондентів відпо-
віли – «скоріше так, ніж ні» – 37,5%. Цей відсоток 
говорить про те, що наші здобувачі вищої освіти 
зацікавлені в популяризації нашої спеціалізації 
та вважають її необхідною. Відповіді: «так, зви-
чайно» – 32,5%, «скоріше ні, ніж так» – 20%, кате-
горично «ні» – 7,5%.

Більшості опитаних подобається начатися за 
спеціалізацією «Менеджмент у спортивній діяль-
ності» – 62,5%. Ще 30% опитаних відповіли, що їм 
дуже подобається навчатися. Решта (7,5%) обрали 
варіант відповіді «важко відповісти». Однак жодний 
респондент не відповів на дане запитання «ні».

Висновки. Отже, отримані результати нашого 
дослідження свідчать, що для підвищення якості 
професійної підготовки менеджерів в Україні необ-
хідно приділяти особливу увагу в навчальному 
процесі формуванню управлінських здібностей 
у здобувачів вищої освіти, активно використо-
вувати інноваційні форми та методи навчання, 
постійно оновлювати навчальні програми відпо-
відно до вимог практики, що сприятиме підви-
щенню конкурентоспроможності таких фахівців 
у сучасних ринкових умовах.

Перспективи подальших досліджень у цьому 
напрямі стосуються вивчення ринку праці спор-
тивних менеджерів в Україні, зокрема потреби і 
попиту на фахівців цієї професії.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Однією з найбільш актуальних і складних про-
блем сучасності є цілеспрямоване підвищення 
ефективності особистісного та професійного роз-
витку майбутнього фахівця під час професійної 
діяльності в закладі загальної середньої освіти 
(далі – ЗЗСО). Без сумніву, це стосується і діяль-
ності, ефективність якої безпосередньо залежить 
від рівня та якісних характеристик особистісного і 

професійного розвитку майбутніх учителів фізич-
ної культури. У цьому контексті ми виходили з тих 
міркувань, що лише на основі семантичного ана-
лізу сутності й особливостей розвитку можна 
виокремити основні засади, яких будемо дотриму-
ватися, готуючи майбутніх учителів фізичної куль-
тури до активної професійної діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
засвідчує, що питання професійної підготовки 
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Статтю присвячено визначенню показ-
ників рівня адаптованості майбутніх учи-
телів фізичної культури під час навчання 
в закладі вищої освіти, виявленню педаго-
гічних умов адаптації майбутніх учителів 
фізичної культури до професійної діяль-
ності; реалізації педагогічних умов адап-
тації майбутніх учителів фізичної куль-
тури. до професійної діяльності в закладах 
загальної середньої освіти. 
Було уточнено поняття «адаптація» як 
процес пристосування особистості до 
нових умов життєдіяльності, включення в 
нове соціальне середовище в період будь-якої 
діяльності. Адаптованість було визначено 
як результат пристосування особистості 
до нових умов життєдіяльності, до нового 
середовища, адаптивність  як здатність 
пристосуватися до нових умов життєдіяль-
ності, до нового соціального середовища. 
Під адаптацією майбутніх учителів фізич-
ної культури до професійної діяльності в 
закладах загальної середньої освіти розумі-
ємо опанування майбутніми вчителями про-
фесійних знань у процесі навчання в закладі 
вищої освіти, пристосування майбутніх учи-
телів до вимог своєї професії, становлення 
майбутніх учителів як професіоналів. Під 
професійною діяльністю майбутніх учите-
лів фізичної культури ми розуміємо складне 
психолого-педагогічне утворення, систему 
педагогічних умінь і навичок, самоаналіз 
власних дій; набір компетентностей, що 
притаманні учителям фізичної культури.
Під педагогічними умовами ми розуміємо 
сукупність обставин, які сприятимуть 
успішній адаптації майбутніх учителів 
фізичної культури до простору закладів 
вищої освіти та до обраного фаху.
Виявлено педагогічні умови, що сприяти-
муть адаптації майбутніх учителів фізичної 
культури до професійної діяльності: стиму-
лювання позитивної мотиваційної наста-
нови до майбутньої професійно-педагогічної 
діяльності; відображення у змісті норматив-
них дисциплін специфіки та складності про-
фесійно-педагогічної діяльності; посилення 
рефлексивної складової частини підготовки 
до професійно-педагогічної діяльності шля-
хом урахування потенціалу педагогічної 
практики.
Ключові слова: майбутні вчителі фізичної 
культури, адаптація, професійна діяль-
ність, педагогічні умови.

This article is devoted to clarification of the 
essence and structure of the phenomenon of 
“adaptation of future teachers of physical culture 
for professional activity”; definition of the com-
ponents, criteria and indicators of adaptability of 
future teachers of physical culture while learning 
in a higher education institution, the identification 
of pedagogical conditions of adaptation of future 
teachers of physical culture, to professional 
activities; develop a structural-functional model 
of realisation of pedagogical conditions of adap-
tation of future teachers of physical culture. to 
professional activity and testing its effectiveness. 
We have refined the concept of «adaptation» 
as a process of adaptation of personality to 
the new conditions of life and integration into 
a new social environment during the period of 
any activity. Adaptability was identified as the 
result of adaptation of personality to the new 
conditions of life, to the new environment, 
adaptability as the ability to adapt to new con-
ditions of life, to a new social environment. 
Under the adaptation of future teachers of 
physical culture to the profession understand 
the mastery of future teachers’  professional 
knowledge in the learning process in higher 
education institution, adaptation of future 
teachers to the demands of their profession, 
the formation of future teachers as profession-
als. Under the professional activity of future 
teachers of physical culture we understand the 
complex psychological-pedagogical education, 
pedagogical skills, self-awareness of their own 
actions; a set of competencies that are inher-
ent in teachers of physical culture.
Under pedagogical conditions, we understand 
the totality of the circumstances that foster suc-
cessful adaptation of future teachers of physical 
culture to the space of institutions of higher edu-
cation and their chosen profession.
We have identified pedagogical conditions, con-
tributing to the adaptation of future teachers of 
physical culture for professional work: promoting 
positive motivational attitudes for future profes-
sional pedagogical activity; reflected in the con-
tent of the normative disciplines of the nature and 
complexity of vocational and educational activi-
ties; strengthening the reflective component of 
preparation for professional pedagogical activi-
ties by considering the potential of pedagogical 
practices.
Key words: future teachers of physical culture, 
adaptation, professional activity, pedagogical 
conditions.
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майбутніх учителів фізичної культури перебувало 
в полі зору педагогів. Зокрема, протягом остан-
ніх років захищено низку дисертаційних робіт, які 
висвітлюють різноманітні аспекти теорії та мето-
дики професійної освіти. Так, у роботі Л. Сущенко 
[4] проаналізовано процедуру проєктування про-
фесійної підготовки майбутніх учителів фізич-
ної культури на засадах контекстного навчання; 
у дослідженні вивчено формування професійної 
компетентності майбутніх учителів фізичної куль-
тури у процесі опанування природничих дисци-
плін; у публікаціях Л. Сущенко [4] проаналізовано 
методологічні аспекти професійної підготовки май-
бутніх фахівців фізичного виховання та спорту; 
розкрито теоретико-методичні засади оптимізації 
професійної підготовки вчителів фізичної культури; 
А. Чепелюк [5] розглядала теоретико-практичні 
аспекти формування психолого-педагогічної ком-
петентності майбутніх учителів фізичної культури.

Мета статті – теоретично обґрунтувати ефек-
тивність педагогічних умов адаптації майбутніх 
учителів фізичної культури у процесі професійної 
діяльності у ЗЗСО.

Методи дослідження. Для реалізації окресле-
них у дослідженні завдань використано комплекс 
взаємопов’язаних методів: теоретичні (аналіз педа-
гогічної, психологічної літератури та навчально-
методичних матеріалів із метою визначення реаль-
ного стану підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури); емпіричні (анкетування, бесіда, спо-
стереження; педагогічний експеримент; конста-
тувальний і формувальний експерименти, аналіз 
педагогічного досвіду з метою перевірки ефектив-
ності запропонованих педагогічних умов і їх упро-
вадження у процес професійної підготовки у ЗЗСО 
України); математичної статистики (критерій 2χ).

Опрацювання результатів опитування здійсню-
вали шляхом аналізу відповідей респондентів за 
допомогою спеціального ключа, який дозволяє роз-
рахувати й оцінити рівень соціально-психологічної 
адаптації майбутніх учителів фізичної культури.

Виклад основного матеріалу. За період 
незалежності в Україні було визначено нові прі-
оритети розвитку освіти, розпочато практичне 
формування галузі на базі ухваленої урядом про-
грами «Освіта. Україна ХХІ століття» [1]. Відомо, 
що розвиток освіти виступає стратегічним ресур-
сом подолання кризових процесів, покращення 
людського життя, забезпечення національних 
інтересів та зміцнення авторитету української 
держави на міжнародній арені. У Законі «Про 
вищу освіту» акцентовано важливість підготовки 
конкурентоспроможного фахівця для високо-
технологічного й інноваційного розвитку країни, 
самореалізації особистості, забезпечення потреб 
суспільства, ринку праці та держави у кваліфі-
кованих спеціалістах. А це можна реалізовувати 
через патріотичне, правове, екологічне вихо-

вання; через утвердження в учасників освітнього 
процесу моральних цінностей, соціальної актив-
ності, громадянської позиції та відповідальності, 
здорового способу життя, уміння вільно мислити 
та самоорганізовуватися в сучасних умовах [2]. 
Освіта та виховання майбутнього покоління 
здійснюються в рамках освітнього середовища 
навчального закладу. У період навчання майбут-
нього вчителя в освітньому середовищі вищого 
педагогічного навчального закладу дуже важливо 
сприяти позитивній професійній адаптації май-
бутнього фахівця до обраної професійної педа-
гогічної діяльності. Під час адаптації майбутніх 
учителів фізичної культури до професійної діяль-
ності важливу роль відіграють педагогічні умови, 
що сприятимуть успішній адаптації майбутнього 
фахівця галузі освіти до професійної діяльності. 

Аналіз наукових напрацювань учених, у яких 
представлено феномен адаптації фахівця до 
роботи в освітньому закладі, доводить, що дослід-
ники пропонують зосереджувати увагу на таких 
напрямах. Перший стосується інтеграції фахових 
і психолого-педагогічних дисциплін із метою вияв-
лення специфіки професійної діяльності вчителя. 
Другий напрям – відображення посиленням моти-
ваційної та рефлексивної складових частин підго-
товки студентів у ЗВО. Третій напрям пов’язаний 
з установленням сприятливої професійно наси-
ченої атмосфери навчання, тобто збагачення 
навчально-виховного середовища практичним 
досвідом. Узагальнення власного практичного 
досвіду роботи вчителем, вивчення стану адапто-
ваності вчителів на практиці дали нам можливість 
визначити такі педагогічні умови адаптації май-
бутніх учителів фізичної культури до професійної 
діяльності: стимулювання позитивної мотивацій-
ної настанови до майбутньої професійно-педаго-
гічної діяльності; відображення у змісті норматив-
них дисциплін складності професійно-педагогічної 
діяльності; посилення рефлексивної складової 
частини підготовки до професійно-педагогічної 
діяльності шляхом урахування потенціалу педаго-
гічної практики.

Перша педагогічна умова – стимулювання 
позитивної мотиваційної настанови до майбутньої 
професійно-педагогічної діяльності

Друга педагогічна умова – відображення у змісті 
нормативних дисциплін специфіки та складності 
психолого-педагогічної діяльності. У даній умові, 
на наш погляд, великого значення набувають 
створення та розвиток позитивної «Я-концепції» 
майбутнього вчителя

Майбутньому вчителю необхідно навчитися 
використовувати свої сильні якості, а слабкі – ком-
пенсувати своєрідною організацією праці. Однією 
з колективних форм, які використовують із метою 
психологічної підготовки студентів-старшокурсни-
ків до професійної діяльності, як і в період адапта-
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ції до загальноосвітнього навчального закладу, є 
психологічний тренінг. У формуванні професіона-
лізму майбутнього вчителя основна роль належить 
удосконаленню його особистості, професійної 
самосвідомості, професійним позиціям як сис-
темі стосунків з іншими людьми. Так, професійний 
педагогічний тренінг може бути спрямований на: 
удосконалення професійної позиції («діагност», 
«дослідник»); розвиток психологічних процесів 
(педагогічне мислення, педагогічна рефлексія й 
ін.), якостей особистості; удосконалення педа-
гогічних умінь (наприклад, прийомів вирішення 
педагогічних завдань, засобів зняття напруження, 
конструктивних прийомів виходу з конфлікту); роз-
ширення професійних знань [3].

Третя педагогічна умова – посилення рефлек-
сивної складової частини підготовки до профе-
сійно-педагогічної діяльності шляхом урахування 
потенціалу педагогічної практики. На нашу думку, 
великого значення в адаптації майбутніх учителів 
фізичної культури набуває ставлення до себе як 
до професіонала.

Отже, нами виділено такі педагогічні умови 
адаптації майбутніх учителів фізичної культури 
до професійної діяльності: стимулювання пози-
тивної мотиваційної настанови до майбутньої про-
фесійно-педагогічної діяльності; відображення у 
змісті нормативних дисциплін складності профе-
сійно-педагогічної діяльності; посилення рефлек-
сивної складової частини підготовки до профе-
сійно-педагогічної діяльності шляхом урахування 
потенціалу педагогічної практики.

Для визначення рівнів адаптованості майбут-
ніх учителів до професійної діяльності ми обрали 
єдину діагностику, яка дозволила віднести студен-
тів до того чи іншого рівня згідно зі ступенем про-
яву ознак запропонованих критеріїв. Рівні сформо-
ваності адаптованості майбутніх учителів фізичної 
культури до професійної діяльності визначались 
за середнім значенням показників обраних крите-
ріїв, як-от: високий, достатній, середній, низький. 
Із метою впровадження педагогічних умов адапта-
ції майбутніх учителів фізичної культури до профе-
сійної діяльності нами було розроблено спецкурс 
«Учитель-фізичної культури ХХІ століття», який 
реалізований через секційну, гурткову роботу та 
включав в себе: лекції, практичні заняття, семі-
нари, засідання круглого столу, ділові ігри.

На першому курсі ми реалізовували педагогічну 
умову «Стимулювання позитивної мотиваційної 
настанови до майбутньої професійно-педагогічної 
діяльності». Із цією метою ми розробили комплекс 
заходів «Знайомство із професією «вчитель»», 
який складався з лекцій, семінарських занять, дис-
путів, захисту проєктів. 

На другому – третьому курсах ми втілювали 
педагогічну умову «Відображення у змісті норма-
тивних дисциплін специфіки та складності профе-

сійно-педагогічної діяльності». Нами було прове-
дено комплекс заходів, спрямованих на проблеми 
ставлення студентів, майбутніх учителів фізичної 
культури до себе як до майбутніх професіоналів 
у галузі освіти: вправи, лекції, семінарські та прак-
тичні заняття, ділові ігри. 

На четвертому курсі ми реалізовували педа-
гогічну умову «Посилення рефлексивної складо-
вої підготовки до професійно-педагогічної діяль-
ності шляхом урахування потенціалу педагогічної 
практики». Реалізацію даної педагогічної умови 
ми проводили через педагогічну практику сту-
дентів: психологічна підготовка до педагогічної 
практики; методи та засоби роботи з учнівської 
молоддю, їхніми батьками; допомога студентам 
у період проходження педагогічної практики; 
аналіз студентами педагогічної практики. У про-
цесі реалізації педагогічних умов ми приділяли 
багато уваги самостійній роботі майбутніх учите-
лів: створення презентацій, власне оцінювання, 
надання власних рекомендацій, робота з довід-
ковою літературою, написання доповідей, рефе-
ратів, складання планів-заходів.

На основі одержаних результатів дослідження 
робимо висновок, що визначені педагогічні умови 
ефективно вплинули на рівень адаптованості май-
бутніх учителів фізичної культури до професійної 
діяльності. Достовірність отриманих результатів 
підтверджено емпіричним значенням критерію χ2. 
Тому є підстави стверджувати, що розрахунки 
рівнів адаптованості майбутніх учителів фізичної 
культури до професійної діяльності в експеримен-
тальних групах є об’єктивними.

Висновки. Нами було виявлено педагогічні 
умови, що сприятимуть адаптації майбутніх учи-
телів фізичної культури до професійної діяль-
ності: стимулювання позитивної мотиваційної 
настанови до майбутньої професійно-педагогіч-
ної діяльності; відображення у змісті нормативних 
дисциплін специфіки та складності професійно-
педагогічної діяльності; посилення рефлексив-
ної складової частини підготовки до профе-
сійно-педагогічної діяльності шляхом урахування 
потенціалу педагогічної практики.

На основі одержаних результатів дослідження 
робимо висновок, що визначені педагогічні умови 
вплинули на рівень адаптованості майбутніх учи-
телів фізичної культури до професійної діяль-
ності. Достовірність отриманих результатів під-
тверджено емпіричним значенням критерію χ2. 
Тому є підстави стверджувати, що розрахунки 
рівнів адаптованості майбутніх учителів фізичної 
культури до професійної діяльності в експеримен-
тальних групах є об’єктивними. Проведене дисер-
таційне дослідження не вичерпує повною мірою 
всіх проблем, пов’язаних із покращенням процесу 
адаптації майбутніх учителів фізичної культури до 
професійної діяльності, дає змогу окреслити мож-
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ливі шляхи подальших наукових пошуків, зокрема 
визначення чинників (об’єктивних і суб’єктивних), 
що впливають на адаптацію майбутніх учителів 
фізичної культури до професійної діяльності, та 
технологій професійно-педагогічної підготовки 
майбутніх учителів фізичної культури.

Підсумовуючи, наголошуємо, що фізична куль-
тура покликана формувати всебічно розвинену 
особистість, головного суб’єкта й об’єкта суспільно-
історичного процесу. Відома тріада – «духовне 
багатство», «моральна чистота», «фізична доско-
налість» – виступає головним атрибутом гармо-
нійно розвиненої, суспільно активної особистості. 
Вони перебувають у нерозривному взаємозв’язку 
одне з одним, що проявляється, зокрема, у впливі 
фізичної культури на духовну, моральну і матері-
альну культуру. Даний підхід є також актуальним 
з погляду виявлення формування засобами фізич-
ної культури в системі загальнолюдських ціннос-
тей майбутніх учителів фізичної культури.

У сучасних соціально-економічних умовах осо-
бливої актуальності набуває проблема підвищення 
рівня культури студентської молоді, як загальної, 
так і окремих її видів. Вимога сучасності щодо під-
готовки конкурентоспроможних фахівців у ЗВО 
робить проблему збереження і зміцнення їхнього 
здоров’я під час професійної підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури особливо актуальною. 
Отже, професійна підготовка майбутніх учителів 
фізичної культури повинна базуватися на такій 
методологічній стратегії, яка визначає цільову 
спрямованість організації освітньої діяльності.
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Постановка проблеми в загальному вигляді.  
На даний момент гра у футбол посідає перше 
місце серед інших видів спорту за кількістю вбо-
лівальників, чим зумовлене заохочення всіх юна-
ків у розвитку своїх фізичних якостей у цьому 
виді спорту. Гра у футбол висуває суворі вимоги 
до фізичних, психологічних якостей, особливо 
до інтелектуальних. Складні та різні умови гри, 
напруженість під час матчу (особливо на чужому 
стадіоні), проблеми в комунікації напарників під 
час матчу та після, перехід у команду, вищу за 
рівнем чи лігою, усе це виявляє психологічні 
якості футболіста. Від психологічних якостей сту-

дента, який займається футболом, залежать як 
його індивідуальні досягнення, так і досягнення 
його команди.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження наукової літератури та наукових 
праць довело, що зазначеному питанню при-
діляється мало уваги, а більше приділяють 
увагу дорослим футболістам. Є багато моделей 
футболістів професійного футболу, але немає 
інформації щодо порівняльного аналізу моделей 
юних футболістів і гравців професійних клубів,  
на підставі яких можна було б переглянути пер-
спективи юнаків у професійному футболі.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІДБОРУ ТА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 
ПОЧАТКОВИХ КУРСІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ФУТБОЛУ
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SELECTING AND TRAINING 
UNDERGRADUATE STUDENTS FOR PROFESSIONAL FOOTBALL

УДК 796.332.071:159.938-057.875
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2020/22-4.31
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У статті розкрито проблеми відбору та 
підготовки студентів початкових курсів 
для участі у всеукраїнських змаганнях серед 
студентів. На сучасному етапі розвитку 
футболу зростає важливість поняття 
змагальної діяльності, унаслідок чого під-
вищуються вимоги до фізичного та психо-
логічного стану футболістів. Розглянуто 
рівень досягнень, згідно з кількістю студен-
тів початкових курсів у складі команди. Роз-
крито особливості психологічного контр-
олю юнаків перед відбором до професійної 
команди, необхідні аспекти та якості фут-
болістів, з’ясовано та перевірено етапи для 
своєчасного відбору. Акцентовано увагу на 
етапах підготовки, проблемах, методах їх 
усунення. Проаналізовано вплив загальної 
та спеціальної психологічної підготовки сту-
дентів перших курсів для участі у всеукраїн-
ських та міжнародних змаганнях. Зображено 
етапність і зони впливу підготовки на грав-
ців і тренерський штаб у різні періоди тре-
нувального процесу для досягнення очікува-
ного результату. Під час дослідження було 
розглянуто педагогічні особливості тре-
нерів різних поколінь, їхні авторські методи 
психологічного впливу на формування спор-
тивної особистості студентів початкових 
курсів під час технічної підготовки й ігрової 
діяльності.
Охарактеризовано відмінності системи під-
готовки європейських і вітчизняних команд. 
На цій основі проведено аналіз, контроль і 
експериментальну перевірку даних закордон-
них фахівців з авторами подібних статей. 
Доведено, що у студентів, які з ранніх років 
займаються футболом у секціях, потенціал 
розвитку психологічної підготовленості 
вищий, ніж у студентів, які самостійно тре-
нуються, чим зумовлені проблеми успішності 
їхніх результатів у команді. У процесі дослі-
дження використовувались методи аналізу 
та синтезу, психоаналізу, аналізу науково-
методичної літератури, опитування й екс-
периментальної перевірки.
Ключові слова: психологічний відбір, психо-
логічна підготовка, особистісні якості, тре-
нувальний процес, тренер, початкові курси, 
чоловіки.

The article deals with the problems of selection 
and preparation of elementary students for par-
ticipation in all-Ukrainian competitions among 
students. At the present stage of the develop-
ment of football, the concept of competitive 
activity is growing and as a result the require-
ments for the physical and psychological state 
of football players are increasing. The level of 
achievement is considered, according to the 
number of elementary students in the team. 
The peculiarities of the psychological control of 
young men before selection to a professional 
team are revealed, the necessary aspects and 
the quality of football players, the stages for 
timely selection are clarified and checked. The 
attention is paid to the stages of preparation, 
problems, and methods of their elimination. The 
influence of general and special psychological 
training of first year students for participation in 
national and international competitions is ana-
lyzed. The stages and areas of influence of 
training on the players and the coaching staff 
in different periods of the training process are 
shown in order to achieve the expected result. 
The study considered the pedagogical features 
of coaches of different generations and their 
author’s methods of psychological influence on 
the formation of athletic personality of elemen-
tary students during technical training and play-
ing activities.
The differences in the training system between 
European and national teams are character-
ized. On this basis, the analysis, control and 
experimental verification of the data of foreign 
experts with the authors of similar articles were 
carried out. It is proved that in students who 
from early years are engaged in football in sec-
tions, the potential of development of psycho-
logical readiness is higher than in students who 
train independently, which causes the problems 
of success of their results in the team. The study 
used methods of analysis and synthesis, psy-
choanalysis, analysis of scientific and method-
ological literature, questioning and experimental 
verification.
Key words: psychological selection, psychologi-
cal training, personal qualities, training process, 
coach, elementary courses, men.



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

155

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Останніми роками питанням психологічного 
відбору у професійні команди юних гравців ціка-
вилися Вікторія Ковальчук і Олег Байрачний, 
які у своїх працях висвітлювали аспекти відбору 
в команду нових гравців за психологічними крите-
ріями. У праці науковця В. Никитушкина розкрито 
особливості тренувального процесу футболістів 
віком 16–19 років, запропоновано методичні реко-
мендації тренерам і викладачам.

Мета статті – виявити основні критерії психо-
логічних особливостей і якостей студентів перших 
курсів під час відбору та підготовки до професій-
ного футболу.

Виклад основного матеріалу. У багатьох 
працях різних дослідників зазначають важливість 
різних психологічних, анатомо-фізіологічних та 
інтелектуальних показників футболістів. Згідно з 
даними вітчизняних дослідників даного питання, 
було вирішено робити відбір більш комплексо [3].

Відбір у футболі належить до складних комплек-
сних проблем, залежить від педагогічних, соціаль-
них, анатомо-фізіологічних і психологічних аспектів.

Педагогічний аспект – питання узгодження із 
загальними тренуваннями в юнацькому віці темпів 
фізичного розвитку.

Соціальні аспекти – економічні проблеми в роз-
витку, адже правильне харчування, спортивне 
обладнання, організування тренувальних ігор 
потребують певного рівня матеріальних витрат.

Анатомо-фізіологічний аспект – включення 
великого обсягу досліджень із питань діагностики 
стану здоров’я, рівня розвитку життєво-важливих 
систем організму.

Психологічний аспект складається з оцінки пси-
хологічних особливостей особистості, рівня роз-
витку психологічних якостей щодо певного виду 
спорту [2].

Провівши аналіз даних різних досліджень, ми 
поділили відбір підлітків на три етапи:

Перший етап – перевірити відповідність фізі-
ологічних, психологічних особливостей юнаків 
вимогам даного виду спорту.

Другий етап – спрямований на теоретичне 
визначення можливого потенціалу в досягненні 
майбутніх результатів.

Третій етап (експериментальний) – спрямова-
ний на виявлення можливості спортсмена на досяг-
нення високих спортивних результатів у серед-
овищі великої конкуренції серед гравців основного 
складу команди [7].

Під час дослідженя варто звернути увагу на 
те, що чим швидше відбувається ріст антропо-
метричних даних, тим кращим стає потенціал 
даного гравця.

Відбір спортсменів-підлітків до професійного 
футболу великою мірою залежить від критеріїв 
застосовуваних тестів щодо різних видів спорту 
(циклічні, швидкісно-силові, спортивні ігри). Тому 

потрібно виокремити тести лише для футболу, 
щоб уникнути неконкретизації даних дослідження.

Перш ніж почати опис психологічного відбору, 
варто розглянути «психологічну підготовленість». 
У результаті проведеного аналізу робіт закордон-
них спеціалістів було встановлено, що на території 
таких європейських країн, як Іспанія, Італія, Англія, 
найбільшу увагу у тренуванні професійних і ама-
торських команд приділяють психологічній роботі 
тренера та психолога [10].

У психологічній підготовці майбутнього футбо-
ліста важливі розвиток і удосконалення швидкіс-
ного мислення, а саме вибір швидкого та правиль-
ного рішення в ситуації, що постійно змінюється, 
за максимально короткий проміжок часу. 

Для контролю за психічними процесами не 
варто обмежуватись аспектами сенсорно-мото-
рного самоконтролю, рівнем оперативного мис-
лення, швидкістю реагування в тій чи іншій спор-
тивній дисципліні [11].

Контроль за психічними процесами передбачає 
з’ясування рівня розвитку таких здібностей і якос-
тей, як:

– стійкість до стресових ситуацій;
– рівень сприйняття рухових параметрів;
– зосередженість і об’єм уваги;
– особистісні якості (мотивація, здатність до 

лідерства, здатність до емоційного самоконтролю).
У своїй роботі Н. Платонов виділяє як основні 

три етапи відбору:
1) формування цілей та їхніх ознак. Здебіль-

шого як цільові ознаки можна використати оцінки 
майстерності футболіста. Найбільш достовірне 
використання об’єктивно зафіксованих показників 
змагальних процесів;

2) вибір психологічних і прогностичних ознак – 
результати психологічних обстежень спортсменів. 
Саме ці ознаки дозволяють зробити прогноз щодо 
потенціалу, психологічної та емоційної стійкості 
під час змагань, мотивів, інших характеристик 
спортсмена. Саме із цією метою складаються пси-
хоспортограми – психологічні характеристики для 
конкретного виду спорту;

3) практика психологічного відбору – це оста-
точний момент відбору. Вона здійснюється за 
допомогою тестів, показники яких дають можли-
вість зробити інтегральну оцінку психологічної 
придатності спортсмена [3].

Хоча відбір у футболі здебільшого базується 
на загальноприйнятих принципах відбору у спорті, 
він має і характерні риси, які виділяються під час 
змагального та тренувального процесів.

Варто звернути увагу на те, що футбол характе-
ризується великою фізичною активністю, великою 
інтенсивністю м’язових напружень, що можна пояс-
нити його динамічністю. У футболі навіть рухові 
навички не є стабільно стійкими, радше мають 
високий рівень мінливості, чи варіативності [4].
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Зважаючи на особливості рухливості футбо-
ліста, варто зазначити його швидке заміщення 
одного руху другим, зовсім протилежним за своїм 
характером і енерговитратою.

Ефективність усіх техніко-тактичних прийомів 
визначається насамперед таким:

1. Ефективністю прийому за різних умов, що ціл-
ковито залежить від технічної майстерності футбо-
ліста, його вміння якнайшвидше ухвалювати дієве 
рішення під час гри, оцінюючи ігрову ситуацію.

2. Точністю виконання прийомів, а саме точ-
ним виконанням рухів залежно від окремих 
моментів гри.

3. Своєчасністю виконання прийому, що зумов-
лена швидкістю й точністю сприйняття відстані 
та часу [1].

Переглянувши й опрацювавши всі ці особли-
вості діяльності футболіста під час гри, заува-
жимо, що саме вони впливають на вимоги до грав-
ців даного віку та кваліфікації.

На основі досліджених оцінок визначено низку 
якостей, необхідних для професійного футболу, 
а саме:

– тактичне мислення;
– здатність швидкого перебудування дій 

залежно від змін ситуації;
– швидкість опанування прийомів;
– уміння точного виконання складних рухових 

завдань;
– силові якості;
– координаційні здібності;
– стартова швидкість;
– дистанційна швидкість.
Перші чотири якості мають більше значення 

в розвитку професійних футболістів та, на думку 
професійних тренерів і фахівців, зумовлені пси-
хофізіологічними та психологічними особливос-
тями. Перед відбором до тренувального процесу, 
за нашими гіпотезами, варто оцінити особистісні 
якості спортсмена, як-от:

– рівень самооцінки;
– тип темпераменту;
– рівень суб’єктивного контролю;
– рівень мотивації;
– рівень тривожності.
Що стосується тренувального процесу підго-

товки студентів до професійного футболу, то варто 
зауважити, що психологічна підготовка спортсмена 
має дві точки впливу з погляду психології, а саме 
розвиток загальної та спеціальної психологічної 
підготовки. Загальна не настільки сильно впливає 
на досягнення результатів, як спеціальна, проте 
вона стає початком для подальшого тренування. 
Вона впливає на розвиток футболіста як особис-
тості, розвиває в ньому універсальні властивості 
для формування спортивного характеру, необхідні 
підготовка до тривалого тренувального процесу 
рівнем, вище попереднього, соціально-психоло-

гічну підготовка, вольова підготовка, набуття зма-
гального досвіду [9].

Спеціальна підготовка спрямована на форму-
вання й удосконалення психічних якостей і осо-
бистісних властивостей спортсменів, які пере-
дують успіхові, у конкретних умовах спортивної 
діяльності. Вона включає підготовку до конкретних 
змагань, до конкретного супротивника, до трену-
вального етапу, ситуативного самоконтролю [8].

Психологічну підготовку під час тренувального 
процесу і змагальної діяльності здійснюють попе-
редньо і називають загальною психологічною під-
готовкою (далі – ЗПП).

Психологічну підготовку до певного змагання 
називають спеціальною психологічною підготов-
кою (далі – СПП).

До причин, які впливають на зміни психічного 
напруження перед змагальним процесом, відно-
сять такі:

– значення змагання;
– склад учасників команд перед змаганням;
– рівень організації змагання;
– поведінку осіб, що мають психологічний вплив 

на футболіста;
– індивідуальні психологічні характеристики 

спортсмена;
– ступінь опанування способів саморегуляції;
– ступінь опанування способів самоконтролю.
Як показує сучасна практика, перед стартом у 

футболі виділяємо етап безпосередньої психоло-
гічної підготовки до виконання спортивної дії. Така 
підготовка здійснюється в умовах концентрації 
уваги, що дає змогу спортсмену вийти на необхід-
ний рівень мобільної підготовки до старту матчу.

Для проведення повного комплексу заходів із 
психологічного забезпечення підготовки футбо-
ліста потрібно залучати спеціалістів – психоло-
гів-практиків, мати відповідну матеріальну базу, 
необхідну підготовку тренера, керівників, усього 
персоналу.

Між ЗПП і СПП можуть проводитись спеціальні 
заходи з корекції психічного стану спортсмена на 
заключному етапі підготовки. Такі заходи явля-
ють собою комбіновані варіанти психологічної дії 
з метою оптимізації психічного стану спортсмена 
ситуаційно, як перед змаганнями, так і під час їх про-
ведення. Необхідність в цих заходах посилюється 
за відсутності систематичності у психологічній під-
готовці; вони можуть бути доповненням чи уточнен-
ням до попередньо проведеної роботи. Крім цього, 
такі заходи можуть бути пов’язані зі здійсненням 
психологічної чи психотерапевтичної роботи [6].

Кожний розділ психологічної підготовки спортс-
мена має свої напрям, завдання, зміст, передба-
чає проведення відповідних заходів.

Загальна психологічна підготовка спортсмена 
до конкретного тренувального процесу. Досяг-
нення високих результатів в сучасному спорті 
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можливе лише за умови здійснення багаторічної 
систематичної підготовки, непорушного дотри-
мання життєвого і спортивного режиму. До цього 
спортсмен повинен бути психологічно готовий. 
Досягнення підготовки повинно постійно здійсню-
ватись під час тренування.

Психологічна підготовка команди та гравців до 
професійного рівня залежить від планування пси-
хологічної підготовки, яка поділяється на такі види:

1) оперативна (перед грою, турніром, конкрет-
ним змаганням);

2) поетапна (на місяць, період підготовки, 
навчально-тренувальний збір);

3) поточна (на річний цикл);
4) перспективна (на кілька років).
Обидва ці види підготовки (загальна та спеці-

альна) у процесі діяльності взаємопов’язані: успіхи 
чи невдачі у спеціальній підготовці приводять до 
покращення загальної підготовки, а також навпаки.

Існують багато спортсменів, талант яких оці-
нювали на міжнародному рівні, які, на жаль, 

залишали заняття футболом, не досягнувши 
соціально-психологічної зрілості, навіть люди, 
які відповідають за пошуки молодих талантів, 
не розуміли, що причина різкого погіршення 
футбольної кар’єри полягає не у зміні способу 
життя чи в командних проблемах, а в непідго-
товленості даного спортсмена до нового про-
фесійного рівня. Варто звертати увагу на те, що 
прості факти невизначеності подальшого майбут-
нього після закінчення спортивної діяльності най-
більше впливають на динаміку результатів навіть 
у період постійних занять іншим видом спорту [5]. 
Варто розуміти, що спортсмен, який уже працює 
або має диплом фахівця будь-якої спеціальності, 
чи спортсмен-студент, що лише вступив у ЗВО, 
мають вищий психологічний рівень стійкості, ніж 
спортсмени, які не мають іншої професії чи реаль-
ної перспективи її одержання. Отже, як гравці, що 
можуть представити команду на міжнародному 
рівні, наприклад, у складі збірної команди країни, 
ідеально підходять студенти.

Рис. 1. Схема поетапного впливу на психологічну підготовку футболіста

Джерело: [5]
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За словами англійського спортивного експерта 
H. Kormelink, який вивчав систему тренування 
відомого тренера Луі Ван Гала, зміст етапу психо-
логічної підготовки, під який попадає віковий про-
міжок 16–18 років, зводиться до розв’язання таких 
основних завдань, як:

– підвищення тактико-технічних дій футболістів 
завдяки засвоєнню командних принципів, тобто 
взаємодії в різних фазах гри на всіх ділянках поля;

– вивчення й удосконалення навичок і умінь 
ведення гри залежно від суперника, рахунку та 
напруженості гри [12].

Тренеру будь-якого виду спорту, не лише фут-
болу, варто завжди мати вільний час для довірли-
вого спілкування, бесід, повчальних прикладів і 
аналогій, для обґрунтованих наказів, спільних із 
підопічними роздумів, для вдумливого та багато-
разового регулювання цілей, аргументованого 
прогнозування успіху на майбутніх турнірах, для 
виявлення мотивів спортсменів, необхідних у тій 
чи іншій ситуації.

Висновки. Отже, підсумовуючи дані аналізу 
науково-методичної літератури й Інтернету щодо 
досліджуваної проблематики, нами було виявлено, 
що проблемі психологічного відбору та тренування 
футболістів за кордоном виділяється дуже багато 
часу, що ж стосується України, то на першому 
місці – розвиток фізичних якостей спортсмена.

У результаті дослідження показників команди 
ФК «Університет» сезону 2019–2020 рр. було 
з’ясовано, що успішність команди значної мірою 
залежить від кількості студентів перших курсів 
у складі команди, що свідчить про зміни результа-
тивності команди через недостатню психологічну 
підготовленість.

Перспективи подальших досліджень. Важли-
вими питаннями залишаються індивідуальний під-

бір і застосування психологічних методик у підго-
товці та математичному відображенні отриманого 
результату.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Важливу роль у збереженні здоров’я відіграють 
фахівці медичної галузі, що актуалізує форму-
вання в них культури здоров’я ще під час профе-
сійної підготовки у вищих медичних навчальних 
закладах. Культура здоров’я майбутнього лікаря – 
це багатогранне утворення, що базується на зна-
ннях, уміннях і практичних діях із формування, 
збереження і зміцнення власного здоров’я шляхом 
ведення здорового способу життя, оволодінням 
здоров’язберігаючою компетентністю.

Окреслені вище особливості свідчать про те, що 
велике значення у формуванні культури здоров’я 
має дисципліна «Фізичне виховання», завданнями 
якої є формування фізичної культури, забезпе-

чення всебічної фізичної підготовки та гармоній-
ного фізичного розвитку особистості студента, 
здобуття ним необхідного комплексу знань, умінь 
і навичок виконання практичних дій щодо збере-
ження та зміцнення власного здоров’я й уміння 
передавати цей досвід своїм майбутнім пацієн-
там. Лише за умови успішного вирішення означе-
них завдань можна розраховувати на досягнення 
кінцевої мети – сформованості культури здоров’я 
майбутніх лікарів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Важливе місце в ієрархії чинників активної жит-
тєдіяльності та самореалізації особистості нале-
жить культурі здоров’я та здоров’язбереження 
майбутнього фахівця. Науковці досліджують 
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Стаття присвячена проблемі формування 
культури здоров’я як складової частини 
професійної підготовки майбутніх лікарів 
засобами здоров’язбережувальних техно-
логій. Зокрема, уточнено сутність змісту 
і структуру культури здоров’я майбутніх 
лікарів, критерії, показники та рівні її сфор-
мованості. Визначено особливості форму-
вання культури здоров’я майбутніх лікарів 
у процесі фізичного виховання й оптимальні 
здоров’язбережувальні технології.
Велике значення у формуванні культури 
здоров’я належить дисципліні «Фізичне 
виховання», завданнями якої є забезпечення 
різнобічної фізичної підготовки та гармоній-
ного фізичного розвитку особистості сту-
дента, здобуття ним необхідного багажу 
знань, умінь, навичок і практичних дій у 
напрямі збереження та зміцнення власного 
здоров’я й уміння передавати цей досвід 
іншим людям. Лише за умови успішного вирі-
шення цих завдань можна сподіватися на 
досягнення кінцевої мети – сформованості 
культури здоров’я майбутніх лікарів.
Шляхом узагальнення результатів наукових 
пошуків конкретизовано особливості фор-
мування культури здоров’я майбутніх лікарів 
у процесі фізичного виховання, а саме: необ-
хідність починати формувати їхню куль-
туру здоров’я вже з перших днів навчання 
у вищому медичному навчальному закладі; 
необхідність вироблення стійкої звички сту-
дентів до систематичної та наполегливої 
праці в напрямі збереження здоров’я, постій-
ного фізичного розвитку й удосконалення; 
недооцінку викладачами та студентами 
дієвості самостійних занять із фізичної 
підготовки; зв’язок фізичного виховання з 
майбутньою професійною діяльністю; необ-
хідність удосконалення механізмів ефек-
тивної адаптації студентів до майбутньої 
професійної діяльності; те, що професійна 
діяльність сучасного лікаря вимагає осо-
бливого виду рухових дій, умінь і навичок; 
необхідність удосконалення точності рухів і 
координації м’язів рук та кистей.

Ключові слова: здоров’я, культура здоров’я, 
здоров’язбережувальні технології, майбутні 
лікарі, фізичне виховання.

The article is devoted to the problem of forming a 
culture of health as a component of professional 
training of future doctors by means of health-
saving technologies. Specifically, the content and 
structure of future physician’ health culture, cri-
teria, indicators and levels of their formation are 
specified. Features of formation of health culture 
of future physicians in the process of physical 
education and optimal health saving technolo-
gies are defined.
Important importance in the formation of health 
culture belongs to the discipline “Physical Edu-
cation”, the task of which is to provide versatile 
physical training and harmonious physical devel-
opment of the student’s personality, to obtain 
the necessary luggage knowledge, skills, and 
practical actions in the direction of preserving 
and promoting their own health. and the ability to 
share that experience with others. Only with the 
successful completion of these tasks should we 
expect to achieve the ultimate goal of forming a 
health culture for future physicians.
By generalizing the results of scientific research, 
the specifics of forming the health culture of 
future physicians in the process of physical edu-
cation were specified, namely: the need to begin 
to shape their culture of health from the very first 
days of study at a higher education institution; 
the need to develop a stable habit for students 
to work systematically and hard in the direction 
of maintaining health, constant physical devel-
opment and improvement; underestimating the 
effectiveness of independent physical education 
classes for teachers and students; linking physi-
cal education with future professional activity; the 
need to improve mechanisms for effective adap-
tation of students to future professional activity; 
the fact that the professional activity of a modern 
doctor requires a special kind of motor activity, 
skills and skills; the need to improve the accuracy 
of movements and coordination of the muscles of 
the hands and hands.
Key words: health, health culture, health-saving 
technologies, future doctors, physical education.
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теоретичні та практичні аспекти формування 
в них здоров’язбережувальної компетентності 
(О. Шукатка [8]), визначають основи та напрями 
формування культури здорового способу життя 
(Н. Башавець [1]), реалізують педагогічні умови 
вдосконалення культури зміцнення здоров’я сту-
дентів у системі фізичного виховання й ін. Осо-
бливу увагу науковці приділяють теоретичним і 
практичним аспектам реформування професій-
ної освіти щодо формування культури здоров’я 
майбутніх фахівців (Ю. Драгнєв, Г. Кривошеєва, 
О. Микитюк, Н. Рибачук та ін.).

Виходячи з ідеї здорового способу життя, осо-
блива роль у здоров’язбереженні належить ліка-
рям, які повинні орієнтуватися не тільки на патоло-
гію, але й займатися профілактикою захворювань, 
здоров’ям здорової людини, щоб зберегти здо-
ровий генофонд країни, нації, народ України від 
вимирання. Концепція підготовки майбутніх ліка-
рів розширює вимоги до випускника медичного 
університету щодо опанування компетенцій здоро-
вого способу життя, застосування засобів фізичної 
культури і спорту з урахуванням стану здоров’я, 
фізичної підготовки, статі, віку пацієнтів. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри існування наукових 
розробок із даної теми, питання про необхідність 
вирішення назрілих суперечностей і врахування 
потреби оптимізації професійної підготовки май-
бутніх лікарів щодо формування культури здоров’я 
студентів на засадах інноваційних педагогічних 
підходів залишається відкритим.

Мета статті полягає у перевірці педагогічних 
умов формування культури здоров’я майбутніх ліка-
рів засобами здоров’язбережувальних технологій.

Виклад основного матеріалу. Створення 
теоретичного фундаменту дослідження процесів 
формування здоров’язбереження майбутніх ліка-
рів актуалізується уточненням термінів і визна-
чень, які є засадничими в галузях валеології, 
педагогіки, психології, медицини й інших суміжних 
наукових сфер, дотичних до проблем здоров’я та 
підготовки людини до ведення здорового способу 
життя з метою здоров’язбереження [3]. 

Поняття «здоров’я» у контексті нашого дослі-
дження розглядаємо як найвищу цінність осо-
бистості студента, що складається з фізичної, 
соціальної, психічної, духовної складових частин, 
забезпечує можливість максимальної реалізації в 
навчальній, професійній і особистій сферах життя. 
Здоровий спосіб життя майбутнього лікаря охо-
плює низку важливих чинників, а саме: вплив навко-
лишнього середовища й екології, умов навчання, 
фізичної активності, відпочинку і дозвілля, раціо-
нального та збалансованого харчування, фізич-
ного розвитку та підготовленості, міжособистісних 
відносин, уміння контролювати емоції та долати 
стресові ситуації, дотримання правил гігієни в 

різних сферах життєдіяльності [7]. У контексті 
нашого дослідження здоров’язбережувальні тех-
нології визначаємо як цілеспрямовану педагогічну 
діяльність, яка забезпечує взаємозв’язок навчання 
і вихованням студентів завдяки комплексу піді-
браних принципів, прийомів, методів, що спря-
мовані на збереження, зміцнення і покращення 
здоров’я майбутніх лікарів, формування в них 
культури здоров’я як важливої життєвої цінності. 

Здоров’язберігаюча компетентність студента 
вищого медичного навчального закладу – це 
результат надбання майбутнім лікарем у процесі 
професійної підготовки знань із питань розуміння 
сутності здоров’я та позитивних і негативних змін 
під впливом на його стан різних чинників; умінь, 
навичок і досвіду виконання практичних дій щодо 
дотримання ЗСЖ, що є важливими чинниками для 
його майбутньої повноцінної діяльності. 

Культура здоров’я майбутнього лікаря – це 
багатогранне утворення, що базується на зна-
ннях, уміннях і практичних діях із формування, 
збереження і зміцнення власного здоров’я шля-
хом ведення здорового способу життя, опанування 
здоров’язберігаючої компетентності. Основними 
компонентами структури культури здоров’я сту-
дента ВМНЗ є: фізична, психофізіологічна, соці-
альна, духовно-моральна, інтелектуальна й інфор-
маційна складові частини.

Одним із ключових засобів реалізації 
здоров’язбережувальних технологій (далі – ЗТ) 
у ВМНЗ є фізичне виховання, яке спрямоване на:

 – формування в майбутніх лікарів фізичних, 
психологічних, естетичних і моральних якостей;

 – сприяння збереженню та зміцненню здоров’я 
майбутніх лікарів, їхньому всебічному розвитку, 
забезпеченню високої працездатності;

 – засвоєння необхідної бази знань із теорії 
та методики, проведення самостійних занять із 
фізичної культури та рухової активності, уміння 
застосовувати здобуті знання з фізичного вихо-
вання в майбутній професійній діяльності лікаря.

 – Інструментальна складова частина викорис-
тання ЗТ у фізичному вихованні студентів перед-
бачає наявність:

 – спортивних і гімнастичних залів, стадіонів, 
басейнів, майданчиків з їхніми санітарно-гігієніч-
ними умовами, навколишнім природним серед-
овищем;

 – фізкультурно-спортивного інвентарю й 
обладнання, тренажерів, різних пристроїв і при-
стосувань належного технічного стану;

 – наявністю аудіо- та відеотехніки, комп’ютерів, 
діагностичної апаратури та спеціальної апаратури, 
що дозволяє проводити наукові дослідження;

 – підручників, навчальних і методичних посіб-
ників із різних напрямів фізичної культури, про-
грам і наочних посібників. Однак ми вважаємо, що 
соціальна складова частина (кадровий потенціал) 
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використання здоров’язбережувальних технологій 
у фізичному вихованні є основною.

Заслуговує на увагу поділ здоров’язбережу- 
вальних технологій за характером діяльності осно-
вних суб’єктів на вузькоспеціалізовані та комплек-
сні, проведений Ю. Палічуком. На думку науковця, 
до вузькоспеціалізованих відносяться такі ЗТ:

 – освітні, які сприяють збереженню здоров’я 
у процесі навчання і виховання;

 – медичні, що забезпечують профілактику різ-
номанітних захворювань, корекцію та реабілітацію 
соматичного здоров’я, санітарно-гігієнічну діяльність;

 – психологічні, призначені для здійснення про-
філактики і психокорекції психічних відхилень;

 – соціальні, що сприяють організації ЗСЖ, про-
філактиці й корекції девіантної поведінки [4].

У процесі формування культури здоров’я 
майбутніх лікарів використовувався комплекс 
здоров’язбережувальних технологій.

Технологія проведення занять із фізичного 
виховання у природних умовах засвідчила мож-
ливість комплексного поєднання фізичних вправ, 
природних сил і гігієнічних чинників як засобів 
фізичного виховання; організації спеціальних про-
цедур загартовуючого й оздоровчо-відновного 
характеру (повітряних, сонячних, водних тощо), 
під час яких дію природних чинників дозують і 
використовують як відносно самостійний засіб 
загартування й оздоровлення; поєднання фізич-
них прав із дією холодового подразника (низьких і 
високих температур повітря), коливань атмосфер-
ного тиску, надмірної чи недостатньої вологості, 
атмосферних опадів тощо, що сприятливо впли-
ває на терморегуляційні механізми центральної 
нервової системи [10].

Технологія емоційної підтримки студентів (на 
основі використання методів арт-терапії, зокрема 
музики, на заняттях із фізичного виховання). На 
основі опрацювання результатів фізіологічних 
досліджень встановлено науково обґрунтований 
позитивний вплив музики на нервову, серцево-
судинну, дихальну, імунну й інші системи організму 
людини. Практикою доведено, що музика впливає 
на фізіологічні процеси організму людини, сприяє 
підвищенню амплітуди дихання, легеневої венти-
ляції, емоційного тонусу, покращує працездатність, 
викликає реакції, пов’язані зі змінами системи кро-
вообігу і дихання, пришвидшує навчання рухових 
дій тощо. Виконання фізичних вправ під музику 
привчало студентів до відчуття музичного ритму, 
такту, розміру, висоти звуків і форм музичних ком-
позицій, що опоможе майбутнім лікарям у їхній про-
фесійній діяльності, а саме: вимірювати частоту 
серцевих скорочень і встановлювати відсутність 
чи наявність брадикардії та тахікардії; вимірювати 
артеріальний тиск і прослуховувати слабкі удари; 
прослуховувати за допомогою фонендоскопа 
та діагностувати трахеїти, бронхіти і запалення 

легень; точно діагностувати звуки під час засто-
сування методу перкусії людського тіла тощо [9].

Виконання студентами фізичних вправ під 
музику забезпечувало підвищення ефективності 
педагогічного процесу, а саме: створювало для 
викладача можливість уважно спостерігати за 
студентами у процесі їхньої фізичної активності, 
висловлювати зауваження щодо правильності 
виконання фізичних вправ, навчати та контролю-
вати їх дихання та техніку виконання рухів тощо. 
Залежно від змісту занять із фізичного виховання 
музику використовували як: елемент супроводу 
рухової діяльності (ведення м’яча та виконання 
штрафних кидків у баскетболі, індивідуальне воло-
діння м’ячем і подачі у волейболі); музичне тло під 
час виконання фізичних вправ (проведення еста-
фет, рухливих ігор, вправ на розслаблення та від-
новлення працездатності); як засіб, що безпосе-
редньо пов’язаний із рухом виконання під музику 
різних танцювальних і гімнастичних вправ [6].

Технологія самооздоровлення використову-
валася для активізації внутрішніх сил студента 
й організації самостійної роботи у формуванні 
культури здоров’я. Основними методами засто-
сування цієї технології були: виконання вправ 
для профілактики порушення зору та запобігання 
комп’ютерного синдрому, оскільки значну частину 
часу, відведеного на навчання, майбутні лікарі про-
водять за комп’ютером; ходіння босоніж, що має 
загальнозміцнюючу дію, оскільки між підошвою і 
слизовою оболонкою верхніх дихальних шляхів 
існує тісний рефлекторний зв’язок; систематичне 
виконання комплексів вправ ранкової гігієнічної 
гімнастики (РГГ), що їх майбутній лікар повинен 
використовувати для підвищення працездатності 
та зміцнення здоров’я; самомасаж, що є різнови-
дом масажу як найдавнішого гігієнічного та ліку-
вального засобу, історія якого сягає в давнину [2].

Комплексне використання методів усіх 
здоров’язбережувальних технологій сприятиме 
активізації внутрішніх сил студентів і застосу-
ванню ефективних засобів на шляху до форму-
вання культури здоров’я майбутніх лікарів. Отже, 
здоров’язбережувальна освіта, що базується на 
використанні сукупності методів як складників 
ЗТ у вищому медичному навчальному закладі, 
має бути спрямована на формування культури 
здоров’я майбутніх лікарів.

Висновки. За результатами дослідження 
можна зробити висновки, що оптимальним серед-
овищем для формування культури здоров’я май-
бутніх лікарів засобами здоров’язбережувальних 
технологій є реалізація визначених педагогічних 
умов, а саме: створення сприятливого навчально-
виховного середовища для мотивування сту-
дентів до занять фізичною культурою і спортом, 
формування особистості лікаря як носія куль-
тури здоров’я; використання міждисциплінарних 
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зв’язків для поєднання студентами фізкультурно-
оздоровчих і медико-біологічних знань як основи 
формування культури здоров’я майбутніх лікарів.

Подальші наукові пошуки вбачаємо у про-
довженні вдосконалення методики підготовки 
майбутніх лікарів до здоров’язбережувальної 
діяльності на основі формування в них культури 
здоров’я на старших курсах.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Розвиток сучасної України й інтеграція в європей-
ський простір висуває нові більш високі вимоги 
до професійної підготовки фахівців різних напря-
мів, що потребує суттєвих змін у професійній під-
готовці. Проблеми вдосконалення педагогічної 
освіти існує також у навчанні майбутніх фахівців 
фізичного виховання й спорту, а їх вирішення під-
вищить якість викладання дисципліни «фізична 
культура» в інклюзивних класах. Саме тому в умо-
вах перебудови освітньої сфери підготовка фахів-
ців високої кваліфікації з фізичного виховання та 

спорту до роботи з дітьми з особливими освітніми 
потребами (ООП) є одним із головних завдань 
держави, закладів вищої освіти (далі – ЗВО), де 
проходить підготовка фахівців у галузі фізичної 
культури і спорту, та суспільства загалом. 

За даними І. Малишевської [7], провідною озна-
кою розвитку сучасної української спеціальної 
освіти є прагнення до рівного доступу до якісної 
освіти дітей із особливими освітніми потребами, 
що є основоположним для інклюзивної освіти. 
У контексті європейських цінностей інклюзивна 
освіта вимагає значної переорієнтації свідомості 
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У статті визначено необхідність профе-
сійної підготовки кадрів для роботи в умо-
вах інклюзивної освіти. Установлено про-
блему вдосконалення педагогічної освіти 
в навчанні майбутніх фахівців фізичного 
виховання й спорту для підвищення якості 
викладання дисципліни «фізична куль-
тура» в інклюзивних класах. У результаті 
дослідження підтверджено, що суспільно-
політичні зміни в Україні суттєво змінили 
сутність професійної діяльності вчителів 
фізичного виховання, а традиційний зміст, 
форми й методи підготовки вчителів 
фізичного виховання неповною мірою відпо-
відають вимогам сьогодення. Стаття при-
свячена вивченню професійної готовності 
майбутніх фахівців з фізичного виховання 
й спорту до роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами, тому що це є одним 
із головних завдань держави та закладів 
вищої освіти, де проходить підготовка 
фахівців у галузі фізичної культури і спорту. 
Упровадження інклюзивного навчання в 
Україні та підвищення уваги до осіб з осо-
бливими потребами, залучення їх до занять 
фізичними вправами підтвердили актуаль-
ність досліджуваної проблеми. 
У статті наголошується, що модифікація 
змісту професійної підготовки фахівців з 
фізичного виховання й спорту в профільних 
закладах вищої освіти є важливим засобом 
забезпечення якості освітніх послуг у сис-
темі інклюзивної освіти. Вивчення професій-
ної готовності майбутніх фахівців з фізич-
ного виховання й спорту до роботи з дітьми 
з особливими освітніми потребами вказує на 
те, що більшість студентів потребує осо-
бистої підготовки до професійної діяльності 
в інклюзивному освітньому середовищі. Під-
тверджено необхідність додаткової прак-
тичної підготовки студентів до організації 
й проведення фізкультурних свят і заходів 
фізкультурно-оздоровчої спрямованості без-
посередньо для дітей з особливими потре-
бами.
Ключові слова: професійна готовність, 
професійна підготовка, діти з особливими 
освітніми потребами, інклюзивне освітнє 

середовище, фахівці з фізичного виховання 
і спорту.

The article identifies the need for vocational 
training for inclusive education. The problem of 
improvement of pedagogical education in train-
ing of the future specialists of physical education 
and sport for raising the quality of teaching of the 
discipline “physical culture” in inclusive classes 
is established. As a result of the research it is 
confirmed that socio-political changes in Ukraine 
have significantly changed the essence of pro-
fessional activity of teachers of physical educa-
tion, and the traditional content, forms and meth-
ods of training of teachers of physical education 
do not fully meet the requirements of today. The 
article is devoted to studying the professional 
readiness of future specialists in physical educa-
tion and sports to work with children with special 
educational needs (OOP) because it is one of the 
main tasks of the state and institutions of higher 
education (ZVO), where specialists in the field 
of physical culture and sports are trained.  The 
introduction of inclusive education in Ukraine and 
increasing the attention to persons with special 
needs to engage them in physical exercises con-
firmed the relevance of the problem under study.
The article emphasizes that modification of the 
content of professional training of specialists in 
physical education and sports in specialized 
higher education institutions is an important 
means of ensuring the quality of educational ser-
vices in the inclusive education system. Studying 
the professional readiness of future specialists 
in physical education and sports to work with 
children with special educational needs (OOP) 
indicates that most students require personal 
preparation for professional activity in an inclu-
sive educational environment. The necessity of 
additional practical preparation of students for the 
organization and holding of physical culture holi-
days and activities of physical and health orienta-
tion is confirmed, aimed directly at the categories 
of children with special needs.
Key words: vocational readiness, vocational 
training, children with special educational needs, 
inclusive educational environment, specialists in 
physical education and sports.
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педагогічних працівників різних спеціальностей, 
а також здійснення педагогами своєї професійної 
діяльності з урахуванням принципів толерант-
ності, поваги до індивідуальних особливостей 
дітей, неупередженості й недопущення дискримі-
нації [10, с. 5]. За даними Т. Матвійчук [7, с. 5], усу-
переч педагогічній спрямованості ЗВО галузі ФКіС, 
чинна система підготовки не забезпечує необхідну 
професійну підготовку кадрів для роботи в умовах 
інклюзивної освіти та не забезпечує випускникам 
рівня педагогічної майстерності, який відповідає 
соціальному запиту, а проблема вивчення профе-
сійної готовності майбутніх фахівців з фізичного 
виховання та спорту до роботи з дітьми з особли-
вими потребами залишається мало дослідженою.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У дослідженнях І. Іваній [4] визначає, що фізичне 
виховання громадян пов’язано насамперед з осо-
бистістю вчителя фізичної культури, його про-
фесійними знаннями, педагогічною майстер-
ністю та професійною компетентністю. Водночас 
Н. Степанченко [17, с. 7] указує, що традиційний 
зміст, форми й методи підготовки вчителів фізич-
ного виховання неповністю відповідають вимо-
гам сьогодення, так як суспільно-політичні зміни, 
що відбулися в Україні, суттєво змінили сутність 
професійної діяльності вчителів фізичного вихо-
вання. О. Форостян, Д. Правдов (2013), О. Сила-
єва (2016), Є. Приступа, Ю. Петришин, І. Бон-
дар (2013), аналізуючи проблеми впровадження 
інклюзивного фізичного виховання, визначили, що 
суттєвою перешкодою цього процесу є рефлексія 
вчителів фізичної культури. 

О Томащук [19] указує, що зміст фахової підго-
товки викладачів з фізичного виховання, тренера 
з виду спорту неповною мірою передбачає фор-
мування спеціальних умінь і навичок з адаптивної 
фізичної культури й адаптивного спорту. Питання 
специфіки загальних теоретико-методичних основ 
підготовки вчителів фізичної культури проаналі-
зовано в дослідженнях Т. Дереки (2017), Н. Сте-
панченко (2017), Л. Сущенко (2003), М. Даниле-
вич (2015); питання щодо теоретико-методичного 
стану підготовки фахівців фізичного виховання 
та спорту до роботи в умовах центрів інваспорту 
розглунуто О. Томащук (2017); особиста фізична 
й мотиваційна готовність до професійної діяль-
ності в інклюзивному освітньому просторі вивчали 
Г. Куртова, О. Архипов, М. Короп, В. Гамов, О. Вер-
тель (2017); формування готовності до профе-
сійної діяльності майбутніх учителів фізичного 
виховання досліджують такі провідні науковці, 
як В. Шафранський (2011), І. Скрипченко (2015), 
Л. Чалій (2017). 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Готовність майбутніх фахівців фізич-
ного виховання та спорту до викладання дисци-
пліни «фізична культура» в школах з інклюзивною 

формою навчання недостатньо досліджено, тому 
її вивчення є актуальним.

Мета статті – визначити та проаналізувати 
готовність майбутніх фахівців із фізичного вихо-
вання й спорту закладів вищої освіти до роботи 
з дітьми з особливими освітніми потребами (в умо-
вах інклюзивного освітнього середовища). Для її 
досягнення необхідно виконати такі завдання:

1) окреслити сучасний стан професійної підго-
товки майбутніх вчителів фізичної культури та тре-
нерів у вищих навчальних закладах України;

2) розробити форму анкетування для вивчення 
рівня готовності майбутніх фахівців фізичного 
виховання й спорту до роботи з дітьми з особли-
вими освітніми потребами;

3) проаналізувати та систематизувати отри-
манні результати проведеного анкетування серед 
студентів вищих навчальних закладів з проблеми 
дослідження.

У дослідженнях використовували такі методи: 
аналіз літературних джерел та інтернет-сайтів, 
анкетування, методи математичної статистики.

Виклад основного матеріалу. Згідно зі статтею 
20 «Інклюзивне навчання» Закону України «Про 
освіту» [4], заклади освіти зобов’язані утворити 
інклюзивні класи для навчання особи з особливими 
освітніми потребами в разі звернення її батьків із 
заявою про прийняття такої дитини до навчального 
закладу, а також створити умови для навчання осіб 
із особливими освітніми потребами відповідно до 
індивідуальної програми розвитку та з урахуван-
ням їхніх індивідуальних потреб і можливостей. 

В Україні практика впровадження інклюзивних 
форм освіти в систему загальноосвітніх навчаль-
них закладів є складною, що пов’язано з наявністю 
бар’єрів загальної освіти, такими як недостатній 
рівень компетентності в межах цієї проблеми педа-
гогічного корпусу вищих педагогічних навчальних 
закладів [8, с. 17]. Характерними рисами сучасної 
інклюзивної освіти є необхідність удосконалення 
у ЗВО навчальних програм і методик викладання, 
тобто повномасштабної підготовки педагогічних 
фахівців до роботи в умовах інклюзії.  

Незважаючи на значну кількість досліджень 
з проблеми професійної підготовки майбутніх 
фахівців з фізичного виховання і спорту, у ЗВО 
недостатньо приділяється увага її оновленню і 
проектуванню [4], а впровадження інклюзивного 
навчання в Україні та підвищення уваги до осіб 
з особливими потребами, залучення їх до занять 
фізичними вправами надають більшої актуаль-
ності цій проблемі. О. Томащук [19] указує на 
необхідність посилення вимог до професійної під-
готовки майбутніх учителів фізичного виховання, 
а саме: модернізацію навчально-педагогічного 
процесу у ЗВО, зміну структури його організації, 
детальне проектування професійної підготовки, 
використання інноваційних технологій навчання.
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Професійна підготовка фахівців з фізичного 
виховання й спорту в ЗВО необхідна також для 
підвищення їхньої професійної готовності до про-
ведення оздоровчо-спортивних занять з пріоритет-
ним використання елементів різних видів спорту 
для початкового ознайомлення дітей з особли-
вими потребами вже на початку їх навчання, що 
сприятиме розширенню кола виконуваних рухових 
дій і дасть їм змогу підвищити свої фізичні конди-
ції з метою подальшої інтеграції в повноцінне сус-
пільне життя. 

У дослідженнях Н. Агаркової [1] указується, що 
традиційна загальнопедагогіча підготовка фахів-
ців для ефективної роботи з дітьми з особливими 
освітніми потребами недостатня, у більшості педа-
гогів відсутня мотивація до роботи із цією катего-
рією дітей, є страх, бажання уникнути такої роботи. 
Для подолання цих проблем підтверджується 
актуальність вирішення завдання сучасної про-
фесійної освіти у сфері фізичної культури і спорту. 

За даними А. Молдован [10], такі завдання 
полягають у тому, щоб навчити майбутнього спеці-
аліста реалізувати себе в діяльності, сформувати 
власний професійний вигляд та образ (у тому 
числі й фізичну культуру особистості), розвинути 
творчі, духовно-інтелектуальні та психофізичні 
здатності, пов’язані з умінням трансформувати 
ідеї гуманізму в професійну практику.  

Але вирішення завдання сучасної професійної 
освіти у сфері фізичної культури і спорту немож-
ливе без вивчення загальнопрофесійних термі-
нів, що безпосередньо стосуються професійної 
підготовки майбутніх фахівців з фізичного вихо-
вання та спорту. Л. Гуцул (2015) указує, що одним 
із актуальних завдань мовної підготовки вчителя є 
опанування фаховою термінологією, а оволодіння 
основами будь-якої професії розпочинається із 
засвоєння системи загальних і професійних знань, 
опанування майбутнім фахівцем спеціальної нау-
кового дискурсу професії.

У педагогічному енциклопедичному словнику 
«професійна підготовка» – це система професій-
ного навчання, яка має на меті прискорене при-
дбання тими, хто навчається, навичок, необхідних 
для виконання конкретної роботи або групи робіт 
[10, с. 223]. Педагогічна енциклопедія дає змогу 
встановити сутнісний зміст поняття «професійне 
самовизначення» – процес прийняття рішення 
особистістю щодо вибору майбутньої трудової 
діяльності, пов’язаний із формуванням професій-
них інтересів, засвоєнням соціальних норм, виро-
бленням соціальних позицій [18, с. 153].

Так за даними Т. Матвійчук [3, с. 37 ], на основі 
педагогічного потенціалу в процесі навчання в сту-
дентів формуються педагогічні знання й уміння, 
на основі яких у подальшому формуватиметься їхня 
професійно-педагогічна компетентність. У педаго-
гічній енциклопедії зазначено, що й готовність, і 

компетентність – це рівні професійної педагогічної 
майстерності [10, с. 68], а взаємозв’язок профе-
сійної підготовки та професійної компетентності 
підтверджують дослідження науковців [4; 10; 17]. 

Р. Маслюк [8] під поняттям «фізична культура 
майбутнього вчителя» визначає таку якість май-
бутнього вчителя, для формування якої задіяні 
комплекси заходів, спрямованих на зміцнення 
здоров’я, загартування організму, гармонійний 
розвиток фізичних можливостей особистості, фор-
мування життєво важливих рухових умінь і нави-
чок. Професійна готовність студента визначається 
як особистісна якість, яка проявляється в позитив-
ній самооцінці себе як суб’єкта майбутньої профе-
сійної діяльності та прагненні займатися нею після 
закінчення ЗВО, є вирішальною умовою швидкої 
адаптації випускника до умов праці, подальшого 
його професійного вдосконалення й підвищення 
кваліфікації [16, с. 111]. Саме тому актуальним 
питанням останнім часом є підвищення рівня про-
фесійної підготовки фахівців фізичного виховання 
й спорту до організації фізичного виховання в умо-
вах інклюзивного середовища.

Згідно із Закону України, заклади освіти за 
потреби утворюють інклюзивні та спеціальні групи 
й класи для навчання осіб з особливими освіт-
німи потребами [4]. Є. Приступа, Ю. Петришин, 
І. Боднар [13] виявили відсутність методологічних 
концепцій загального характеру, що не дає змоги 
сформувати науково обґрунтовані технології орга-
нізаційно-методичного забезпечення інклюзивного 
фізичного виховання школярів, скеровані до спеці-
альної медичної групи в умовах єдиного процесу, 
як наслідок, ускладнює трансформацію освітньої 
політики держави. Тому важливим є впровадження 
стратегії інклюзивного фізичного виховання сьо-
годні, щоб завтра випускники фізкультурних вузів 
могли б повноцінно здійснювати її на практиці [13]. 

Проблема формування відповідного рівня під-
готовленості кадрів вимагає свого вирішення. 
І. Боднар [1], Л. Борисенко [2], І. Омельяненко 
[11], О. Форостян [20] уважають її однією з осно-
вних проблем інклюзивного фізичного виховання 
й наголошують на нагальному розробленні такого 
документа з урахуванням інтересів і можливостей 
усіх дітей, залучених до інклюзивного фізичного 
виховання, попри навчання дітей в інклюзивних 
класах за навчальними планами, програмами, під-
ручниками, посібниками, рекомендованими Мініс-
терством освіти і науки України для загальноосвіт-
ніх навчальних закладів. 

Складання та реалізація індивідуальної про-
грами розвитку (далі – ІПР) є однією з основних 
умов для успішного навчання дітей з особливими 
освітніми потребами в загальноосвітніх навчаль-
них закладах, розробляється ІПР для тих учнів, 
які потребують певних адаптації та/або модифіка-
цій через особливості сприймання інформації чи 
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засвоєння навчального матеріалу. Отже, дитина 
може мати водночас модифікації з одного пред-
мета, адаптації – з іншого, а з третього – навча-
тися за загальноосвітньою програмою (якщо їй це 
дають можливість навички) [4].

В. Шевченко [22] вказує, що для підготовки 
фахівців до роботи в інклюзивних умовах необ-
хідна цілеспрямована робота з удосконалення 
знань, методичної підготовки до роботи з дітьми 
з особливими потребами, їх навчання та соціалі-
зації, навчання педагогів співпрацювати з усіма 
учасниками процесу, працювати в команді потре-
бує подальшого вдосконалення, а також вивчення 
нового й поширення набутого досвіду. Тому інклю-
зивне навчання потребує модернізації навчально-
методичного забезпечення й удосконалення від-
повідної фахової підготовки кадрів для роботи 
з дітьми з особливими потребами. 

У ході дослідження ми провели анкетування 
студентів IІ і VІ курсів спеціальності 017 «Фізична 
культура і спорт», 014 Середня освіта «Фізична 
культура» Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренко (СумДПУ імені 
А.С. Макаренка) та спеціальності 017 «Фізична 
культура і спорт» Сумського державного універ-
ситету (СУМДУ) загальною кількістю 324 особи 
(254 та 70 студентів відповідно). Під час прове-
дення анкетування отримали дані щодо визначення 
рівня готовності майбутніх фахівців з фізичного 
виховання й спорту до їхньої професійної діяль-
ності в інклюзивному освітньому просторі. Анке-
тування дало змогу встановити загальний рівень 
знань майбутніх фахівців щодо створення рівних 
умов доступу до освіти дітям з особливими освіт-
німи потребами, згідно з відповідями, 75,4% сту-
дентів дали ствердну відповідь, тоді як 24,7% не 
мають інформації та знань щодо створення інклю-
зивного навчання в закладах середньої освіти.

На питання щодо необхідності й ефектив-
ності використання засобів фізичної культури 

та спорту для інтеграції дитини з особливими 
освітніми потребами в повноцінне суспільне 
життя 70,7% указали, що це є ефективні засоби, 
17,6% уважають, що дітям з ООП є протипоказання 
до занять фізичною культурою та спортом, 10% не 
визначилися з відповіддю. На необхідність індиві-
дуалізації й диференціації навчального процесу з 
фізичного виховання та розробки індивідуальних 
навчальних програм з фізичної культури вказують 
76,5% студентів, тоді як 15,7% студентів уважають 
можливим проведення уроків з фізичної культури 
для дітей з особливими потребами за програмою 
«Фізична культура» для спеціальних медичних 
груп, 7,8% не визначилися з відповіддю. Для адап-
тації змісту та методів навчання на уроках з фізич-
ної культури 51,2% майбутніх фахівців з фізич-
ного виховання й спорту вказують на обов’язкове 
оцінювання когнітивних і рухових можливостей, 
а також вивчення особливостей психофізіологіч-
ного розвитку дітей з ООП, тоді як 33,6% студен-
тів не впевненні в цій необхідності й відповіли, що 
швидше так, ніж ні; 11,1% – швидше ні, ніж так, 
13,0% важко відповісти. 

У зв’язку з тим що вчитель в інклюзивному 
класі має не лише організовувати та забезпечу-
вати оптимальні умови навчання, а й створювати 
сприятливу атмосферу в учнівському колективі 
для отримання якісного навчання «особливої» 
дитини, у процесі анкетування респондентам 
запропоновано оцінити власний рівень підго-
товленості до роботи з такими дітьми. Більшість 
студентів – 29,9% – уважають рівень своєї підго-
товленості недостатнім; у 33,0% студентів відпо-
відь – швидше так, ніж ні; 27,2% – швидше ні, ніж 
так, 9,9% не визначилися з відповіддю. 

Інклюзія полягає в адаптації системи до 
потреб дитини, а термін «інклюзивне фізичне 
виховання» Є. Приступа, Ю. Петришин, І. Бод-
нар [13] тлумачать як гнучку індивідуалізовану 
систему фізичного виховання дітей з особливими 

Рис. 1. Вивчення знань студентів щодо здійснення інклюзивного  
фізичного виховання
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потребами в умовах масової загальноосвітньої 
школи. Дані анкетування вказують на необхід-
ність набуття студентами під час навчання в ЗВО 
системи знань, умінь і навичок, які в подальшій 
професійній діяльності забезпечать їхню успішну 
комунікацію з командою фахівців і з батьками 
дітей для спільного складання індивідуальної 
програми розвитку дитини з особливими потре-
бами. На питання «Чи володієте Ви знаннями 
щодо здійснення інклюзивного фізичного вихо-
вання дітей, функціональні можливості яких дуже 
різняться?» отримали такі відповіді (рис. 1).

Проведене дослідження дало змогу зробити 
висновок, що вищі навчальні заклади забезпечу-
ють більш якісну підготовку фахівців для роботи 
з  дітьми, які належать до основної медичної групи, 
тому що 75,3% опитаних респондентів потребують 
особистої підготовки до професійної діяльності в 
інклюзивному освітньому середовищі, лише 21,9% 
планують отримати відповідні знання на курсах 
підвищення кваліфікації вчителів за необхідності, 
а 2,8% важко відповісти.

Визначено, що 52,5% опитаних отримують 
недостатньо інформації з методики проведення 
уроків фізичної культури та організації заходів 
фізкультурно-оздоровчої спрямованості для дітей 
з ООП під час навчання у ЗВО, а 32,4% студентів 
отримують інформації із цього питання в достат-
ній кількості для їхньої подальшої професійної 
діяльності з дітьми в інклюзивних калах, тоді як 
15,1%не визначилися з відповіддю. У 83,3% сту-
дентів є потреба в отриманні додаткової прак-
тичної підготовки до організації й проведення 
фізкультурних свят і заходів фізкультурно-оздо-
ровчої спрямованості безпосередньо для кате-
горії дітей з особливими потребами; 13,6% від-
повіли, що підготовка їм швидше не потрібна, 
ніж потрібна; 3,1% не визначилися з відповіддю. 
На рис. 2 показано, що під час підготовки фахівців 
з фізичного виховання й спорту питання побудови 

процесу фізичного виховання дітей з особливими 
потребами окреслюють у таких дисциплінах.

Відповіді на запитання анкети «Чи достат-
ньо сформовано Ваша особиста готовність 
до професійної діяльності?» розподілилися так: 
у 20,7% студентів достатньо сформована; 31,2 % – 
швидше так, ніж ні; 34,3% – швидше ні, ніж так; 
13,3% – важко відповісти. Проведене дослідження 
підтверджує дані спеціалістів Г. Куртова, О. Архи-
пова, Ю. Короп, В. Гамова, О.В. Вертель (2017), 
О. Форостян (2018), що майбутні фахівці з фізич-
ного виховання й спорту не готові працювати 
в інклюзивному класі, так як загальні питання тео-
рії та методики інклюзивної освіти розкриті недо-
статньо протягом їх навчання в ЗВО.

Висновки. Дослідження підтверджує заго-
стрення проблеми підготовки кадрів до професійної 
діяльності в інклюзивному освітньому середовищі 
й проблеми кадрового забезпечення фахівцями 
зокрема, які здатні проводити уроки з фізичної куль-
тури для дітей, фізичні можливості яких дуже різ-
няться. Анкетування дало можливість установити 
рівень професійної готовності майбутніх фахівців 
із фізичного виховання й спорту до роботи в інклю-
зивному класі, лише 20,7% студентів уважають 
рівень своєї готовності достатньо сформований.

Визначено, що 52,5% опитаних отримують 
недостатньо інформації з методики проведення 
уроків фізичної культури та організації заходів 
фізкультурно-оздоровчої спрямованості для дітей 
з ООП в навчальному процесі майбутніх фахівців 
з фізичного виховання й спорту. Для 83,3% сту-
дентів є потреба в отримані додаткової практич-
ної підготовки до організації й проведення фіз-
культурних свят і заходів фізкультурно-оздоровчої 
спрямованості безпосередньо для категорії дітей 
з особливими потребами. 

Подальші дослідження полягають у вивченні 
готовності вчителів фізичної культури до проведення 
уроків з фізичної культури в інклюзивних класах.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Інтеграція України в європейський простір змінює 
підходи суспільства до розуміння людини як най-
вищої цінності й визначення пріоритетних напря-
мів державної політики щодо створення умов 
для профілактики, збереження та зміцнення її 
здоров’я. Відповідно, з’явилася нагальна потреба 
у формуванні високопрофесійних фахівців галузі 

«Охорона здоров’я», зокрема фізичних терапев-
тів та ерготерапевтів, які володіли б професій-
ною культурою як запорукою успішності реалізації 
фахових функцій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На 
сучасному етапі розвитку педагогічної науки нако-
пичений значний досвід з вивчення проблеми фор-
мування професійної культури майбутніх фахівців 

ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ  
ТА ЕРГОТЕРАПЕВТІВ: СУТНІСНО-КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ
PROFESSIONAL CULTURE OF FUTURE PHYSICAL THERAPISTS  
AND ERGOTHERAPISTS: ESSENTIAL-COMPONENT ANALYSIS
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Стаття присвячена проблемі формування 
професійної культури майбутніх фізичних 
терапевтів та ерготерапевтів у процесі 
їхньої фахової підготовки в системі вищої 
освіти. Авторами публікації обґрунтовано 
сутність професійної культури майбутніх 
фізичних терапевтів та ерготерапевтів 
і її значення для ефективної реалізації про-
фесійних функцій. Установлено, що сфор-
мованість професійної культури студентів 
спеціальності «Фізична терапія та ерго-
терапія» є результатом їхньої фахової під-
готовки, що має визначений зміст, форми й 
методи навчальної діяльності. Доведено, що 
формування професійної культури майбут-
ніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів 
є процесом цілеспрямованим, що передбачає 
вплив на особистість студента. Означе-
ний вплив здійснюється інтегровано через 
мотиваційну, когнітивну, діяльнісну сфери 
майбутніх фахівців з фізичної терапії та 
ерготерапії.
Обґрунтовано, що професійну культуру 
майбутніх фахівців фізичної терапії та ерго-
терапії можна розглядати як сукупність 
професійних та особистісних цінностей 
студента, його спрямованості на майбутню 
професію, фахової компетентності (знання 
й уміння) і професійно значущих якостей, що 
комплексно забезпечують ефективне здій-
снення фахової діяльності через реалізацію 
професійних функцій.
Виокремлено структурні компоненти про-
фесійної культури майбутніх фізичних 
терапевтів та ерготерапевтів. До них 
зараховано ціннісно-мотиваційний, когні-
тивно-діяльнісний, особистісний та оці-
нювально-рефлексивний. Проаналізовано 
зміст кожного компонента професійної 
культури. Ціннісно-мотиваційний компо-
нент включає мотиви студентів до оволо-
діння професійною культурою, спрямова-
ність на майбутню професію та їх цінності. 
Когнітивно-діяльнісний компонент охоплює 
систему фахових знань і вмінь для реалізації 
професійних функцій. Особистісний компо-
нент передбачає наявність професійно зна-
чущих якостей як фахівця. Рефлексивний 
компонент включає здатність до оціню-
вання й самооцінювання власної професій-
ної діяльності. Представлено взаємозв’язок 
між компонентами професійної культури 
та їх вплив на ефективну реалізацію про-
фесійної діяльності.
Ключові слова: фізичний терапевт та 
ерготерапевт, професійна підготовка, про-

фесійна культура, структурні компоненти 
професійної культури. 

The article is devoted to the problem of forma-
tion of professional culture of future physical 
therapists and ergotherapists in the process of 
their professional training in the higher educa-
tion system. The authors of the publication sub-
stantiate the essence of professional culture of 
future physical therapists and ergotherapists 
and its importance for the effective realization of 
professional functions. It is established that the 
formation of professional culture of students of 
the specialty “Physical therapy and ergotherapy” 
is the result of their professional training, which 
has a definite content, forms and methods of 
educational activity. It is proved that the forma-
tion of professional culture of future physical 
therapists and ergotherapists is a purposeful 
process that involves influencing a student’s 
personality. The identified impact is implemented 
integrally through the motivational, cognitive, 
activity spheres of future specialists in physical 
therapy and ergotherapy.
It is substantiated that the professional culture 
of future specialists of physical therapy and 
ergotherapy can be considered as a set of pro-
fessional and personal values of the student, 
his focus on the future profession, professional 
competences (knowledge and skills) and profes-
sionally important qualities that comprehensively 
ensure the effective implementation of profes-
sional functions.
The structural components of the professional 
culture of future physical therapists and ergo-
therapists have been distinguished. These 
include: value-motivational, cognitive-activity, 
personal and evaluative-reflexive component. 
The content of each component of professional 
culture is analyzed. The value-motivational 
component includes students’ motives for 
mastering a professional culture, their focus 
on the future profession and their values. The 
cognitive-activity component encompasses a 
system of professional knowledge and skills 
for the exercise of professional functions. The 
personal component implies the presence of 
professionally significant qualities as a special-
ist. The reflective component includes the ability 
to evaluate and self-evaluate one’s professional 
activity. The relationship between the compo-
nents of professional culture and their influence 
on the effective realization of professional activ-
ity is presented.
Key words: physical therapist and ergotherapist, 
professional training, professional culture, struc-
tural components of professional culture.
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у процесі навчання у вищій школі, що представ-
лений такими ученим, як С. Артюнов, І. Зарецька, 
І. Ісаєв, Є. Климов, Л. Коган, які розкривали сут-
ність, складники й умови її формування в сту-
дентів. Формування фахівця з фізичної культури, 
реабілітації терапії, ерготерапії досліджували 
Н. Бєлікова, Р. Карпюк, Є. Приступа, Л. Сущенко, 
О. Міхеєнко, Ю. Лянной та ін., які розглянули 
різні аспекти змісту, форм, методів професійної 
підготовки таких фахівців у процесі навчання їх 
у закладі вищої освіти. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Водночас теоретичний 
аналіз наукової літератури з означеної проблеми 
засвідчив, що формування професійної культури 
майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів 
у процесі фахової підготовки не було предметом 
окремого наукового дослідження, що зумовлює 
актуальність і доцільність його вивчення.

Мета статті – на основі структурно-змістового 
аналізу розкрити сутність поняття «професійна 
культура майбутніх фізичних терапевтів та ерготе-
рапевтів» та обґрунтувати її компоненти, що забез-
печують високий рівень професійної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Вимоги до про-
фесійної діяльності фізичних терапевтів та ерготе-
рапевтів на сучасному етапі реформування укра-
їнського суспільства підвищуються й перебувають 
не лише в діяльнісній, а й особистісній площині. 
Сучасний фахівець з фізичної терапії та ерготера-
пії повинен бути конкурентоспроможним, що вима-
гає від нього інноваційного підходу до виконання 
професійних функцій; уміння працювати в міждис-
циплінарній команді для забезпечення якісного 
результату впливу на клієнтів; знань новітніх реа-
білітаційних технологій і здатності їх застосову-
вати в практичній діяльності з метою профілактики 
та корекції рухових дій людей.

Готовність майбутнього фахівця до якісної реа-
лізації професійної діяльності визначається сфор-
мованістю його професійної культури. Сучасні 
дослідники приділяли неабияке значення вивченню 
проблеми професійної культури, розкриттю її сут-
ності й структури. Однак, як засвідчують резуль-
тати їхніх досліджень, єдиного тлумачення науко-
вого феномена «професійна культура» не існує. 

Так, аналіз довідкової літератури (словники, 
довідники, енциклопедії) указує на те, що поняття 
«професійна культура» в більшості з них відсутнє. 
У більшості є тлумачення понять «професійна під-
готовка», «професійна освіта» тощо. Лише в Укра-
їнському педагогічному словнику за редакцією 
С. Гончаренка звертається увага на те, що куль-
туру можна розглядати як рівень освіченості чи 
виховання людини, а також як рівень оволодіння 
певною галуззю знань [5, с. 182].

Дослідник С. Дружилов, вивчаючи питання 
професійної культури, доходить висновку, що це 

культура професійного співтовариства чи пред-
ставника певної професії, яка, по-перше, охо-
плює способи організації професійної діяльності, 
що включають професійні цінності, норми, пере-
конання, а по-друге, є результатом професійної 
самоідентифікації [1, с. 5].

Учена А. Капська визначає професійну куль-
туру фахівця як сукупність знань, умінь, навичок 
у  поєднанні з особистісними якостями [3]. 

Дослідниця Ю. Чернова, розкриваючи сутність 
професійної культури фахівця, указує на її інтегра-
тивний характер, що проявляється в культурі осо-
бистості й культурі діяльності [6, с. 57].

Цікавим є підхід до розуміння сутності профе-
сійної культури вченого Л. Когана, який уважає, що 
це поняття прямо пропорційне накопиченню про-
фесійного досвіду фахівця, який передбачає фор-
мування та удосконалення системи професійних 
знань і вмінь, що формує професійну зрілість.

На нашу думку, заслуговує на увагу тлумачення 
професійної культури вченою С. Ісаєнко, яка вва-
жає, що вона є цілісним особистісним утворенням, 
сутність якого проявляється через діалектичний 
зв’язок усіх її елементів з погляду аксіологічного, 
діяльнісного та особистісного підходів [2, с. 28].

Професійну культуру майбутніх фізичних тера-
певтів та ерготерапевтів доцільно розглядати ієрар-
хічно як похідну наукових феноменів «культура», 
«культура особистості», «професійна культура».

Не менш важливим, на нашу думку, під час роз-
гляду професійної культури майбутніх фахівців 
з фізичної терапії та ерготерапії є необхідність і 
доцільність співвіднесення її із системою фахо-
вих компетенцій, що визначені Стандартом під-
готовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 
227 «Фізична терапія та ерготерапія» [4], а також із 
професійно значущими якостями, що мають бути 
сформовані в такого фахівця. 

Так, з урахуванням теоретичного аналізу під 
професійною культурою майбутніх фізичних 
терапевтів та ерготерапевтів розумітимемо 
інтегровану характеристику особистості 
фахівця, що синтезує його професійні мотиви й 
цінності, систему фахових компетентностей 
(знань, умінь, навичок), професійно значущих 
якостей, які дають змогу здійснювати профе-
сійну діяльність на високому рівні реалізації фахо-
вих функцій на основі рефлексії та саморозвитку.

На основі структурно-змістового аналізу нами 
розглянуто структурні компоненти професійної 
культури майбутнього фахівця з фізичної терапії 
та ерготерапії. 

До компонентів зараховано ціннісно-мотива-
ційний, когнітивно-діяльнісний, особистісний та 
оцінювально-рефлексивний. Кожен із компонентів 
має свої елементи і зміст. 

Так, ціннісно-мотиваційний компонент вклю-
чає таке:
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 – мотиви студентів до оволодіння професій-
ною культурою для виконання професійної діяль-
ності на якісному рівні;

 –  спрямованість на майбутню професію з усві-
домленням її значимості для профілактики та збе-
реження здоров’я людини;

 – загальнолюдські та професійні цінності сту-
дентів як майбутніх фахівців, що визначають пове-
дінку фахівця в професії.

Когнітивно-діяльнісний компонент охоплює 
систему фахових знань і вмінь, що необхідні для 
реалізації професійних функцій, які формуються 
в процесі теоретичної та практичної підготовки 
студентів через використання різних технологій, 
форм, методів навчання.

Особистісний компонент передбачає наяв-
ність професійно значущих якостей як фахівця, 
таких як цілеспрямованість, системність, комуні-
кативність, емпатія, чуйність, толерантність, напо-
легливість, організованість тощо. 

Рефлексивний компонент включає здатність 
до оцінювання професійної діяльності інших і 
самооцінювання якості й рівня власної професій-
ної діяльності з орієнтацією на саморозвиток для 
професійно-особистісного самовдосконалення. 

Між компонентами професійної культури май-
бутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів існує 
тісний взаємозв’язок, що вимагає одночасної їх 
сформованості для ефективної реалізації профе-
сійної діяльності. 

На нашу думку, наявність професійної спрямо-
ваності й мотивів до оволодіння професією прямо 
впливає на активність студентів у засвоєнні сис-
темою фахових компетентностей, а сформова-
ність професійно значущих якостей – на якість 
реалізації професійних умінь на практиці. Разом 
із тим здатність вивчати й оцінювати професійну 
діяльність фізичних терапевтів-практиків і самоо-
цінювати власну діяльність дасть змогу майбутнім 
фахівцям не лише професійно вдосконалюватися 
в процесі навчання в університеті, а й відчу-
вати потребу означеного процесу під час роботи 
в закладах охорони здоров’я. 

Формування професійної культури майбутніх 
фізичних терапевтів та ерготерапевтів у процесі 

фахової підготовки вимагає створення визначених 
педагогічних умов, які мають бути спрямовані на 
вдосконалення змісту, форм, методів професійної 
освіти, створення сприятливого освітнього серед-
овища у процесі як теоретичного, так практичного 
навчання студентів. 

Висновки. Отже, теоретичний і структурно-
змістовий аналіз дає можливість стверджувати, 
що професійна культура майбутніх фахівців 
з  фізичної терапії та ерготерапії є базовою умо-
вою готовності їх до виконання професійних функ-
цій у практичній діяльності. Професійна культура 
є інтегрованою характеристикою фахівця як осо-
бистості та як професіонала. 

До структури професійної культури фізичних 
терапевтів та ерготерапевтів входять особистісні 
(мотиви, спрямованість, цінності, професійно зна-
чущі якості) й діяльнісні (професійні знання, уміння, 
навички, здатність до рефлексії) компоненти.

Означена публікація не вичерпує проблему 
дослідження. Подальшого вивчення потребують 
питання зарубіжного досвіду формування профе-
сійної культури майбутніх фізичних терапевтів та 
ерготерапевтів; педагогічних умов для ефективної 
фахової підготовки щодо формування професій-
ної культури майбутніх фізичних терапевтів; орга-
нізації різних видів практики таких студентів.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Фізична терапія, ерготерапія, весь процес реа-
білітації потребують особливого комплексного 
впливу, синергізму й потенціювання методів і засо-
бів фізичної терапії для досягнення ефективного 
результату й поліпшення якості життя пацієнтів. 
Одним із різновидів фізичної терапії, що не має 
вікових обмежень, може бути використана на всіх 

етапах реабілітації, є музична терапія. Багатогран-
ність зцілювального впливу музики на організм 
людини як оздоровчої, лікувальної, реабілітацій-
ної технології переконливо підтверджена доказо-
вою базою, що ґрунтується на численних дослі-
дженнях, з історичного ретроспективного аналізу 
до сьогодення. «А те, що музикотерапія як наука 
в майбутньому буде ще актуальнішою, свідчить 

РОЛЬ І МІСЦЕ МУЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА  
В МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІЙ КОМАНДІ РЕАБІЛІТАЦІЇ
THE ROLE AND PLACE OF MUSICAL THERAPIST  
IN THE MULTIDISCIPLINARY REHABILITATION TEAM

УДК 614.253.1:615.851.82:78
DOI https://doi.org/10.32843/2663-
6085/2020/22-4.35

Чебан В.І.,
докт. мед. наук, професор,
професор кафедри соціальної 
медицини та організації охорони 
здоров’я
Буковинського державного медичного 
університету
Чебан Л.Г.,
асистент кафедри фізичної реабілітації, 
ерготерапії та домедичної допомоги
Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича

Стаття присвячена загальній проблемі реа-
білітації пацієнтів, а саме питанням вико-
ристання впливу музики й музичної терапії з 
метою зцілення, зміцнення, підтримки й від-
новлення психічного, фізичного, емоційного, 
духовного здоров’я, а також ролі дипломова-
ного музичного терапевта в цьому процесі. 
Проаналізовано наукову інформацію щодо 
розвитку і становлення музичної терапії як 
науково обґрунтованої та практично спря-
мованої реабілітаційної технології. На основі 
бібліосемантичного аналізу наукової літе-
ратури встановлено, що музична терапія 
активно розвивається, формуються її нові 
сфери, зокрема неврологічна музикотера-
пія, яку застосовують у нейрореабілітації як 
альтернативну модальність для доступу 
та активування функцій мозку, недоступних 
через немузичний стимул. Наведено окремі 
приклади світового досвіду ефективного 
використання музичної терапії для лікування 
дорослих пацієнтів різного віку й дітей з 
обмеженнями функціонування. Охаракте-
ризовано форми, методи та засоби музич-
них втручань, що можуть застосовувати 
музичні терапевти як партнери в мульти-
дисциплінарній команді в процесі реабілітації 
пацієнтів і локації їхньої діяльності. Наголо-
шено на особливостях професійного про-
філю музичного терапевта, чинниках ризику 
та питаннях безпеки в процесі занять 
музичної терапії для пацієнта й, власне, 
музичного терапевта.  
Особлива увага звернена на функціонування 
Всесвітньої федерації музичної терапії, що 
об’єднує музико-терапевтичні асоціації, усе-
бічно сприяє співпраці між професіоналами, 
та її роль щодо підготовки фахівців музич-
ної терапії. Висвітлено діяльність асоціацій 
музичних терапевтів і процес фахової під-
готовки музичних терапевтів відповідно 
до затверджених у країнах Європи, США, 
Канади, Австралії стандартів набуття 
музичними терапевтами професійної ком-
петентності. 
Обґрунтовано тезу про доцільність імпле-
ментації міжнародного досвіду щодо ефек-
тивного використання музичної терапії як 
унікальної реабілітаційної технології і стан-
дартів підготовки дипломованих фахівців 
музичної терапії (бакалаврів, магістрів) в 
освітній процес навчальних закладів відпо-
відного профілю в Україні для здобуття про-
фесійної освіти. 
Ключові слова: здоров’я, реабілітація, 
нейрореабілітація, фізична терапія, ерготе-
рапія, втручання, пацієнт, музика, музична 

терапія, мультидисциплінарна команда, 
асоціація, музичний терапевт, фахова 
освіта.

The article deals with the general problem of 
patient rehabilitation, namely, the use of music 
and music therapy to heal, strengthen, support 
and restore mental, physical, emotional, spiritual 
health, and the role of a chartered music thera-
pist in this process. The flow of sources of scien-
tific information on the development and forma-
tion of music therapy as a scientifically sound and 
practically directed rehabilitation technology has 
analysed. Based on the biblio semantic analysis 
of the scientific literature, it has been established 
that music therapy is actively developing and 
its new spheres are being formed, in particular, 
neurological music therapy, which is used in 
neuro rehabilitation as an alternative modality 
for accessing and activating brain functions inac-
cessible through a non-musical stimulus. Some 
examples of the worldwide experience of the 
effective use of music therapy for the treatment of 
adult patients of all ages and children with disabil-
ities have given.  The forms, methods and means 
of music interventions that music therapists can 
use as partners in a multidisciplinary team have 
described in the process of patient rehabilitation 
and the location of their activity. The features of 
the professional profile of music therapist, risk 
factors and safety issues in the course of music 
therapy sessions for the patient and, in fact, the 
music therapist, are emphasized.
Particular attention had paid to the functioning of 
the World Federation of Music Therapy, which 
integrates music therapy associations, compre-
hensively facilitates collaboration between pro-
fessionals and its role in training music therapy 
professionals. The activities of the Association 
of Music Therapists and the process of profes-
sional training of music therapists in accordance 
with the standards of professional competence 
of music therapists acquired in the countries of 
Europe, USA, Canada, are covered.
The thesis about the expediency of implementa-
tion of international experience on the effective 
use of music therapy as a unique rehabilitation 
technology and standards for the training of grad-
uated music therapy specialists (bachelors, mas-
ters) in the educational process of educational 
institutions of the relevant profile in Ukraine for 
obtaining vocational education has substantiated.
Key words: health, rehabilitation, neuro reha-
bilitation, physical therapy, ergo therapy, inter-
ventions, patient, music, music therapy, multi-
disciplinary team, association, music therapist, 
professional education.
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висновок, зроблений тими ж німецькими вченими, 
котрі вважають, що вона має принаймні три істотні 
переваги над іншими методами лікування: ніколи 
не викликає небажаних побічних ефектів, не 
спричиняє звикання та є економічно доцільною, 
оскільки вимагає мінімуму коштів, а може прине-
сти максимум результативності» (Л. Кияновська, 
2016) [2, с. 7]. 

Музична терапія (далі – МТ) – це клінічне та 
доказове використання музичних утручань для 
досягнення індивідуальних цілей у рамках тера-
певтичних відносин авторитетним професіоналом, 
який має завершену фахову підготовку за програ-
мою музикотерапії. Основним принципом роботи 
музикотерапії є терапевтичні стосунки, що вста-
новлюються та розвиваються завдяки залученню 
до живої музичної взаємодії між терапевтом і паці-
єнтом. Під час занять може бути використаний 
широкий спектр музичних стилів та інструментів, 
включаючи голос, а музика часто імпровізується. 
Використання музики, отже, дає можливість паці-
єнтам/клієнтам створити власну унікальну музичну 
мову, за допомогою якої відбувається загальний 
зцілювальний вплив на людський організм [16]. 

У музичній терапії музикотерапевти поклада-
ються на унікальні властивості музики для під-
тримки людей будь-якого віку та здібностей на всіх 
життєвих етапах – від допомоги новонародженим 
дітям розвивати здорові зв’язки з батьками до 
надання життєвої, чутливої та співчутливої паліа-
тивної допомоги в кінці життя [4]. Кожна людина 
має можливість реагувати на музику, і музико-
терапія використовує цей зв’язок для сприяння 
позитивним змінам емоційного самопочуття та 
спілкування через залучення до живої музичної 
взаємодії між пацієнтом і терапевтом. Це може 
допомогти розвинути й полегшити навички спіл-
кування, покращати впевненість у собі, незалеж-
ність, навички концентрації та уваги, підвищити 
самосвідомість і розуміння інших [2]. 

Оскільки музична участь і реакція не залежать 
від здатності говорити, музикотерапія є особливо 
ефективним клінічним утручанням для людей, 
які мають труднощі усного спілкування. Для осіб 
з інвалідністю, важкими хвороби чи травмами 
робота з музичним терапевтом може суттєво змі-
нити їхнє життя: діти з аутизмом зможуть розви-
вати емоційні, соціальні та комунікативні навички; 
літня людина, налякана ізоляцією та розгубле-
ністю, спричиненою деменцією, через сильноді-
ючу природу музики може відновити деякі спогади 
та поділитися ними з іншими [9]. Тобто, «музична 
терапія може допомогти в багатьох клінічних ситу-
аціях, особливо коли спілкування утруднене через 
хворобу, травму чи обмежені можливості функціо-
нування» [4]. Також музична терапія, включаючи 
професійні дії музичного терапевта та долучення 
до процесу самого пацієнта/клієнта, має значний 

виховний, педагогічний, соціокультурний вплив 
особливо за наявності психологічних проблем, 
застійної форми хронічного стресу, для корекції 
девіантної поведінки, поліпшення навичок соціалі-
зації ф опанування труднощами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій із 
проблеми засвідчив, що дослідження, пов’язані 
з вивченням і використанням фізичного впливу 
музики, мають давні історичні витоки. «Уже 
на ранніх етапах розвитку сучасної цивілізації 
музичне мистецтво утвердилося в суспільній сві-
домості як активний терапевтичний засіб, поши-
рилася МТ практика» [2, с. 32]. На сучасному 
етапі проблемі музичної терапії, музичної психо-
логії присвячені наукові праці відомих музикоз-
навців: Г. Побережної, Л. Кияновської; психоло-
гів-музикотерапевтів: І. Мірошник, В. Драганчук 
(2016); американських дослідників, таких як Boxill 
EH, Chase KM (2007), Thompson, WF, G. Schlaug 
(2015), M. Winkelman (2003). В. Драганчук (2016) 
у праці «Музична психологія і терапія» зазначає, 
що ще на початку ХХ ст. зібрані й підтверджені 
пізніше результати досліджень впливу музики на 
різні системи організму. Зокрема, Л. Брусилов-
ський наводить результати кореляційного аналізу 
щодо реакцій організму й особливостей звучання 
музичного твору, що виявляється прискоренням 
серцевих скорочень, збільшенням частоти респі-
рації (дихання) під час сприйняття музики (Couty, 
Charpentier, Mentz та ін.); збільшенням показників 
пульсу, дихання залежно від висоти, сили й тембру 
звуку (Догель та ін.); зміною частоти дихальних 
рухів і серцевих скорочень залежно від темпу й 
тональності (Тарханов, Foster, Gamble, Weld та 
ін.); значним фізіологічним впливом на серцево-
судинну систему мінорних тональностей, дис-
онансів, різких тонів (Hyde та ін.). Узагальнений 
результат тривалих досліджень підтверджує, що 
критеріями позитивного впливу на кардіоваску-
лярну система є сповільнення частоти пульсу, 
проте збільшення його наповнення, зниження 
артеріального тиску завдяки розширенню крово-
носних судин. Під впливом неприємної, гучної, 
подразнювальної музики серцеві скорочення ста-
ють частішими й зменшується сила скорочень 
міокарда. Установлено, що під впливом музики 
змінюються тонус м’язів, моторна активність, біо-
електричної реакції, що реєструється з поверхні 
шкіри (музика з чітким ритмом значно зменшує 
інтенсивність гальванометричних показників), 
температура тіла.

Наведені переконливі докази, які підтверджу-
ють: «Музика – психоінформаційна система, що 
здійснює цілісний фізично-біологічно-соціокуль-
турний вплив на людину. Під час звучання музич-
ного твору відбуваються звукові вібрації, які несуть 
певну інформацію на тих чи інших частотах» 
[2, с. 167]. Завдяки резонуванню вібрації вплива-
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ють на людину, викликаючи відповідне «звучання» 
біополя та клітин організму реципієнта.

Отже, «фізичний вплив музики (на фізико-акус-
тичному рівні) є базовим, на який «надбудовуються» 
її біологічний (комунікативно-інтонаційний) і духо-
вно-ціннісний (соціокультурний) впливи» [2, с. 88].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналіз та узагальнення 
науково-інформаційного потоку засвідчив, що сьо-
годні музична терапія в багатьох європейських 
країнах (Великій Британії, Франції, Німеччині 
тощо), США, Канаді, Австралії розвивається як 
наука й освіта, функціонує як практика з чітко роз-
робленим нормативно-правовим регулюванням і 
відповідно до затверджених стандартів. Створені 
оптимальні умови для підготовки кваліфікованих 
фахівців – музичних терапевтів, що приносить 
вагомі результати для конкретного індивідуума та 
суспільства загалом. 

Музичні терапевти користуються перевагами 
музики, щоб допомогти людям різного віку та зді-
бностей досягати міцного здоров’я й підтримувати 
міцне здоров’я та добробут, і працюють як фахівці 
мультидисциплінарних колективів у галузі охорони 
здоров’я, освіти, соціальних послуг або в приват-
ній практиці [14]. У музичних терапевтів є відмінні 
особистості. Зазвичай це творчі особистості, інту-
їтивні, чутливі, чітко сформульовані й виразні. 
Вони неструктуровані, оригінальні, невідповідні 
та інноваційні. Деякі з них також соціальні, тобто 
добрі, щедрі, чуйні, терплячі, турботливі, корисні, 
тактовні й доброзичливі [9]. Безперечно, форму-
ванню такого фахівця сприяє відповідне навчання, 
спеціальна освіта та професійний добір.

Така модель музичної терапії ефективно пра-
цює завдяки створеним товариствам музичної 
терапії, що є великим надбанням для суспільства 
таких країн. Музична терапія має медичний, соці-
альний вплив, у багатьох випадках допомагає 
досягти позитивних результатів щодо відновлення 
здоров’я, надати підтримку людям з обмеженими 
можливостями, а також сприяє особистісному 
зростанню і творчості.  

Проте проведений огляд наукової літератури 
не підтвердив відомостей про наявність і функці-
онування в Україні товариства/асоціації музичних 
терапевтів і її членство у Всесвітній федерації 
музичної терапії (The World Federation of Music 
Therapy (WFMT)). Це важливе завдання перед 
навчальними закладами, музичною спільною, 
медичними фахівцями, психологами, фізичними 
терапевтами, вирішення якого сприяло б імпле-
ментації та гармонізації світового досвіду для під-
готовки дипломованих фахівців з музичної терапії 
в Україні й покращання громадського здоров’я.

Мета статті – дослідити загальну проблему 
музичної терапії через призму світового досвіду 
й особливості участі музичного терапевта в муль-

тидисциплінарній команді реабілітації осіб різних 
вікових категорій.

Виклад основного матеріалу. Музична тера-
пія – тип експресивної художньої терапії, що 
використовує музику для поліпшення й підтримки 
фізичного, психологічного та соціального благо-
получчя людей, включає в себе широкий спектр 
дій, таких як прослуховування музики, спів і гра на 
музичному інструменті. Цей тип терапії здійсню-
ється навченим терапевтом [3]. 

Уперше в США коледжі та університети 
почали включати музичну терапію в навчальний 
план, починаючи з Університету штату Мічиган, у 
1944 році. Уже в 1950 році була створена перша 
велика професійна організація для музичних тера-
певтів – Національна асоціація музичної терапії 
(далі – NAMT). Цей процес мав свій подальший 
розвиток і в 1998 році, у результаті злиття NAMT 
та Американської асоціації музичної терапії була 
створена Американська асоціація музичної терапії 
(далі – AMTA). Основний фокус діяльності AMTA 
спрямований на підвищення обізнаності з послу-
гами й доступності до послуг музичної терапії, 
розвиток освіти і професійної підготовки музичних 
терапевтів, професійних стандартів і досліджень у 
сфері музичної терапії [3].

Відповідно до положень і вимог АМТА, музичні 
терапевти повинні мати щонайменше ступінь 
бакалавра музичної терапії в установі, схваленій 
AMTA. Програми музичної терапії включають кур-
сову роботу, а також стажування в освітній і/або 
медичній установі. Після успішного завершення 
однієї з програм, затверджених AMTA, майбутні 
фахівці повинні здати національний іспит, пропо-
нований Сертифікаційною радою для музичних 
терапевтів (далі – CBMT). За умови успішного 
складання іспиту вони отримують сертифікат 
музичного терапевта, сертифікований MT-BC. 
Сертифікація ради директорів оновлюється кожні 
п’ять років, і для збереження цих повноважень 
музичні терапевти повинні здати іспит CBMT або 
заповнити 100 повторних сертифікаційних балів 
протягом кожного п’ятирічного періоду.

Британська асоціація музичної тера-
пії – The British Association for Music Therapy 
(далі – BAMT) – це професійний орган музичної 
терапії у Великобританії, що як музичним терапев-
там-практикам, так і непрактикам надає інформа-
цію, забезпечує професійну підтримку та можли-
вості навчання. Це також благодійна організація, 
спрямована на просування й підвищення обізна-
ності про музикотерапію та надання інформації 
для широкої громадськості.

BAMT сформулювала своє визначення музич-
ної терапії: музична терапія – це усталене психоло-
гічне клінічне втручання, яке проводиться муніци-
пальними терапевтами, зареєстрованими Радою з 
охорони здоров’я та професійної допомоги (HCPC), 
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щоб допомогти людям різного віку, які постраж-
дали від травми, хвороби чи інвалідності, під-
тримуючи їхні психологічні, емоційні, пізнавальні, 
фізичні, комунікативні та соціальні потреби [16]. 

Австралійська асоціація музичної терапії 
(далі – AMTA) створена в 1975 році доктором 
Рутом Брайтом і професором з питань надзви-
чайних ситуацій Денізом Гроком. Оскільки прак-
тика музичної терапії є складною й різноманітною, 
AMTA використовує таке визначення: музикоте-
рапія – це «наукова практика та професія, у якій 
музику використовують для активної підтримки 
людей, коли вони прагнуть покращити своє 
здоров’я, функціонування та добробут; це вико-
ристання музики професіоналом, який навчається 
в університеті, що зареєстрований в АМТА» [15]. 
Зареєстровані музикотерапевти використовують 
широкий спектр досліджень і пов’язані Етичним 
кодексом. Вони використовують низку методів і 
працюють у різних галузях, включаючи охорону 
здоров’я, громадськість, догляд за пацієнтами 
старшого віку та з інвалідністю, раннє дитинство 
та приватну практику.

За висновками австралійських науковців, музи-
котерапія відрізняється від музичної освіти й роз-
ваг, оскільки фокусується на здоров’ї, функціону-
ванні та добробуті, а музикотерапевти працюють 
із людьми будь-якого віку та здібностей, культури 
чи походження.

Канадською асоціацією музичної терапії 
(далі – CAMT, 1994) музична терапія визначається 
як уміле використання музики й музичних еле-
ментів акредитованим музичним терапевтом для 
зміцнення, підтримки та відновлення психічного, 
фізичного, емоційного й духовного здоров’я [12].

Сертифікований музичний терапевт є випус-
кником освітньої програми з музичної терапії, 
затвердженої Канадською асоціацією музичних 
терапевтів. Музична освіта включає в себе великі 
академічні та експериментальні курси, клінічний 
досвід, практикуми під наглядом і 1000-годинне 
стажування під керівництвом лікаря.

У Канаді сертифіковані музичні терапевти 
отримують ступінь бакалавра або магістра в уні-
верситеті, затвердженому Канадською асоціа-
цією музичних терапевтів. Ступінь може включати 
в себе такі навички, як імпровізація, лідерство в 
групі, консультування, музичні здібності гри на різ-
них інструментах, теорії та моделі музичної тера-
пії, творчості, оцінювання й досвіду практичних 
занять. Передбачене 1000-годинне стажування, 
що зазвичай займає повний робочий день упро-
довж шести місяців [12].

Після закінчення навчання музичний тера-
певт отримує звання сертифікованого музичного 
терапевта (MTA) за умови виконання всіх вимог 
процесу сертифікації CAMT, підписує заяви про 
Кодекс етики і стандарти практики. Сертифіко-

вані музичні терапевти (MTA) повинні відповідати 
вимогам безперервної освіти, що відповідає стан-
дартам Всесвітньої конфедерації фізичної терапії 
(англ. World Confederation for Physical Therapy) 
щодо підготовки фізичних терапевтів.

Загальну концепцію функціонування й подаль-
ший стратегічний розвиток музичної терапії 
здійснює Всесвітня федерація музичної терапії 
(The World Federation of Music Therapy (далі – 
WFMT)) – це міжнародна некомерційна організа-
ція, що об’єднує музико-терапевтичні асоціації та 
осіб, зацікавлених у розвитку та просуванні музи-
котерапії в усьому світі за допомогою обміну 
інформацією, співпраці між професіоналами [13]. 
Заснована в 1985 році в Генуї (Італія), це єдина в 
усьому світі професійна організація, що представ-
ляє музикотерапію в багатьох районах світу. Чле-
нами Федерації є музикотерапевтичні організації, 
навчальні заклади відповідного профілю, серти-
фіковані музикотерапевти, студенти музикотерапії 
та особи, пов’язані з музикотерапією. WFMT – це  
міжнародний орган, у якому працюють офіцери, 
уповноважені підтримувати регіональні зв’язки 
в усіх регіонах світу.

У структурі WFMT функціонує навчальний 
центр, основна мета якого – інформувати й навчати 
світ про музикотерапію. Навчальні програми слу-
гують інструментами для сприяння обміну інфор-
мацією, що стосується клінічної практики музи-
котерапії, інноваційних і передових досліджень 
з усього світу, а також прикладів різних підходів 
у музикотерапії. Також навчальний центр WFMT 
проводить наукові дослідження, надає ресурси й 
інформацію для музикотерапевтів у всьому світі 
для подальшого розвитку та просування клінічної 
практики музикотерапії. 

Отже, усю свою діяльність WFMT присвя-
чує розробленню та просуванню музикотерапії 
в усьому світі як мистецтва та науки. Федерація 
підтримує глобальний розвиток освітніх програм, 
клінічної практики й досліджень, щоб продемон-
струвати внесок музикотерапії в людство.

У країнах, де музичну терапію ефективно та 
широко використовують для лікування, зцілення, 
оздоровлення, реабілітації, ресоціалізації паці-
єнтів, підготовлені та сертифіковані відповідно 
до Стандарту музичні терапевти є частиною тру-
дової підгрупи терапевтів мистецького спряму-
вання. Завдяки вмінню створити терапевтичне 
й підтримуюче середовище, що включає невер-
бальні процеси для полегшення емоційних, фізич-
них і психічних змін, музичні терапевти працю-
ють у лікарнях, реабілітаційних центрах, школах, 
виправних установах, закладах геріатричного 
профілю та хоспісах. Це ефективно для осіб, які 
можуть зазнавати труднощів під час вираження 
себе нормальними способами, наприклад, дітей, 
які перенесли травму щодо розвитку мовленнє-
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вих навичок, або пацієнтів, які пережили глибоку 
травму й не можуть висловити її усно, дітей і 
дорослих з вадами розвитку, які найчастіше здатні 
спілкуватися через мистецтво й музику. 

Музичні терапевти використовують такі методи, 
як розслаблення, керовані образи та імпровізація, 
включають звук, музику, ритм, щоб залучити клі-
єнтів до реабілітаційного процесу. Музична тера-
пія може включати в себе слухання, гру на інстру-
ментах, інтерпретацію, написання пісень, участь у 
заходах на музичній основі. Використовуючи різні 
форми роботи, музичний терапевт заохочує паці-
єнтів/клієнтів до рефлексивного слухання, при-
вертає групу або окремих пацієнтів до співу, напи-
сання музики, гри на музичному інструменті, що є 
найбільш потужною формою терапії. Найчастіше 
використовують гітари, барабани, ударні та кла-
вішні музичні інструменти [10]. 

Робоче місце музичного терапевта може бути 
в музичній кімнаті, особистому кабінеті, удома або 
в спеціально обладнаній терапевтичній кімнаті. 
Ключовим елементом робочого місця музичного 
терапевта й музичної терапії є безпека. Кожен 
окремий пацієнт/клієнт або група пацієнтів/клієн-
тів повинні відчувати себе в цьому середовищі 
в безпеці. Емоційна безпека передбачає недопу-
щення музичних тригерів, що можуть призвести 
до травми, а фізична безпека означає недопу-
щення використання гострих знарядь, що потен-
ційно можуть слугувати зброєю [13]. Усі ці питання 
визначені й регулюються положеннями асоціацій 
музичної терапії. 

Сфера діяльності музичного терапевта є осо-
бливо корисною в нейрореабілітації через унікаль-
ність впливу музичної терапії на діяльність мозку. 
Неврологічна музикотерапія – це новий напрям 
музикотерапії для корекції дисфункцій, що вини-
кають унаслідок захворювань нервової системи 
людини [5]. Активування під впливом музики моз-
кових процесів можна узагальнити й перенести на 
немузичні функції, тому в клінічній практиці викону-
ється перенесення немузичних лікувальних вправ 
на аналогічні, ізоморфні музичні вправи. Із цією 
метою музичні терапевти використовують вико-
навчу особливість музичних інструментів і музичних 
структур, щоб рухати, редагувати й координувати 
рухи пацієнтів. Музика через стимуляцію мозко-
вої активності сприяє створенню нових аферент-
них та еферентних шляхів в обох півкулях мозку, 
тому може бути використана для реабілітації руху 
та мови після травми або мозкового інсульту, допо-
могти пацієнтам, які мають труднощі з пам’яттю, 
когнітивними порушеннями, з деменцією [9].  

Серед музичних компонентів значну роль віді-
грає повторюваний ритм, тому саме вплив ритму 
регулює фізіологічні та поведінкові функції через 
механізм захоплення (синхронізація біологічних 
ритмів з музичним ритмом на основі акустичного 

резонансу). Особливо це актуально для пацієнтів із 
дефіцитною системою внутрішнього мозку в мозку 
[5]. Клінічні результати досліджень (Е. Galińska, 
2015, М.Н. Thaut, 2015, Y. Zhang, J. Cai, Y. Zhang 
et al, 2016), свідчать про значну перевагу реабілі-
тації з використанням музичної терапії над тією, 
що проводили без участі музичного терапевта й 
музикотерапії [8]. Крім того, музика є ефективним 
мнемонічним інструментом, оскільки регулярні 
ритмічні візерунки полегшують кодування пам’яті 
й декодування немузичної інформації через уні-
кальну здатність доступу до афективних/мотива-
ційних систем у мозку, що підсилюють процеси 
сприйняття, головним чином у діапазоні пізнання, 
вивчення мови та моторики [5]. Це сприяє емоцій-
ному самовираженню й підвищенню мотивації до 
реабілітаційних заходів. Також з’являються нові 
технології ритмічної сенсорної стимуляції (тобто 
стимуляція бінаурального биття) або ритмічна 
музика в поєднанні з терапією ритмічного світла, 
що потенцією можливості реабілітаційного ефекту. 

У дитячих лікарнях музичну терапію часто вико-
ристовують для лікування болю й тривоги під час 
процедур і нормалізації психоемоційних та пове-
дінкових реакцій. У спеціальній освіті музикоте-
рапевти працюють з дітьми з інтелектуальною та/
або фізичною вадою, щоб допомогти їм у досяг-
ненні цілей розвитку й освіти. Музична терапія 
забезпечує вихід емоційного самовираження 
дитини, підвищення обізнаності про навколишнє 
середовище й інших людей, підвищує впевненість  
у собі завдяки активній музиці. Це також може 
допомогти вдосконалити соціальні навички та 
спілкування дитини. 

Отже, використання музики під керівництвом 
музичного терапевта в дітей і дорослих різного 
віку підвищує можливості когнітивної та сенсор-
ної стимуляції, сприяє розвитку й відновленню 
втрачених рухових навичок, орієнтації та рухли-
вості, наповнює життя пацієнтів новим змістом і 
можливостями до фізичного й духовного само-
вдосконалення.

Висновки. Природне та гармонійне оздоров-
лення й зцілення людського організму під дією 
музики виявляється на фізико-акустичному рівні, 
що є базовим, на основі якого формується її біо-
логічний (комунікативно-інтонаційний) і духовно-
ціннісний (соціокультурний) впливи, завдяки чому 
виникає загальний універсальний ефект.

Музикотерапія – це усталене психологічне 
клінічне втручання, яке проводить сертифікова-
ний музичний терапевт для допомогти особам 
із вродженими вадами чи захворюваннями або 
пацієнтам із набутими в процесі життя травмами, 
хворобами, обмеженнями функціонування (інва-
лідністю) через підтримку їхніх психологічних, 
емоційних, когнітивних, фізичних, комунікативних 
і соціальних потреб.
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Світова спільнота в різних країнах успішно 
використовує музичну терапію через функціону-
вання Всесвітньої федерації музичної терапії та 
асоціацій музичної терапії, забезпечуючи належ-
ний рівень науки, освіти, підтримку та розвиток 
музичних терапевтів. 

Музичний терапевт – це сертифікований фахі-
вець, є випускником освітньої програми з музичної 
терапії, затвердженої Асоціацією музичних тера-
певтів, зі ступенем бакалавра або магістра, здій-
снює свою діяльність у форматі мультидисциплі-
нарної команди в галузі охорони здоров’я, освіти, 
соціальних послуг або в приватній практиці. 

У процесі фахової підготовки музичного тера-
певта використовують концепції з різних дисциплін, 
зокрема мовну терапію, фізіотерапію, догляд за 
хворими, медицину та психологію, тому ці фахівці 
мають значний перелік фахових компетентностей 
для проведення втручань, формування реабіліта-
ційних програм і моніторингу їх ефективності.  

Музична терапія – це клінічна та науково 
обґрунтована методика терапії, що дає змогу 
досягати ефективного результату для окремого 
індивідуума або групи пацієнтів у разі застосу-
вання музичним терапевтом типу й форми музич-
ного втручання для оптимального задоволення 
потреб і цілей людини в терапії.

Важливим акцентом музичної терапії та діяль-
ності музичного терапевта є гуманізм, етичні й біое-
тичні принципи та особливість фахової підготовки.
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В периоды перехода к новым социально-эко-
номическим отношениям обостряются и 
актуализируются наиболее общие тенден-
ции развития общества. Применительно 
к образовательным системам такими 
направляющими тенденциями можно счи-
тать ориентацию отечественного обра-
зования на международные стандарты и 
признание его в качестве одного из нацио-
нальных приоритетов, возрождение духов-
ных основ личности, непрерывное образова-
ние и возрастание гуманистических начал и 
общественных ценностей. В условиях прин-
ципиального обновления всего общества 
решающее значение приобретает интен-
сивный путь развития образовательной 
системы как закономерный процесс динами-
ческого развития общества.
Все это свидетельствует о том, что про-
цесс переориентации в образовательной 
политике государств является объективно 
проявляющейся тенденцией развития 
народного просвещения в мире. При этом 
речь идет не о частных модификациях, а о 
структурных преобразованиях, охватыва-
ющих не только содержательные, процес-
суальные, но и результирующие аспекты 
образования. Данные преобразования свя-
заны в первую очередь с переориентацией 
на идею всестороннего развития специали-
ста, с отходом от идеи узкой направленно-
сти профессиональной подготовки.
Развиваемые в исследовании проблемы 
позволяют, на наш взгляд, унифицировать 
методологические подходы к дальнейшему 
совершенствованию содержания высшего 
физкультурного образования на различных 
его уровнях как в теоретическом, так и в 
практическом аспектах.
Установлена неправомерность обозначе-
ния цели как компонента системы обра-
зовательного процесса на общем уровне 
рассмотрения ее в составе: субъект, объ-
ект, средства, процесс, условия, резуль-
тат. Цель проявляет себя по отношению к 
этому уровню в социально значимых смыс-
лах. В первом случае она является систе-
мообразующим фактором содержания 
образования и поэтому существует как иде-
ально-субъективное явление вне состава 
компонентов системы образовательного 
процесса. Во втором случае она присуща 
субъекту деятельности (преподавателю) 
и поэтому входит в состав управленческих 
функций образовательного процесса.
Ключевые слова: концепция, высшее физ-
культурное образование, содержание, стан-
дарты образования, модель образования.

У періоди переходу до нових соціально-еко-
номічних відносин загострюються й акту-
алізуються найбільш загальні тенденції 
розвитку суспільства. Стосовно освітніх 
систем такими направляючими тенденці-
ями можна вважати орієнтацію вітчизняної 
освіти на міжнародні стандарти й визнання 
її як одного з національних пріоритетів, від-
родження духовних основ особистості, без-
перервну освіту й зростання гуманістич-

них засад і суспільних цінностей. В умовах 
принципового оновлення всього суспільства 
вирішального значення набуває інтенсивний 
шлях розвитку освітньої системи як законо-
мірний процес динамічного розвитку суспіль-
ства.
Усе це свідчить про те, що процес пере-
орієнтації в освітній політиці держав 
об’єктивно проявляється тенденцією роз-
витку народної освіти у світі. При цьому 
мова йде не про приватні модифікації, а про 
структурні перетворення, що охоплюють 
не тільки змістові, процесуальні, а й резуль-
туючі аспекти освіти. Ці перетворення 
пов’язані насамперед із переорієнтацією на 
ідею всебічного розвитку фахівця, з відходом 
від ідеї вузької спрямованості професійної 
підготовки.
Проблеми, що порушуються в дослідженні, 
дають змогу, на наш погляд, уніфікувати 
методологічні підходи до подальшого вдо-
сконалення змісту вищої фізкультурної 
освіти на різних її рівнях як у теоретичному, 
так і в практичному аспектах.
Установлено неправомірність позначення 
мети як компонента системи освітнього 
процесу на загальному рівні розгляду її в 
складі: суб’єкт, об’єкт, засоби, процес, 
умови, результат. Мета проявляє себе 
щодо цього рівня. У першому випадку вона є 
системоутворювальним фактором змісту 
освіти й тому існує як ідеально-суб’єктивне 
явище поза складом компонентів системи 
освітнього процесу. У другому випадку вона 
властива суб’єкту діяльності (викладачеві) і 
тому входить до складу управлінських функ-
цій освітнього процесу.
Ключові слова: концепція, вища фізкуль-
турна освіта, зміст, стандарти освіти, 
модель освіти.

During the transition to the new socio-economic 
relations, the most general trends in the society 
development are aggravated and actualized. 
With regard to educational systems, such guid-
ing trends can be considered as: the orientation 
of domestic education to international standards 
and its recognition as one of the main national 
priorities, the revival of the spiritual foundations of 
the individual, lifelong education, and the growth 
of humanistic principles and social values. In the 
conditions of the fundamental renewal of the 
whole society, the intensive path of development 
of the educational system as a regular process 
of the dynamic development of society is of deci-
sive importance.
All this indicates that the process of reorientation 
in the states’ educational policy is an objectively 
manifest tendency in the development of pub-
lic education in the world. Moreover, this is not 
about private modifications, but about structural 
transformations, covering not only substantive, 
procedural, but also the resulting aspects of 
education. These transformations are primar-
ily associated with a reorientation to the idea of 
comprehensive development of a specialist, with 
a departure from the idea of a narrow focus on 
vocational training.
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Постановка проблемы в общем виде. 
В настоящее время для педагогической теории 
содержания образования присущи методологи-
ческие подходы, где концептуальные разработки 
основываются на целесообразном структурирова-
нии, параметризации и, в конечном счете, модели-
ровании исследуемых объектов или явлений. При 
этом создание концептуальных моделей содер-
жания образования осуществляется путем упоря-
дочения научно обоснованных составляющих ее 
элементов на базе системного подхода, поэтому 
в рамках системного представления содержание 
образования рассматривается, прежде всего, 
на общетеоретическом уровне [5; 10; 11 и др.].  
Этот уровень рассмотрения содержания вклю-
чает в себя осознание его элементов как системы, 
а также выявление их функций и структуры.

Цель статьи – рассмотреть концепцию содер-
жания высшего физкультурного образования.

Изложение основного материала. Теорети-
ческое представление о содержании образова-
ния, определяя его состав, выступает в роли пер-
вого теоретического воплощения целей обучения 
как социального заказа, интерпретированного и 
высказанного на языке педагогики. Всякое другое 
воплощение целей на языке педагогики не может 
уже не считаться с данным уровнем содержатель-
ного выражения социального заказа [1].

Исходное положение теории содержания 
образования указывает на то, что глобальная 
функция обучения состоит в передаче молодому 
поколению содержания социальной культуры для 
ее сохранения (всепроизводства) и развития, 
поэтому единственным источником, откуда чер-
пается содержание образования, является куль-
тура в самом широком ее понимании. Культура 
(материальная и духовная, общая и специальная) 
для передачи ее личности должна быть осознана, 
т. е. распредмечена (в виде форм человеческой 
деятельности) и выражена в социальном опыте 
общества. Только в распредмеченном виде она 
может быть усвоена личностью. В свою очередь, 
социальный опыт общества представляет собой 
совокупность средств и способов деятельности, 
присущих той или иной конкретной отрасли дея-
тельности. Применительно к содержанию выс-
шего образования, каждая отрасль деятельности 
преобразуется в учебные предметы и различные 
формы учебной деятельности (организованной и 

самостоятельной). На протяжении истории обще-
ства эти отрасли деятельности постоянно видоиз-
меняются, что и ведет к изменению и возникнове-
нию новых учебных предметов и видоизменению 
содержания образования в целом.

Для каждой отрасли деятельности присущи 
свои, специфические, способы деятельности. 
Вместе с тем в разных отраслях деятельности 
могут использоваться одни и те же средства 
и способы деятельности. В связи с этим для уни-
фикации, в частности, способов деятельности 
в философии разрабатываются различные клас-
сификации видов деятельности [14; 31]. В наибо-
лее детализированной классификации, предло-
женной В.С. Шубинским [31, c. 89–99], выделяются 
три основных вида и 13 подвидов деятельности, 
в большей или меньшей степени присущих всем 
отраслям деятельности.

Таким образом, на уровне общетеоретического 
представления можно определить три осново-
полагающие проекции содержания образования 
(рис. 1).

Первой вертикальной проекцией общей модели 
содержания образования является состав соци-
ального опыта, изложенный в виде основных эле-
ментов содержания любых отраслей деятельно-
сти. Социальный опыт следует рассматривать как 
своеобразный фильтр социальной практики, кото-
рый отбирает социально значимое содержание 
для формирования социофонда. Исходя из этого, 
социофонд можно рассматривать как исторически 
созданную систему «сущностных сил» человека, а 
источником ее развития является социальный опыт.

Социофонд по наследству не передается, за 
исключением некоторых врожденных психиче-
ских и физических задатков свойства человека. 
Поэтому общество должно организовать спе-
циальные каналы по его передаче, усвоению 
и развитию. Такими каналами является обуче-
ние, воспитание и развитие. В совокупности они 
составляют процесс образования человека, про-
цесс его социализации. В определении содер-
жательной сущности этих каналов исходят из 
содержания социального опыта, что, в свою оче-
редь, требует определения его состава.

Методологической посылкой в определении 
состава социального опыта может служить осно-
вание, связанное с делением содержания образо-
вания, подобно социальному опыту, на элементы, 

The problems developed in this study allow, in 
our opinion, to unify methodological approaches 
to further improving the content of higher physical 
education at its various levels, both in theoretical 
and practical aspects.
The illegitimacy of designating the goal as a 
component of the educational process system at 
the general level of its consideration in the com-
position is established: subject, object, means, 
process, conditions, result. The goal manifests 
itself in relation to this level in socially significant 

senses. In the first case, it is a system-forming 
factor in the content of education and therefore 
exists as an ideally subjective phenomenon out-
side the composition of the components of the 
educational process system. In the second case, 
it is inherent in the subject of activity (teacher) 
and therefore is part of the managerial functions 
of the educational process
Key words: concept, higher physical educa-
tion, content, education standards, education 
model.
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характеризующиеся спецификой своего состава 
и функций в формировании личности. Опираясь 
на данное основание, можно выделить в составе 
социального опыта четыре компонента – знания, 
способы деятельности, психофизические каче-
ства и ценностные установки [1; 8]. В отличие от 
существующих, в общенаучных исследованиях 
предлагается в структуре социального опыта 
выделить компонент, связанный с психофизиче-
ским опытом, основанным на развитии интеллек-
туальных и физических возможностей человека в 
процессе образования. Такое понимание содер-
жания социального опыта опирается на важней-
шее дидактическое положение об органическом 
единстве обучения, воспитания и развития в про-
цессе образования [13; 27; 29]. Таким образом, в 
соответствии с общенаучными представлениями, 
в структуре социального опыта выделяются сле-
дующие четыре компонента:

– информационный опыт (информационная 
культура), т. е. совокупность знаний;

– операциональный опыт (операциональная 
культура), т. е. совокупность умений, навыков, 
способов деятельности и их составляющих;

– психофизический опыт или духовно-теле-
сный, интеллектуально-физический (психофизи-
ческая культура), т. е. совокупность психических и 
физических способностей;

– ценностно-ориентационный (мотивацион-
ный) опыт (мотивационная культура), т. е. сово-
купность социальных установок, отражающих 
потребности человека.

Выделяемый в специальной литературе твор-
ческий компонент социального опыта [14, c. 150–
161] является, на наш взгляд, характеристикой 
способностей и личности в целом, а не родовой 
составляющей социального опыта. Он по при-
знаку принадлежности к интеллектуальным спо-
собностям входит в состав психофизического 
компонента социального опыта и проявления лич-
ностной характеристики человека.

Горизонтальной проекцией модели содержания 
является совокупность отраслей деятельности 
(рис. 1). Данная проекция отвечает историческому 
движению осознания сущности и состава содер-

жания образования, а в представленном виде и 
современной тенденции ее наполнения конкрет-
ными отраслями, необходимыми для гармониче-
ского развития личности [8; 14]. Данная проекция 
позволяет выделить ту отрасль (специальность), 
по которой осуществляется высшее профессио-
нальное образование, насытить его необходимым 
содержанием по компонентам социального опыта 
и произвести отбор соответствующих этим компо-
нентам видов и подвидов деятельности.

Соотношение отраслей деятельности с входя-
щими в нее элементами содержания социального 
опыта свидетельствует, что это два связанных, но 
независимых различия. Связь состоит в том, что 
все элементы содержания социального опыта 
обязательно присутствуют в каждой отрасли дея-
тельности. Независимость же состоит в том, что 
отрасль деятельности может себя реально проя-
вить одним из элементов содержания. Например, 
через знание без применения, через их примене-
ние, но только в стереотипных условиях и т. п.

В свою очередь, элементы содержания соци-
ального опыта определяют набор видов деятель-
ности (третья проекция модели), которые необ-
ходимы в той или иной отрасли. Каждый из них 
воплощается только в некоторых отраслях дея-
тельности. Следовательно, этот разрез не может 
быть определяющим в модели.

Можно полагать, что определяющим структур-
ным компонентом модели является содержание, 
связанное с отраслями и видами человеческой 
деятельности. В пользу этого вывода свидетель-
ствует тот факт, что развитие личности осущест-
вляется только в деятельности. Целью высшего 
физкультурного образования является дости-
жение высокой профессиональной готовности, 
которая в системе отраслей человеческой дея-
тельности представлена физической культурой и 
спортом [5; 14]. Кроме того, отрасли деятельности 
являются единственным предметным воплоще-
нием содержания образования. Применительно 
к высшему образованию отрасли деятельности 
преобразуются в общие или профилированные 
циклы дисциплин или отдельные дисциплины 
учебных циклов.

Представленная теоретическая модель содер-
жания образования является необходимым и 
достаточным ориентиром в отработке содер-
жания образования на любом уровне, в любой 
отрасли деятельности на основе ее специфика-
ции и детализации. Она универсальна, так как 
является обобщенной, применима к характери-
стике содержания образования любого уровня, 
любой направленности, любой системы органи-
зации. Данная модель позволяет теоретически 
корректно перейти к моделированию содержания 
в любой отрасли образования, в том числе и выс-
шего физкультурного образования.
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Рис. 1. Модель содержания высшего образования 
на уровне общетеоретического представления
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Расшифровка общей модели посредством 
ее декомпозиции (развертывания) осуществля-
ется в моделях частных уровней в виде моделей 
содержания высшего физкультурного и других 
отраслей образования на уровне государствен-
ного стандарта, типового учебного плана и учеб-
ной программы. Для этого при построении модели 
следует, прежде всего, исходить из требований 
целесообразности. Целесообразность предпола-
гает ориентировку на общую (глобальную) цель 
высшего образования (системообразующий фак-
тор), направленную на подготовку специалиста 
по физической культуре и спорту нового типа как 
социального заказа общества.

Таким образом, в модели находит отражение 
обобщенный образ желаемого результата обра-
зования, соответствующего целевым установ-
кам модели.

Известно, что любая образовательная система 
эффективно функционирует, если, помимо всего 
прочего, четко сформулированы ее цели. Цель 
является стержневой педагогической катего-
рией, которая связывает воедино все компоненты 
педагогической системы. Проблема целеполага-
ния всегда была актуальной для отечественной 
педагогики. В литературе принято различать три 
уровня целей [11]: глобальный, общепедагогиче-
ский и частнодидактический.

Под глобальным уровнем целей в нашем слу-
чае следует понимать основополагающие цели 
высшего физкультурного образования, сформули-
рованные на достаточно высоком уровне абстракт-
ности, соотнесенные с потребностями общества и 
личности. Общие цели высшего физкультурного 
образования, как правило, фиксируются в норма-
тивных документах образовательной политики.

Общепедагогические цели представляют собой 
первый уровень конкретизации общих целей, 
которые являются регулирующим механизмом на 
уровне Госстандарта и учебного плана специаль-
ности. Они реализуются в транспредметных, уров-
невых (ступень образования), цикловых (циклы 
дисциплин) целях, представляя собой рабочий 
инструмент для разработки содержания образова-
ния, квалификационных характеристик, оценки и 
контроля результатов образования. Таким образом, 
результаты первого этапа разработки содержания 
высшего физкультурного образования могут быть 
наглядно отражены в трехмерной системе коор-
динат, где на поверхности лицевой стороны куба 
показаны основные уровни глобальных и общеди-
дактических целееполаганий (рис. 2).

В публикациях, имеющих общенаучное значе-
ние, выделяются четыре основных сферы знаний 
по базовым областям их проявления:

– общественные науки;
– естественные науки (естествознание);
– гуманитарные науки (человекознание);

– технические науки [7].
Общественные науки характеризуют мир 

социума на основе отражения, познания, оцени-
вания социальных систем. Естественные науки 
определяют физическую и биологическую кар-
тину мира, мира природы. Гуманитарные науки 
отражают мир человека как единичного предста-
вителя человеческого рода. Технические науки 
характеризуют своеобразную техническую кар-
тину мира, мир техники, который искусственно 
создается человеком, системой средств дея-
тельности отражения, преобразования, передачи 
и сохранения веществ, энергии и информации. 
Таким образом, данная типология всесторонне 
отражает всю современную систему наук: мир 
природы (естествознание), мир социума (обще-
ствоведение), мир человека (гуманитарные зна-
ния) и мир техники (технические знания). Этот 
второй уровень разработки характеризует верх-
няя сторона куба – система современных наук.

Следующий уровень разработки содержания 
высшего физкультурного образования на уровне 
содержания учебного плана выделяется на осно-
вании направленности знаний и практических 
видов деятельности. Характеристика учебных 
предметов по направленности предполагает 
выделение общеобразовательных, общепрофи-
лирующих и специализированных циклов дис-
циплин. Общеобразовательная направленность 
цикла должна обеспечить формирование общей 
культуры, которая определяется как система 
познания и использования мироосвоения [7].  
Профилирующая направленность подготовки спе-
циалиста должна сформировать систему общей 
и специальной ориентировочной основы инфор-
мационного, операционального и мотивационного 
обеспечения в реализации функций профессио-
нальной деятельности.

Содержательная сущность общеобразователь-
ного, профилирующего и специальных циклов 

 
Рис. 2. Модель содержания высшего 

физкультурного образования на уровне 
проектирования учебного плана
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профессиональной подготовки не означает дубли-
рования первого во втором, а второго в третьем 
и четвертом. Их различие проявляется в том, что 
общеобразовательная направленность содержа-
ния образования выступает культурно-интеллек-
туальным стержнем.

Она определяет, в частности, общее развитие 
личности, общие ориентировочные возможно-
сти в любой деятельности; профилирующая же 
направленность способствует развитию лично-
сти и ее ориентировочных возможностей в связи 
с потребностями профессиональной деятельно-
сти; а специальная направленность содержания 
образования обуславливает конкретизацию обра-
зования по специальностям и специализациям. 
Обсуждаемый уровень разработки содержания 
высшего физкультурного образования представ-
лен в модели третьей – боковой проекции куба. 
В реализации данной модели важно опреде-
литься в необходимости и достаточности набора 
составляющих тот или иной уровень декомпози-
ции. Уточнение такого набора является вечной 
теоретической и практической задачей содержа-
ния образования.

Конечным уровнем развертывания общей 
модели содержания высшего физкультурного 
образования является моделирование содержа-
ния учебных программ по отдельным дисципли-
нам, предметам, курсам. В идеале такая учебная 
программа представляет собой переработанную в 
соответствии с требованиями дидактики систему 
знаний, умений и навыков (способов соответству-
ющей деятельности), ценностных ориентаций и 
оценочных целеполаганий сообразно целям обра-
зования [1; 12].

В мировой образовательной практике струк-
турирования учебных программ самым распро-
страненным подходом является тематическое 
построение программ, включающее иерархически 
связанные элементы, определяемые как разделы, 

подразделы, темы и вопросы темы [1; 10]. Учеб-
ные программы моделируют содержание и объем 
учебного предмета. Они должны строиться, пре-
жде всего, на основе содержания соответствую-
щей науки или ее проблематики, а не учебного 
предмета. Исходя из существующих представ-
лений, структурирование содержания любых, в 
том числе и учебных, программ должно осущест-
вляться на основе принципов программно-целе-
вого подхода. Он предполагает, как минимум, 
три определяющих, унифицированных, этапа 
структуризации: анализ проблемной ситуации и 
формирование целевых ориентиров программы, 
разработку элементов содержания программы, 
оценочные и контролирующие процедуры.

Таким образом, в структуре содержания обра-
зования на уровне учебной программы должны 
быть представлены, как минимум, три основопо-
лагающих компонента (рис. 3). Первым компо-
нентом содержания программы является система 
целей учебной дисциплины, которые она пред-
усматривает для реализации. Поэтому формиро-
вание системы целевых ориентаций программы 
является важнейшей процедурой ее структуриза-
ции. Система таких целей представлена на лице-
вой стороне куба теоретической модели.

Разработка системы целей основывается на 
всестороннем анализе проблемной ситуации, 
определяющей необходимость проектирования 
новой программы: отсутствие программы, смена 
ориентирующих парадигм, изменение социальных 
потребностей и т. п. Такой анализ, обычно, находит 
отражение в пояснительной записке программы.

Главное условие правильного формулиро-
вания целей – это возможность их диагности-
рования. Известно, что многие педагогические 
системы оказывались обреченными на неудачу 
только по одной причине: цели были сформули-
рованы недиагностично, то есть расплывчато, 
аморфно, неконкретно. Диагностично поставлен-
ная цель должна быть сформулирована настолько 
точно и определенно, чтобы однозначно можно 
было сделать заключение о степени ее реализа-
ции и построить вполне определенный дидакти-
ческий процесс, гарантирующий ее достижение за 
заданное время. Цель педагогического процесса 
поставлена диагностично, если соблюдаются сле-
дующие условия [21, c. 40–46]:

1. Дано точное и определенное описание фор-
мируемого личностного качества, его можно без-
ошибочно и однозначно дифференцировать от 
любых других качеств личности.

2. Имеются методики объективного, однознач-
ного выявления диагностируемого качества.

3. Возможно количественное измерение диа-
гностируемого качества.

4. Существует шкала оценки качества, опираю-
щаяся на результаты измерения.
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Таким образом, потеря определенности целе-
вых ориентаций учебной программы делает 
невозможным выявление целесообразности ее 
содержания. Возникает необходимость разра-
ботки системы целевых ориентаций в связи со 
структуризацией учебных программ.

Система целей учебных программ должна 
включать, как минимум, три уровня развертыва-
ния, в противном случае не достигается необходи-
мая конкретизация действий в обеспечении этой 
процедуры. Первый уровень разверстки включает 
общие цели учебной дисциплины, вытекающие 
из транспредметных целей и целей по циклам 
смежных дисциплин, выраженных в терминах 
конкретного относительного действия по отно-
шению к дидактической ситуации. Они представ-
ляют собой частные и последовательные этапы в 
достижении формирующих задач на уровне зна-
ний, умений и навыков, психофизических качеств 
и ценностных ориентаций. На втором уровне раз-
верстки на основе общих целей разрабатываются 
ключевые цели учебной дисциплины, выражаю-
щиеся в конкретных действиях в соотношении с 
определенной дидактической ситуацией и опре-
деленной единицей содержания (тема, раздел). 
С педагогической точки зрения ключевые проме-
жуточные цели соотносятся с теми результатами 
обучения на уровне знаний, умений и ценностных 
отношений, которые и должны быть сформиро-
ваны в учебном процессе.

Ключевые промежуточные цели обычно явля-
ются основой формирования операциональных 
целей (задач) для конкретного занятия или учеб-
ного задания – третий уровень разверстки. Чтобы 
операциональные цели могли более эффективно 
выполнять свои функции, они должны быть выра-
жены в действенных терминах, которые могли 
бы быть оценены (измерены). Операциональные 
цели определяют новые учебные действия, новое 
поведение студента в процессе акта учения, пред-
полагающего достижение совершенно конкретных 
результатов. Учитывая то, что операциональные 
цели представляют собой конечный, далее неде-
лимый, уровень в парадигме содержания образо-
вательных целей, а также их конкретность и усло-
вия реализации, они обычно не разрабатываются 
на уровне учебных программ, а формируются 
в ходе учебного процесса и служат планирова-
нию и разработке учебных заданий, оцениванию 
результатов обучения.

На следующем этапе разработки модели 
содержания учебной программы рассматриваются 
основные элементы содержания образователь-
ного процесса – верхняя сторона куба. Приоритет 
здесь отдается блоку содержания теоретического 
раздела программы – системе знаний, которые, по 
мнению специалистов, являются главным источ-
ником обеспечения информационной готовности 
и возможности реализации функций любой про-

фессиональной деятельности [8; 18]. Дефиниция 
сознания, по Л.А. Зеленову, – главная составляю-
щая, которая является регулятором человеческой 
деятельности. Соотношение затрат времени на 
теоретический раздел, по данным отечественного 
и зарубежного опыта [9; 15; 17], составляет от 
90% до 50%, при этом практический (деятельный) 
блок, включающий все виды практик (учебная, 
производственная, стажерская), имеет тенденцию 
к расширению [32].

Конструирование системы знаний на уровне 
учебного предмета обуславливается их основ-
ной, ведущей функцией в высшем образовании. 
В тех учебных предметах, где ведущим компонен-
том являются научные знания (основы наук), их 
совокупность в учебном предмете должна пред-
ставлять систему, адекватную по своему составу 
соответствующей науке, т. е. состоять из двух 
частей – основ соответствующих теорий и неко-
торой совокупности знаний, еще не оформленных 
в науке в теорию.

В тех учебных предметах, где ведущим ком-
понентом являются способы деятельности или 
воспитание отношений студентов к действитель-
ности, достаточно, если совокупность научных 
знаний в предмете будет представлять их ком-
плекс, необходимый для осуществления ведущей 
функции – формирование способа деятельности.

Кроме того, при конструировании содержания 
блока знания необходимо расположить их по зна-
чимости. Здесь принято различать основные зна-
ния, т. е. те, ради которых введен данный учебный 
предмет, и вспомогательные знания, необходи-
мые для обслуживания основных.

Второй компонент верхней проекции модели 
содержания образования связан, в свою очередь, 
с конструированием совокупности способов дея-
тельности, которые выступают в качестве про-
граммы деятельности, подлежащей усвоению 
и, следовательно, преобразованию их в умения 
и навыки. Как следует из общетеоретической 
модели содержания образования (рис. 1), основ-
ными видами деятельности являются социаль-
ная, духовная и материально-практическая. Каж-
дый из них включает ряд подвидов. Например, 
духовная деятельность состоит из познаватель-
ной, ценностно-ориентационной и эмоционально-
чувствительной; социальная – из коммуникатив-
ной, общественной, социально-политической, 
семейно-бытовой, образовательно-педагогиче-
ской, деятельности по охране и укреплению здо-
ровья; материально-практическая состоит из тру-
довой, опытно-экспериментальной (творческой), 
универсально-преобразующей деятельности [33].

Поскольку осуществление видов деятельно-
сти происходит на базе сформированных умений 
и навыков, постольку они и являются составляю-
щими способов деятельности. Это обстоятельство 
прямо и косвенно отражено в большинстве иссле-
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дований по проблемам деятельности как на обще-
научном, так и на частнопредметном уровнях.

В ряде публикаций для определения типологии 
умений используется такое основание, как «функ-
ция психики». При этом выделяют базовые функ-
ции, к которым относятся психическая – познава-
тельная (когнитивная) и регулятивная, включая 
коммуникативную как проявление внешней регу-
ляции. Эти функции через свои составляющие 
реализуются в любой деятельности. Вместе с 
тем они сами выступают в роли деятельности и 
поэтому могут быть использованы при ее ана-
лизе [6]. Человек в этом случае рассматривается 
как субъект психической деятельности. Следует 
также отметить, что предлагаемая классификация 
умений связана с пересечением двух оснований. 
К функциям управленческой деятельности следует 
отнести планирование (проектировочные, кон-
структивные умения) и организацию, а к функциям 
психики – коммуникативные и гностические умения.

Следующим компонентом верхней проекции 
модели являются психофизические качества. При-
нято различать психические свойства (качества) 
или черты личности и физические качества чело-
века. В современной психологии под свойствами 
или чертами личности имеют в виду «устойчивые, 
повторяющиеся в различных ситуациях особенно-
сти поведения индивида» [20, c. 391].

Наряду с психическими свойствами лично-
сти рассматриваются связанные с ними физи-
ческие качества, представляющие собой сплав 
врожденных психофизиологических и морфо-
логических особенностей организма человека 
с приобретенным в процессе жизни и специаль-
ной деятельности опытом в использовании этих 
особенностей. Различают кондиционные (сила, 
быстрота, выносливость, гибкость) и координа-
ционные (точность движений, их согласован-
ность, качество перестройки движений и др.) 
физические качества (способности).

Физические качества связаны также с типо-
логическими особенностями проявления свойств 
нервной системы человека (силой – слабостью, 
подвижностью – инертностью, уравновешенно-
стью – неуравновешенностью нервных процес-
сов), которые выступают в структуре физических 
качеств и виде природных задатков. Очень тесно 
связаны в своих проявлениях физические каче-
ства с такими свойствами личности, как волевые и 
эмоциональные черты характера. Такое волевое 
качество, как терпимость или разовое его прояв-
ление – настойчивость, во многом обуславливает 
величины проявления всех физических качеств.

В заключении отметим, что реализация этого 
компонента в процессе образования должна 
сопровождаться психическим и физическим раз-
витием студентов. Процесс усвоения знаний и 
умений не всегда ведет к развитию интереса, 
познавательных способностей, формированию 

мировоззрения и морали. Между приобретением 
знаний, умений и развитием мышления нет прямой 
связи. Знания, по-видимому, являются необходи-
мой предпосылкой умственного и физического 
развития, но требует такой организации учебного 
процесса, в котором создаются реальные условия 
для реализации развивающего начала в познава-
тельном процессе.

И, наконец, четвертый компонент верхней про-
екции куба составляют ценностные ориентации. 
Они воплощены в форме социального опыта 
живущих и деятельных поколений и зафиксиро-
ваны в знаковых системах в духовной культуре 
общества. Вне социального опыта предметная 
форма воплощения духовной культуры мертва и 
не может быть реализована. Чтобы обучающийся 
как субъект, как личность приблизился к системе 
деятельности уже обученных поколений, т. е. 
к социальному опыту, он должен усвоить опыт 
отношения к миру, призванному в той или иной 
мере войти в систему ценностей обучаемой лич-
ности. Опыт ценностного отношения человека 
к миру, к осваиваемым его субъектам представ-
ляет собой сформированные социальные потреб-
ности, степень богатства которых характеризует 
меру приобщенности субъекта к ценностям дан-
ной эпохи. Содержание ценностного отношения 
состоит в совокупности биологических, социаль-
ных, материальных, духовных и других потребно-
стей, обуславливающих направленность эмоций 
индивида на определенные объекты, включенные 
в его систему ценностей.

Потребности в общепринятом смысле явля-
ются приоритетным началом, причиной любой 
деятельности, они служат исходным основанием 
побуждения, ведущего к направленному дей-
ствию. Потребность выступает как отражение 
состояния личности, благодаря которому осу-
ществляется регуляция поведения, направленно-
сти, ориентации, мышления.

Следующим элементом формирования цен-
ностных отношений являются мотивы. Они, явля-
ясь причиной активности в деятельности, опреде-
ляются как отражение осознанной потребности и 
обуславливают ее удовлетворение. Если потреб-
ность формирует вопрос «Почему я хочу это сде-
лать?», то мотив – «Что я хочу сделать?». В этом 
смысле потребность – начало пути, а мотив – конец 
его [22; 25]. Для человека свойственно наличие 
некоторого числа мотивов. Чрезмерное развитие 
какого-либо мотива при недостаточном развитии 
других отрицательно сказывается на развитии 
личности, поэтому необходимым условием фор-
мирования ценностных отношений является гар-
моническое развитие системы мотивов.

Таким образом, анализ структуры ценностных 
отношений позволяет выделить систему базовых, 
жизненно необходимых, потребностей индивиду-
ума: познание мира, познание общества, познание 
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себя, общение, трудовую деятельность, соблю-
дение социальных норм, самореализацию, само-
определение, саморегуляцию, статус, образ жизни, 
потребности витального обеспечения [32]. Для 
описания мотивов характеризующими признаками 
являются познавательные мотивы, мотивы вну-
тренней регуляции (самореализация, самоопреде-
ление, соморегуляция), мотивы внешней регуляции 
активности (общение, социальные обязательства), 
мотивы личного статуса, образа жизни, здоровья и 
т. п. Для описания ценностных ориентаций исполь-
зуются признаки, характеризующие направлен-
ность личности (социальная и профессиональная), 
уровень притязаний по целям склонности и значе-
ния выбора в профессиональной деятельности.

На третьей боковой проекции теоретической 
модели учебной программы отражены компоненты 
оценки результатов образования. К ним относятся 
критерии, формы и типы оценки. Исходя из теории 
измерений, результаты образования могут быть 
оценены посредством качественного (вербаль-
ного) или количественного (формального) ана-
лиза. В процессе вербального анализа использу-
ется шкала наименований. Чтобы ее составить, 
необходимо ответить на вопросы: что измерять 
(выбор объекта измерения), как измерять (выбор 
единиц измерения) и как оценивать (выбор спо-
соба анализа). На уровне качественного (вер-
бального) анализа явлений истинность суждений 
опирается на правдоподобные рассуждения по 
правилам логики на основе субъективного опыта 
деятельности. При всей своей необходимости 
такой анализ не позволяет получить информацию 
в связи с оценкой абсолютного уровня результатов 
образования и его динамики, что требует поисков 
количественных оснований в его оценке.

В психолого-педагогических исследованиях в 
целях количественного анализа результатов раз-
личных аспектов образования используют в основ-
ном три способа оценивания: на основе оценочных 
суждений, критериально-ориентировочных тестов 
и выявления ресурсных затрат (длительность, 
количество операций). Разработка способа изме-
рения связана с выделением объекта, измеряемых 
признаков, формулировкой оценочных суждений 
для каждого уровня, количественным обозначе-
нием каждого уровня в пределах выбранной шкалы 
баллов [2; 3]. Основными трудностями подобных 
способов измерения результатов образования 
являются обоснование тестов (по критериям необ-
ходимости и достаточности), выбор признаков объ-
екта для оценивания, формулировка суждений 
(по критериям однозначности и существенности), 
определение интегральных значений измерения 
объекта (по критериям весомости признака).

Применительно к результатам образования 
предлагается использовать различные наборы 
признаков и систем оценивания. Однако все они 

должны включать диагностические операции 
четырех типов (в соответствии с набором компо-
нентов содержания образования) – для выявления 
уровня знаний, для выявления уровня овладения 
умениями, для определения уровня психофизи-
ческого развития, для выявления уровня личной 
готовности к профессиональной деятельности 
(мотивация, ценностные ориентации). Подобные 
подходы используются и в зарубежной практике 
оценивания результатов образования.

Таким образом, системный анализ теоретиче-
ских основ содержания образования позволил на 
теоретическом уровне рассмотреть концептуаль-
ные модели высшего образования вообще и выс-
шего физкультурного образования в частности, 
модели учебного плана и учебной программы как 
базовых проектировочных документов содержа-
ния образования. Анализ публикаций по этому 
вопросу свидетельствует, что имеющаяся инфор-
мация в большей мере характеризуется или 
описательностью [16], или локальностью [32], 
или специфичностью. Вместе с тем отмечается 
усиление методологизации, наличие попыток 
использования концептуального и системного 
подходов, моделирования, интеграции и унифи-
кации знаний в разработке теории содержания 
образования [6; 12; 16 и др.]. Все это позволяет 
констатировать тот факт, что проблема модели-
рования содержания высшего физкультурного 
образования находится в стадии серьезной науч-
ной разработки, а накопленные теоретические 
материалы еще требуют дальнейших концепту-
альных построений и отработки на эмпирическом 
и методологическом уровнях.

В связи с этим моделирование содержания 
высшего образования вообще и физкультур-
ного в частности приобретает особое значение, 
потому что оно является главным залогом обе-
спечения качества подготовки специалиста, сле-
довательно, и качества его будущей профессио-
нальной деятельности.

Исходя из сказанного, к конструированию 
содержания высшего физкультурного образования 
мы подходили с двух позиций. С одной стороны, 
оно рассматривалось как ряд иерархизированных 
структурно-функциональных подсистем с выделе-
нием элементов каждого компонента подсистемы. 
С другой – содержание рассматривалось генети-
чески, с точки зрения происхождения целостных 
свойств системы. Для представления всей системы 
содержания высшего физкультурного образования 
избран блочно-модульный способ, основанный на 
применении укрупненных дидактических единиц 
[23]. Выбор блочно-модульного построения содер-
жания обусловлен следующим. Во-первых, блоки 
(циклы дисциплин) и модули могут рассматриваться 
как самостоятельные части целого, т. к. несут в себе 
конкретную дозу информации. Во-вторых, инфор-
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мация, входящая в блок и модуль, способна иметь 
широкий спектр сложности и глубины при четкой 
структуре и единстве целей. В-третьих, блоки и 
модули позволяют синтезировать образователь-
ные пространства, «стыковать» между собой дис-
циплины, относящиеся к различным областям 
знаний (социальные и естественнонаучные, фун-
даментальные и специальные). В-четвертых, ана-
лиз модульных конструкций показывает, что они 
могут быть относительно легко упорядочены по 
информационной нагрузке, освобождены от нео-
правданного дублирования и тавтологии, обна-
руживают большое число логических связей [24].

Понимая модуль как открытую совокупность 
учебных дисциплин, формирующую определен-
ную область знаний (общественных, естествен-
ных, гуманитарных, технических), его рассматри-
ваем как структурно-функциональную единицу 
блока или цикла дисциплин, представляющего 
собой более обширную единицу, сформирован-
ную по признаку профилированности знаний 
(общеобразовательный или фундаментальный, 
общепрофессиональный, специальный, специ-
ализированный). Открытость модуля проявляется 
в том, что набор учебных дисциплин внутри него 
может периодически изменяться в зависимости 
от потребностей практики, состояния развития 
науки, специфики специальности и т. п.

В конструируемом нами содержании высшего 
физкультурного образования выделено четыре 
блока, уточняющие образовательную область 
каждого цикла:

а) общеобразовательный (образовательная 
область – фундаментальные общенаучные зна-
ния по всей системе современных наук);

б) общепрофессиональный (образовательная 
область – естественно-гуманитарные знания);

в) специальный (образовательная область – 
профессионально ориентированные естественно-
гуманитарные знания);

г) специализированный (образовательное 
поле – знания, ориентированные на узкую специ-
ализацию по всей системе современных наук).

Общеобразовательный и общепрофесси-
ональные блоки способствуют формирова-
нию системного понимания научной картины 
мира, осуществляют интеграцию знаний по всей 
системе современных наук, являются фундамен-
том специальных знаний специалиста по физи-
ческой культуре и спорту. Специальный и специ-
ализированный блоки дисциплин обеспечивают 
специалисту возможность ориентации в выборе 
индивидуальной траектории образовательно-про-
фессиональной подготовки.

Модули каждого из блоков разворачива-
ются через систему отраслей научных знаний, 
представленных набором дисциплин – базовых 
и вариативных (элективных (по выбору) и факуль-

тативных). Дисциплина при этом выступает 
в качестве структурно-функциональной единицы 
всей системы содержания образования. В логике 
системного анализа такое построение позволяет 
осуществить принцип восхождения от абстракт-
ного к конкретному с ориентировкой на выделе-
ние конечных единиц содержания образования.

Каждый блок содержания представлен инва-
риантной и вариантной частями. Инвариант реа-
лизуется через систему базовых дисциплин и 
обеспечивает достижение эквивалентности выс-
шего физкультурного образования независимо от 
вуза, осуществляющего подготовку специалиста. 
Вариативная часть содержания представлена 
набором элективных и факультативных курсов. 
Она обогащает основное содержание, углубляет 
и конкретизирует его, включает детальное рас-
смотрение отдельных проблем, способствуя 
формированию устойчивых интересов и склон-
ностей студентов, развитию их самоопределения 
и творческой активности.

Выводы. Таким образом, структурно-функци-
ональный анализ содержания высшего физкуль-
турного образования позволил разработать его 
идеальную структурную модель в виде мысленной 
конструкции, над которой можно совершать мыс-
ленные преобразования. Выделение в структурной 
модели всех логических связей и отношений, суще-
ствующих между входящими в нее элементами 
содержания, и есть такие преобразования. Выяв-
ление этих связей обеспечило структурно-функ-
циональное единство модели, ее целостность как 
интегральное свойство. Как показал проведенный 
анализ, система логических связей и отношений 
между элементами структурной модели содержа-
ния относительно устойчива и составляет опреде-
ленный инвариант, который не зависит от уровня 
и способов его развертывания. Существенным при-
знаком структурной модели содержания высшего 
физкультурного образования [28; 35] как целостной 
системы является иерархичность, что позволяет 
каждый элемент этой системы рассматривать, 
в свою очередь, как систему, а саму модель – как 
компонент более широкой системы – содержание 
высшего образования в различных отраслях чело-
веческой деятельности.

Установлена неправомерность обозначения 
цели как компонента системы образовательного 
процесса на общем уровне рассмотрения ее 
в составе: субъект, объект, средства, процесс, 
условия, результат. Цель проявляет себя по отно-
шению к этому уровню в социально значимых 
смыслах. В первом случае она является системо-
образующим фактором содержания образования 
и поэтому существует как идеально-субъективное 
явление вне состава компонентов системы обра-
зовательного процесса. Во втором случае она 
присуща субъекту деятельности (преподавателю) 
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и поэтому входит в состав управленческих функ-
ций образовательного процесса.

Структурно-функциональный анализ системы 
образовательного процесса в вузе позволил не  
только выделить необходимые и достаточные 
функции деятельности преподавателя, но и соот-
нести их с управленческими функциями его дея-
тельности и приоритетными компонентами обра-
зовательного процесса, дать им содержательное 
описание с учетом имеющихся между ними связей 
и взаимодействий.
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Topicality. Medical education of tomorrow’s phy-
sicians for the work at the peak of their abilities must 
be progressive and innovative, moving beyond classi-
cal curricula and pedagogical approaches to meet the 
theoretical needs and practical skills of a new gener-
ation of students. The restructuring of the educational 
process widely using of innovative information and 
telecommunication technologies becomes a basis of 
implementing a radical economic reforms and build-
ing a qualitatively new education system in Ukraine. 
The changes taking place in the development of the 

Ukrainian, science and education reforms require a 
thorough training of specialists who are capable of 
ensuring a qualitative transition from the industrial 
to the innovation and information society through 
innovation in education, scientific and methodologi-
cal work. Moreover, this postulate directly concerns 
higher medical education.

Foreign and domestic experience shows that solv-
ing the task of building a modern competitive econ-
omy and knowledge society requires the optimal use 
of the latest models of innovative processes, where 
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The work analyzes the theoretical and practical 
features of modern innovative pedagogical tech-
nologies, as well as suggests ways of their effec-
tive application in higher medical education. The 
main target of the reform of higher medical edu-
cation is the formation of new medical personnel 
through the introduction of European medical 
and scientific standards into the educational and 
integration process and the improvement of the 
intellectual, scientific and educational, profes-
sional-oriented level of future doctors, providing 
them with modern, more effective innovative and 
informational medical technologies. 
Purpose of the investigation was to analyze the 
efficiency of use of the innovative potential in 
modern higher medical education in the condi-
tions of globalization of educational process. 
Informatization of society is one of the regulari-
ties of the modern progress of medical educa-
tion. At the same time, the main consideration 
focuses on the set of measures aimed at ensur-
ing the full use of reliable, comprehensive and 
timely knowledge in all types of human activities. 
While using the traditional learning technologies, 
it is difficult to achieve a number of professional 
education goals. 
Thus, efficacy of student learning will be 
improved significantly with the use of interac-
tive methods extending the borders of creative 
activity of both teacher and student. It may 
form the critical thinking, skills of independently 
acquiring and controlling knowledge, confident 
navigation in the educational space. Further 
development requires the disclosure of the 
influence of information and communication 
technologies on the development of creative 
potential of the individual. The introduction 
of distance learning and advanced training 
facilitates the optimization and unification of 
the educational process at the university, the 
specialization of teachers in using of innova-
tive programs and the implementation of the 
principles of globalization of higher education. 
The main task of higher medical educators is 
to include modern technologies effectively to 
transform studying into a more collaborative, 
personalized, and wide experience.
Key words: higher medical education, innova-
tive technologies, globalization of studying, edu-
cational space, European Community Course 
Credit Transfer System (ECTS).

У роботі аналізуються теоретичні та 
практичні особливості сучасних інновацій-

них педагогічних технологій, а також про-
понуються шляхи їх ефективного застосу-
вання у вищій медичній освіті. Основна мета 
реформи вищої медичної освіти – форму-
вання нового медичного персоналу через 
упровадження європейських медичних і 
наукових стандартів у навчально-інте-
граційний процес і вдосконалення інтелек-
туального, наукового й освітнього, про-
фесійно-орієнтованого рівня майбутніх 
лікарів через забезпечення їх сучасними, 
більш ефективними інноваційними та 
інформаційними медичними технологіями.
Метою дослідження є аналіз ефективності 
використання інноваційного потенціалу в 
сучасній вищій медичній освіті в умовах гло-
балізації навчального процесу. Інформатиза-
ція суспільства є однією із закономірностей 
сучасного прогресу медичної освіти. При 
цьому основна увага приділяється сукуп-
ності заходів, спрямованих на забезпечення 
повного використання надійних, усебічних і 
своєчасних знань у всіх видах людської діяль-
ності. Використовуючи традиційні техно-
логії навчання, важко досягти низки цілей 
професійної освіти.
Отже, ефективність навчання студентів 
буде значно покращена із застосуванням 
інтерактивних методів, що розширюють 
межі творчої діяльності як учителя, так й 
учня. Це допоможе сформувати критичне 
мислення, навички самостійного оволодіння 
знаннями та контролю знань, упевнену 
навігацію в освітньому просторі. Подаль-
шого розвитку вимагає розкриття впливу 
інформаційно-комунікаційних технологій на 
прогресування творчого потенціалу осо-
бистості. Упровадження дистанційного 
навчання та безперервного підвищення 
кваліфікації сприяє оптимізації й уніфікації 
навчального процесу, спеціалізації виклада-
чів із використання інноваційних програм 
і реалізації принципів глобалізації вищої 
освіти. Основним завданням викладачів 
вищих медичних закладів освіти є ефек-
тивне включення сучасних технологій для 
отримання студентами в ході навчання 
більш спеціалізованого, персоналізованого 
та широкого досвіду.
Ключові слова: вища медична освіта, інно-
ваційні технології, глобалізація навчання, 
освітній простір, Європейська кредитна 
трансферно-накопичувальна система 
(ЄКТС).
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research innovation universities become an impor-
tant component. Such higher education institutions, 
working in close partnership with the state and local 
government and subjects of the economic activity, are 
increasingly turning into centers of innovation devel-
opment, achieving significant acceleration of the pro-
cesses of implementation of research and develop-
ment in technology, goods and services demanded 
by modern economy [10, p. 38].

The main target of the reform of higher medical 
education is the formation of new medical personnel 
through the introduction of European medical and 
scientific standards into the educational and integra-
tion process and the improvement of the intellectual, 
scientific and educational, professional-oriented level 
of future doctors, providing them with modern, more 
effective innovative and informational medical tech-
nologies [14, p. 4].

Analysis of recent research. The history of the 
emergence of innovation in education is associated 
with the development of experimental pedagogy (sec-
ond half of the nineteenth century), the doctrine of 
studying the psychological characteristics of children, 
the newest forms and the content of their teaching 
and education by methods of scientific research. The 
main ideas of foreign scientists of that time were the 
need to abolish educational traditions and proclaim the 
priority of creative development of the child [17, p. 5].

The principal purpose of the introduction of inno-
vations in education at the end of the XX – beginning 
of the XXI century became the necessity to respond 
to the challenges of globalization transformations, 
environmental problems, and multicultural tenden-
cies in the world. New ideas centered on the problem 
of quality of the education, the formation in teachers 
the individual responsibility for positive changes in 
that, the activation of socio-pedagogical processes to 
improve its quality [15, p. 122; 18, p. 324]. The most 
significant achievements in any field of production or 
economy will not find their practical application with-
out the presence of skilled performers of this job. 
Therefore, the system of higher education receives 
the special significance in the implementation of 
state policy focusing on industrial restructuring and 
the development of an individual model of economic 
growth, as well as admission of Ukraine as a high-
tech country [5, p. 314].

The process of informatization of the education 
acquired the purposeful nature of national signifi-
cance with the adoption of the Law of Ukraine “On 
the Concept of the National Program of Informatiza-
tion” (1998) [18, p. 240] as well as the Law of Ukraine  
“On the Basic Principles of the Development of Infor-
mation Society Societies in Ukraine for 2007–2015” 
[8, p. 2004].

There is no monosemantic definition of innova-
tion in the modern literature. This category is mostly 
interpreted as transforming potential scientific and 

technological progress into real one, which is incar-
nating in new products and technologies. In a broad 
sense, innovations are considered as profitable use 
of ideas, inventions in the form of new products, ser-
vices, organizational, technical and socio-economic 
decisions of the production, financial or commercial 
nature. The complex of scientific, technological and 
organizational changes is defined by researchers 
as an innovation process, and the period of creation 
and commercialization is called the innovation cycle 
[17, p. 3]. Thus, the coverage of actual problems in 
the teaching of any disciplines in higher educational 
institutions is intended to help the teacher to effi-
ciently organize the learning process in accordance 
to the state educational standard, the main regular-
ities and the newest trends in the field of pedagogy, 
psychology, medicine, etc. [6, p. 79].

The innovative methods include active learning. It 
is known that in the process of passive perception, 
a person will remember 10% from what he read, 
20% from what he heard, 30% from what he saw, 
50% from what he saw and heard, while in the active 
perception one’s memory keeps 80% from what he 
say and 90% from what he does on his own. Conse-
quently, we can conclude that the methods of active 
learning greatly improve the memorization of the sub-
ject, facilitate its identification and purposeful practi-
cal implementation [12, p. 215].

The significant demand of changes in the medical 
education system is based on two factors: a promi-
nent increase in the volume of medical information 
and a rapid scientific progress in the understanding 
of medical facts, phenomena, etc. The explosion of 
medical knowledge no longer allows physicians to 
keep in their mind all knowledge that is necessary 
to provide quality patient care. Therefore, the infor-
matization of continuous medical education should 
become the principal platform of these changes, 
especially in the context of the current reform of the 
medical sphere [13, p. 84; 19, р. 262].

Purpose of the investigation was to analyze the 
efficiency of use of the innovative potential in modern 
higher medical education in the conditions of globali-
zation of educational process.

The main material. The educational goals of 
using technology in medical education include facil-
itating basic knowledge acquisition, improving deci-
sion making, enhancement of perceptual variation, 
improving skill coordination, practicing for rare or criti-
cal events, learning team training, and improving psy-
chomotor skills. Different technologies can address 
these goals [19, p. 263].

Informatization of society is one of the regularities 
of the modern progress of medical education. At the 
same time, the main consideration focuses on the set 
of measures aimed at ensuring the full use of reliable, 
comprehensive and timely knowledge in all types of 
human activities. While using the traditional learning 
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technologies, it is difficult to achieve a number of pro-
fessional education goals. There are the formation 
of professional motives and interests, systemic spe-
cialist’s thinking, holistic view of professional activity. 
Very important skills and knowledge include also team 
mental and practical work, collective interaction and 
communication, individual and joint decision-making; 
mastering the methods of modeling and designing. 
The key factor here is the progress in IT that pro-
vide access to the global information space for each 
student. Successful use of computers in education 
requires efforts not only from students but also from 
teachers, as well as the integration of information 
technology into the educational process. Computer 
equipment also allows implementing a variety of learn-
ing methods. It contributes to the success of learning, 
presents information in many different forms, person-
alizing it much more effectively, and gives impres-
sive results. Herewith, the assimilation of fundamen-
tal and clinical medical disciplines is progressively 
improved, rising the motivation to study and social 
development of students [3, p. 15; 4, р. 7; 16, р. 79].

One of the most effective education technologies 
is the modular one, which is based on the following 
principles: quantum, problem, modularity, parity. All 
these principles are conditioned by the general theory 
of fundamental systems, which is the methodological 
basis of learning technology [2, р. 159].

However, after becoming valid in 2014 the Law 
of Ukraine “On Higher Education” by the Ministry of 
Education and Science of Ukraine, the credit-modu-
lar system of education is abolished as a compulsory 
course of higher educational institutions. According 
to the Law, the European Community Course Credit 
Transfer System (ECTS) is being implemented into 
the higher education system of Ukraine. This is the 
system is used in the European Higher Education 
Area and facilitates the academic mobility of higher 
education graduates. The system is based on the 
definition of the studying load needed to achieve 
the defined learning outcomes and is calculated in 
ECTS credits. ECTS credit is a unit of measurement 
of the academic load of a higher education appli-
cant required to achieve identified (expected) learn-
ing results. The state policy of Ukraine in the field of 
higher education is based on the principles of inter-
national integration and integration of the higher edu-
cation system of Ukraine into the European higher 
education area, with the achievements and progres-
sive traditions of the national higher school, which are 
preserved and developed [8, р. 2004].

In addition to modular higher education, another 
very effective remote learning technology through 
the Internet is widely provided. Technologies such as 
electronic universities, academies, schools, libraries, 
training portals, educational electronic resources;, 
virtual round tables, seminars, conferences, sympo-
siums, lectures, practical classes, laboratory works, 

work-shops have become popular. Multimedia and 
interactive learning tools, in addition to traditional 
forms, can enhance the quality of education by using 
of modern computer technologies (educational CDs, 
E-books, atlases, presentations, films, MCQs) in the 
educational process [11, р. 124; 13, р. 86].

However, now the simulation technologies play 
the important role in the modern medical education. 
The learning characteristics of simulation include con-
ducting feedback, repeating practice, curriculum inte-
grations and graduation of difficulty levels, different 
learning strategies and capture of clinical differences, 
individual learning, and the ability to define outcomes 
or final estimation. The aim of simulation is to imitate 
real patients, anatomic regions, or clinical tasks, and/
or mirror the real-life circumstances in which medical 
services are rendered. Simulations can fulfill a num-
ber of educational goals. A well-structured case in the 
simulation center can teach and assess many, if not 
all, of the patient and process-centered skills, as well 
as team involvement and management [19, p. 264].

The efficacy of innovative pedagogical technol-
ogies also depends on the teacher's skill of proper 
organization of the educational process. Innova-
tive technologies are often a combination of several 
learning methods, which allows for a comprehensive 
renewal of the educational process. The combination 
of two modern technologies (informational and mod-
ular) creates innovative one, which, on the one hand, 
provides computer-based learning support (informa-
tion technology), and on the other hand, provides 
individualized learning (modular technology).

The combination of technological processes in 
the form of new information and modular technolo-
gies will facilitate the creation of a technology called 
"information-modular", the main purpose of which is 
to update the educational process of the higher edu-
cational institution [1, р. 9]. However, the use of tech-
nology in medical education should be to support but 
not a replacement for face-to-face learning. Educa-
tors must still focus on the principals of teaching, not 
only on the specific technologies. Technologies are 
just one tool in the educational toolbox [19, p. 265].

Conclusions. The presented modern data une-
quivocally show the necessity of the comprehen-
sive application of innovative programs in all types 
and branches of education, but the processes of 
globalization and informatization gain the greatest 
importance in the field of higher education. The pecu-
liarity of medical higher education is conditioned be 
the demand of introducing innovations into the edu-
cational process while preserving the basic teaching 
methods of conducting of the real patient in a real 
clinical situation.

Efficacy of student learning will be improved sig-
nificantly with the use of interactive methods extend-
ing the borders of creative activity of both teacher 
and student. It may form the critical thinking, skills of 
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independently acquiring and controlling knowledge, 
confident navigation in the educational space. 

The introduction of distance learning and 
advanced training facilitates the optimization and uni-
fication of the educational process at the university, 
the specialization of teachers in using of innovative 
programs and the implementation of the principles of 
globalization of higher education.

Further development requires the disclosure of 
the influence of information and communication tech-
nologies on the development of creative potential of 
the individual.

The main task of higher medical educators is to 
include modern technologies effectively to transform 
studying into a more collaborative, personalized, and 
wide experience.
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РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Старіння населення є світовим процесом. Частка 
людей похилого віку в структурі населення зростає 
високими темпами в розвинутих країнах і багатьох 
країнах, що розвиваються. Україна є і залишати-
меться протягом наступних років однією з «най-
старіших» країн світу. За прогнозами, у 2051 році 
частка осіб, старших за 60 років, становитиме 
близько 33% [3; 7; 9]. 

Вікові зміни в організмі людей похилого віку – 
причина погіршення рівня соматичного та психо-
логічного здоров’я. З віком змінюється динаміка 
основних нервових процесів, зменшується лабіль-
ність нервових центрів, ослаблюється центральне 

гальмування, уповільнюються процеси метабо-
лізму, що й зумовлює зниження працездатності, 
швидкий розвиток утоми в умовах цілісних рухо-
вих актів [6]. Тому залучення осіб похилого віку до 
рухової активності аеробної спрямованості є акту-
альним для цієї вікової групи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Вітчизняні та зарубіжні автори, які досліджували 
процеси старіння, з-поміж засобів продовження 
активного довголіття й профілактики негативних 
змін виокремлювали засоби фізичного тренування 
аеробного спрямування [1; 5; 8]. 

Нещодавно проведене шведське дослідження 
виявило, що фізичне навантаження є першим фак-
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У науковому дослідженні розглядаються 
проблеми впливу на організм осіб похилого 
віку фітнес-занять. Мета дослідження – 
теоретико-методологічне обґрунтування 
різновидів оздоровчого фітнесу та його 
вплив на психофізіологічний стан людей 
похилого віку. Методи дослідження: тео-
ретичний аналіз спеціальної науково-мето-
дичної літератури, документальних мате-
ріалів, абстрагування, логіко-теоретичний 
аналіз, компаративний аналіз, метод син-
тезу, метод систематизації. У статті 
виокремлено найпоширеніші види рухової 
активності аеробного спрямування для осіб 
похилого віку, а саме: оздоровчу ходьбу (кла-
сичну та скандинавську), пілатес, стрет-
чинг, йогу, аквафітнес. Аналізуючи всі фак-
тори впливу фітнес-занять на організм 
людей похилого віку, можемо однозначно 
сказати, що людям цієї вікової групи реко-
мендується відвідувати заняття аероб-
ного характеру, а саме: пілатес, стрет-
чинг, йогу, аквафітнес. Низка науковців, 
які досліджували процеси старіння, із засо-
бів продовження активного довголіття 
й профілактики негативних змін виділяє 
засоби фітнес-тренування аеробного спря-
мування. Визначено, що фізичне наванта-
ження є першим фактором довголіття, 
продовження тривалості життя, навіть 
якщо респонденти не займалися організо-
ваною руховою активністю в молодшому 
віці. Ці види рухової активності покращу-
ють їхнє самопочуття, затримують ста-
ріння організму за рахунок організованої 
оздоровчої рухової активності, покращу-
ють функціональний і психофізіологічний 
стан організму. Фітнес-заняття допома-
гають зупинити, затримати такі серйозні 
захворювання, як хвороби серця, високий 
артеріальний тиск, діабет, хвороба Аль-
цгеймера, артрит та остеопороз тощо. 
Перспективами дослідження є розроблення 

й перевірка ефективності програм фітнес-
занять для осіб похилого віку.
Ключові слова: фітнес, похилий вік, ста-
ріння.

This scientific study addresses of the impact of 
fitness classes on the body of older adults. The 
aim of the study: theoretical and methodological 
substantiation of varieties of fitness and its influ-
ence on the psycho-physiological state of the 
elderly people. Methods: Theoretical analysis 
and generalization of literature data, documen-
tary materials, abstraction, logical and theo-
retical analysis, comparative analysis, synthesis 
method, systematization method. Results. The 
article highlights the most common types of aero-
bic movement activity for the elderly people, that 
is: wellness walking (classic and scandinavian), 
pilates, stretching, yoga, aqua fitness. Analyz-
ing all factors of the impact of fitness classes 
on the body of older adults, however, it is safe 
to say that people of this age group are encour-
aged to attend aerobic classes, namely: pilates, 
stretching, yoga, aqua fitness. A number of sci-
entists who have researched the aging process, 
from the means of continuing active longevity 
and prevention of negative changes, allocate 
means of aerobic training. It is determined, that 
physical activity, is the first factor in longevity of 
life expectancy, even if the respondents did not 
engage physical activity at  a young age. These 
types of motor activity improve their well-being, 
contribute to the delay of aging of the body due to 
organized health motor activity, improve the func-
tional and psychophysiological state of the body. 
Fitness classes help stop, delay, and sometimes 
improve, such serious illnesses as heart disease, 
high blood pressure, diabetes, Alzheimer's dis-
ease, arthritis and osteoporosis, and more. 
The prospects of this study are the development 
and validation of fitness programs for the older 
adults.
Key words: fitness, the older adults, aging.
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тором довголіття продовження тривалості життя, 
навіть якщо респонденти не займалися організо-
ваною руховою активністю в молодшому віці [7]. 
Рух може допомогти підвищити енергію, захистити 
серцево-судинну систему та керувати симптомами 
хвороби чи болю, а також вагою [4]. Регулярні 
фізичні вправи також корисні для психофізіологіч-
ної діяльності всього організму [8]; допомагають 
підтримувати або зменшити вагу, оскільки мета-
болізм природним чином сповільнюється з віком 
[2]. Вправи допомагають посилити обмін речовин і 
нарощують м’язову масу, допомагаючи спалювати 
більше калорій за допомогою аеробної роботи [7].

Рухова активність зменшує вплив хвороб і хро-
нічних захворювань: особи, які займаються фізич-
ними вправами, мають тенденцію до покращення 
функціонування імунітету і травлення, покращення 
артеріального тиску та щільності кісток і зниження 
ризику хвороби Альцгеймера, діабету, ожиріння, 
хвороб серця, остеопорозу й деяких видів раку [8].

В.Т. Barbosa вказує, що аеробні фізичні вправи 
для осіб похилого віку покращують сон. Якісний 
сон має життєво важливе значення для всіх обмін-
них процесів. Регулярні заняття допомагають 
швидше заснути, спати міцніше та прокидатися, 
відчуваючи себе більш енергійним і бадьорим [5].

Під час занять фізичними вправами організм 
людини піддається стресовій ситуації, що зумов-
лює вироблення ендорфінів, які сприяють змен-
шенню почуття смутку, депресії та тривоги. Актив-
ність і почуття впевненості є однією з пріоритетних 
засад стресостійкості для людей похилого віку [9].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналізуючи дослідження 
рухової активності осіб похилого віку, більшість 
авторів звертає увагу на вплив рухової активності 
на процеси старіння, якість життя. Однак нами не 
виявлено систематизації досліджень з означеної 
проблематики, які б виокремлювали теоретико-
методологічні засади різновидів фітнесу для осіб 
похилого віку. 

Мета статті – теоретико-методологічне обґрунту-
вання різновидів оздоровчого фітнесу та його вплив 
на психофізіологічний стан людей похилого віку.

Виклад основного матеріалу. Одним із най-
поширеніших видів рухової активності аеробного 
спрямування є оздоровча ходьба. Ходьба – ідеаль-
ний спосіб почати займатися фізичними вправами. 

Також популярності набуває скандинавська 
ходьба – це вид рухової діяльності, у якій викорис-
товується методика занять і техніка ходьби з вико-
ристанням спеціальних палиць, схожих на лижні. 
Також для людей похилого віку рекомендовано 
відвідувати заняття незначного аеробного спряму-
вання, такі як пілатес, стретчинг. Для людей похилого 
віку важливо підтримувати свою фізичну форму.

Заняття пілатесом найефективніше підійде для 
людей похилого віку, так як тренування орієнту-

ються на контрольоване дихання й техніку вико-
нання руху, а не на кількість повторень. Багато 
науковців погоджується, що пілатес – один із най-
кращих способів людям похилого віку залишатися 
здоровими [4; 6; 8]. Програма пілатесу винайдена 
на початку XX століття німецьким та американ-
ським тренером Йозефом Пілатесом. Комплекс 
фізичних вправ сприяє розвитку гнучкості м’язів 
тіла, фіксує нормальне положення тіла (постави, 
внутрішніх органів), зміцнює м’язи спини, пресу 
й тазу. Пілатес зосереджується на рухах у серед-
ньому діапазоні тіла замість кінцівок (рук і ніг), де 
знову ж потенціал для травми більший. Система 
являє собою поєднання йоги, балету й ізометрич-
них вправ [7]. Важливою під час виконання вправ 
цієї програми є концентрація, яка включає в себе 
комбінування фізичних і розумових процесів. Най-
частіше існує розмежування між тілом і свідомістю. 
Завдання пілатесу – забезпечити їх взаємодію та 
спільну роботу, тобто встановити зв’язок між тілом 
і свідомістю (пілатес – одна з фітнес-програм 
«Body & Mind»). Якість вправ значно зростає, якщо 
навчитися концентруватися на певних зонах тіла. 
Під час виконання руху необхідно сконцентрувати 
всю увагу на м’язах, які задіяні в цій вправі.

Підвищений контроль і стабільність мають 
вирішальне значення для людей похилого віку, 
оскільки це може допомогти їм покращити зна-
чну частину функціональних рухів, включаючи 
рівновагу та поставу, і поліпшує загальний стан 
здоров’я [8].

Рекомендоване дозування для людей похилого 
віку – займатися пілатесом 2–3 рази на тиждень, 
тривалість тренування – 55 хвилин.

Фітнес-тренування з пілатесу для людей похи-
лого віку рекомендовано поєднувати зі стретчин-
гом [5]. Стретчинг – це комплекс фізичних вправи, 
які призначені для розтягування м’язів, зв’язок. 
Гнучкість дає можливість ефективніше викону-
вати вправи, зберігати гарну поставу й знижує 
ризик болю в спині. 

Стретчинг дає змогу підвищити загальну рухову 
активність людини, що завжди позитивно впли-
ває на суглоби і є відмінною профілактикою крих-
кості кісток. Гнучкість зміцнює серцево-судинну 
та дихальну системи, підвищує температуру тіла 
й м’язів. Вправи на гнучкість потрібні й під час 
релаксації: вони притупляють біль, виникнення 
якого можливе після тренування.

Згідно з результатами дослідження Aurora 
Martínez-Vidal, виділяються такі види стретчингу [4]:

 – активний – потягування роблять самостійно;
 – пасивний – виконувати вправи допомагає 

партнер;
 – динамічний – м’язи злегка розтягуються, потім 

переходять до розтягування інших груп м’язів;
 – балістичний – виконують пружинистими 

рухами й ривками;
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 – статичний – поза фіксується від 15 до 
60 секунд.

Для осіб похилого віку вранці рекомендується 
використовувати елементи динамічного стрет-
чингу під час ранкової гігієнічної гімнастики, а 
статичного – під час організованих тренувань [5]. 
Для тренувань оздоровчого стретчингу рекомен-
дується використовувати тільки активний і статич-
ний стретчинг [4].

З віком м’язи стають коротшими й утрачають 
свою еластичність. Старіння може впливати на 
структуру кісток і м’язів, викликаючи біль і зменшу-
ючи діапазон руху у верхньому плечовому поясі, 
хребті й нижніх кінцівках [8]. 

Стретчинг – це відмінний спосіб розслабитися і 
зняти напруження, якщо включити дихальні вправи 
під час виконання вправ цієї програми. Людям 
похилого віку важливо підтримувати мобільність 
суглобів, що дасть змогу виконувати різну рухову 
діяльність протягом дня. Як правило, для людей 
похилого віку рекомендується відвідувати заняття 
зі стретчингу 2–3 рази на тиждень, тривалістю 
30–45 хвилин [4].

Програма аквафітнес як вид аеробних трену-
вань теж рекомендується людям похилого віку. 
Аквафітнес – це програма тренувань у воді під 
музичний супровід, заняття досить прості, тому 
тренування підходять для людей похилого віку. 
Вправи на водній основі пропонують тренування 
опору завдяки гідростатичному тиску води на всю 
поверхню тіла, який сприяє розвитку опірності орга-
нізму до несприятливих факторів, загартування, 
утримує та підвищує рівень розвитку фізичних 
якостей, а саме: координації та рухливості, може 
знизити ризик серцево-судинних захворювання, 
що є важливим фактором для літніх людей. При-
родним ефектом процесу старіння є зменшення 
координації, а аквафітнес разом із підтримуючими 
водою функціями для людського організму може 
протидіяти цьому. Люди похилого віку, які володі-
ють низьким рівнем прояву координації, можуть 
продовжувати працювати над удосконаленням 
рівноваги й розширенням своєї сили та фізичного 
контролю в безпечніших умовах, що підтримують 
їх. На відміну від звичайної аеробіки, аквафітнес 
не навантажує суглоби. Плавучість води підтри-
мує вагу тіла й пом’якшує вплив сили тяжіння. 
Зменшений вплив на коліна, стегна, спину надає 
аквафітнесу захисну якість, коли мова йде про 
суглоби, сухожилля та зв’язки, тим самим знижу-
ючи ризик травм і пошкоджень.

Для людей похилого віку основним ризиком, 
пов’язаним із фізичними вправами, є падіння, яке 
може виникнути через зниження рівноваги разом 
із крихкістю кісток. Для осіб, які потребують реабі-
літації після падіння або після операційних утру-
чань, аквафітнес уважається найкращою формою 
вправ [2]. Вода забезпечує ступінь плавучої під-

тримки, що дає змогу залишатися активним і трену-
вати суглоби та м’язи без надмірного напруження 
фізичних навантажень, які здійснюються на суші. 

Переваги аквафітнесу для людей похилого 
віку [7]:

 – підвищує гнучкість і покращує серцево-
судинну та дихальну системи;

 – покращує рівновагу та зменшує ризик отри-
мання травм від падінь;

 – знімає біль у суглобах, а також симптоми 
артриту й проблеми з кровообігом;

 – популярна діяльність, яка не обмежується 
будь-якою віковою групою чи рівнем кваліфікації;

 – пришвидшує обмінні процеси.
Аквафітнес не єдине заняття на водній основі, 

інші форми вправ включають водну йогу, навіть 
водний пілатес. Водна йога – вправи йоги на вод-
ній основі, які пристосовані для води, включаючи 
дихальні вправи й розтяжку, для поліпшення рів-
новаги, вирівнювання, подовження та розсла-
блення. Водна йога може полегшити будь-який 
біль. Водний пілатес проводиться в глибокій воді 
із застосуванням обладнання, такого як нудлс 
(аквапалка) для басейну, кільця, поролонові 
валики й водні ваги разом зі стінкою та підлогою 
басейну для створення сили й гнучкості. Реко-
мендується відвідувати аквафітнес людям похи-
лого віку двічі на тиждень, тривалість заняття – 
30–45 хвилин.

Висновки. Аналізуючи всі фактори впливу 
фітнес-занять на організм людей похилого віку, 
можемо однозначно сказати, що людям цієї вікової 
групи рекомендується відвідувати заняття аероб-
ного характеру, а саме: пілатес, стретчинг, йогу, 
аквафітнес. Ці види рухової активності покращу-
ють їхнє самопочуття, затримують старіння орга-
нізму за рахунок організованої оздоровчої рухової 
активності, покращують функціональний і пси-
хофізіологічний стан організму. Фітнес-заняття 
допомагають зупинити, затримати такі серйозні 
захворювання, як хвороби серця, високий артері-
альний тиск, діабет, хвороба Альцгеймера, артрит 
та остеопороз тощо. Перспективами дослідження 
є розроблення й перевірка ефективності програм 
фітнес-занять для осіб похилого віку.
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This study is undertaken to address the strong 
need for empirical evaluation of Waldorf edu-
cation that rests on a highly elaborated ethno-
medical account of and plan for healthful human 
development as well as a proper teaching per-
spective. To the authors knowledge, it becomes 
crucial to keep primary schoolchildren ‘in move-
ment’ both physically and spiritually, that even-
tually facilitates their healthful sensory-motor 
integration while nourishing their stamina and 
‘will forces’ and that will definitely ensure good 
health and flexible thinking in their adulthood. 
A series of recent studies has indicated that 
there is growing interest in the Waldorf method 
among international and national scholars and 
educators because they believe it more success-
fully engages students and supports meaningful 
learning than do mainstream methods
The findings from a multifaceted study, car-
ried out to address the strong need for empiri-
cal evaluation of Waldorf education, proved 
to focus on in-depth analysis of the content 
of education, a core common curriculum of 
Waldorf School. In particular, it was proved 
that Waldorf School system enhances stu-
dents’ aiming at maintaining their physical and 
mental health as well as further research on 
the health-producing capacities of pedagogy 
and various other conventionally non-medical 
practice domains. Therefore, based on the 
results of in-depth analysis, the provisions of 
the theoretically substantiated concept of salu-
togenesis of the Waldorf School, as well as 
its purpose and objectives, the authors have 
determined that the criterion for the effective 
WS concept is the achievement of the goal of 
maintaining and improving a person’s physical, 
mental and spiritual health. Primary schoolchil-
dren are of the authors’ focal point.
The article highlights the need for developing 
salutogenic competence through establishing 
and emulating the experience of Waldorf peda-
gogy, which today serves as the top priority of the 
New Ukrainian School, both in terms of creating 
a safe and comfortable educational environment 
and in accentuating the content of learning to 
preserve all components of health.
Key words: concept of salutogenesis, Waldof 
school.

На основі проаналізованих джерел установ-
лено, що провідними ідеями концепції салю-
тогенезу (здоров’ястворення) учнів валь-
дорфської школи є світоглядні уявлення Р. 
Штайнера про здоров’я як індивідуальний 
стан людини, який визначається гармоній-
ним співвідношенням і балансом її тілесних 
і душевно-духовних складників і видів діяль-
ності; про емоційно-почуттєву сферу й 
її фізіологічну основу – ритмічну систему 

(систему органів дихання й кровообігу) як 
об’єкт переважного розвитку дитини-учня 
молодших класів.
Визначено етапи (1919–1937 рр.; 1938–
1944 рр.; 1945 р.– кінець 60-х рр.; початок 
70-х – кінець 80-х рр.; з 90-х рр. ХХ ст. до 
цього часу) розвитку проблеми збереження 
здоров’я молодших школярів у вальдорф-
ській педагогіці з урахуванням особливостей 
розвитку соціально-культурних процесів, 
психолого-педагогічної науки, досягнень, 
просвітницької діяльності вальдорфських 
педагогів, а також характеру розвитку сві-
тового вальдорфського руху.
Звертається увага на важливість жит-
тєвих навичок, що сприяють духовному 
та психічному здоров’ю, таких як самоус-
відомлення та самооцінка; аналіз проблем 
і прийняття рішень; уміння передбачати 
наслідки кожного з варіантів для себе й 
інших людей; уміння оцінювати реальність 
кожного варіанта, ураховуючи власні мож-
ливості й життєві обставини; здатність 
вибирати оптимальні рішення; визначення 
життєвих цілей і програм; уміння планувати 
свою діяльність, ураховуючи аналіз можли-
востей та обставин; уміння визначати прі-
оритети й раціонально використовувати 
час; навички самоконтролю; уміння долати 
тривогу; уміння зосереджуватися на досяг-
ненні мети; розвиток наполегливості й пра-
цьовитості.
Уточнено групи взаємопов’язаних показни-
ків, що характеризують ефективність реа-
лізації збереження фізичного, психічного та 
духовного здоров’я школярів у вальдорфській 
педагогіці, а саме: сформованість здорових 
звичок, висока працездатність, спритність, 
координованість тіла й рухів, адекватність 
тактильних відчуттів, витривалість, висо-
кий імунітет; душевна стабільність, соці-
альна компетентність і мобільність; адек-
ватна самооцінка своїх можливостей, довіра 
до своїх здібностей; настанова на успіх 
у житті; інтелектуальна активність, інди-
відуальна ініціативність; творчість, само-
стійність, відповідальність у прийнятті 
рішень; самовідданість, наполегливість, 
захопленість своєю роботою.
Стаття висвітлює необхідність фор-
мування здоров’язберігаючої компетент-
ності через використання й запровадження 
досвіду вальдорфської педагогіки, що сьо-
годні є однією з домінантів Нової української 
школи як по лінії створення безпечного й 
комфортного освітнього середовища, так і 
по лінії акцентуації змісту навчання на збере-
ження всіх складників здоров’я.
Ключові слова: концепція салютогенезу, 
вальдорфська школа.



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

197

  СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

We need to address the opioid crisis, racism,  
affordable housing, environmental degradation, income 
inequality to name a few. Waldorf schools cannot solve 

these issues, but we need to engage in conversation with 
community members, engage with local  

groups addressing these issues, and demonstrate  
how deeply we care. Helping others may be the best  

way for us to help our schools.

Torin Finser 
 (speech at the Center for Anthroposophy in New 

Hampshire, June 2019)

Background to the investigation. Symbolically, 
2019 marked the 100th anniversary of Waldorf educa-
tion that implies the spirit and knowledge that stand 
as a basis of the pedagogy. The present-day commu-
nication tools significantly influenced the establish-
ing of an international Waldorf learning community, 
where one can best learn from each other across 
continents, cultures, and languages. There are cer-
tain core principles of Waldorf education, such as a 
developmentally appropriate curriculum, the freedom 
of the teacher, working with an image of the whole 
human being as presented in anthroposophy. Now-
adays it has become an urgent necessity to get the 
school become “Waldorf-aligned” [1].

It should be emphasized, that Waldorf education 
aims at developing pupils’ intellectual, artistic, and 
practical skills in an integrated and holistic manner. 
Waldorf pedagogy has its roots in anthroposophy, 
where the cultivation of pupils’ imagination and crea-
tivity is a central focus. A challenging problem, which 
arises in this domain, is the fact that the Western habit 
of segregating education and health leads research-
ers to overlook direct relationships that may exist 
between pedagogic action and health production [8]. 

In seeking to bridge, the problem of formation of 
healthy young generation requires analysis of theory 
and practice of schools which aim at children’s health 
maintenance not only establishing a good personal 
hygiene routine and medical care but the potential 
of pedagogical approach itself. The article joins an 
emerging discussion regarding the value of prior-
itizing movement methodologically and analytically. 
More broadly, the authors attempt to contribute to dis-
cussions regarding the implications of ontological per-
spectives for anthropology’s understanding of human 
experience. This study is undertaken to address the 
strong need for empirical evaluation of Waldorf edu-
cation that rests on a highly elaborated ethnomedical 
account of and plan for healthful human development 
as well as a proper teaching perspective.

Overview of the literature. A series of recent 
studies has indicated that there is growing interest in 
the Waldorf method among international and national 
scholars and educators because they believe it more 
successfully engages students and supports mean-
ingful learning than do mainstream methods. The find-
ings from a multifaceted study, undertaken to address 

the strong need for empirical evaluation of Waldorf 
education, proved to focus on in-depth analysis of 
the content of education, a core common curriculum 
of Waldorf School. In particular, it was proved that 
Waldorf School system enhances students’ aiming at 
maintaining their physical and mental health as well 
as further research on the health-producing capac-
ities of pedagogy and various other conventionally 
non-medical practice domains (V. Gebel, L. Hessler, 
M. Hlekhler, V. Zasmanshausen, G. Chernis, T. Marty, 
R. Patzlaw et al.) the issues of emulating Waldorf’s 
ideas in Ukrainian schools (S. Zhuravlova, O. Ionova, 
S. Luparenko et al.).

The purpose of the article is to analyse and sys-
tematize the Waldorf’s education in the context of 
maintaining the primary schoolchildren’s health and 
wellbeing. 

Findings. This paper examines experience of 
Waldorf School in terms of health maintenance; 
Waldorf education’s approach to the formation of a 
healthy personality, as well as peculiarities of the 
development of socio-cultural processes, psycholog-
ical and pedagogical science and practice, and the 
activities of Waldorf educators. To the authors knowl-
edge, it becomes crucial to keep primary schoolchil-
dren ‘in movement’ both physically and spiritually, 
that eventually facilitates their healthful sensory-mo-
tor integration while nourishing their stamina and ‘will 
forces’ and that will definitely ensure good health 
and flexible thinking in their adulthood. Thus, from 
historical and pedagogical perspective, the authors 
attempted to identify and single out four stages of the 
problem of improving and maintaining the primary 
schoolchildren’s health in Waldorf settings. These 
stages partially coincide with the periodization of the 
development of the World Waldorf movement, scien-
tifically grounded by O.Ionova, namely: the first stage 
(1919–1937); the second stage (1938–1944); the 
third stage (1945 – the late 60’s); the fourth stage (the 
early 70’s – the late 80’s of the twentieth century); the 
fifth stage (from the 1990s to the present).

Let us dwell on this in more detail [7, p. 27–31].
The first stage (1919–1937)
The study of scientific sources proves that the for-

mation of the health maintenance problem in Waldorf 
pedagogy is closely connected with the first Waldorf 
School establishment for children of workers and 
employees of the Waldorf-Astoria tobacco factory in 
1919 Stuttgart (Germany).

The lectures and discussion sessions he con-
ducted with the school’s first teachers, combined 
with a curriculum outline based on Steiner’s view 
on the nature of human development, were and 
remain the cornerstone of Waldorf education. View-
ing the teacher as an artist and the classroom a living 
canvas upon which the teacher artist would render 
breath-taking creations, Waldorf education infused 
war-torn Germany with a new view of the classroom 
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where students engaged in artistic activities and got 
out of their seats to learn [2, p. 10].

Waldorf education expanded rapidly in Europe, 
then the United States, where it continues to flourish 
today. According to D. Jelinek, the Waldorf style of 
developmentalism, in the context of a Waldorf school, 
often introduces science subjects in later grades than 
the same subjects would be introduced in mainstream 
science curricula, with obvious implications for a 
comparison to state and national standards. Piaget’s 
developmentalism, by contrast, would not necessarily 
time the introduction of specific content by develop-
mental stage, but rather would guide the method by 
which the content is presented to children of differ-
ent ages and developmental stages [2, p. 5]. Owing 
to painstaking efforts of Waldorf educators aimed 
at spreading healthy ideas, Waldorf schools were 
already operating in Germany in the early 1930’s. The 
first Waldorf schools abroad were opened respec-
tively in Holland (1923, 1933), Great Britain (1925, 
1939), Norway (1926, 1929), Switzerland, Portugal, 
Hungary (1926), and the United States (1928).

The second stage (1938–1944) 
It should be noted, that ever since 1935, under the 

National Socialists pressure who came to power in 
Germany, Waldorf schools were forbidden to accept 
students, and since 1938, they were closed. It should 
be articulated, that during the WWII Waldorf schools 
were closed in The Netherlands either. In some coun-
tries, however, in particular, in the United Kingdom 
and Switzerland, the Waldorf institutions continued to 
operate, that consequently undermined the value and 
essence of Waldorf School. Furthermore, the Waldorf 
movement activities underwent various forms of crisis.

The third stage (1945 – the late 60’s) 
Since 1945, German and other European Wal-

dorf Schools began to revive. Simultaneously, new 
schools in Germany and other European countries 
were on the level of disappearing until the mid-1960s. 
Owing to the aspirations of the Waldorf movement’s 
ardent supporters, existing consolidated schools 
strengthened their improvement. This recognition 
of German Waldorf schools at the state level had a 
significant positive impact on the status of Steiner 
schools in general and stimulated the emergence of 
new schools both in Germany and abroad (Austria, 
Belgium, Great Britain, Denmark, Italy, Norway, Fin-
land, France, Sweden, Switzerland, etc.).

The fourth stage (the early 70’s – the late 80’s of 
the 20th century)

At the turn of the 1960s and 1970s, the salutoge-
netic model of health was significantly actualized due 
to the works of famous representatives of human-
istic psychology, psychotherapy, psychosomatics 
(A. Antonovsky, A. Maslow, K. Rogers, V. Frankl, 
E. Fromm et el.) – problems that took an explicitly 
future perspective on the sense of coherence. This 
greatly contributed to the focus of Waldorf specialists 

on research aimed at identifying the further research 
on the sense of coherence as a buffer versus a direct 
determinant of health, and on the linearity/nonlinear-
ity of the relationship between sense of coherence 
and health in the learning environment.

The fifth stage (the 90’s of the 20th century to the 
present). The early 1990s saw a significant surge 
in interest in Waldorf schools, which was due to a 
number of reasons. Primarily, it concerns conduct-
ing numerous comparative health studies and edu-
cational achievements of students at Waldorf and 
others traditional schools. The results of such studies 
have shown that the salutogenic orientation of the 
Waldorf School provides support and enhancement 
of the physical, mental health and spiritual wellbeing 
of the schoolchildren. 

However, at the stage under consideration, Wal-
dorf and anthroposophical specialists (K. Wiert, 
V. Wьnsch, V. Gebel, M. Glekler, V. Zasmanshausen, 
F. Karlgren, O. Ionova, P. Lang, S. Langhammer, 
T. Marty, R. Patzlaw, et al) actively engaged theo-
retical and practical research on salutogenesis. This 
in-depth survey of salutogenesis shows the breadth 
and strengths of this innovative perspective on health 
promotion, health care, and wellness. Background 
and historical chapters trace the development of the 
salutogenic model of health, and flesh out the cen-
tral concepts, most notably generalized resistance 
resources and the sense of coherence, that differen-
tiate it from pathogenesis. 

The results from findings on child health of the 
Steiner Pedagogies, as well as their active propa-
ganda, have had a very positive impact on the pro-
motion of Waldorf-based health approaches in world 
school practice. It should be noted that today the 
movement, which began with the opening of R. Stein-
er’s first Waldorf school, covers more than 50 coun-
tries in the world with approximately 1000 Waldorf 
schools, as well as 3100 kindergartens and 150 med-
ical and pedagogical institutions operating on the 
Waldorf principles. In view of the above-mentioned, 
under the effective implementation of the process of 
preserving the health of students, we will understand 
the characteristic that images the relation between 
the main purpose of the concept of salutogenesis - 
ensuring the preservation of health of the individual – 
and the results achieved in the process of its realiza-
tion [4, p. 183].

A necessary and important prerequisite for deter-
mining the effectiveness of the of pupils’ health 
maintenance is verified by the relevant criteria and 
indicators. It is necessary to emphasize the deduc-
tive reasoning approach to defining specific criteria 
and indicators of schoolchildren’s health improve-
ment and maintenance in the process of learning. 
Of particular interest for our study was the Ukrainian 
scholars’ research on the types and various compo-
nents of human health. To be more particular, the 
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focal point was the studies on a physical component 
(i.e. proper functioning of physical perfection and 
overall physical performance, stamina and robust-
ness, compliance with the rational routine, meeting 
the requirements of a personal hygiene, and proper 
nutrition); psychic or psychological comfort (cor-
respondence of cognitive activity to calendar age, 
development of arbitrary mental processes, pres-
ence of self-regulation; presence of adequate pos-
itive emotions; lack of accentuation of character; 
absence of bad habits); social well-being (this is pri-
marily a formed civic responsibility for the fulfilment 
of social roles in society; positively communicative; 
benevolence towards the younger ones; ability to 
self-actualize in a team; self-education); internal and 
spiritual (the priority of universal values; the pres-
ence of a positive ideal in accordance with national 
spiritual traditions, diligence, charity, a sense of 
beauty in life, nature, and art) [9, p. 245].

On the other hand, our findings have revealed 
many rather intriguing considerations of significance 
to this study. Scientific sources also disclose crite-
ria and indicators, reflecting an educator/teacher’s 
effectiveness in their professional and pedagogical 
competence to focus on schoolchildren’s health and 
wellbeing, students’ awareness of their successful 
academic performance, sustained educational inter-
est; the formation of schoolchildren’s life motivation, 
their rigorous healthy lifestyle (rational nutrition, phys-
ical activity, practicing balanced rhythm of work and 
rest, etc.); adequate recovery of the physical, men-
tal and spiritual strength of the child (no fatigue but 
high efficiency, zealousness, and enthusiasm perse-
verance, healthy complexion, etc.); mental balance, 
communicativeness, ability to cooperate with people, 
social mobility; conscious attitude to oneself, ade-
quate assessment of their abilities and abilities of 
other people; self-confidence and self-sufficiency, the 
pursuit of success in life. The Ukrainian scholars have 
also identified a set of life skills (competences) that 
enhance a healthy lifestyle, physical, social, spiritual 
wellbeing and mental health. 

In addition, vital skills enhancing a physical 
wellbeing are as followed: skills of sound nutrition 
(observance of diet; ability to ration food, taking into 
account the affordability and healthy lifestyle ben-
efits; ability to determine and keep high quality of 
products); skills of motive activity (morning exer-
cises; regular engaging in a physical culture, sport, 
motor games, manual labour); personal-hygienic 
skills; balance of labour and rest (of ability to be on 
duty mental and physical to activity.

By vital skills, enhancing a social wellbeing, we 
can emphasize on effective communication skills (i.e., 
ability to be a good listener; ability to clearly and con-
cisely express their opinions; ability to openly express 
feelings, without an anxiety and prosecutions; pos-
sessing an non-verbal language is gestures, mimicry, 

intonation; an adequate reaction on criticism; ability 
to support and help); skills of sympathy (ability to 
embrace feelings, necessities and problems of other 
people; fostering the traits of empathy; reliability and 
responsibility).

Skills of conflict resolving (ability to distinguish 
disagreement and conflicts of interests; ability to 
be tolerant in resolving conflicts; to engage in con-
structive dialogue to find a solution); skills of being 
stress-resilient under pressure, in case of bullying, 
or discrimination (of skill of being aware and ready 
to act, in particular in terms of cautionary actions in 
relation to HIV-AIDS; ability to distinguish the dis-
plays of discrimination, in particular in disabled chil-
dren, HIV-infected and patients with AIDS; ability to 
defend their own point of view and ability to object 
to being engaged in any addiction, in particular and 
related to smoking, use of alcohol, narcotics; ability 
to avoid near-accidents and operate at the threat of 
violence); skills of teambuilding (ability to be a team 
member; ability to appreciate the work of others; abil-
ity to adequately estimate the abilities and personal 
contribution into team work) [5, р. 140].

On this basis, we conclude that life skills that pro-
mote spiritual and mental health are:

 – self-awareness and self-esteem (ability to be 
aware of one’s own uniqueness; positive attitude 
towards oneself, other people’s life prospects; 
adequate self-esteem: the ability to really assess one’s 
abilities and capabilities, as well as to adequately 
perceive other people’s assessments);

 – problem analysis and decision-making (ability 
to identify the nature of the problem and its causes; 
the ability to formulate multiple options for solving the 
problem; the ability to anticipate the consequences 
of each of the options for themselves and others; the 
ability to evaluate the reality of each option, taking into 
account their own capabilities and life circumstances; 
the ability to choose optimal solutions); 

 – definition of life goals and programs (ability to 
define life goals, based on their needs, inclinations, 
abilities; ability to plan their activities, taking into account 
the analysis of opportunities and circumstances;  
ability to set priorities and use time); 

 – self-control skills (ability to express their feelings 
correctly;  ability to control anger;  ability to overcome 
anxiety; ability to experience and accept failure; ability 
to rationally plan time);

 – motivation for success and will training (belief 
that you are the master of your life; setting yourself up 
for success; being able to focus on achieving a goal; 
developing perseverance and diligence).

Based on the results of the above analysis, as 
well as the provisions of the theoretically substanti-
ated concept of salutogenesis of the Waldorf School, 
its purpose, objectives, we have determined that the 
criterion for the effective realization of the concept 
of salutogenesis is the achievement of the goal of 
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maintaining and improving the physical, mental and 
spiritual health.

The indices comprise three groups of interrelated 
factors, that characterize the physical, mental health 
and spiritual well-being of the student, namely: 
a) the formation of healthy habits (rational nutrition, 
personal hygiene, physical activities, the rhythm of 
work and rest) high efficiency, agility, coordination 
of body and movements, endurance, resistance to 
morbidity (high immunity); b) mental stability (feeling 
of confidence and joy in life, ability to deal with emo-
tions and feelings; inner attitude to moral, beautiful, 
genuine), c) social competence and mobility (open-
ness and deep interest in interaction with the out-
side world, ability to sympathize and empathize with 
other people); d) adequate self-assessment of their 
capabilities, confidence in their abilities; striving 
for success in life; e) intellectual activity (develop-
ment of memory, fantasy, imagination, observation), 
f) individual initiative; creativity, autonomy, responsi-
bility in decision-making processes, dedication, per-
severance, passion for your work.

The present findings prove that the afore-said indi-
ces are conditionally distinguished; they presuppose 
a schoolchild’s physical, mental health and spiritual 
wellbeing. It is grounded that all the basic aspects of a 
healthy human are closely interrelated and affect each 
other, which proceeds, first and utmost, a human well-
ness is a holistic integration of physical, mental, and 
spiritual well-being, stimulating the body, engaging 
the mind, and nurturing the spirit of a human being. 

Conclusions. The analysis leads to the follow-
ing conclusions: one of the priorities of the modern 
school is to nurture a healthy generation, as well as 
conscious attitude to one's own health and the health 
of others. Simultaneously, in educational practice, the 
issues of ensuring the health of schoolchildren are 
solved mainly with medical and hygiene measures, 
and the health potential of pedagogical approaches 
itself remains insufficiently realized. Importantly, 
movement techniques that facilitate cognitive pro-
cessing remain the key agent of promoting health of 
elementary, middle, and high school students who 
are overcoming learning challenges. 

In addition, these findings provide additional infor-
mation about the development and implementation of 
a holistic system of primary schoolchildren’s educa-
tion, based on the key concepts of the salutogenic 
theory sense of coherence coined by A. Antonovsky. 
R. Steiner’s system of a humanistic worldview lies in 

the core of the concept – the essence of a person 
as a physical-spiritual being; the idea of a personal-
ity development in the seven-year phasing; human 
health as a harmony of physical and spiritual activ-
ities; the individual genetics, which is influenced by 
hereditary factors and the environment, chiefly the 
processes of education and upbringing; the emo-
tional and sensory sphere of the child; the physiolog-
ical basis, where the rhythmic system is as an object 
of primary schoolchildren’s  healthy development of 
before their puberty. Therefore, based on the results 
of in-depth analysis, the provisions of the theoretically 
substantiated concept of salutogenesis of the Wal-
dorf School, as well as its purpose and objectives, 
the authors have determined that the criterion for the 
effective WS concept is the achievement of the goal 
of maintaining and improving a person’s physical, 
mental and spiritual health. Primary schoolchildren 
are of the authors’ focal point.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Становлення та розвиток України як демократич-
ної держави, модернізація національної системи 
освіти, зародження нової української школи акту-
алізують проблему інноваційної діяльності загаль-
ноосвітніх навчальних закладів. 

На етапі запровадження Концепції «Нова укра-
їнська школа» заклади загальної середньої освіти 
активно впроваджують у свою діяльність освітні 
інновації, що якісно змінюють мету, зміст, струк-
туру, форми, методи, засоби, технології навчання, 
виховання й управління. У період входження 
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У статті автор розкриває сутність і осо-
бливості управління інноваційною діяль-
ністю закладів загальної середньої освіти; 
визначає рівні управління: державний, регіо-
нальний та внутрішкільний; характеризує 
органи, які здійснюють управління інновацій-
ною діяльністю закладів загальної середньої 
освіти. Зазначає сутність та структурні 
складники організаційно-методичного забез-
печення управління інноваційною діяльністю 
освітніх закладів, виокремлює форми та 
методи його реалізації. 
До організаційно-методичного забезпе-
чення управління інноваційною діяльністю 
належать: документи, закони, положення, 
накази, інструкції розпорядження, які регла-
ментують цей процес; плани здійснення 
інноваційної діяльності, програми впрова-
дження інноваційних технологій, методичні 
рекомендації та розробки, дидактичні посіб-
ники, система заходів, сукупність форм, 
методів, засобів, прийомів, що забезпечу-
ють процеси планування, організації, регу-
лювання, контролю й оцінювання інновацій-
ної діяльності закладів загальної середньої 
освіти. 
На етапі реформування та впровадження 
Концепції «Нова українська школа» важливо 
забезпечити ефективне функціонування 
організаційно-методичного забезпечення 
управління інноваційною діяльністю закла-
дів загальної середньої освіти. Саме тому 
діяльність органів управління повинна орга-
нізовуватись узгоджено на засадах сис-
темного та компетентнісного підходів. 
Науково-методичні установи у співпраці із 
закладами загальної середньої освіти пови-
нні використовувати різноманітні форми та 
методи роботи з педагогічними працівни-
ками. Зокрема, рекомендуємо використання: 
форм: творчі групи учителів, ярмарок педа-
гогічної творчості, методичні фестивалі, 
захист інноваційних проєктів, педагогічні 
конференції, інтернет-журнал «Інноваційна 
діяльність закладів освіти», ділова гра, пре-
зентації педагогічних інновацій, тренінги, 
семінари; та методів: консультування, 
брейнстормінг, метод інверсії, морфоло-
гічного аналізу, мозкового штурму, вправа 
«Колесо творчості», для вдосконалення 

організаційно-методичного забезпечення 
управління інноваційною діяльністю закладів 
загальної середньої освіти на етапі впрова-
дження Концепції «Нова українська школа»
Ключові слова: управління, управління 
закладом загальної середньої освіти, інно-
вації, інноваційна діяльність, організаційно-
методичне забезпечення.

In the article the author reveals the essence and 
peculiarities of innovation management of gen-
eral secondary education institutions; defines 
levels of management: state, regional and intra-
school; characterizes the bodies that manage 
the innovation activities of general secondary 
education institutions. It identifies the essence 
and structural components of organizational and 
methodological support for managing the innova-
tion activity of educational institutions, identifies 
forms and methods of its implementation.
At the stage of reforming and implementing the 
Concept of the New Ukrainian School, it is impor-
tant to ensure the effective functioning of organi-
zational and methodological support for manag-
ing the innovation activity of general secondary 
education institutions. That is why the activities 
of the governing bodies should be organized in 
a coherent and systematic manner. Scientific 
and methodological institutions, in cooperation 
with institutions of general secondary education, 
should use various forms and methods of work 
with teaching staff. In particular, we recommend 
the use of: forms: creative groups of teachers, 
fair of pedagogical creativity, methodical festivals, 
protection of innovative projects, pedagogical 
conferences, online journal “Innovative activity 
of educational institutions”, business game, pre-
sentations of pedagogical innovations, trainings, 
seminars; and methods: consulting, brainstorm-
ing, inversion method, morphological analysis, 
brainstorming, exercise “Wheel of creativity”, 
pedagogical to improve the organizational and 
methodological support of innovation manage-
ment of institutions of general secondary educa-
tion at the stage of implementation of the concept 
of “New Ukrainian School”.
Key words: management, general secondary 
education institution management, innovations, 
innovative activity, organizational and method-
ological support.
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в «нову школу» заклади загальної середньої 
освіти активно залучаються до інноваційної діяль-
ності, зростає кількість педагогічних інновацій, які 
використовуються педагогічними працівниками 
в навчально-виховній і управлінській діяльності. 
Відповідно постає проблема ефективного управ-
ління інноваційною діяльністю закладів загальної 
середньої освіти, виникає потреба у створенні 
оптимальних умов і необхідного організаційно-
методичного забезпечення цього процесу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти управління інноваційною діяльністю 
закладів загальної середньої освіти шляхом орга-
нізаційно-методичного забезпечення досліджу-
вались багатьма науковцями. Вагомі для нашого 
дослідження праці вчених, які досліджували про-
блеми педагогічної інноватики на сучасному етапі 
(Л. Даниленко, В. Паламарчук, І. Підласий, О. Сав-
ченко, В. Сластьонін та ін.), загальні та специ-
фічні особливості інноваційної педагогічної діяль-
ності (В. Дивак, В. Загвязинський, В. Кан-Калик, 
С. Клепко, Л. Подимова й ін.), проблеми нововве-
день в освітні заклади (Н. Горбунова, М. Кларін, 
М. Поташник та ін.), теоретичні аспекти інновацій-
них процесів у сфері виховання (І. Бех, М. Вовк, 
І. Зязюн, О. Лавріненко й ін.), класифікацію педа-
гогічних інновацій (Л. Даниленко, О. Козлова, 
Л. Машкіна, К. Макагон, О. Попова й ін.), окремі 
аспекти загального й інноваційного менеджменту 
(А. Гальчинський, Ф. Хміль, Ф. Хедоурі й ін.), про-
блеми педагогічного менеджменту (Г. Єльникова, 
І. Жерносек, В. Крижко, Л. Онищук, Є. Павлю-
тенков, Т. Федірчик та ін.), менеджмент освітніх 
інновацій (Л. Даниленко), окремі аспекти психо-
логії педагогічного менеджменту (Л. Карамушка, 
Н. Коломінський) та ін.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Попри наявну значну кіль-
кість наукових праць і належне розроблення вче-
ними різних аспектів досліджуваної проблеми, 
варто зазначити, що проблема організаційно-мето-
дичного забезпечення управління інноваційною 
діяльністю закладів загальної середньої освіти 
залишається відкритою та потребує подальших 
теоретичних і експериментальних досліджень. 

Мета статті полягає в теоретичному обґрун-
туванні організаційно-методичного забезпечення 
управління інноваційною діяльністю закладів 
загальної середньої освіти на етапі впровадження 
Концепції «Нова українська школа».

Виклад основного матеріалу. У процесі дослі-
дження порушеної проблеми інноваційної діяль-
ності закладів загальної середньої освіти вважа-
ємо за необхідне здійснити дефінітивний аналіз 
основних її термінів і понять.

«Інновація» (від англ. innovation) – термін, 
яким позначається нова ідея, новостворений про-
дукт у будь-якій галузі (техніки, технології, управ-

лінні, освіті) шляхом досягнень науки і передового 
досвіду. У тлумачному словнику поняття «інно-
вація» розглядається як «оновлення, новизна, 
зміна» [1, с. 347].

У довідкових джерелах «інновація» розгляда-
ється як результат довготривалої діяльності, що 
спрямовується на вдосконалення науково-техніч-
ного та соціального прогресу, сприяє якісному та 
кількісному росту середовища, у якому вона реа-
лізується, підвищує ефективність і сприяє отри-
манню конкурентоспроможних переваг. «Іннова-
ція» – це об’єкт упровадження, у результаті чого 
утворюється щось нове – новація [4].

Процесом створення, поширення і застосу-
вання засобів (нововведень) які спрямовуються 
на вирішення педагогічних проблем, що досі 
розв’язувались по-іншому, визначає іннова-
цію О. Савченко. О. Попова описує інновацію як 
створення певних нововведень, вона вважає їх 
водночас і процесом, і результатом інноваційної 
діяльності [12]. В окремих педагогічних джерелах 
досліджуване поняття визначається як кінцевий 
продукт креативного пошуку новітніх, нетрадицій-
них рішень різних проблем педагогічної теорії та 
практики. Автором Л. Ващенко інновації тлума-
чаться як «комплексний, цілеспрямований процес 
створення, розповсюдження і використання нова-
ції <…>» [12]. В окремих педагогічних джерелах 
досліджуване поняття визначається як кінцевий 
продукт креативного пошуку новітніх, нетрадицій-
них рішень різних проблем педагогічної теорії та 
практики. Автором Л. Ващенко інновації тлума-
чаться як «комплексний, цілеспрямований процес 
створення, розповсюдження і використання нова-
ції <…>» [2, с. 45].

Аналіз наукових джерел дав змогу виявити, 
що впровадження інновації реалізується під час 
інноваційної діяльності, яка, як зазначають нау-
ковці, сприяє оновленню педагогічного процесу та 
характеризується високою педагогічною творчістю 
[5, с. 19].

Зміст інноваційної педагогічної діяльності – 
розвиток освітньої системи за допомогою ново-
введень. Головною метою інноваційної педагогіч-
ної діяльності є досягнення найвищих результатів 
освітнього процесу. Інноваційна педагогічна діяль-
ність сприяє розвитку творчості, креативності 
педагогічних працівників, створенню й поширенню 
новизни, оновленню способів діяльності, оригі-
нальності педагогічного мислення тощо. Вона є 
проявом найвищого ступеня творчості педагогів, 
проявляється у винахідництві нового, оригіналь-
ного, нетрадиційного. Такий вид діяльності харак-
теризується відмовою від норм, стандартів, штам-
пів і спрямований на цікаво організований процес 
і якісний результат.

Інноваційна діяльність закладів загальної 
середньої освіти – це експериментальна і пошу-
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кова діяльність педагогічних працівників із метою 
розробки, експерименту, апробації, упровадження 
і застосування інноваційних педагогічних техно-
логій. Інноваційна діяльність закладів загальної 
середньої освіти повинна здійснюватись згідно з 
певними вимогами: обов’язково вносити ефек-
тивні зміни, нововведення в будь-яку професійно-
педагогічну діяльність порівняно з існуючими 
традиціями; спрямовуватись на оригінальне вирі-
шення комплексної традиційної проблеми; орі-
єнтуватись на інноваційний досвід; здійснювати 
організаційно-управлінський аспект згідно з його 
нормативним забезпеченням.

На етапі впровадження Концепції «Нова укра-
їнська школа» інноваційна діяльність закладів 
загальної середньої освіти здійснюється шляхом 
упровадження інноваційних освітніх техноло-
гій, зокрема таких, як: ігрові технології (Д. Ель-
конін, В. Коваленко й ін.); розвивальне навчання 
(Д. Ельконін й В. Давидов); інтерактивні технології 
(О. Пометун, Л. Пироженко); технологія особис-
тісно орієнтованого виховання та навчання (І. Бех, 
С. Подмазін); проєктні технології (К. Баханов, 
В. Гузєєв, О. Пєхота); технологія «Створення ситу-
ації успіху» (А. Бєлкін); технологія розвитку критич-
ного мислення (Дж. Стіл, К. Мередіт, Ч. Темпл) та ін., 
які є цікавими й ефективними в освітньому процесі.

Для ефективної реалізації в новій українській 
школі вищезазначених технологій необхідне чітке, 
злагоджене, науково обґрунтоване управління 
інноваційною діяльністю закладів загальної серед-
ньої освіти та відповідне організаційно-методичне 
забезпечення цього процесу.

Управління інноваційною діяльністю закладів 
загальної середньої освіти – це цілеспрямований 
процес планування, організації, керування екс-
периментальною і пошуковою діяльністю педаго-
гічного колективу з метою розроблення, упрова-
дження та поширення інновації, яка спрямована 
на покрашення результатів освітнього процесу.

Управління інноваційною діяльністю закладів 
загальної середньої освіти на сучасному етапі здій-
снюється згідно з певними управлінськими принци-
пами. Принципи управління в науково-педагогічній 
літературі тлумачаться як керівні положення, що 
відображаються у змісті, формах, методах керів-
ництва й управління педагогічною діяльністю [10]. 
До принципів управління інноваційною діяльністю 
закладів загальної середньої освіти належать: 
принципи науковості, компетентності, оптиміза-
ції, гуманізації, інноваційності, перспективності.

Вагому роль в управлінні інноваційною діяль-
ністю закладів загальної середньої освіти віді-
грає реалізація функцій планування, організація, 
контроль, аналіз. Проаналізуємо їх.

Функція планування в управлінні інноваційною 
діяльністю закладів загальної середньої освіти 
відіграє важливу роль, оскільки полягає у визна-

ченні цілей, мети, завдань інноваційної діяльності 
закладу. Вона полягає у визначенні конкретних 
подальших дій стосовно впровадження інновацій, 
побудові чіткого плану, де зазначаються напрями 
інноваційної діяльності, форми роботи, терміни 
виконання та перспективи [8].

Організаційна функція пов’язана з упорядку-
ванням процесу, створенням взаємозв’язків із 
метою приведення в дію управлінського рішення 
стосовно інноваційної діяльності, її регламенту-
вання, залучення всіх учасників, реалізації змісту, 
форм, методів, засобів управління інноваційною 
діяльністю. Як зазначає В. Звєрєва, організація 
у процесі управління інноваційною діяльністю 
сприяє визначенню ролі й місця кожного педаго-
гічного працівника; сприяє їх взаємодії у процесі 
досягнення цілей; утворює систему оптималь-
них організаційних відносин [7, с. 24]. Важливість 
цієї функції полягає і в тому, що після визначення 
мети, завдань виникає потреба в організації впро-
вадження інновації, а рівень її реалізації залежить 
від теоретичної підготовки освітньої інноватики й 
опануваняя її учасниками інноваційної діяльності. 

Функція контролю полягає у здійсненні перевірки 
того, наскільки відповідає перебіг інноваційної діяль-
ності визначеному плану, нормам, вимогам, інструк-
ціям тощо. Реалізація цієї функції полягає у вияв-
ленні причин, недоліків, відхилень від рекомендацій, 
виробленні методів і способів їх подолання. Функція 
контролю повинна характеризуватись плановістю, 
системністю, цілеспрямованістю [11].

У період реформування освітньої системи 
та впровадження Концепції «Нова українська 
школа» структура управління інноваційною 
діяльністю закладів загальної середньої освіти 
здійснюється на державному, регіональному та 
внутрішкільному рівнях.

Державний рівень управління інноваційною 
діяльністю представлений законодавчими та 
виконавчими органами влади, які забезпечують 
формування державної інноваційної політики 
(Верховна Рада України, Комітет з питань науки та 
освіти). Ці структурні органи визначають напрям 
державної політики стосовно інноваційної діяль-
ності, забезпечують цю сферу законодавчою та 
нормативно-правовою базою (закони України 
«Про освіту», «Про інноваційну діяльність», поло-
ження Міністерства освіти і науки України «Про 
експериментальний загальноосвітній навчальний 
заклад» та ін.), сприяють затвердженню пріори-
тетних напрямів інноваційної діяльності, розро-
бляють програми економічного та науково-техніч-
ного розвитку [3, с. 83].

Реалізація інноваційної політики держави 
здійснюється Кабінетом Міністрів України, Наці-
ональною академією наук України, Державним 
комітетом України з питань науково-технічного 
та інноваційного розвитку й ін. Цими органами 
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здійснюється організація заходів стосовно впро-
вадження перспективних напрямів інноваційної 
діяльності; створення ефективної інфраструктури; 
організація, координація та реалізація наукових 
досліджень інноваційних процесів тощо [3, с. 85].

На регіональному рівні управління іннова-
ційною діяльністю закладів загальної середньої 
освіти представлено: Відділом обласного управ-
ління освіти, Науково-методичним центром (далі – 
НМЦ) та його підрозділами, Районним (міським) 
методичним кабінетом (далі – РМК), районними 
методичними об’єднаннями тощо.

Відділ обласного управління освіти формує 
інноваційну політику на регіональному рівні, 
визначає пріоритетні напрями інноваційної діяль-
ності освітньої системи, здійснює адміністратив-
ний контроль, аналізує та формує оцінку результа-
тів упровадження педагогічних інновацій, видаючи 
накази чи розпорядження [6, с. 29].

Науково-методичний центр створює систему 
організаційно-методичного забезпечення управ-
ління інноваційною діяльністю закладів загальної 
середньої освіти; забезпечує підготовку фахів-
ців до діяльності в інноваційному середовищі; 
координує діяльність обласних, районних органів 
управління та закладів освіти; здійснює діагнос-
тику, контролює та регулює інноваційну діяльність 
закладів загальної середньої освіти. Керуючись 
вищеназваними функціями НМЦ, можемо ствер-
джувати, що він є основним осередком управ-
ління інноваційною діяльністю закладів загальної 
середньої освіти і створює організаційно-мето-
дичне забезпечення цього процесу.

Районний методичний кабінет сприяє поши-
ренню інноваційних технологій; інформує, кон-
сультує освітян стосовно педагогічної інноватики; 
забезпечує вивчення, поширення, упровадження 
освітніх інновацій; контролює процес інноваційної 
діяльності закладів загальної середньої освіти; 
надає методичну допомогу, за необхідності; здій-
снює педагогічний аналіз і оцінювання результатів 
інноваційної діяльності педагогічних колективів [6]. 

Внутрішкільний рівень управління іннова-
ційною діяльністю здійснюється адміністратив-
ними (директор, заступник із науково-методичної 
роботи, керівники методичних об’єднань, мето-
дисти) та колегіальними органами (рада закладу 
загальної середньої освіти, педагогічна рада, 
методичні об’єднання вчителів та ін.).

Основну відповідальність за управління інно-
ваційною діяльністю закладу освіти несе дирек-
тор школи. Л. Даниленко виокремлює основні 
завдання керівника школи з питань організації інно-
ваційної діяльності закладу: перетворення освіт-
нього закладу від «закритої» до «відкритої» сис-
теми для педагогічних нововведень та інновацій; 
розвиток і вдосконалення інноваційної культури 
кожного представника педагогічного колективу; 

підтримка та заохочення педагогів-новаторів різ-
номанітними соціально-психологічними та мате-
ріальними методами; створення оптимальних 
організаційно-методичних та соціально-психоло-
гічних умов із метою здійснення ефективної екс-
периментально-інноваційної діяльності; сприяння 
та надання всіх можливостей для участі школи 
в інноваційно-освітніх проєктах на різних рівнях 
(державний, регіональний) [5].

Діяльність ради закладу щодо управління інно-
ваційною діяльністю на внутрішкільному рівні поля-
гає в тому, що на ній розглядається й обговорю-
ється напрям роботи закладу стосовно інноваційної 
діяльності. Обговорюються питання стимулювання 
та заохочення творчих пошуків, дослідно-експери-
ментальної роботи педагогічного колективу школи. 
Розглядаються різні варіанти інвестування іннова-
ційної діяльності освітнього закладу [11].

Методична рада – колегіальний орган, який 
координує інноваційну діяльність на внутрішкіль-
ному рівні. На методичній раді затверджується 
напрям інноваційної діяльності школи; обговорю-
ється, формулюється і затверджується тема, над 
якою працюватиме педагогічний колектив. Також 
цим органом організовується робота щодо під-
вищення кваліфікації педагогічних працівників, 
розвитку їхньої творчості, організовується впро-
вадження у практику інноваційних технологій, 
передового педагогічного досвіду тощо.

Методичні об’єднання – це об’єднання вчителів 
як одного предмета, так і декількох, що спрямовані 
на конкретне переосмислення загальнодидактич-
них, загальнопедагогічних та загальнометодичних 
положень стосовно конкретного уроку або вихов-
ного заходу.

Уважаємо, що управління інноваційною діяль-
ністю закладів загальної середньої освіти здійсню-
ють директори шкіл, їхні заступники, методисти 
районних методичних кабінетів, керівники мето-
дичних об’єднань. Адже саме ці працівники воло-
діють глибокими знаннями основ педагогічних 
інновацій, організаційними вміннями та навичками 
в роботі з учителями, здатністю оперувати органі-
заційно-методичним забезпеченням.

Поняття «забезпечення» у тлумачному слов-
нику пояснюється як «наявність необхідних засо-
бів існування» [1, с. 403]. У науково-педагогічній 
літературі знаходимо різні види забезпечення 
процесу управління, зокрема: нормативне, інфор-
маційне, технічне, методичне, програмне тощо, 
тобто сукупність системи засобів, заходів, умов, 
які забезпечують управління процесами, систе-
мами. Однак, проаналізувавши вищезазначене, 
уважаємо, що організаційно-методичне забезпе-
чення являє собою синтез усіх необхідних засобів, 
матеріалів, рекомендацій, заходів, які забезпечать 
ефективне управління інноваційною діяльністю 
закладів загальної середньої освіти.
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Організаційно-методичне забезпечення управ-
ління інноваційною діяльністю закладів загальної 
середньої освіти розуміємо як систему організа-
ційних і науково-методичних заходів, які здійснює 
науково-методичний центр для покращення про-
фесійно-педагогічної компетенції вчителів, керів-
ників і методистів із питань реалізації інноваційної 
діяльності. У науково-педагогічній літературі орга-
нізаційно-методичне забезпечення пояснюється 
як комплекс взаємодії суб’єктів і об’єктів діяльності 
на основі нормативних документів, методичного 
оснащення, які забезпечують процес ефективного 
впровадження у практику інноваційних технологій, 
моделей, методик тощо. 

Також важливе, на нашу думку, запровадження 
організаційно-педагогічних умов, як-от: упорядку-
вання бази даних педагогічних інновацій; запро-
вадження системи консультування;  забезпечення 
координації діяльності шкіл та науково-методич-
них установ; створення системи інформування 
щодо педагогічних інновацій;  розробка методич-
них рекомендацій; стимулювання педагогів тощо.

Підсумовуючи вищесказане, можемо зробити 
висновок, що організаційно-методичне забез-
печення управління інноваційною діяльністю 
закладів загальної середньої освіти на етапі впро-
вадження Концепції «Нова українська школа» 
відіграє важливу роль у здійсненні ефективного 
керівництва педагогічним колективом щодо впро-
вадження інноваційних технологій і потребує ціліс-
ної, системної, узгодженої взаємодії шкіл та нау-
ково-методичних установ.

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспек-
тів вирішення окресленої проблеми. Перспективою 
подальших напрямів наукових пошуків вважаємо 
експериментальну перевірку рекомендованих 
форм і методів роботи з педагогічними працівни-
ками; необхідно проаналізувати досвід управління 
інноваційною діяльністю освітніх закладів у закор-
донних країнах.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Модернізація освіти України зумовлена зрос-
танням вимог до випускників загальноосвітньої 
школи в умовах ринкової конкуренції. Орієнтація 
на розвиток учня як особистості, індивідуальності 
й активного суб’єкта життєдіяльності може бути 
реалізована лише на гуманістично-демократич-
ному підґрунті педагогічної діяльності у закладах 

освіти. Це відкриває ширші можливості учню під-
готувати себе до успішної самореалізації, яка буде 
визначатися як рівнем його обізнаності, так і пси-
хічним та фізичним благополуччям, ставленням 
до власного здоров’я.

Важливою складовою частиною підготовки 
учнівської молоді, зокрема старшокласників, до 
активної життєдіяльності є формування у неї соці-
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Теоретично обґрунтовано й експери-
ментально перевірено педагогічні умови 
залучення старшокласників до цінностей 
фізичної культури, які включають особис-
тісно орієнтоване фізичне виховання стар-
шокласників із залученням їх до цінностей 
фізичної культури; забезпечення мотивації 
старшокласників до оволодіння цінностями 
фізичної культури, що ґрунтується на піз-
навальній активності, діалогічності, прак-
тичній значущості навчального процесу з 
фізичного виховання для кожного суб’єкта 
діяльності; залучення старшокласників 
до прикладної фізичної підготовки; підви-
щення педагогічної майстерності виклада-
чів фізичного виховання. Наукова новизна 
одержаних результатів полягає у тому, що 
обґрунтовано теоретико-методичні під-
ходи, принципи залучення старшокласників 
до цінностей фізичної культури в процесі 
фізичного виховання у школі; визначено й 
охарактеризовано педагогічні умови підви-
щення ефективності занять з фізичного 
виховання щодо залучення старшокласників 
до цінностей фізичної культури.
З’ясовано, що невід’ємною частиною куль-
тури людини є фізична культура, яка роз-
вивається одночасно та поряд з матері-
альною і духовною культурою суспільства 
та відповідає за фізичний розвиток, рівень 
здоров’я, фізичну підготовку особистості. 
Визначено концептуальні підходи до форму-
вання цінностей фізичної культури в учнів-
ської молоді, які охоплюють формування 
гармонійно розвинутої та суспільно актив-
ної особистості з високим фізичним, пси-
хічним і духовним потенціалами; створення 
стабільного підтримуючого, стимулюю-
чого, розвивального середовища навчання; 
входження у відкритий інформаційно-освіт-
ній простір з фізичної культури і спорту; 
виховання толерантності, доброзичливості 
в учнів як складової частини культури і пове-
дінки у житті.
Доведено, що цінності фізичної культури 
формувалися поколіннями людей і не втра-
тили своєї актуальності нині. До таких цін-
ностей належать збереження та зміцнення 
здоров’я засобами фізичного виховання: 
підвищення працездатності; здоровий спо-
сіб життя; фізично-тілесна досконалість; 
спортивні досягнення; загартування орга-
нізму; фізична активність; особиста гігієна.

Ключові слова: педагогічні умови, фізична 
культура, здоровий спосіб життя, духовно-
ціннісні орієнтації, старшокласники.

The pedagogical conditions for involving high 
school students in physical culture values, which 
include personally oriented physical education of 
high school students in terms of their involvement 
in physical culture, are theoretically substantiated 
and experimentally tested; ensuring the motiva-
tion of high school students to master the values 
of physical culture, based on cognitive activity, 
dialogue, practical importance of the educational 
process of physical education for each subject of 
activity; involvement of high school students in 
applied physical training; improving pedagogical 
skills of physical education teachers. The scien-
tific novelty of the obtained results is that theoreti-
cal and methodological approaches, principles of 
involvement of high school students to the values 
of physical culture in the process of physical edu-
cation at school are substantiated; the pedagogi-
cal conditions for increasing the effectiveness 
of physical education classes in attracting high 
school students to the values of physical culture 
have been defined and characterized. 
It has been established that an integral part of 
human culture is physical culture, which develops 
simultaneously with material and spiritual culture, 
society and is responsible for physical develop-
ment, level of health, and physical preparation of 
the individual. Conceptual approaches of forma-
tion of values   of physical culture in student youth 
to values of physical culture are defined, which 
cover formation of harmoniously developed and 
socially active personality with high physical, 
mental and spiritual potentials;  creating a stable 
supportive, stimulating, developmental learning 
environment;  entry into the open educational 
and educational space in physical culture and 
sports;  fostering tolerance, goodwill among stu-
dents as a component of culture and behavior in life.
 It is proved that the values of physical culture 
were formed by generations of people and 
have not lost their relevance today. These val-
ues include: maintaining and promoting health 
through physical education: improving perfor-
mance; healthy lifestyle; physical and physical 
perfection; sport achievements; hardening of the 
body; physical activity; personal care.
Key words: pedagogical conditions, physical 
culture, healthy lifestyle, spiritual and value orien-
tations, high school students.
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альної активності в гармонії з фізичним розвитком 
на засадах пріоритету здоров’я та визнання ціннос-
тей фізичної культури. Залучення старшокласни-
ків до цінностей фізичної культури розглядається 
як один із перспективних напрямів модернізації 
фізичного виховання у загальноосвітніх закладах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз психолого-педагогічних досліджень та 
праць з теорії і методики фізичного виховання 
старшокласників засвідчує, що в теорії і практиці 
шкільної фізкультурної освіти накопичено значний 
науковий потенціал, який може стати основою для 
визначення підходів до залучення старшоклас-
ників до цінностей фізичної культури. Обґрунто-
вано домінанти нової стратегії сучасної філософії 
освіти (В.П. Андрющенко, І.А. Зязюн, В.Г. Кре-
мінь, В.О. Огнев’юк), базові цінності й орієнтації 
щодо розвитку особистості в процесі навчання, 
виховання і самоосвіти (І.Д. Бех, С.І. Гончаренко, 
В.В. Рибалка, О.Я. Савченко та інші). Теоретико-
методичні засади фізичного виховання розро-
бляли Е.С. Вільчковський, В.М. Вовк, Л.В. Волков, 
О.Ц. Демінський, Т.Ю. Круцевич, В.О. Сутула, 
О.А. Томенко, Б.М. Шиян та інші. Формуванню 
фізичної й спортивної культури учнівської молоді 
присвячені праці російських учених, таких як 
В.К. Бальсевич, М.Я. Віленський, Л.І. Лубишева, 
Ю.М. Ніколаєв та інші.

Мета статті – визначити, теоретично обґрунту-
вати й експериментально перевірити педагогічні 
умови залучення старшокласників до цінностей 
фізичної культури. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Незважаючи на значну 
кількість психолого-педагогічних і спеціальних 
(фізкультурно-спортивних) досліджень, проблема 
залучення старшокласників до цінностей фізич-
ної культури ще не досить вивчена. Поза увагою 
дослідників залишилося важливе питання залу-
чення старшокласників до цінностей фізичної 
культури в нових соціально-культурних умовах, і, 
як наслідок, виникли суперечності між: вимогами 
суспільства до виховання фізично здорової осо-
бистості та недостатньою розробкою теоретичних 
засад залучення старшокласників до цінностей 
фізичної культури; соціальною значущістю фор-
мування у старшокласників цінностей фізичної 
культури та неналежною увагою до цього питання 
у навчально-виховному процесі загальноосвітніх 
закладів; необхідністю виховання у старшоклас-
ників позитивного ставлення до фізичної культури 
як до особистісної цінності і недостатнім засто-
суванням у школах інноваційних форм і методів 
фізичного виховання та  реалізацією педагогічних 
умов їх застосування.

Виклад основного матеріалу. Формування 
духовно-ціннісних орієнтацій учнів у процесі занять 
фізичною культурою має певні особливості.

По-перше, воно здійснюється поетапно через 
упорядкування і перегляд наявних духовно-цінніс-
них орієнтацій та утворення нових. 

По-друге,  особливостями цього процесу є 
активне залучення учнів до пізнання цінностей 
духовної і фізичної культури суспільства.

По-третє, суб’єктивна самореалізація осо-
бистості можлива через її долучення до ціннісної 
орієнтувальної фізкультурної діяльності на основі 
діалогічної взаємодії. 

Аналіз біологічних і соціальних факторів дає 
змогу стверджувати, що однією з особливостей 
формування духовно-ціннісних орієнтацій особис-
тості є визнання провідної ролі виховання у про-
цесі фізкультурної діяльності.

Вищезазначені особливості є основою для 
обґрунтування педагогічних умов формування 
духовно-ціннісних орієнтацій старшокласників у 
процесі занять фізичною культурою, а саме: ство-
рення фізкультурно-спортивного середовища як 
сукупності різних можливостей духовного і фізич-
ного саморозвитку; забезпечення поступового 
просування старшокласників на рівень само-
управління фізкультурною діяльністю за етапами; 
актуалізація критичного мислення учнів для усві-
домленого становлення індивідуальної системи 
духовно-ціннісних орієнтацій у сфері фізичної 
культури відповідно до їхього внутрішнього світу.

Щодо першої умови під фізкультурно-спор-
тивним середовищем розуміємо сукупність умов, 
що сприяють суб’єктній самореалізації особис-
тості для ефективної інтеріоризації системи 
цінностей через наповнення духовним змістом 
взаємозв’язків учня з фізичною культурою та соці-
умом. Організація активної взаємодії учнів з еле-
ментами духовної і фізичної культури як системи 
цінностей у створеному фізкультурно-спортив-
ному освітньому середовищі дасть змогу учням 
здобути на практиці знання стосовно основних 
духовно-ціннісних категорій, що сприяє активізації 
пізнавального інтересу й поліпшенню ставлення 
до духовних і фізкультурних цінностей, а також 
формуванню мотивів до фізкультурної діяльності.

Щодо другої умови – забезпечення поступо-
вого просування учнів на рівень самоуправління 
фізкультурною діяльністю є поетапним процесом 
переходу від прямого управління через співуправ-
ління на рівень самоуправління учнями навчаль-
ною діяльністю для вдосконалення поведінкових 
навичок самостійного використання духовно-цін-
нісних орієнтацій на практиці, а саме  здійснення 
постійної рефлексії власних дій, усвідомлення 
відповідальності за них, дотримання активної гро-
мадянської позиції, а також розвинення власного 
потенціалу для забезпечення подальшого духо-
вного і фізичного саморозвитку та самовдоскона-
лення. Впровадження цієї умови є основою для 
розвитку інноваційних та навчальних духовно-цін-
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нісних орієнтацій, пов’язаних зі здатністю відмо-
витися від минулого досвіду, відкритістю до одер-
жання нового досвіду, прагненням до навчання 
упродовж життя.

Третя умова – актуалізація критичного мис-
лення у процесі формування духовно-ціннісних 
орієнтацій передбачає набуття учнями навичок 
самостійного оцінювання явищ за духовно-цін-
нісними критеріями, критичного ставлення до 
здобуття знань духовно-ціннісного спрямування, 
а також становлення індивідуальної системи цін-
ностей відповідно до власного внутрішнього світу. 
Узагальнення наукової літератури з психології, 
філософії, педагогіки дає можливість охарактери-
зувати критичне мислення як процес, що склада-
ється з послідовності розумових дій, спрямованих 
на оцінку та перевірку достовірності інформації 
й можливостей її застосування в тій чи тій ситу-
ації. Структурно-функціональний аналіз критич-
ного мислення за компонентами (суб’єкт; мета; 
об’єкт; процес; способи; засоби; продукт) дав 
змогу визначити основні педагогічні засоби, серед 
яких – рефлексивна діяльність, вирішення ситуа-
цій оцінювання та вибору на підґрунті діалогічної 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії.

Формування наукового світогляду, активного 
відношення до фізичної культури, естетичних і 
моральних якостей у процесі виховання на занят-
тях фізичною культурою пов’язане із загальними 
завданнями цілісного виховного процесу, але їх 
вирішення детерміноване специфічними засо-
бами і методами, притаманними тільки фізичній 
культурі та спорту. До специфічних особливостей 
належать і умови, в яких вони застосовуються. 
А вони в певних ситуаціях концентровано відбива-
ють реалії життя, сприяють виявленню рис харак-
теру, почуттів, поглядів, взаємин та ін. Саме в 
цьому й актуалізується значущість фізичної куль-

тури й спорту у вихованні духовно-ціннісних орієн-
тацій особистості учня.

Важливим елементом фізичної культури є 
виховання естетичної свідомості й сприйняття, 
яке трансформується в естетичне відчуття, тобто 
вміння бачити, відчути, зрозуміти справді красиве, 
підвищене. До засобів, які впливають на естетичні 
відчуття в процесі фізичного виховання, належать 
вчинки учнів, правильно й гарно виконані вправи, 
музичний супровід, форма одежі, інвентар, облад-
нання, чітка й продумана організація занять. 

Педагогічний експеримент ми проводили шля-
хом упровадження обґрунтованих педагогічних 
умов формування духовно-ціннісних орієнтацій 
старшокласників на уроках фізичної культури.

Реалізацію першої умови – створення фіз-
культурно-спортивного середовища як сукупності 
різних можливостей духовного і фізичного само-
розвитку – було здійснено через: розширення духо-
вно-ціннісного компонента змісту фізкультурної 
освіти; застосування на заняттях здобутків духо-
вної культури людства, суспільства, національних 
культурних традицій; організацію фізкультурної 
діяльності морально-етичного спрямування. 

Друга педагогічна умова – забезпечення посту-
пового просування старшокласників на рівень само-
управління фізкультурною діяльністю –здійснюва-
лася за взаємопов’язаними етапами: навчальна 
діяльність з фізичного виховання будувалася як 
за допомогою засобів прямого управління, так 
і засобів самоуправління. Розробка структури 
заняття, вибір алгоритму функціонування і управ-
ління у цьому напрямі враховували: розстановку 
акцентів і засобів за кожною складовою частиною 
духовно-ціннісних орієнтацій (цінностей) особис-
тості, послідовність і комплектність їх засвоєння; 
орієнтовні, виконавчі, контрольні й корекційні дії; 
необхідність обґрунтованого виду управління. 

Таблиця 1
Зміни стану духовно-ціннісних орієнтацій фізичної культури старшокласників (у %)

Компоненти  
якості

Усереднені дані (самооцінки та спостережень)

Ознаки якості Вихідні Кінцеві Зміни, %
ЕК КК ЕК КК ЕК КК

Успішність оцінка з ФК 68,1 70,4 83,8 80,5 15,7 10,1
Світогляд ступінь науковості поглядів 47,8 45,1 70,1 66,9 23,2 21,5

Переконання ступінь усвідомлення 18,5 18,4 78,9 67,0 60,1 48,9

Мотиви
соціально значущі 22,5 24,7 43,3 44,8 21,2 20,1

особистісно значущі 94,5 93,7 94,7 93,8 0,2 0,01

Установки
рівень досягнення цілі,  

цілеспрямованість  
(вольові якості)

22,9 21,6 69,3 67,0 46,5 46,4

Інтереси
спортивні 13,9 13,4 40,3 37,6 26,4 24,2
оздоровчі 17,1 16,2 65,2 57,4 48,1 41,2

Моральність фізкультурна етика 70,4 65,2 90,4 71,4 20,0 16,2
Естетика естетичні почуття 67,8 49,2 92,5 68,3 24,7 20,1

Здоровий спосіб 
життя

відмова від шкідливих звичок 18,8 20,0 55,2 40,1 26,4 20,1
системність 17,7 16,2 47,8 39,0 30,1 22,8
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Третя педагогічна умова – актуалізація критич-
ного мислення – здійснювалася завдяки розгляду 
зі старшокласниками окремих тем і питань фізич-
ної культури у контексті формування духовно-цін-
нісних орієнтацій у разі постійної актуалізації мис-
лення учнів через вирішення ними проблемних 
ситуацій, дискусій тощо. Матеріально-технічне 
забезпечення дало змогу включати засоби музич-
ного супроводу занять, відеоапаратури з інфор-
мацією про змагання з різних видів спорту, які 
наближуються до художнього мистецтва. Це спри-
яло активній рефлексивній діяльності учнів, став-
лення перед ними ситуації вибору та оцінювання, 
аналізу стану свого здоров’я, оздоровчих систем 
та організації здорового способу життя.

Реалізація комплексу педагогічних умов фор-
мування духовно-ціннісних орієнтацій старшо-
класників у процесі занять фізичною культурою 
сприяла підвищенню всіх показників сформова-
ності духовно-ціннісних орієнтацій учнів у їх гар-
монійному поєднанні. Експеримент підтвердив 
ефективність обґрунтованих педагогічних умов, 
що реалізувалися у процесі уроків фізичної куль-
тури. Результати наведені у таблиці 1.

Як показують дані таблиці, впровадження педа-
гогічних умов та проведення педагогічної підтримки 
учнів ЕК на заняттях з фізичної культури (навчання 
самовиховання, надання допомоги у напрацюванні 
вольових якостей, формування мотивів, знань, піз-
навальної активності та ін.) – все це загалом допо-
могло напрацювати позитивне й активне ставлення 
учнів до занять фізичними вправами, посилити 
сукупність духовно-ціннісних орієнтацій учнів. 

Під педагогічним впливом відбулися зміни на 
краще в успішності старшокласників більш ніж на 
15%, що своєю чергою привело до розширення 
світогляду учнів (в ЕК ступінь науковості погля-
дів зріс на 23,2%, а в КК – на 21,5%). Це також 
привело до значного підвищення ступеня усві-
домлення учнями необхідності занять фізичними 
вправами більш ніж на 60% у ЕК. 

У разі збереження домінуючої ролі особистісно 
значущих мотивів до цінностей фізичної й духо-
вної культури (більш ніж 94%) зросла їх оцінка на 
21,2% у ЕК з позицій соціально значущих. Вияв-
лено зміни рівня досягнення цілей на заняттях 
фізичною культурою старшокласників. Резуль-
тативність різних видів фізкультурно-спортивної 
діяльності старшокласників у ЕК зросла на 46,5%. 
У системі фізкультурно-спортивної діяльності в ЕК 
значно зросла роль (більш  ніж на 40%) інтересу 
учнів до оздоровчої фізичної культури. Це також 
привело до більш глибокого розуміння старшо-
класниками сутності здорового способу життя: від 

шкідливих звичок відмовилося більше 26% учнів; 
у системних заняттях фізичними вправами це 
збільшення відбулося більш ніж на 30%.

За період експерименту у 20% старшоклас-
ників виявлено зміни на краще у фізкультурно-
спортивній етиці. У майже 25% учнів посилились 
естетичні почуття до сприйняття фізичних вправ 
та спортивних ситуацій. 

Наприкінці експерименту загалом значно змі-
нився і рівень сформованості у старшокласників 
духовно-ціннісних орієнтацій. Із загальної кількості 
школярів, які брали участь у експерименті, 53,6% 
учнів опанували духовно-ціннісні орієнтації на 
середньому, 25,2% – на високому рівні.

Висновки. За результатами наукового пошуку 
з’ясовано підходи до формування фізичної куль-
тури особистості у світовій і вітчизняній суспільній 
практиці, виокремлено цінності фізичної культури 
і найбільш вдалі здобутки в питаннях збереження 
й зміцнення здоров’я людини, визначено принципи 
виникнення й утвердження цінностей фізичної куль-
тури в умовах сучасної загальноосвітньої школи.

Доведено, що цінності фізичної культури фор-
мувалися поколіннями людей і не втратили своєї 
актуальності нині. До таких цінностей належать 
збереження та зміцнення здоров’я засобами 
фізичного виховання: підвищення працездатності; 
здоровий спосіб життя; фізично-тілесна доскона-
лість; спортивні досягнення; загартування орга-
нізму; фізична активність; особиста гігієна.

Обґрунтовано сучасні теоретичні підходи до 
залучення учнівської молоді до цінностей фізичної 
культури в процесі  фізичного виховання у загаль-
ноосвітніх школах. Зокрема, діяльнісний підхід 
сприяє суб’єктивно орієнтованій організації загаль-
ноосвітнього закладу та керуванню його діяль-
ністю, що дає можливість перебудувати його зміс-
тове наповнення, збагатити змістові компоненти.

Обґрунтовано педагогічні умови залучення 
старшокласників до цінностей фізичної культури 
на обов’язкових заняттях, які забезпечували ефек-
тивність організації навчального процесу з фізич-
ного виховання. 

Експериментально апробовано ефективність 
педагогічних умов, спрямованих на залучення 
старшокласників до цінностей фізичної культури. 
Результати експерименту показали, що у екс-
периментальному класі значно змінився рівень 
сформованості духовно-ціннісних орієнтацій 
старшокласників: із загальної кількості учнів, які 
взяли участь в експерименті, 53,6% учнів опану-
вали духовно-ціннісні орієнтації на середньому, 
25,2% – на високому рівні, що на 10–25% вище, 
ніж у контрольному класі.



ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

210 Випуск 22. Т. 4. 2020

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Андрущенко В.П. Культура. Ідеологія. Особис-

тість. Київ : Знання України. 2002. 578 с.
2. Выдрин В.M. Профессиональное физкуль-

турное образование : лекции. Санкт-Петербург :  
Изд-во Санкт-Петербургского ГУФК им. П.Ф. Лес-
гафта, 2006. 241 с.

3. Артамонова Е.И. Философско-педагогические 
основы формирования духовной культуры учителя. 
Москва : ВЛАДОС, 2005. 301с. 

4. Бех І.Д. Виховання особистості : навчально-
методичне видання. Київ : Либідь, 2003. 276 с.

5. Востриков В.А. Структурно-содержатель-
ная характеристика физкультур ного образования 
в аспекте становления личности. Теория и прак-
тика физической культуры. 2012. № 2. С. 32–35. 

6. Життєва компетентність особистості : науково-
методичний посібник / за ред. Л.В. Сохань, І.Г. Єрма-
кова та ін. Київ : Богдана, 2003. 520 с. 

7. Іваній І.В. Формування фізичної культури 
особистості – системне завдання фізичного вихо-
вання школярів. Слобожанський науково-спортив-

ний вісник: наук.-теорет. журн. Харків, ХДАФК, 2010. 
№ 4. С. 128–133.

8. Коровин С.С. Теоретико-методологические 
концепции профессиональной физической культуры. 
Теория и практика физической культуры.  2012. 
№ 2. С. 23–27. 

9. Курнишев Ю.А. Обґрунтування педагогічних 
умов професійного саморозвитку особистості сту-
дентів факультетів фізичної культури. Теорія і мето-
дика управління освітою. № 13, 2013. 

10. Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических сочи-
нений. Т. 1. Руководство по физическому образова-
нию детей школьного возраста. Ч. 1. Mосква : Физ-
культура и спорт, 1951. 444 с. 

11. Физическая культура : учебник / коллектив 
авторов, под ред. М.Я. Виленского. Москва : КНОРУС,  
2012. 424 с.

12. Kohlberg L. Moral stages and moralization. Moral 
development and behavior / Holt, Rinehart and Wat-
sons. New York, 1977. Pp. 31–53. 

13. Laporte W. Physical Education in the European 
Union in a harmonization process in EUPEA. New letter, 
1999, No 4. Pp. 47–51. 



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

211

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Постановка проблеми. Відродженням наці-
ональної фізичної культури впродовж останніх 
років спричинився певний поштовх до її популяри-
зації, особливо в середовищі молодого покоління. 
Узагальнення історико-педагогічного досвіду укра-
їнців у сфері фізичного виховання набуває непе-
ресічного значення, що сприятиме не лише від-
родженню національних традицій, а й поширенню 
елементів здорового способу життя, фізичної куль-
тури серед різних верств українського народу і в 

середовищі молоді зокрема. З розвитком у куль-
турно-науковій та економічно-господарській сфе-
рах прийшло усвідомлення потреби і значення 
розбудови фізкультурно-спортивного руху.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Культура кожного народу є своєрідним організ-
мом, який має унікальну духовну основу, харак-
теризується неповторністю й безперервним про-
цесом розвитку. Як стверджує чимало дослідників 
української етнокультури (В. Балушок, Г. Ващенко, 
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У статті досліджено шляхи підвищення 
рівня знань молодого покоління українців про 
народні традиції фізичного виховання. Ефек-
тивність експериментальної методики 
використання традицій народної фізичної 
культури в сучасних умовах перевірялась 
шляхом порівняння знань у галузі традицій 
українського народного тіловиховання до і 
після педагогічного експерименту з учнями 
старшої школи та студентами (майбут-
німи вчителями фізичної культури).
Народна фізична культура, як і вся культура 
суспільства, є продуктом творчої діяльності 
нації. Залежно від особливостей суспільного 
розвитку кожного народу вона змінюється 
на кожному історичному етапі. Фізична ж 
культура успадковує характерні національні 
цінності завдяки збереженню народних тра-
дицій і звичаїв, а також збагачується адап-
тованими запозиченнями. Паралельно з 
головним своїм завданням – вдосконаленням 
тіла людини народна фізична культура сут-
тєво впливає на духовний світ – світ емоцій, 
естетичних смаків, етичних аспектів осо-
бистості.
Підвищення ефективності фізичного вихо-
вання молодого покоління тісно перепліта-
ється з проблемами впровадження в прак-
тику традицій народної фізичної культури, 
які мають виховну, розвивальну, культурну 
цінність. Українська народна система фізич-
ного виховання синтезувала всі надбання 
впродовж історичного шляху розвитку 
цілісної української культури загалом. Для 
системи народного фізичного виховання як 
специфічно організованої змагальної діяль-
ності та цілеспрямованої підготовки до 
неї загальнокультурні національні традиції 
виступали основою. Доступність, емоційна 
насиченість та ефективність народного 
тіловиховання дає можливість для широ-
кого використання цієї спадщини у сучасних 
формах фізкультурно-оздоровчої та спор-
тивно-масової роботи школярів. До най-
перспективніших напрямів упровадження 
елементів народного фізичного виховання 
в практику сучасної школи належать: уроки 
фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі 
заходи, позакласна і позашкільна робота, 
молодіжне спортивне дозвілля.
Ключові слова: фізичне виховання, народні 
традиції, українська народна педагогіка, 
молода особистість, молодші школярі, сту-
денти.

The article investigates the level of knowledge 
of the young generation of Ukrainians about the 
national traditions of physical education. One of 
the most ancient and most important compo-
nents of purposeful influence on personality is 
physical education. The acute mind of the people 
quickly realized that physical education strength-
ens health, promotes longevity, prolongation of 
work capacity, development of positive moral and 
volitional qualities of a person. The effectiveness 
of the experimental method of using the traditions 
of folk physical culture in modern conditions was 
verified through a pedagogical experiment with 
schoolchildren and students (future teachers of 
physical culture).
People’s physical culture, like all culture, is 
the product of creative activities of the nation. 
Depending on the peculiarities of social develop-
ment of each people, it changes in each historical 
period. Physical culture inherits the characteris-
tic national values through the preservation of 
folk traditions and customs, as well as enriched 
with adapted borrowing. In parallel with its main 
objective – the improvement of the human body, 
people’s physical culture significantly affects the 
spiritual world – the world of emotions, aesthetic 
tastes, ethical aspects of personality.
Improving the efficiency of physical education 
of the younger generation is closely intertwined 
with the problems of implementation in practice 
of the traditions of national physical culture, 
which has educational, developmental, cultural 
value. The Ukrainian national system of physi-
cal education synthesized all the property for 
the historical path of holistic development of 
the Ukrainian culture in General. For a system 
of public physical education, as a specifically 
organized competitive activities and targeted 
coaching, cultural national traditions were 
based. Availability, emotional intensity and the 
effectiveness of traditional body training gives 
an opportunity for wide use of this heritage in 
contemporary forms physical-improving and 
sports-mass work of students. To promising 
directions of implementation of elements of 
national physical education in the practice of the 
modern school are: physical education lessons, 
physical fitness activities, extracurricular and 
extra-curricular activities, youth sports and other 
leisure activities.
Key words: physical education, folk traditions, 
Ukrainian folk pedagogy, young person, younger 
schoolchildren, students.
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В. Кузь, С. Литвин-Кіндратюк, Б. Кіндратюк, В. Мосі-
яшенко, Є. Приступа, В. Пилат, О. Слімаковський, 
М. Лук’янченко, М. Стельмахович, В. Струман-
ський, В. Сухомлинський, А. Цьось  та ін.), важ-
ливим компонентом цілісної народної культури 
від найдавніших часів і до сьогодення є система 
народного фізичного виховання, яка охоплює всю 
сукупність досягнень у створенні та раціональ-
ному використанні спеціальних засобів, методів, 
форм і природних умов з метою цілеспрямованого 
фізичного вдосконалення людини [1–10].

Дослідники Є. Приступа, В. Слимаковський, 
М. Лук’янченко [7] доводять, що дитина має пере-
бувати під постійним виховним впливом матеріаль-
ної і духовної культури свого народу. Це потрібно 
насамперед для найповнішого розкриття її при-
родних здібностей, розвитку талантів, виявлення 
етнопедагогічних особливостей. Тому система 
освіти і процес фізичного виховання, зокрема, 
мусять бути саме національними.

Етнонаціональні традиції фізичного виховання 
дітей змалку і дотримання здорового способу 
життя дорослими виражені насамперед у скарб-
ниці народної педагогіки. Її витоки сягають періоду 
до Київської Русі, Київської Русі, і, за твердженням 
В. Мосіяшенко, «в українській народній педаго-
гіці починаючи з XV ст. ідеал довершеної людини 
репрезентується образом українського козака, 
потім – січового стрільця, потім – самовідданого 
борця за самостійну Українську державу» [5, c. 30].

Дослідники В. Слімаковський, В. Струманський 
наголошують на змісті народно-педагогічних над-
бань виховних засобів, які стимулювали позитивне 
ставлення дітей до фізичного виховання. Задля 
цього народ творив поезію пестування (пестушки, 
потішки, ігри рухливі, ігри малорухливі, ігри-хоро-
води), що були найпростішими формами активної 
фізичної діяльності дітей [7; 9]. Початковий період 
фізичного виховання передбачав ігри, танці та 
хороводи («А ми просо сіяли», «Льон», «Мак» та 
ін.). Їх магічний характер спонукав дітей до іміта-
ції виробничих процесів шляхом багатократного 
вправляння в основних рухах. Нині ж дослідники 
аналогічно наділяють гру винятковим виховним 
потенціалом, адже вона входить у життя дитини 
з раннього віку. Завдяки грі діти перевтілюються в 
її персонажів і стають носіями притаманних їм рис 
характеру. Психолого-педагогічна роль гри зумов-
лена позитивними емоціями, які стимулюють 
зміцнення дитячого організму. В. Сухомлинський 
з цього приводу писав, що ігрові змагання вчать 
дітей організованості, дисципліни, винахідництва, 
досягнення поставлених цілей; діти загартову-
ються, підвищують життєдіяльність, тренуються 
стрибати, бігати, метати в ціль. У грі закладені 
невичерпні потенційні можливості для всебічного 
виховання [10]. Тож українська народна мудрість 
породила чимало різноманітних спортивних ігор, 

що містять народно-педагогічний досвід фізичного 
виховання українців та спрямовані на фізичний 
розвиток дітей («Піжмурки», «Довга лоза», «Квач», 
«Котик та мишка», «Тягти бука» та ін.).

Сучасний дослідник етнопедагогіки В. Стру-
манський цілком слушно зазначає з цього приводу, 
що «задля глибшого з’ясування механіки вихов-
ного впливу народних традицій, звичаїв та обря-
дів на зміст рухливих вправ доцільно вдатися до 
зіставлення основних комплексів дійств обрядо-
вого і фізкультурного циклів» [9]. Цілком імовірно, 
що традиції народної педагогіки найбільшого роз-
квіту зазнали на Запорозькій Січі. Народні тра-
диції, обряди і звичаї змалку підкоряли своєму 
впливу дії та поведінку дітей, ініціювали активні 
вправи. Згодом у господарській та побутовій 
діяльності їх виконання було свідченням фізичної 
досконалості і сили. За результатами досліджень 
Є. Приступи, домінуючою організаційною формою 
фізичного виховання у стародавніх слов’ян були 
ігрища. Вони складалися з танців, пісень, різно-
манітних ігор та фізичних вправ змагально-вихов-
ного характеру. На ігрищах показували вміння 
стріляти з лука, кидати камені в ціль і на даль-
ність, верхову їзду тощо [6].

Дослідники В. Балушок, Є. Приступа та ін. від-
значають досить чітку систему фізичного виховання 
дітей і молоді, що складалася поступово: дітей 
семирічного віку навчали стрільби з лука, воло-
діння списом і арканом, верхової їзди, дванадцяти-
річних – справжнього військового мистецтва [1; 7].

Вважаємо, що саме практика фізичної культури 
запорозьких козаків стала вершиною української 
системи фізичного виховання. Вона ввібрала 
увесь багатовіковий народний досвід і тому стала 
однією з найдосконаліших систем фізичного вихо-
вання. Основу козацького вправляння становили: 
початковий відбір молоді з її подальшою підготов-
кою в січових школах та школах джур, самостійні 
заняття фізичними вправами, різноманітні зма-
гання (досконале володіння зброєю, керування 
човном, опанування козацькими танцями – «гопа-
ком», «спасом» тощо). 

Мета статті – дослідити шляхи підвищення 
рівня знань молодого покоління українців про 
народні традиції фізичного виховання.

Виклад основного матеріалу. Ефективність 
експериментальної методики використання тра-
дицій народної фізичної культури в сучасних 
умовах перевірялась шляхом педагогічного екс-
перименту з учнями старших класів Чернівецької 
гімназії № 3 та майбутніми вчителями фізичної 
культури – студентами 3-го курсу спеціальності 
«Середня освіта (фізична культура)» факультету 
фізичної культури та здоров’я людини Чернівець-
кого національного університету імені Юрія Федь-
ковича. Педагогічний експеримент проводився 
за двома напрямами. 
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Перший напрям полягав у формуванні знань 
про українське народне тіловиховання у студентів 
(45 осіб). У процесі вивчення предмета «Теорія і 
методика фізичного виховання школярів» студенти 
отримали завдання розробити сценарій спор-
тивно-масового заходу «Ігри патріотів» із викорис-
танням елементів традиційних засобів народного 
фізичного виховання та план-конспект теоретич-
ного заняття-бесіди на тему «Традиції української 
народної фізичної культури» для учнів 9-го класу.

Другий напрям полягав у підвищенні обізнаності 
школярів (28 учнів) про традиції народного фізич-
ного виховання. Зокрема, у розділ «Основи знань» 
шкільної програми з фізичного виховання було 
введено інформацію про значення та сфери побу-
тування народного тіловиховання, а також про-
ведено спортивно-масовий захід «Ігри патріотів».

Ефективність роботи визначалася шляхом 
порівняння знань у галузі традицій українського 
народного тіловиховання до і після експерименту. 
Знання студентів та учнів перевірялись у формі 
вирішення ними тестових завдань.  Рівень знань 
про традиції фізичного виховання студентів до і 
після експерименту подано в таблиці 1. Наведені 
дані свідчать, що рівень знань студентів, який до 
початку експерименту був низьким (2,51 бала), 
після експерименту підвищився на 1,54 бала 
й у середньому становив 4,05 бала (Р<0,001).  
Найкраще респонденти володіють знаннями про 
засоби, форми народного фізичного виховання 
та шляхи їх використання в сучасних умовах.  
На дещо нижчому рівні респонденти обізнані зі 
світоглядними аспектами фізичного виховання та 
сутністю тіловиховання за історико-педагогічними 
літературними пам’ятками.

Рівень знань школярів про народне фізичне вихо-
вання до і після експерименту подано в таблиці 2.

Результати анкетування свідчать, що з усіх 
питань школярі показують достовірно вищі знання 
після експерименту. Загалом середній бал зріс на 
0,77 бала. Педагогічні спостереження свідчать, що 
після проведення циклу занять з фізичного вихо-
вання із використанням теоретичних відомостей 
про значення та сфери побутування народного 
тіловиховання та спортивно-масового заходу «Ігри 
патріотів» в учнівської молоді значно підвищився 
інтерес до фізичного виховання, історії фізичної 
культури, що є основою для формування стійких 
переконань у веденні здорового способу життя.

Висновки. Широке використання українських 
народних рухливих ігор рекомендоване як в уроч-
них формах фізичного виховання, так і під час про-
ведення фізкультхвилинок і фізкультурних пауз. 
Елементи народного тіловиховання потрібно вклю-
чати в програму днів здоров’я та спортивних свят: 
лазіння по стовпу, перетягування каната, пірнання, 
стрільба з лука, метання каміння, битва на палицях 
та ін. Під час проведення годин здоров’я доцільно 
організовувати змагання, поєдинки між класами, 
окремими учнями, педагогами. Елементи україн-
ської народної фізичної культури посідають важливе 
місце і в організації позакласної роботи з фізичного 
виховання школярів. Велике оздоровче, виховне та 
освітнє значення мають туристичні походи та екс-
курсії, під час проведення яких школярі ознайомлю-
ються з історією, архітектурою, культурою народу. 
Серед знань про традиції фізичного виховання 
українців найсуттєвішими для молодого покоління 
різновидами є: засоби і форми, сутність народного 
фізичного виховання в літературних пам’ятках; 

Таблиця 1
Рівень знань про традиції українського народного фізичного виховання у студентів  

(у балах, за 5-бальною шкалою)

Вид знань Оцінка знань
до експерим.  після експерим.

Світоглядні аспекти фізичного виховання 2,39±0,08 3,85±0,09
Засоби фізичного виховання 2,47±0,07 4,29±0,05
Форми фізичного виховання 2,51±0,08 4,19±0,07
Сутність фізичного виховання в літературних пам’ятках 2,18±0,07 3,57±0,08
Шляхи використання традицій фізичного виховання в сучасних умовах 3,02±0,06 4,35±0,09
Середній бал 2,51±0,07 4,05±0,08

Таблиця 2
Рівень знань учнів про народне фізичне виховання

Вид знань Оцінка знань
до експерим. після експерим.

Світоглядні аспекти фізичного виховання 2,18±0,08 3,37±0,08
Засоби фізичного виховання 2,15±0,06 3,58±0,06
Форми фізичного виховання 2,41±0,07 3,61±0,06
Сутність фізичного виховання в літературних пам’ятках 2,09±0,06 3,29±0,07
Шляхи використання традицій фізичного виховання в сучасних умовах 2,59±0,08 3,68±0,08
Середній бал 2,28±0,07 3,05±0,07
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шляхи використання традицій фізичного виховання 
в сучасних умовах. Результати педагогічного екс-
перименту свідчать, що рівень знань школярів про 
традиції народного фізичного виховання до початку 
експерименту був дещо низьким (2,09–2,59 бала). 
Після експерименту рівень знань підвищився і ста-
новив 3,05–3,68 бала. Найкраще учні ознайомлені 
із засобами, формами народного фізичного вихо-
вання; менш обізнані зі світоглядними аспектами та 
сутністю тіловиховання за історико-педагогічними 
пам’ятками. Після проведення спортивно-масового 
заходу з використанням традиційних фізичних вправ 
у школярів значно підвищився інтерес до фізичного 
виховання, історії фізичної культури. Рівень знань 
майбутніх учителів фізичної культури про традиції 
українського народного фізичного виховання та 
психолого-педагогічної теорії про систему тілови-
ховання й шляхи її використання у сучасних умо-
вах також підвищився після виконання пошуково-
творчого завдання із зазначеної проблематики.
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Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Спортивно-оздоровчий туризм є невід’ємною 
складовою частиною загальнодержавної системи 
фізичної культури і спорту і спрямований на зміц-
нення здоров’я, розвиток фізичних, морально-
вольових та інтелектуальних здібностей людини 
шляхом її залучення до участі у спортивних похо-
дах різної складності та змаганнях з техніки спор-
тивного туризму. Спортивно-оздоровчий туризм 
є важливим засобом сприяння підвищенню соці-
альної і трудової активності людей, задоволення 

їх моральних, естетичних та творчих запитів, жит-
тєво важливої потреби взаємного спілкування, роз-
витку дружніх стосунків між народами і зміцнення 
миру. Спортивно-оздоровчий туризм здійснює різ-
номанітні спортивні, оздоровчі, рекреаційні, піз-
навальні, виховні, економічні та інші функції, але 
через низку чинників рівень їх реалізації натепер 
не відповідає потенційним можливостям турист-
сько-спортивного руху в Україні [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Одним із цілющих джерел зміцнення здоров’я сту-
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Критичний стан здоров’я студентської 
молоді, пов’язаний із несприятливими фак-
торами, низьким рівнем рухової активності, 
потребує невідкладних заходів із подолання 
кризи у фізичному вихованні студентів. 
Натепер особливо актуальним є виявлення 
ефективних, доступних і привабливих 
для студентів засобів фізичної культури, 
спорту і туризму.
Особливості сучасних умов життя, стрім-
кий розвиток технічного прогресу, модер-
нізація навчальних і трудових процесів, 
стрімке та постійне зростання обсягів 
інформації, екологічні проблеми навколиш-
нього середовища, культивування шкідли-
вих звичок на противагу здоровому способу 
життя − усе це негативно впливає на орга-
нізм студентської молоді [2].
Слід констатувати, що нині у системі 
фізичного виховання студентів засоби 
спортивно-оздоровчого туризму викорис-
товуються не досить ефективно. Туризм 
у закладах вищої освіти розглядається як 
частина рекреаційної фізичної культури, 
представленої в режимі активного відпо-
чинку, що звужує діапазон засобів спортивно-
оздоровчого туризму у фізичному вихованні 
студентів.
У зв’язку з цим проблема комплексного вико-
ристання засобів спортивно-оздоровчого 
туризму у фізичному вихованні студентів 
набуває великого значення.
Спортивно-оздоровчий туризм спрямова-
ний на можливість задовольнити біологічні 
потреби в руховій активності та емоційних 
діях у розвагах, в отриманні задоволення, 
насолоди через рух, переключення з одного 
різновиду діяльності на інший, на активіза-
цію діяльності організму за рахунок рухової 
активності й профілактики дії на організм 
студентів негативних явищ.
Спортивно-оздоровчий туризм є загально-
доступним засобом активного відпочинку 
та оздоровлення населення. Заняття з 
туризму відбуваються на відкритому повітрі 
в природних умовах і вимагають активної 
діяльності. Одним з найкращих і доступних 
засобів зміцнення та оздоровлення організму 
є активний, спортивно-оздоровчий туризм. 
Доведено, що заняття активними видами 
туризму, участь у походах, подорожах під-
вищують загальну витривалість, а захо-

плення туризмом сприятливо впливає на 
фізичний стан людини загалом [3].
Ключові слова: спортивно-оздоровчий 
туризм, студенти, фізичні якості, фізичне 
виховання.

The students’ critical health connected with 
adverse factors, low levels of physical activity, 
requires immediate action to overcome the crisis 
in the physical education of students. Currently, 
it is particularly important to identify effective, 
accessible and attractive facilities for students 
of physical culture, sports and tourism.
Modern features of living conditions, rapid devel-
opment of technological progress, modernization 
of educational and work processes, rapid and 
constant growth of information volumes, prob-
lems of environment, cultivation of bad habits as 
opposed to a healthy lifestyle – all these have a 
negative impact on the body of students.
It should be noted that at present, in the system 
of physical education of students the means of 
sports and health tourism are not used effectively 
enough. Tourism in higher education is consid-
ered as part of the recreational physical culture 
presented in the active recreation mode, which 
narrows the range of sports and recreational 
tourism in the students’ physical education.
In this regard, the problem of the integrated use 
of sports and recreational tourism in the students’ 
physical education becoming important.
Sports and wellness tourism aims at meet-
ing the biological needs of motor activity and 
emotional activities in entertainment, in obtain-
ing pleasure, enjoying through movement, 
switching from one kind of activity to another, to 
activating the activity of the body due to motor 
activity and prevention of negative phenomena 
effects on the students’ body.
Sports and wellness tourism is a publicly avail-
able means of active recreation and population 
health improvement. Tourism classes take place 
outdoors in the wild and require activity. One of 
the best and affordable means of strengthen-
ing and healing the body is active, sports and 
wellness tourism. It has been proved that active 
tourism, participation in hiking, traveling increase 
overall endurance, and hobby has a positive 
effect on the physical condition of the person as 
a whole.
Key words: sports and health tourism, students, 
physical qualities, physical education.
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дентів є туристські походи. Спортивно-оздоров-
чий туризм та рекреаційно-оздоровча діяльність 
набувають чим далі більшої ваги поряд з іншими 
видами фізичної культури [1]. Цінність туризму 
полягає в його різнобічному впливі на організм 
людини й студентської молоді тренувальними, 
відновлювальними навантаженнями, що дуже 
важливо для молодих людей. Розвиток автома-
тизації та механізації, пов’язаний із посиленням 
навантаження на нервову систему й обмеженням 
фізичної активності, що є передумовою розвитку 
функціональних розладів, насамперед нервової 
та серцево-судинної систем, що спостерігалось 
у 70% практично здорових людей, призводить до 
суттєвої перевтоми [5].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Заняття туризмом у сис-
темі фізичного виховання виділені в особливу 
групу, оскільки дають змогу  найбільшою мірою 
порівняно з іншими видами опановувати знання, 
вміння і навички, які потрібні в житті кожній людині.  
Таким чином, туризм як засіб фізичного виховання 
характеризується природно-прикладною спрямо-
ваністю, включає різноманітні за формою та зміс-
том рухові дії. Їх мета – формування у студента 
умінь і навичок, необхідних йому у виробничій, вій-
ськовій та побутовій діяльності, з одночасним вирі-
шенням виховних, освітніх, оздоровчих і спортив-
них задач. Крім того, активність занять туризмом 
зі спортивно-оздоровчою спрямованістю дають 
змогу формувати й удосконалювати організатор-
ські здібності людини.

Мета статті – розкрити особливості впливу 
занять спортивно-оздоровчим туризмом на орга-
нізм студентів та виявити особливості динаміки 
розвитку фізичних якостей студентів у процесі  
цих занять.

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи 
систему фізичної культури, спорту і туризму, з цієї 
системи можна виділити три підсистеми:

1. Фізична культура розглядається нами як сис-
темоутворююча багатокомпонентна підсистема. 
Фізична культура частково включає в себе підсис-
теми спорту і туризму в тому разі, якщо вони мають 
характеристики компонентів фізичної культури.

2. Спорт –  підсистема, в основному включена 
у фізичну культуру, але має певну частину, що не 
належить ні до фізичної культури, ні до туризму. 

Ця частина підсистеми спорту має специфічну для 
спорту змагальну функцію, але не може з різних 
причин належати до фізичної культури або туризму.

3. Туризм – багатокомпонентна підсистема, 
частково включена у фізичну культуру і спорт 
у формі активного туризму, що має певне фізичне 
навантаження на організм людини. Ця підсистема 
має специфічну для туризму функцію подорожей, 
але не завжди відповідає основним функціям 
фізичної культури і спорту.

Спортивно-оздоровчий туризм певною мірою 
належить до трьох підсистем, будучи видом 
спорту, видом рекреаційної діяльності і різнови-
дом туризму.

У спортивно-оздоровчому туризмі досить ефек-
тивно реалізуються не тільки специфічні функції 
фізичної культури: освітні, прикладні, спортивні, 
рекреативні та оздоровчо-реабілітаційні. Спор-
тивно-оздоровчий туризм має велике виховне зна-
чення, він використовується як засіб фізичного, 
естетичного, трудового, морально-етичного, патрі-
отичного виховання молодого покоління, як засіб 
пізнання навколишнього середовища і людини 
в природних умовах. Спортивно-оздоровчий туризм 
надає виховний вплив порівняно такими простими 
і доступними засобами, як: походи, подорожі, екс-
курсії, прогулянки, туристичні зльоти, змагання, а 
також краєзнавча і природоохоронна діяльність.

У ході експерименту проводилося визначення 
фізичного розвитку студентів за чотирма показни-
ками: зріст (см), вага (кг), життєва ємкість легень 
(ЖЕЛ) і динамометрія кисті найсильнішої руки (кг). 
Виміри проводилися на початку експерименту і 
після року занять у контрольній та експеримен-
тальній групах. Результати змін на початку експе-
рименту представлені в таблиці 1.

За всіма показниками фізичного розвитку сту-
дентів контрольної та експериментальної груп на 
початку експерименту статистично достовірних 
відмінностей не виявлено.

За росто-ваговими показниками коефіцієнти 
варіації не перевищували 10% у контрольній 
та експериментальній групах, що свідчить про 
досить високу однорідність росто-вагових показ-
ників студентів.

За показниками динамометрії кисті найсильні-
шої руки коефіцієнти варіації перебувають у діа-
пазоні 12–19%, що відповідає середній величині 

Таблиця 1
Показники фізичного розвитку студентів контрольної та експериментальної груп  

на початку педагогічного експерименту
№ 
п/п Показники КГ(n = 46) ЕГ (n = 46) t Рх ± m σ х ± m σ
1. Зріст, см 174,5±0,8 5,5 173,9±0,9 6,1 0,4 >0,05
2. Вага, кг 65,8±0,7 4,7 66,2±0,5 3,4 0,5 >0,05
3. ЖЄЛ, л 4,2±0,2 1,3 4,3±0,3 1,9 0,3 >0,05
4. Динамометрія кисті руки, кг 38,3±1,1 7,4 39,4±1,2 8,1 1,6 >0,05
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однорідності. За життєвою ємністю легень (ЖЄЛ) 
великий коефіцієнт варіації в контрольній та експе-
риментальній групах. За цим показником ні контр-
ольна, ні експериментальна група не є однорідними.

Наведені дані означають, що фізичний розви-
ток студентів контрольної та експериментальної 
груп у середньому належить до нормального. 
Статистично достовірних відмінностей фізичної 
підготовленості студентів контрольної та експери-
ментальної груп на початку педагогічного експери-
менту нами не було виявлено.

У ході педагогічного експерименту після двох 
років занять достовірних відмінностей за росто-
ваговими показниками студентів контрольної 
та експериментальної груп також не виявлено 
(таблиця 2). Показники ЖЄЛ достовірно підвищи-
лися в експериментальній групі  порівняно з контр-
ольною групою в середньому на 13%. Достовір-
ність відмінностей Р <0,05 (таблиця 2). Показники 
динамометрії кисті найсильнішої руки достовірно 
підвищилися в експериментальній групі  порівняно 
з контрольною в середньому на 19,3%. Достовір-
ність відмінностей Р <0,01.

Після року занять коефіцієнти варіацій і в контр-
ольній, і в експериментальній групі за показниками 
«ЖЄЛ» і «динамометрія» знизилися, тому можна 
говорити про позитивний вплив навчально-тре-
нувальних занять на однорідність груп за цими 
показниками. Педагогічні спостереження підтвер-
джують цей висновок. Найбільш слабкі у фізич-
ному розвитку студенти значно підвищили свої 
результати за ЖЄЛ і динамометрією.

Життєва ємність легень студентів контрольної 
групи в середньому фактично досягла = 4,4 л. Жит-
тєва ємність легень студентів експериментальної 
групи перевищила показники ЖЄЛ на 11,4%.

Індекс сили кисті (ІСК) визначався за показни-
ком динамометрія сили кисті (СК). ІСК = (СК / Р) 
100%, де Р –  вага випробуваного, кг.

Середній індекс сили кисті в контрольній групі 
студентів на початку експерименту становив 55%, 
а в експериментальній групі – 57%. У результаті 
річних занять у контрольній групі індекс сили кисті 
виріс до 60,5%, а в експериментальній групі – 
до 71%, що підтверджує ефективність занять.

Порівнюючи показники контрольної групи на 
початку експерименту і після двох років занять, 
виявлені достовірні зміни: ваги студентів –  збіль-
шення в середньому на 2,1 кг і достовірна зміна 
сили кисті найсильнішої руки –  збільшення 
в середньому на 3,2 кг.

Порівнюючи показники експериментальної 
групи на початку експерименту і після року занять, 
виявлені достовірні зміни у вазі студентів –  збіль-
шення в середньому на 2,8 кг; достовірні зміни 
ЖЄЛ – збільшення в середньому на 0,6 л і досто-
вірна зміна сили кисті найсильнішої руки в серед-
ньому на 9,7 кг.

Абсолютні зміни показників фізичного розви-
тку на краще відзначені в контрольній та експери-
ментальній групах, що свідчить про позитивний 
вплив занять з дисципліни «Фізична культура» 
в контрольній та експериментальній групах.  
Водночас ефективність занять в експеримен-
тальній групі за показниками фізичного розви-
тку виявилася вищою за ефективність занять 
у контрольній групі.

Відносні зміни показників фізичного розвитку 
студентів у відсотках до первинних за два роки 
занять представлені в таблиці 3.

І абсолютні, і відносні зміни показників най-
більш виражені в ЖЄЛ і динамометрії в експери-
ментальній групі, що пов’язано з ефективністю 
занять. Вагові показники достовірно збільшилися 
і в контрольній, і в експериментальній групах, в 
основному за рахунок збільшення зростання сту-
дентів за рік занять у середньому на 1,2 см, не 
досягнувши статистичної достовірності (Р> 0,05).

Таблиця 2
Показники фізичного розвитку студентів контрольної та експериментальної груп  

після року занять
№ 
п/п Показники КГ(n = 30) ЕГ (n = 30) t Рх ± m σ х ± m σ
1. Зріст, см 175,7±0,9 4,9 175,2±0,8 4,4 0,4 >0,05
2. Вага, кг 67,9±0,6 3,3 69,2±0,7 3,8 0,3 >0,05
3. ЖЄЛ, л 4,3±0,2 1Д 4,9±0,2 1,1 2,14 >0,05
4. Динамометрія кисті руки, кг 41,4±0,9 4,9 49,5±1,0 5,5 6 >0,01

Таблиця 3
Зміна показників фізичного розвитку студентів у % до первинних за два роки занять

№  
п/п Показники Зміна середнього значення, %

КГ ЕГ
1. Зріст, см 0,7 0,8
2. Вага, кг 3,2 4,5
3. ЖЄЛ, л 2,4 13,9
4. Динамометрія кисті рук, кг 8,4 25,6
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Висновки. Отже, туризм – самий масовий і 
активний вид відпочинку, важливий засіб вихо-
вання, моральної і фізичної підготовки, загар-
тування, розвитку витривалості та укріплення 
здоров’я студента.

До активної рухової діяльності потрібно залу-
чати студентську молодь, яка є майбутнім нашої 
країни. Займаючись різними видами туризму, сту-
денти мають змогу збільшити час рухової актив-
ності, що дасть їм можливість психологічно від-
почивати. Результатом такого відпочинку буде 
підвищення розумової і фізичної працездатності. 
Все це дає змогу сучасній студентській молоді опа-
нувати нові вміння та навички, що знадобляться як 
у навчанні, так і в дорослому житті.

Проведений педагогічний експеримент з 
використанням засобів спортивно-оздоровчого 
туризму у фізичному вихованні студентів виявив 
досить високу ефективність таких занять. Пози-
тивні зміни були досягнуті за показниками в екс-
периментальній групі після року занять. Рівень 
фізичної підготовленості студентів експеримен-

тальної групи підвищився за показниками гнуч-
кості, швидкості рухової реакції, стрибучості, 
бігу, підтягуванні.
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Велике значення для розвитку та опти-
мального функціонування організму учнів, 
ефективного засвоєння ними знань, ово-
лодіння основними уміннями та навичками 
має належний рівень здоров’я. Численними 
науковими дослідженнями доведено, що 
близько 85% учнів мають порушення у стані 
здоров’я. Проблема залучення старшоклас-
ників до систематичної рухової діяльності, 
до ведення здорового способу життя завжди 
була актуальною, але натепер інтенсифі-
кація навчального процесу та науково-тех-
нічний прогрес ще більше ускладнили вирі-
шення цього питання. У статті висвітлено 
основні аспекти дослідження особливостей 
мотивації та залучення учнів старших кла-
сів загальноосвітніх навчальних закладів 
до різних видів рухової активності; розгля-
нуто питання сформованості інтересу до 
систематичної рухової активності в дітей 
старшого шкільного віку; проаналізовано 
та визначено обсяги тижневих фізичних 
навантажень та рухових активностей для 
учнів старших класів; описана загальна 
характеристика форм організації фізич-
ного виховання школярів; визначено най-
поширеніші види рухової активності серед 
учнів старших класів; наведено порівняльний 
аналіз особливостей залучення учнів різних 
медичних груп до виконання рухової актив-
ності; досліджено тижневу залученість 
учнів старших класів різних медичних груп 
до рухової активності; наведені результати 
дослідження щодо виявлення найпопуляр-
ніших видів спорту серед молоді. З метою 
дослідження особливостей залучення учнів 
старших класів до рухової активності нами 
було проведено соціологічне опитування, 
після якого встановлено, що в середньому 
впродовж доби учні займаються руховою 
активністю близько 1 год. Установлено, що 
інтерес до систематичної рухової актив-
ності перебуває на середньому та вище 
середнього рівня, хоча з віком простежу-
ється тенденція до зниження інтересу та 
мотивації й особливо це проявляється в 
дівчат. Підвищення в учнів старших класів 
інтересу та мотивації до систематичної 
рухової діяльності може бути досягнуто 
за рахунок розвитку в них усвідомленого 
ставлення до рухових дій, збільшення освіт-
ньої цінності уроків, розвитку активності й 
самостійності під час рухової активності, 
диференційованого підходу до учнів із різним 
ставленням до фізичної активності.

Ключові слова: рухова активність, систе-
матичність, учні, фізичні вправи, медичні 
групи, здоров’я, спорт, мотивація, ціннісні 
пріоритети.

Good health is essential for physical develop-
ment of pupils, optimal functioning of their body, 
effective knowledge uptake, development of 
basic skills and abilities. Numerous scientific 
studies showed that approximately 85% (per-
cent) of pupils are impaired health. The prob-
lem in getting senior pupils to systematic motor 
activity, to adopt a healthy lifestyle has always 
been relevant, but at the moment in the context 
of intensification of educational process and of 
scientific and technological progress, compli-
cate the resolution of this issue further. The arti-
cle highlights the main aspects of the study of 
peculiarities of motivation and attraction of high 
school pupils at general educational establish-
ments to different types of motor activity; exam-
ines the creation of senior pupils’ interest to sys-
tematic motor activity; analyzes and determines 
the weekly physical and motor activity volume 
for high school pupils; describes general char-
acteristics of forms of organization of pupils 
physical education; identifies the most common 
types of motor activity among high school pupils; 
presents a comparative analysis of peculiari-
ties of attraction of high school pupils of differ-
ent medical groups to motor activity execution; 
explores weekly engagement of high school 
pupils of different medical groups to motor activ-
ity; presents results of research for identify the 
most popular sports among young people. In 
order to research of specifics of attraction of 
high school pupils to motor activity was con-
ducted a sociological survey, after which was 
established that on average, within 24 hours, 
the pupils engaged in motor activity approxi-
mately 1 hour. It is determined that the interest 
to systematic motor activity is at a medium and 
above-average level, although age there is a 
trend to losing interest and motivation, espe-
cially among girls. Increasing interest and moti-
vation to systematic motor activity among high 
school pupils can be achieved through develop-
ment of a conscious attitude in them to motor 
actions, increasing educational value of les-
sons, activity and independence development 
during motor activity, differentiated approach to 
pupils with different attitudes to physical activity.
Key words: motor activity, systematic, pupils, 
physical exercises, medical groups, health, sport, 
motivation, value priorities.

Постановка проблеми. Проблема недостат-
ньої рухової активності серед учнів старших кла-
сів останнім часом набула масштабного розгляду. 
Більшість учнів не мають мотивації до занять 
фізичною культурою, спортом чи окремими видами 
рухової активності. Тому постає необхідність у роз-
робці нових мотиваційних форм роботи з учнями 
старших класів задля підтримання їхнього фізич-
ного здоров’я зараз та в майбутньому. 

З численних наукових праць та досліджень 
відомо, що від активного залучення до рухової 
активності у людини підвищується стійкість імуні-
тету та здоров’я до виникнення захворювань. На 
момент становлення фізичного розвитку учнів різні 
види рухової активності мають сприяти та поліп-
шувати умови формування їхніх функціональних 
систем, а отже, з різними віковими періодами 
людини необхідно змінювати та удосконалювати 
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різновиди рухової активності. Зокрема, у юному 
віці в учнів формується навичка заняття фізич-
ною культурою, яка дає заряд енергії та підтримує 
функціональний стан організму. У дорослому віці 
заняття руховою активністю дає можливість спо-
вільнювати процес старіння організму та підсилю-
вати стійкість імунітету. 

На заняттях з фізичної культури у старших кла-
сах відбувається реалізація насамперед освітньої 
програми, а отже, необхідно розглядати ймовірність 
залучення учнів до рухової активності ще й у поза-
урочний час та за межами навчального закладу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми залученості учнів старшої школи до 
фізичних вправ та рухової активності доволі 
стрімко вивчалися вітчизняними вченими. У пра-
цях О.А. Томенка розглядаються різні рівні рухо-
вої активності, які сприяють підтриманню та удо-
сконаленню фізичного здоров’я учнів, а також 
постійний пошук нових шляхів залучення учнів 
до фізичних вправ в умовах закладів загальної 
середньої освіти [4, с. 45]. Рівні рухової активності 
на прикладі конкретних міст України вивчалися 
О.Я. Кабільником. У напрацюваннях Є.Є. Фран-
кова детально описано особливості мотиваційної 
сфери учнів старших класів для залучення до 
рухової активності. Л.Ю. Левадінська здійснила 
дослідження особливостей нормування різних 
видів рухової активності залежно від індивідуаль-
них особливостей організму.

Г.Л. Опанасенко, І.О. Аршавський, І.В. Муравов, 
О.Г. Сухарєв, Н.А. Фоміна досліджували медико-
біологічні особливості застосування різновидів 
рухової активності залежно від індивідуальних осо-
бливостей учнів та від медичної групи, до складу 
якої вони входять. Т.Ю. Круцевичем, А.В. Магльо-
ваним та Б.М. Шияном було розроблено методичні 
рекомендації щодо виконання та застосування різ-
них фізичних вправ на уроках фізичної культури в 
умовах навчального закладу та в позаурочний час 
за межами навчального закладу [6, с. 98].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Для вивчення проблеми 
недостатньої рухової активності серед учнів стар-
ших класів була поставлена основна мета дослі-
дження – визначити особливості залучення учнів 
старших класів до виконання різних видів рухової 
активності. Зазначена мета дослідження зумо-
вила такі завдання:

1) визначити найпоширеніші види рухової 
активності серед учнів старших класів;

2) дослідити тижневу залученість учнів старших 
класів різних медичних груп до рухової активності;

3) проаналізувати рівні залученості учнів стар-
ших класів до систематичного виконання фізичних 
вправ та різних видів рухової активності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У ході дослідження було використано такі методи: 

аналізу та синтезу, аналізу наукової та методич-
ної літератури, опитування, анкетування. З метою 
дослідження особливостей залучення учнів стар-
ших класів до рухової активності нами було про-
ведено соціологічне опитування серед дітей віком 
від 15 до 17 років на базі Мамалигівської загаль-
ноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Новоселицького 
району Чернівецької області. У ході опитування 
було встановлено, що в середньому впродовж 
доби учні займаються руховою активністю близько 
1 год. Більшість опитаних хлопців, а саме 62%,  та 
дівчат – 38% відповіли, що впродовж тижня за 
один день можуть виконувати різні фізичні вправи 
та навантаження навіть понад 1 годину. Проте 
серед числа опитаних було встановлено, що деякі 
учні інколи можуть взагалі не бути залученими до 
рухової активності впродовж дня, окрім ходьби.

У навчальному закладі та за його межами учні 
залучені до різних спортивних секцій та гуртків. 
Серед опитаних хлопців, що регулярно займа-
ються руховою активністю, найбільш популярним 
видом спорту є баскетбол. Цьому виду спорту із 
числа запропонованих надають найбільшу пере-
вагу  48% учнів (табл. 1). Дещо меншою популяр-
ністю користуються біг та футбол, а також їзда на 
велосипеді. Проте отриманий відсоток на основі 
аналізу анкет свідчить про середній рівень залуче-
ності учнів старших класів до рухової активності. 
Старшокласники аргументують це тим, що мають 
велике навантаження з інших навчальних пред-
метів, а отже, не мають часу на заняття спортом 
чи хоча б окремими видами рухової активності.

Таблиця 1
Найпоширеніші види рухової активності серед 

школярів
№ Хлопці % № Дівчата %
1. Баскетбол 48 1. Біг 36
2. Біг 31,4 2. Ходьба 28,4
3. Футбол 25,3 3. Баскетбол 20,7

4. Їзда на вело-
сипеді 26,0 4. Танці 22,0

5. Ходьба 24,7 5. Їзда на вело-
сипеді 19,3

У ході дослідження було встановлено, що серед 
досліджуваної групи учнів старших класів  41,0%, 
які мають нормальну масу тіла відповідно до свого 
вікового періоду, займаються руховою активністю 
систематично з метою підтримання своєї фізичної 
форми та здоров’я. Дещо менший  відсоток опи-
туваних (30,0%), які мають зайву вагу, почали від-
відувати спортивну залу у вільний від навчання 
час та займатися вищеназваними видами спорту. 
Основною причиною їхнього активного залучення 
до рухової активності стало погіршення самопо-
чуття, важкість, задуха, прискорене серцебиття під 
час нетривалого виконання фізичних вправ. Серед 
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учнів, які мають ожиріння, близько 29%  система-
тично займаються руховою активністю (рис. 1).

41%

30%

29% Учні з нормальною 
масою тіла
Учні з надлишковою 
масою тіла
Учні з ожирінням

Рис. 1. Рівень залученості учнів старших класів  
до систематичної рухової активності

За щорічними статистичними даними, серед 
учнів старших класів відбувається збільшення від-
сотка учнів, які мають медичну групу на заняттях 
фізичної культури. Насамперед це зумовлено тим, 
що учні все менше уваги починають приділяти 
руховій активності, не залучаються до спортивних 
секцій та мало рухаються впродовж доби. Тому 
нами було досліджено динаміку рухової актив-
ності впродовж доби різними медичними групами 
для встановлення та розробки індивідуального 
плану рухової активності та залучення до неї учнів 
старших класів.

Варто відзначити, що серед трьох досліджува-
них медичних груп (основної, підготовчої та спеці-
альної) відсоток залучення до рухової активності 
серед учнів старшої школи суттєво не відрізня-
ється, що свідчить про ймовірне бажання учнів, 
незважаючи на медичну групу, займатися фізич-
ною культурою та спортом (табл. 2)

Таблиця 2
Періодичність рухової активності серед учнів 
старших класів різних медичних груп за добу
Періодичність 

рухової  
активності

Основна Підготовча Спеціальна

1–2 рази на 
тиждень 32,4% 36% 35,8%

Протягом біль-
шості днів 29% 22,4% 17,3%

Жодного разу 19,7% 24% 27,2%
Щодня 18,9% 17,6% 19,8%

Як бачимо із отриманих результатів дослі-
дження, ті учні, які мають певні відхилення чи 
вади у фізичному розвитку, все ж надають певного 
значення руховій активності. Зокрема, учні спеці-
альної медичної групи  (17,3%) виконують фізичні 
вправи чи комплекс рухової активності впродовж 
більшої кількості днів на тиждень. Проте голов-
ною причиною залученості таких медичних груп 
до рухової активності стало погіршення у само-
почутті, а особливо дискомфорт, який виникає  
в опорно-руховому апараті під час довготривалої 
відсутності фізичних навантажень.

З метою залучення до систематичної рухової 
активності учнів старших класів необхідна потужна 
мотиваційна система. Насамперед учні мають 

розуміти, яке значення для їхнього фізичного, 
духовного та соціального здоров’я має рухова 
активність. Упродовж доби учням старших класів 
необхідно виконувати фізичні вправи не лише на 
уроках фізичної культури, а й під час відвідування 
спортивних секцій та гуртків. У інші дні варто при-
діляти увагу ходьбі, бігу, прогулянці на свіжому 
повітрі чи їзді на велосипеді [1, с. 37].

Більшість учнів ще з молодшого шкільного віку 
починають носити важкі наплічники із підручни-
ками, чим надалі ризикують отримати дефекти чи 
порушення опорно-рухового апарату. А тому необ-
хідно ще з дитячого віку виховувати в собі дисци-
пліну до виконання фізичних вправ, починаючи від 
простих та завершуючи більш складними. Позаяк 
натепер більшість учнів старших класів мають під-
готовчу та спеціальну медичні групи, то необхідно 
дотримуватися певних правил під час виконання 
рухової активності, зокрема:

 – підібрані для виконання вправи мають чергу-
ватися за рівнем складності та техніки виконання. 
Починати варто із розминки, поступово перехо-
дячи до виконання більш складних вправ;

 – форми та види фізичних вправ варто підби-
рати відповідно до вікових особливостей учнів, 
індивідуального фізичного рівня підготовленості, 
статі та стану здоров’я;

 – під час виконання вправ необхідно постійно 
через певний час проводити вимірі пульсу з метою 
виявлення індивідуальних навантажень на біоло-
гічний організм учнів [2, с. 56].

Рухова активність учнів старших класів дає 
їм у майбутньому можливість підтримувати своє 
фізичне здоров’я, тримати тіло в тонусі та мати 
заряд енергії. Звичайно, всі види рухової актив-
ності обираються учнями індивідуально залежно 
від показників їхнього біологічного здоров’я. Проте 
варто пам’ятати, що ходьба, легкий біг чи катання 
на велосипеді є невід’ємними видами рухової 
активності в позаурочний час. Якщо дитині важко 
стрибати, бігати, то ці види активностей можна 
замінити на звичайну повільну ходьбу, менш рит-
мічні вправи, розминки у вигляді зарядки і так далі.

У ході систематичних занять фізичною куль-
турою чи окремими видами рухової активності 
в учнів спостерігається унормована робота сер-
цево-судинної системи, стабільний пульс під час 
виконання вправ, посилюється імунітет, покра-
щується зовнішній вигляд шкіри, яка стає більш 
підтягнутою та еластичною. Тобто загалом сис-
тематичні заняття руховою активністю в старших 
класах дають можливість надалі підтримувати 
своє тіло в тонусі.

На уроках фізичної культури в умовах навчаль-
ного закладу необхідно використовувати ігрові 
форми роботи, які стимулюють до досягнення 
результату під час виконання певних вправ. 
Зокрема, це дає певні можливості учням, наприклад:
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1) досягати перемоги під час спортивних 
командних змагань, в яких усі їхні учасники мають 
дух суперництва;

2) самостійний прояв з боку учнів до виконання 
певних видів рухової активності;

3) активність залучення учасників до фізичних 
вправ залежить лише від характеру виконання тих 
видів вправ, які були запропоновані вчителем;

4)  комплексне використання різних навичок 
виконання фізичних вправ виховує у старшоклас-
ників певні вольові та моральні якості, які надалі 
будуть їх стимулювати до регулярних занять фізич-
ною культурою чи окремими видами спорту [4, с. 73].

Висновки. Систематичність у виконанні рухо-
вої активності відіграє провідну роль у формуванні 
здоров’язбережувальної свідомості учнів старших 
класів. Регулярне виконання фізичних вправ дає 
можливість підтримувати фізичний стан здоров’я 
учнів. Тривалість життя є вищою серед тих чле-
нів суспільства, які із раннього віку почали займа-
тися фізичними вправами чи окремими видами 
спорту. У ході систематичності в залученні до 
такої активності учні матимуть більш стійкий імуні-
тет до виникнення захворювань, знижується ризик 
виникнення порушень у функціонуванні опорно-
рухового апарату, нормалізується пульс, серце-
биття та робота серцево-судинної системи, учень 
стає витривалішим.

Проте варто вказати, що головним елементом 
під час залучення учнів до регулярного виконання 

фізичних вправ є мотивація. Тож, учитель має слід-
кувати за новими тенденціями у розвитку фізич-
ної культури та використовувати нові, активні та 
сучасні методи роботи із дітьми, які б їх зацікавили 
та мотивували систематично займатися спортом.
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Постановка проблеми. Становлення нової 
генерації висококваліфікованих випускників закла-
дів вищої освіти, які володітимуть високою загаль-
ною і професійною культурою, є одним зі стра-
тегічних орієнтирів у модернізації вищої освіти. 
Реалізація внутрішнього потенціалу особистості 
студента, побудова внутрішніх та зовнішніх фак-
торів формування його професійної культури 
залежить передусім від успішної організації поза-
аудиторної роботи студентів як процесу їхнього 

саморозвитку. Нормативні документи у галузі 
освіти, пов’язані зі стратегічним курсом України на 
євроінтеграцію, вказують на необхідність реоргані-
зації системи виховання у закладах вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У дослідженнях вітчизняних та зарубіжних уче-
них відображені питання становлення особистості 
та індивідуальності (Л. Виготський, Е. Еріксон, 
К. Роджерс, З. Фрейд); загальні закономірності 
розвитку вищої освіти (Т. Бурцева, Н. Грищенко, 
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Стаття присвячена одній з актуальних 
проблем професійного виховання студентів 
в умовах інтеграції навчальної та позана-
вчальної діяльності. Зокрема, ефективність 
професійного виховання студентів у про-
цесі інтеграції навчальної та позанавчаль-
ної діяльності забезпечуватиметься у разі 
створення певних умов. 
Основна частина статті присвячена обго-
воренню однієї з найактуальніших проблем 
професійної підготовки учнів, а також основ 
ефективного викладання та обґрунтування 
науково-дослідницьких питань про новітні 
тенденції інтеграції позакласних занять 
у навчання. Зокрема, навчальну програму 
слід використовувати як спосіб сприяння 
критичному мисленню та для оснащення 
учнів навичками, необхідними для подальшої 
роботи. Основна увага в статті приділя-
ється проблемі створення сприятливого 
освітнього середовища для розвитку нави-
чок спілкування учнів, що сприятиме підви-
щенню їхніх навичок у соціально-професійних 
стосунках.
 У відповідності до цієї тенденції було про-
ведено поглиблене якісне тематичне дослі-
дження, щоб сформулювати детермінанти 
суб’єктивних переконань студентів. Зосе-
редженням авторів було висвітлення ролі 
позаурочної діяльності на базі університету 
як сучасної тенденції побудови ефективного 
навчання та професійної освіти студентів у 
процесі інтеграції навчальної та позашкіль-
ної діяльності, зокрема: 1) оцінка відносного 
значення, яке студенти приділяють таким 
факторам, як минулі навчальні показники, 
особистісні заходи, ставлення до ризику, 
сімейний фон та оновлення суб’єктивної 
позиції студента на основі включення; 
2) модернізація освітнього середовища для 
взаємодії навчальної та позашкільної діяль-
ності; 3) розвиток навичок спілкування сту-
дента, розширення його навичок соціально-
професійних відносин.
З урахуванням отриманих результатів 
дослідження передбачає ефективність 
навчального середовища, зокрема: 1) оцінку 
та визначення професійної мети діяльності 
студентів; 2) породження та характер 
ідей і ставлення вчителів до проблеми про-
фесійної освіти; 3) фактори узгодженості 
навчальних результатів учнів та позаклас-

них занять, оцінку впливу на весь процес 
професійної підготовки.
Ключові слова: особистість, індивідуаль-
ність, виховання, інтеграція, навчання, 
діяльність, позанавчальна діяльність.

The body of the article goes on to discuss one 
of the most topical problems of students’ pro-
fessional training as well as s the essentials of 
effective teaching and research-based reflec-
tion on emerging trends of extracurricular activi-
ties integration into in-class teaching. In particu-
lar, the curriculum should be used as an avenue 
to foster critical thinking and for equipping learn-
ers with the skills needed for its further employ-
ment. The focus of the article revolves around 
the problem of creating favorable educational 
environment to develop students’ communica-
tion skills that will enhance their skills in socio-
professional relationships.
In line with this trend, an in-depth qualitative 
case study was carried out to articulate the 
determinants of students’ subjective completion 
beliefs. The authors’ focal point was to shed light 
on the role of University-based extra-curricular 
activities as a contemporary trend in building an 
efficient learning and professional education of 
students in the process of integration of educa-
tional and extracurricular activities specifically: 
1) assessment the relative importance that 
students assign to factors such as past aca-
demic performance, personality measures, risk 
attitudes, family background, and updating the 
subjective position of the student on the basis 
of inclusion; 2) modernization of educational 
environment for interaction of educational and 
extracurricular activities; 3) development of the 
student’s communication skills, expanding his 
skills of socio-professional relations.
Based on the findings, the study suggests the 
efficiency of the learning environment, in par-
ticular: 1) assessment and determination of the 
professional target of students’ activities; 2) the 
generation and nature of ideas and teachers’ atti-
tude regarding the problem of professional edu-
cation; 3) factors of coherence of students’ aca-
demic performance and extracurricular activities, 
assessment of the impact on the whole process 
of professional training.
Key words: personality, individuality, nurture, 
integration, training, activity, extracurricular  
activity.
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І. Кон, Л. Онучак, М. Фіцула); ідеї соціалізації осо-
бистості та активності студентів у різних сферах 
життєдіяльності і соціально-педагогічному серед-
овищі (Г. Овчаренко, Н. Руденко, О. Сєвастьянова, 
Н. Шабаєва, С. Шашенко); професійне виховання 
у закладі вищої освіти (Т. Іванайська, І. Карпова, 
І. Ляшенко, О. Медведєва, О. Тепла) та ін. 

Мета статті – вивчити та експериментально 
дослідити педагогічні умови професійного вихо-
вання студентів в умовах інтеграції навчальної та 
позанавчальної діяльності.

Виклад основного матеріалу. Виховання – 
основна категорія педагогічної науки. Разом із тим 
визначення поняття «виховання», як і раніше, 
є однією з найскладніших проблем. У науково-
педагогічній літературі трапляється велика 
кількість трактувань цього поняття. Зокрема, 
К. Ушинський писав: «Ми ясно усвідомлюємо, 
що виховання в тісному сенсі цього слова, як 
навмисна виховна діяльність – школа, вихователь 
і наставник ... зовсім не єдині вихователі людини 
і настільки ж сильними, а може і набагато сильні-
шими її вихователями є вихователі ненавмисні: 
природа, сім’я, суспільство, народ, його релігія і 
його мова – тобто природа та історія в найшир-
шому сенсі цих великих понять» [5].

Наведемо визначення концепту «виховання», 
які найбільш часто трапляються у сучасній літе-
ратурі: 1) цілеспрямована взаємодія на того, кого 
виховуємо з якою-небудь метою; 2) цілеспрямо-
ваний процес трансляції культурного навику від 
старших поколінь молодшим; 3) організація і сти-
мулювання різноманітної діяльності вихованців 
з освоєння суспільного навику; 4) підготовка до 
життя; 5) формування системи ціннісних орієнта-
цій у вихованця; 6) управління процесом форму-
вання і розвитку особистості; 7) створення умов 
для власного саморозвитку [1; 2; 3; 4; 6 та ін.].

Нами використовувався експеримент за систе-
мою А. Стауффера (A. Stouffer, 1950), який моде-
лювався схемою ідентичних за певними параме-
трами академічних груп. Усього в експерименті 
брали участь 60 студентів 3 курсу (з однаковою 
кількістю осіб у контрольній та експериментальній 
групах) факультету фізичної культури та здоров’я 
людини Чернівецького національного універси-
тету імені Юрія Федьковича.

У одній із груп застосовувався експеримен-
тальний метод визначення ефективності комп-

лексу педагогічних умов професійного виховання 
студентів (експериментальна група), у іншій – тра-
диційні методи контролю (контрольна група). При 
цьому процес моніторингу здійснювався одно-
часно в обох групах. 

Середній показник ефективності визначався за 
формулою: Сп = (а + 2в + 3с)/100, де а, в, с – від-
сотково виражена кількість студентів, які перебу-
вають на кожному з трьох рівнів ефективності.

Визначення коефіцієнта ефективності педа-
гогічної моделі з урахуванням комплексу педа-
гогічних умов ми здійснювали за формулою:  
К = Сп2/Сп1, де Сп1 – середній показник ефектив-
ності педагогічних умов на початку експерименту; 
Сп2 – середній показник ефективності педагогіч-
них умов наприкінці експерименту.

Отримані результати свідчать про досить висо-
кий рівень ефективності виділеного компонента 
педагогічних умов передусім у експериментальній 
групі, що й демонструємо у таблиці 1. 

Отже, у експериментальній групі спостеріга-
ється позитивна динаміка показників професійного 
виховання. У більшості студентів проявляється 
стійкий інтерес до майбутньої професійної діяль-
ності, розуміння специфіки, функцій і особливос-
тей праці фахівця освітньої сфери, усвідомлення 
творчого характеру трудової діяльності. У студен-
тів з’явилася більш чітка уява про основні особис-
тісні характеристики сучасного фахівця. Вони на 
заняттях активно включались у діалог з виклада-
чем, у разі виникнення дискусійних моментів нама-
галися аргументовано обґрунтувати власну точку 
зору. У контрольній групі позитивної динаміки показ-
ників професійного виховання не спостерігалося.

Як приклад визначення ефективності реалізації 
виділених педагогічних умов наведемо технологію 
визначення розвитку комунікативних здібностей 
студента, які покращують його навички соціально-
професійних відносин. Для цього ми здійснили 
моніторинг провідних соціально-комунікатив-
них і соціально-професійних умінь студентів на 
початковому і заключному етапах експерименту 
(табл. 2). Згідно з даними таблиці, позитивна дина-
міка щодо сформованості спостерігається по кож-
ному із семи представлених умінь.

Підсумкові результати дослідно-експери-
ментальної роботи за компонентами (мотива-
ційно-ціннісний, інтелектуальний і професійний) 
відображені у табл. 3, де у кількісному відно-

Таблиця 1
Рівні ефективності комплексу педагогічних умов у експериментальній групі 

Рівень ефективності 
педагогічних умов

Реалізація комплексу умов
початок експерименту, % завершення експерименту, % різниця результатів

Недостатній 55,0 6,0 -49,0
Допустимий 39,2 55,4 +16,2
Оптимальний 5,8 38,6 +32,8
Середній показник 1,5 2,3 +0,8



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

225

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

шенні наводиться розподіл експериментальних  
і контрольних груп за рівнем професійного вихо-
вання студентів.

Динаміка результатів першого показника 
(мотиваційно-ціннісного) свідчить, що у студентів 
підвищився рівень потреби у досягненнях. Бесіди 
і письмові опитування показали, що вони готові 
до пошуку нових можливостей у майбутньому 
рості та життєвому самовизначенні, засвідчили 
відкритість і цінність своєї позиції, «знання про 
своє незнання».

У експериментальній групі кількість студен-
тів з оптимальним рівнем цього компонента про-
фесійного виховання зросла на 30,9% порівняно 
з результатами, отриманими у процесі констату-
ючого експерименту, а з допустимим рівнем – на 
20,7%, одночасно кількість студентів з низьким 
рівнем скоротилося на 42,5%.

Ситуація, яка склалася у контрольній групі, 
за цей період майже не змінилася. Проведення 
у експериментальних групах розробленої нами 
технології інтеграції навчальної і позанавчальної 
діяльності дало змогу підвищити рівень профе-
сійного виховання студентів за мотиваційно-цін-
нісним критерієм.

Після завершення другого етапу дослідно-
експериментальної роботи було здійснене діа-
гностичне тестування щодо самооцінки рівня 
соціального інтелекту і виявлений рівень про-
яву інтелектуального компонента професійного 
виховання студентів після реалізації комплексу 
педагогічних умов. Аналіз отриманих результатів 
засвідчив, що результатом реалізації комплексу 

педагогічних умов за рахунок створення спеці-
ального виховного середовища на основі інте-
грації навчальної та позанавчальної діяльності 
збільшилась кількість студентів з високим рівнем 
сформованості інтелектуального компонента до 
37,9% (на початку дослідно-експерименталь-
ної роботи – 4,8%), а також значно зменшилась 
кількість студентів із загальним низьким рівнем 
на 52,5% і становила 2,5%.

Спостереження за студентами під час та після 
занять, їхні рефлексивні висловлювання навіть 
з приводу «пасивності у спілкуванні» свідчать про 
те, що відбулися глибокі та принципово важливі 
зміни у їхній свідомості, які сприяли переосмис-
ленню власних поглядів, цінностей, можливостей, 
дали змогу зрозуміти важливість активності в спіл-
куванні та навчанні.

У результаті реалізації моделі, комплексу педа-
гогічних умов професійного виховання студентів 
в інтеграції навчальної та позанавчальної діяль-
ності на кожному з етапів дослідно-експеримен-
тальної роботи спостерігалася позитивна дина-
міка за всіма показниками.

У експериментальній групі кількість студентів, які 
досягли оптимального рівня, зросла на 32,7% (на 
початку експерименту таких було всього 5,7%). 
На другому (достатньому) рівні також спостеріга-
ється позитивна динаміка (з 38,3% – на початку 
до 56,6% – на завершальному етапі). Кількість сту-
дентів, які мають недостатній рівень, зменшилась 
на 51% (з 56% до 5%), тобто більше ніж на поло-
вину. Повторний контрольний експеримент під-
твердив позитивну динаміку.

Таблиця 2
Моніторинг соціально- та професійно-комунікативних умінь студентів

Уміння

Частка студентів, у яких сформовані  
такі уміння, %

Почат. експер. Кінець експер.
КГ ЕГ КГ ЕГ

Уміння працювати в групі, команді. 8,0 7,9 12,7 55,6
Уміння налагоджувати комунікацію з представниками різних 
професійних і соціальних статусів. 10,4 11,2 14,8 70,3

Уміння налагоджувати взаємодію у непередбачуваних умовах. 9,7 9,1 16,1 61,0
Уміння розробляти правила взаємодії у новій ситуації. 3,2 2,7 6,8 37,5
Уміння виявити проблему у важкій ситуації. 2,9 3,6 7,1 45,9
Уміння динамічно вибудовувати хід або проєкт у відповідь  
на заявлену проблему. 2,5 1,9 4,8 53,6

Уміння спільно діяти у ситуації, що змінюється. 11,2 10,4 18,7 73,9

Таблиця 3
Рівень професійного виховання студентів

Група Загальний рівень
Недостатній рівень Достатній рівень Оптимальний рівень

Е (початок експерименту) 5,7 38,3 56,0
К (початок експерименту) 5,3 50,8 43,9
Е (завершення експерименту) 38,4 56,6 5,0
К (завершення експерименту) 9,0 47,8 32,2
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Ефективність виховних дій посилюється, якщо 
взаємодія викладача і студента базується на основі 
гуманістичної і діяльнісної педагогічної підтримки і 
являє собою спосіб реалізації взаємозв’язку кому-
нікативної діяльності студентів та їх суб’єктності 
в освітньому процесі. Ці зв’язки реалізуються 
у формі отримання, передачі та обміну інформа-
цією в організованій або спонтанній діяльності 
спілкування студентів і викладача. Внутрішньо-
предметні та міжпредметні зв’язки, варіативність 
формальної (більше проявляється в навчальній 
діяльності) та неформальної (значною мірою про-
являється у позанавчальній взаємодії) спільної 
діяльності – це той простір професійного вихо-
вання та комплексного підходу до навчання.

Пріоритетними формами в інтеграції навчаль-
ної та позанавчальної діяльності студентів стали: 
лекція-діалог, тематичні дискусії, диспути, комуні-
кативний тренінг тощо. При цьому важливим засо-
бом професійного виховання студентів є діалог 
викладача і студента.

Висновки. Дослідження підтвердило високу 
актуальність проблеми професійного виховання 
студентів у процесі інтеграції навчальної та поза-
навчальної діяльності, виявило її педагогічний 
зміст, а також обґрунтувало шляхи підвищення 
ефективності процесу професійного виховання як 
одного із важливих напрямів в умовах соціальної 
та економічної нестабільності суспільства.
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Material and method. Determining the necessity 
of establishing a knowledge and technical-tactical 
background according to the level of training in the 
preparation of the basketball team represents the 
hypothesis of the work.

To answer this hypothesis we started from the fol-
lowing situations:

 – how to organize the players on the field during 
the game and training sessions;

 – carrying out technical procedures, actions, 
combinations and tactical, individual and collective 
systems in attack and defense in game and training.

The study was conducted on the basketball team 
S.S. “Unirea” – B.C. “Junior’” Iasi. The tasks of the 

paper were: Establishing the technical-tactical train-
ing in the plan of preparation of the basketball team, 
learning, consolidating, improving and applying this 
technical-tactical training in the training and then in 
the game, performing some technical-tactical control 
tests in the training, the replacement record sheets 
during the game and learn the rules of the game. The 
subjects of the research were the C.S.S. “Unirea” 
Iaşi team consisting of 10 players, coach C. G. the 
experiment group and the Axiopolis Cernavoda team 
coach L. I., the control group, children born 2002 and 
younger. Place of the research:

The school hall no. 15 “Ştefan Bârsănescu’” Iaşi 
and the Polivalentă hall, with 6 workouts per week from 
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In the last years in the field of the theory and 
methodology of sports training, many new ele-
ments have appeared that have put into question 
some classic forms of training and planning of the 
training process for athletes. Increasingly, there 
are attempts to transfer some training methods 
that have appeared in other sports, adapted to 
the particularities of the respective sport.
The technical procedures with ball and without 
ball, integrated in various game actions, in a word 
the technique of attack and defense respectively, 
constitute the training content in the game of 
basketball, and their organization in various 
forms and based on principles of coordination, 
for example, in tactical combinations of passing 
the attack, preparing the attack, it is the tactics of 
the game in attack and defense.
If technical training is aimed at studying the struc-
ture of movements of a particular technique, 
then tactical training equips the player with the 
necessary knowledge and skills to apply the 
techniques learned appropriately in the context 
of a particular game environment. The ways 
in which the game is conducted are called the 
rational actions of the players (individual, group 
and team), which they use during game against 
the opponent. Ways of playing the game repre-
sent the qualitative content of the game process.  
All accumulated experience in the art of game 
management is studied, mastered, and on the 
basis of it the most rational ways of conducting a 
game are created, which are carried out in indi-
vidual, group and team actions.
Individual actions are called independent actions 
of the player, aimed at solving specific tactical 
tasks set before the team, and carried out without 
the direct involvement of partners. Group actions 
are the interactions of two or more team players 
performing part of a team task. Team actions 
include the interaction of all team players, aimed 
at accomplishing team-wide tasks. Team actions 
are carried out in different ways, expressed in a 
variety of systems and combinations.
Key words: marking, demarcation, coaching, 
strategy, basketball, performance sports.

В останні роки в галузі теорії та методики 
спортивного тренування з’явилося багато 

нових елементів, які поставили під сумнів 
деякі класичні форми тренувань та плану-
вання тренувального процесу для спортс-
менів. Усе частіше спостерігаються спроби 
запозичити деякі методи тренувань, що 
з’явилися в інших видах спорту, адаптовані 
до особливостей відповідного виду спорту. 
Технічні прийоми з м’ячем і без м’яча, інтегро-
вані в різні ігрові дії, техніка нападу й оборони 
відповідно становлять зміст тренувань 
у грі в баскетбол, їх організації в різних фор-
мах і на основі принципів координації. Напри-
клад, у тактичних взаємодіях, пов’язаних 
із переходим до атаки, підготовки атаки, 
а також тактичних дій в атаці й обороні.
Якщо технічна підготовка спрямована на 
вивчення структури рухів того чи іншого 
технічного прийому, то тактична підго-
товка озброює гравця необхідними зна-
ннями та вміннями доцільного застосування 
вивчених прийомів в умовах конкретної 
ігрової обстановки. Способами ведення гри 
називаються раціональні дії гравців (індиві-
дуальні, групові та командні), що застосо-
вуються ними в боротьбі із противником. 
Способи ведення гри уособлюють якісний 
зміст процесу гри. Увесь накопичений досвід 
у мистецтві ведення гри вивчається, осво-
юється, на базі цього створюються най-
більш раціональні способи ведення гри, які 
здійснюються в індивідуальних, групових і 
командних діях.
Індивідуальними діями називаються само-
стійні дії гравця, спрямовані на вирішення 
окремих тактичних завдань, поставлених 
перед командою, і здійснювані ним без без-
посередньої участі партнерів. Групові дії 
являють собою взаємодії двох або декількох 
гравців команди, що виконують частину 
командного завдання. До командних дій від-
носять взаємодії всіх гравців команди, спря-
мовані на виконання загальнокомандного 
завдання. Командні дії здійснюються різними 
способами, вираженими в різноманітних сис-
темах і комбінаціях.
Ключові слова: маркування, розмежування, 
робота тренера, стратегія, баскетбол, 
спортивні результати.
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Monday to Saturday, the training lasting 90 minutes. 
The tests were performed in the school hall no. 15.

The research methods used were: the study of 
the bibliography; method of observation; experiment 
method; statistical-mathematical method.

To verify the experiment, we used the following 
control samples.

Control tests specific technical and tactical 
training.

1. Marking. With the arms up in the fundamental 
position (defense), lateral movement with added step 
on a limited portion. Successful actions (in full outline) 
were recorded for 30 seconds.

2. Demarcation. On a surface of court, demarca-
tions made within 30 seconds.

3. “Give and go” with a defender. Pass to team-
mate – lower to basket – return pass – lay-up shot. 
The efficiency of the actions is given by the number 
of baskets scored from 10 shots.

4. Relationship, 1 vs. 1. It is appreciated the 
technique of execution of individual tactical actions 
demarcation, “in-going”, “overcoming” and execution 
of aggressive marking throughout the court, the deci-
sion-making ability of the players in concrete situa-
tions of play.

5. Throws-specific sample on the post (play- 
maker, forward, pivot). From a number of 
12 attempts, the number of successes is noted.

6. Free throws. From 12 attempts the number of 
successes is noted.

The experiment started on September 15, 2018. 
The first test was held in the first semester on Jan-
uary 20, 2019. Anthropometric data were also made 
with this test. The last test was held on May 15, 
2019 during the second semester. Specific techni-
cal-tactical tests were given in the gym under identi-
cal, initial and final conditions.

Results. Following the control tests, the following 
results were recorded (GE – represents the exper-
imental group, GM – represents the control group):

Specific technical-tactical evidence
1. Marking.
The total number of successful actions in 30 sec-

onds were:
 – at the initial GE test, the arithmetic mean  

x = 6,8 succeeded in 30 seconds S = ±0,8 succeeded. 
The coefficient of variability is 11,7% which charac-
terizes a representative average of the data. Nor-
mal distribution includes 80% of the subjects tested.  
M = 2 successes.

 – at the initial GM test, the arithmetic mean  
x = 4,9 succeeded in 30 seconds S = ±1 succeeded. 
The coefficient of variability is 20,4%, which charac-
terizes a moderately representative average of the 
data. Normal distribution includes 60% of the sub-
jects tested. M = 3 successes.

 – at the final GE test, the arithmetic mean 
x = 8,3 obtained with the standard deviation  

S ± 1,1 obtained with the same representative aver-
age as at the initial testing and a coefficient of varia-
bility of 13,2%. M = 3 successes. Normal distribution 
includes 60% of subjects.

 – at the final GM test, the arithmetic mean  
x = 5,8 achieved with the standard deviation  
S ± 1,1 obtained with a representative mean and a 
coefficient of variability of 13,2%. M = 3 successes. 
The distribution shows a deviation because bet- 
ween ± 1,1 successes comprise 50% of the cases.

 – the results show us that apart from the arithme-
tic mean which is higher, the standard deviation and 
the amplitude which is the same at the two final tests, 
indices show a small progress of the two groups com-
pared to the initial test.

2. Demarcation.
Each subject had 30 seconds, during this time the 

success was recorded:
 – at the initial test the arithmetic mean at GE is 

5.9 successful at the initial test with a standard devi-
ation of ±1. The coefficient of variability is 16.9% ha- 
ving a representative average of the results, and 
M = 2 successes. The distribution is normal and com-
prises 80% of the subjects tested;

 – at the initial test, the arithmetic mean at GM is 
5 successes, with a standard deviation of ±0,8 suc-
cesses. The coefficient of variability is 16% having a 
representative average of the results, and M = 2 suc-
cesses. The distribution registers a deviation because 
between ±0,8 successes comprise 40% of the cases;

 – at the final GE test, the arithmetic mean 
x = 8,3 obtained with the standard deviation 
S ±1,5 obtained with a moderately representative 
average and a coefficient of variability of 18,07%. 
M = 5 successes. Normal distribution includes  
70% of subjects;

 – at the final GM test we have x = 6,2 successes, 
S ± 1 successes, Cv = 16,1% and represents a rep-
resentative average of the data. M = 3 successes. 
We have a normal distribution in which only 70% 
of the subjects enter;

 – the results from the final test show that the indi-
ces show a progression of the experimental group 
compared to the control group.

3. “Give and go” with the defender.
The sum of this sample was obtained with the help 

of the results recorded by the subjects, out of a num-
ber of 10 trials:

 – at the initial GE test a x = 5,5 successes are 
recorded. M = 3 successes and S ± 1,1 successes, 
Cv is 20% a moderately representative average.  
We have a normal distribution in which 60% of the 
subjects enter.

 – at the initial GM test there are recorded x = 
4 successes. M = 3 successes and S ± 1 successes, 
Cv is 25% a moderately representative average.  
We have a normal distribution that includes 90%  
of the subjects;
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 – at the final GE test a x = 7.2 successes are 
registered. M = 4 successes and S ± 1,2 successes,  
Cv is 16,6% a representative average. We have a 
normal distribution in which 80% of the subjects enter;

 – at the final GM test there are recorded x = 
5,4 successes. M = 4 successes and S ± 1,2 suc-
cesses, Cv is 22,2% a moderately representative 
average. We have a normal distribution in which 
70% of subjects enter;

 – the results show us that apart from the standard 
deviation and the amplitude which is the same at the 
two final tests, the other indices show a progression 
of the two groups in the final test compared to the 
initial test.

4. The relation “1 vs. 1”.
At this test the results were:

 – the arithmetic mean of the successful actions 
from a number of 10 shots given to each subject 
at the initial GE test was 4.1 successful. The stan-
dard deviation at the first test is ± 1 success, Cv is 
24,3% a moderately representative average, char-
acterizing a normal distribution of 80% of the sub-
jects. M = 2 successes;

 – the arithmetic mean of the successful actions 
from a number of 10 tests given to each subject at 
the initial GM test was 2,9 successful. The stan-
dard deviation at the first test is ± 1 success, Cv is 
34,4% a moderately representative average, char-
acterizing a normal distribution of 80% of the sub-
jects. M = 2 successes;

 – the arithmetic mean of the successful actions 
from a number of 10 tests given to each subject at 
the GE final test was 6.4 successful. The standard 
deviation is ± 1,1 successes, Cv is 17,1% a moder-
ately representative average, characterizing a normal 
distribution of 60% of the subjects. M = 3 successes;

 – the arithmetic mean of the successful actions 
from a number of 10 tests given to each subject at the 
GM final test was 4,3 successful. The standard devi-
ation is ± 1,1 successes, Cv is 34,4% a moderately 
representative average. The distribution registers a 
deviation because between ±1,1 successes there are 
50% of the cases. M = 3 successes;

 – the results show us that apart from the standard 
deviation and the amplitude which is the same at the 
two final tests, the other indices show a progress of the 
two groups at the final test compared to the initial test.

5. Shooting – Shooting from the posts.
On this test the following were found:
 – at this sample the arithmetic mean at the initial 

GE test is 7,5 successful shots from 12 tests with S = 
±1,5 throws. Cv = 20% with a moderately representa-
tive average of the results, a normal distribution com-
prising 80% of the cases. M = 5 successful shots;

 – in this sample the arithmetic mean at the initial 
GM test is 3,5 successful laps from 12 attempts 
with S = ±1,1 laps. Cv = 31,4% with a moderately 
representative average of the results, a normal dis-

tribution comprising 60% of the cases. M = 6 suc-
cessful shots;

 – at the final GE test, x = 6 successful shots 
from 12 attempts, S = ±2,1 shots. Cv = 23,3% with 
a moderate mean representative of the results and 
a distribution comprising 70% of the tested subjects.  
M = 3 successful shots;

 – at the final GM test, x = 6 successful throws 
from 12 attempts, S = ±1,2 throws. Cv = 21% with 
a moderate mean representative of the results 
and a distribution that shows a deviation because 
between  ±1,2 successes comprise 50% of the tested 
subjects. M = 3 successful shots;

 – progress in this sample is given by the results 
recorded at the final testing of the experimental group 
and the control group.

6. Free throws.
The number of successes from 12 free shots was 

recorded in this test:
 – at the initial GE x = 6 successful shots test,  

S = ±1,2 hp is 20% which characterizes a moderate 
scattering of the data. Normal distribution includes 
80% of the subjects tested. M = 4 successes;

 – at initial GM testing x = 3,3 successful launches, 
S = ±1,2 hp is 36,3%, which characterizes a broadly 
representative average of the data. The distribution e 
records a deviation because between ±1,2 successes 
comprise 50% of the tested subjects. M = 3 success-
ful shots;

 – the arithmetic mean at the final GE test is 
9.2 successful, S = ±1,5, Cv = 16,3%, the average 
is representative. The normal distribution includes 
70% of the tested subjects. M = 5 successes better 
than the initial test;

 – the arithmetic mean at the GM final test is 
5,4 successful, S = ±1. Cv = 18,5%, the average is 
moderately representative. The distribution registers 
a deviation because between ±1 successes comprise 
50% of the tested subjects. M = 3 successes same as 
at initial testing;

 – the differences between the two final tests of GE 
and GM give us the progress made;

 – the results show that apart from the arithmetic 
mean which is higher at the final test, the other indi-
ces do not show any progress of the group.

Discussions. Starting from the theme of the 
paper “Study on technical-tactical training in a bas-
ketball team Under 18’” and analyzing the obtained 
results, we reached the following conclusions:

1) the aggressiveness of the defense system 
(man-to-man) and its maintenance throughout the 
game, regardless of the structure of the field team, 
increased;

2) each player acts, according to the individual 
and collective technical-tactical rules learned;

3) the knowledge was acquired regarding the fast 
play, on the counterattack, the defense of man-to-
man half-court and all-court and basketball regulation;
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4) the percentage of basket shots from dribbling, 
running and jumping was improved under normal and 
aggressive defense and the percentage of free shots;

5) there were thorough knowledge of the tasks 
game each player posts;

6) permanent contact with competitions has led 
to the formation of the team model, the player and  
the game;

7) the victories and defeats were analyzed with 
calm and lucidity, the correct attitude towards the vic-
tory or the defeat, reflecting the value of the psycho-
logical education and training work carried out in the 
training sessions;

8) overcome the fatigue that appears during the 
effort;

9) a large number of exercises were used and 
continue to be used for individual and collective tech-
nical-tactical actions of attack and defense;

10) the results from the two tests show that the 
experiment group has progressed during the experi-
ment compared to the control group;

11) in the processes of technical-tactical train-
ing, using games to learn technical-tactical actions, 
the training lesson has become much more attrac-
tive. I searched and largely succeeded in making the 
games themed, which was learned in the technical 
and tactical training lesson to be applied in the game 
or in conditions close to the game;

12) the material basis was an important factor 
in the team’s value leap. The use of materials has 
greatly facilitated the acquisition of technical proce-
dures and tactical actions in play;

13) checking the subjects in the game for a 
longer time has two advantages;

14) check being made during the game causes 
the student to expand their knowledge, skills and  
abilities;

15) training lessons have become much more 
attractive and effective.

Recommendations:
1. To use systematically a large number of exer-

cises regarding individual and collective techni-
cal-tactical actions of attack and defense, following 
the safety in execution and their completion.

2. To increase the number of basketball compe-
titions in order to ensure a large number of children 
known that the competition characterizes them.

3. In the training lessons to use the means of 
physical education and sport, realizing the connec-
tion between physical training and technical-tactical 
training.

4. Children to be engaged in a competition that 
keeps their interest awake throughout the entire com-
petitive year.

5. To use audio-visual means by watching bas-
ketball games no matter the age.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Механізми акупунктури залишаються 
погано вивченими, але зазвичай уважається, що 
вимірювання електропровідності на різних мери-
діанах тіла людини дають дані, що представляють 
різні енергії меридіана. У минулому неінвазивні 
методи використовувалися для стимулювання 
точок акупунктури на меридіанах, як-от тепло, 
електрика, магніти і лазери. Ми розглянули відпо-

відну літературу, шукаючи інформацію про мери-
діани, включаючи їхні хвильові характеристики 
потоку [7; 8; 10–29].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Одним із популярних методів досліджень стану 
організму є акупунктурна діагностика [7; 8; 10; 
11; 29]. Глибоке вивчення різних методів аку-
пунктурної діагностики дало змогу нам обрати як 
найбільш інформативний для своїх досліджень 
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THE HATHA YOGA STATIC EXERCISE
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Уважається, що вимірювання електропро-
відності на різних меридіанах дають дані, 
що представляють різні енергії меридіана. 
Механізми акупунктури залишаються не 
досить вивченими і потребують подаль-
шого дослідження науковими методами для 
розуміння природи меридіанних ліній і точок 
акупунктури. Метою нашої роботи було 
визначити засобами акупунктурної діагнос-
тики за методикою Й. Накатані вплив вико-
нання фізичних вправ на організм на прикладі 
статичної вправи, яка виконується подібно 
до вправи Віпаріта-Корані (перегорнута 
поза з Хатха-Йоги). Ми обрали цю вправу із 
причини її статичного виконання і зручності 
дослідження. У своїй роботі ми припустили, 
що використання даної методики можливе 
не тільки для діагностики захворювань, а й 
для визначення впливу фізичних вправ на ті 
чи інші органи та системи організму. Обсте-
жено десять студенток Дрогобицького дер-
жавного педагогічного університету імені 
Івана Франка віком 18–20 років, які володіли 
досконалою технікою виконання цих вправ. 
Вимірювання поводили до виконання вправи, 
під час та після виконання вправи, через 
шість хвилин. Результати досліджень пока-
зали суттєві зміни показників електричної 
активності в репрезентативних точках 
меридіанів тіла людини. Обрана статична 
вправа має досить суттєвий вплив на 
організм людини. Встановлено підвищення 
електричної активності в меридіанах тіла 
людини, які, за даними літератури, відпові-
дають за функції дихальної, серцево-судин-
ної, лімфатичної та імунної систем, печінки, 
нирок і наднирників, жовчного міхура, шлунка, 
товстого кишечника. Крім того, аналіз 
отриманих результатів засвідчив, що ця 
асана пригнічує діяльність тонкого кишеч-
ника і сечового міхура. На нашу думку, під 
час виконання Віпаріти-Корані відбувається 
перерозподіл крові із судин нижніх кінцівок у 
тулуб і внутрішні органи, кровоплин стає 
більш інтенсивним у вісцеральних органах, 
що веде до змін у їхньому функціонуванні.
Отже, обрана нами методика акупунк-
турної діагностики дає змогу визначати  
електричну активність меридіанів тіла 
людини під час виконання статичних фізич-
них вправ.
Можна запропонувати використання цієї 
методики дослідження впливу статичних 
вправ на організм людини поряд з іншими 
загальноприйнятими науковими методами.

Ключові слова: фізичне виховання, мери-
діани, акупунктура, статична вправа, вну-
трішні органи.

It is believed that electrical conductivity measure-
ments at different meridians give data represent-
ing different energies of the meridian. The mech-
anisms of acupuncture remain poorly understood 
and require further study by scientific methods 
to study the nature of meridional lines and acu-
puncture points. The purpose of our work was to 
determine the means of acupuncture diagnostics 
according to the method of Y. Nakatani the effect 
of exercise on the body on the example of a static 
exercise, which is performed similar to the Vipar-
ita-Korani exercise (turned from Hatha Yoga). 
We chose this exercise because of its static per-
formance and convenience of study. In our work 
we have assumed that the use of this technique 
is possible not only for the diagnosis of diseases, 
but also for determining the effect of exercise on 
certain organs and systems of the body. Ten stu-
dents of I. Franko DSPU 18–20 years, who had 
the perfect technique to perform these exercises. 
The measurements were performed before, 
during and after the exercise after 6 minutes. 
The results of the studies showed significant 
changes in electrical activity at representative 
points of the body’s meridians. Selected static 
exercise has a significant impact on the human 
body. Increased electrical activity in the meridians 
of the human body, which, according to the litera-
ture, are responsible for the functions of the respi-
ratory, cardiovascular, lymphatic and immune 
systems, liver, kidneys and adrenal glands, gall 
bladder, stomach, large intestine. In addition, an 
analysis of the results showed that this asana 
inhibits the activity of the small intestine and 
bladder. In our opinion, during the performance 
of the Viparita-Korani, there is a redistribution of 
blood from the vessels of the lower extremities 
into the trunk and internal organs, blood flow 
becomes more intense in the visceral organs, 
which leads to changes in their functioning.
Therefore, our chosen method of acupuncture 
diagnostics allows us to determine the electrical 
activity of the meridians of the human body while 
performing static physical exercises.
It is possible to propose the use of this technique 
to study the effect of static exercises on the 
human body, along with other generally accepted 
scientific methods.
Key words: physical education, meridians, acu-
puncture, static exercise, internal organs.
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метод Ryodoraku, розроблений японським ученим 
Й. Накатані в 1950 р. [18].

За його даними всі біологічно активні точки 
з’єднані в меридіани, кожний з яких несе інформа-
цію про функціональний стан якогось внутрішнього 
органа, що в подальших дослідженнях мало під-
твердження і в інших закордонних учених [22; 29].

Традиційно вважається, що акупунктурні мери-
діани містять канали, що з’єднують поверхню тіла 
із внутрішніми органами. Уважається, що два-
надцять первинних меридіанів розташовані в тілі 
симетрично з обох боків. Лівий і правий меридіани 
впливають один на одного через взаємопов’язані 
меридіанні канали [17–20]. Мережа меридіанних 
каналів розташована в м’яких сполучних ткани-
нах. Традиційна китайська медицина детально 
описала нормальні фізіологічні функції, патоло-
гічні стани, передачу органів почуттів і можливі 
механізми хвороби [15; 21; 27].

Виділення нев ирішених раніше частин 
загальної проблеми. Механізми акупунктури 
залишаються не досить вивченими і потребують 
подальшого дослідження науковими методами 
для з’ясування природи меридіанних ліній і точок 
акупунктури. Загалом передбачається, що вимі-
рювання електропровідності на різних меридіа-
нах дає дані, що належать до так званої «мериді-
анної енергії» [18].

У 1950 р. доктор Йошіо Накатані вимірював 
електричний опір шкіри своїх пацієнтів, виявляючи 
погану електропровідність. Він виявив лінії підви-
щеної електропровідності, які збігалися із тради-
ційними меридіанами, він назвав їх “Ryodoraku”, 
що означає сильну провідну лінію або електрич-
ний шлях. Лінії Ryodoraku були визначені, оскільки 
вони відповідали різним класичним китайським 
меридіанним шляхам [17; 20].

Eраховуючи те, що на кожному меридіані 
велика кількість реактивних eлектропроникних 
точок (наприклад, на меридіані сечового міхура 
їх 67), вимірювання електроповідності в кожній 
із них є дуже трудомістким процесом. Й. Нака-
тані запропонував проводити вимірювання тільки 
в репрезентативних точках, середнє значення 
електропровідності в яких відповідає середньому 
значенню електропровідності всього меридіана. 
За показниками величини електричного струму в 
репрезентативних точках можна робити висновок 
про функціональний стан того чи іншого органа 
порівняно з фізіологічною нормою, тобто методика 
дуже інформативна в діагностиці захворювань.

Мета статті – визначити засобами акупунктур-
ної діагностики за методикою Й. Накатані вплив 
виконання фізичних вправ на організм на прикладі 
статичної вправи, яка виконується подібно до 
Віпаріта-Корані (перегорнута поза з Хатха-Йоги). 
Ми обрали цю вправу із причини її статичного 
виконання і зручності дослідження. У своїй роботі 

ми припустили, що використання даної методики 
можливе не тільки для діагностики захворювань, а 
й для визначення впливу фізичних вправ на ті чи 
інші органи і системи організму, якщо проводити 
вимірювання до виконання асани, під час її утри-
мання і після відпочинку від її виконання.

Проведення пробних досліджень підтвердило 
нашу гіпотезу про доцільність використання мето-
дики Ryodoraku як методики термінової інформації 
для визначення впливу фізичних вправ на орга-
нізм людини.

Завдання дослідження: 
1. Дослідити зміни електричної провідності 

репрезентативних точок організму людини до, під 
час та після виконання вправи.

2. Обґрунтувати можливість використання 
даної методики дослідження для визначення 
впливу фізичних вправ на організм людини.

Методи дослідження: аналізу й узагаль-
нення спеціальної літератури із проблематики 
акупунктурної діагностики; методика дослідження 
Ryodoraku за В. Накатані [18] за допомогою 
приладу, аналогічного описаному в літературі  
[3; 17; 24] (рис. 1).

Рис. 1. Схема приладу для вимірювання 
електричної активності меридіанів [3]

Вимірювали електричний струм у репрезен-
тативних біологічно активних точках дванадцяти 
головних меридіанів: легенів (Р), перикарда (Мc), 
серця (С), лімфатичної та імунної систем (TR), тон-
кого (IG) і товстого (GI) кишківників, селезінки та 
підшлункової залози (RP), печінки (F), нирок (R), 
сечового (V) і жовчного (VB) міхурів та шлунка (E) 
з метою визначення можливості вивчення впливу 
фізичних вправ на організм методами акупунктур-
ної діагностики.

У дослідженнях взяли участь десять студенток 
Дрогобицького державного педагогічного універ-
ситету імені Івана Франка віком 18–20 років, які 
володіли досконалою технікою виконання статич-
них вправ Хатха-Йоги і практикували їх не менше 
одного року. Досліджену вправу всі студентки 
виконували технічно правильно.

Виклад основного матеріалу. Під час про-
ведення досліджень впливу виконання статичної 
вправи (рис. 2) на організм людини утримання 
пози тривало 10 хв, відпочинок після її вико-
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нання – 6 хв. Відпочинок відбувався лежачи на 
спині з максимальним розслабленням усіх м’язів 
(мертва поза Хатха-Йоги, або Шавасана). Вправу 
виконували під час занять фізичним вихованням 
під керівництвом викладачів кафедри фізичного 
виховання за нашою програмою.

Рис. 2. Статична вправа (Віпаріта-Корані)

Аналіз динаміки показників акупунктурної діа-
гностики засвідчив (табл. 1, рис. 3), що ця вправа 
більшою чи меншою мірою впливає на всі органи, 
які досліджували.

У меридіані Р під час утримання пози зафік-
соване значне зростання ЕП, його показники 
збільшуються приблизно на 44,2% (Р < 0,01). 
Після виконання залишаються без змін, що свід-

чить про стійкий активізуючий вплив цієї асани на 
органи дихання.

У меридіанах Mc та С під час утримання пози ЕП 
значно зростає, на 48,8 та 46,4% відповідно, після 
виконання його показники зменшують ся, хоча 
залишаються більшими від початкових, у мериді-
ані Mc – на 36,0%, у меридіані С – на 11,3%, що 
характеризує активізуючий вплив на серцево-
судинну систему.

Під час виконання асани активізується діяль-
ність тонкого кишечника, показники ЕП зроста-
ють на 26,9%, але після виконання вправи зна-
чно зменшуються і не досягають початкового 
рівня на 30,2%, тобто функція цього органа зни-
жується (Р < 0,001).

У меридіані товстого кишечника показники ЕП 
поступово зростають: під час виконання пози на 
23,7% (Р < 0,05), після її виконання ще на 57,5% 
(Р < 0,001), що свідчить про значне активізування 
функції органа.

У меридіані TR зростають (P < 0,001) показ-
ники ЕП під час виконання пози з 3,8 ± 0,22 мкА  
до 6,2 ± 0,14 мкА, а після відпочинку дещо змен-
шуються, але залишаються більшими від початко-
вого рівня на 51,3% (Р < 0,01), тобто виконання 
Віпаріта-Корані активізує функції лімфатичної й 
імунної систем.

Показники ЕП у меридіані RP зменшуються 
на 6,0% (Р < 0,05) під час виконання вправи, проте 
після її виконання зростають (Р < 0,01) і станов-
лять рівень, більший від початкового на 20%, що 
є характеристикою посилення функцій селезінки 
та підшлункової залози.

Аналогічні зміни відбуваються в меридіані F.  
Під час виконання асани показники ЕП зменшу-
ються на 43,2%, а після її виконання значно зрос-
тають і перевищують початковий рівень на 15,9% 

Таблиця 1
Динаміка показників акупунктурної діагностики (мкА) до, під час та після виконання  

вправи Віпаріта-Корані

Номер Показники До виконання Під час виконання Після виконання
Х m X m P1 X m P2 P3

1 P 5,2 0,22 7,5 0,28 <0,01 7,5 0,31 >0,05 <0,01
2 Mc 4,3 0,22 6,4 0,16 <0,01 5,85 0,23 <0,05 <0,05
3 C 4,85 0,28 7,1 0,26 <0,001 5,4 0,29 <0,01 >0,05
4 IG 6,3 0,26 8 0,28 <0,01 4,4 0,21 <0,001 <0,001
5 TR 3,8 0,22 6,2 0,14 <0,01 5,75 0,36 <0,05 <0,01
6 GI 4 0,15 4,95 0,2 <0,05 7,8 0,16 <0,001 <0,001
7 RP 6,75 0,2 6,35 0,21 <0,05 8,1 0,16 <0,01 <0,01
8 F 4,4 0,26 2,5 0,2 <0,001 5,1 0,29 <0,01 <0,05
9 R 5 0,2 4,3 0,23 <0,05 5,6 0,16 <0,05 <0,05

10 V 5,95 0,28 3,6 0,28 <0,001 3,95 0,23 <0,05 <0,001
11 VB 5,1 0,26 3 0,37 <0,01 5,8 0,3 <0,001 <0,05
12 E 3,9 0,26 2,4 0,28 <0,001 4,5 0,27 <0,001 <0,01

Примітки: Р1 – достовірність розбіжностей між показниками до виконання і під час виконання пози; Р2 – достовірність роз-
біжностей між показниками під час виконання пози і після її виконання; Р3 – достовірність розбіжностей до виконання пози 
і після її виконання.
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(Р < 0,05), що свідчить про активізування  
функції печінки.

У меридіані R під час виконання асани 
показники ЕП теж зменшуються з 5,0 ± 
0,20 мкА до 4,3 ± 0,23 мкА (Р < 0,05), після 
виконання пози зростають до 5,6 ± 0,16 мкА 
(Р < 0,05), що засвідчує зростання ЕП на 
12,0% (Р < 0,05) від вихідних даних і поси-
лення функції нирок.

Показники ЕП у меридіані V зменшу-
ються під час виконання вправи на 49,6% 
(Р < 0,001), після її виконання (Р < 0,05) 
зростають, але не досягають початкового 
рівня на 33,6%, тобто функція сечового 
міхура знижується (Р < 0,001) унаслідок 
виконання пози Віпаріта-Корані.

У меридіанах VB і Е показники ЕП 
зменшуються під час виконання пози, 
після виконання зростають і перевищу-
ють показники початкового рівня на 13,7%  
(Р < 0,05) і 15,4% (Р < 0,01) відповідно, 
тобто асана сприяє посиленню функцій 
жовчного міхура і шлунка.

Підсумовуючи результати дослідження, можна 
констатувати, що виконання Віпаріта-Корані акти-
візує функції дихальної, серцево-судинної, лімфа-
тичної й імунної систем, печінки, нирок і наднирни-
ків, жовчного міхура, шлунка, товстого кишечника, 
що збігається з літературними даними [1; 9]. 
Крім того, аналіз отриманих результатів засвідчив, 
що ця асана пригнічує діяльність тонкого кишеч-
ника та сечового міхура.

Результати досліджень свідчать, що в разі 
технічно правильного виконання вправи значно 
активізується функція кишечника, нирок, імунної 
та лімфатичної систем. Сприяє вона і відпочинку 
органів дихання, серцево-судинної системи, сечо-
вого і жовчного міхурів та шлунка. Ця вправа також 
сприяє поступовому збільшенню рухливості сугло-
бів, зростанню еластичності зв’язок, у результаті 
чого суб’єктивно цю вправу стає легше виконати.

Отримані нами результати свідчать про досто-
вірні (р < 0,05) зміни електричної активності мери-
діанів унаслідок виконання статичної вправи. 
Можна припустити можливість проведення дослі-
джень впливу різних статичних фізичних вправ на 
організм людини з допомогою методу оцінки ЕА 
меридіанів тіла людини.

Під час виконання вправи (пози Віпаріта-Корані) 
визначено характеристики нервово-м’язових коор-
динацій, що і пояснює деякою мірою вплив вправи 
на функціонування внутрішніх органів. Отже, вико-
нання цієї вправи значно активізує функції тонкого і 
товстого кишечників, печінки, нирок, імунної та лім-
фатичної систем. Виконання ціє вправи пригнічує 
активність, тобто сприяє відпочинку, органів дихання, 
серцево-судинної системи, селезінки та підшлунко-
вої залози, сечового та жовчного міхурів, шлунка.

На жаль, результати наших досліджень складно 
порівняти з даними інших дослідників, оскільки 
в існуючих джерелах [1; 4; 9] вказано, що виконання 
вправи Віпаріта-Корані впливає на конкретні органи, 
але невідомо, посилює чи пригнічує їхні функції.

Спираючись на думку авторів [2; 6; 11], вплив 
виконання асан Хатха-Йоги (які також є статич-
ними вправами) на організм пов’язаний, зокрема, 
зі змінами положення внутрішніх органів за зміни 
положення тіла або зміною кровонаповнення судин  
у різних частинах тіла зі зміною пози. Отже, під час 
виконання Віпаріти-Корані відбувається перерозпо-
діл крові із судин нижніх кінцівок у тулуб і внутрішні 
органи, кровоплин стає більш інтенсивним у вісце-
ральних органах, що веде до змін у їх функціонуванні.

Результати проведених досліджень дають змогу 
зрозуміти, що досліджена нами статична вправа, 
аналогічна позі Віпаріта-Корані в Хатха-Йозі, має 
досить суттєвий вплив на організм людини. Для 
глибшого розуміння механізмів процесів, які відбу-
ваються в організмі людини під час виконання цієї 
вправи, потрібно продовжити дослідження з вико-
ристанням інших методів. Також уважаємо доціль-
ним подальше вивчення впливу інших доступних 
асан Хатха-Йоги як методом акупунктурної діа-
гностики, так і з використанням інших методик.

Висновки. У результаті проведених дослі-
джень встановлено, що обрана нами методика 
акупунктурної діагностики дає змогу визначати 
електричну активність меридіанів тіла людини 
під час виконання статичних фізичних вправ.

Під час вивчення впливу статичної вправи, 
подібної за виконанням до пози Віпаріті-Корані 
з Хатха-Йоги, встановлено підвищення електрич-
ної активності в меридіанах тіла людини, які, 
за даними літератури, відповідають за функції тон-
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Рис. 3. Діаграма показників акупунктурної діагностики (мкА) 
до, під час та після виконання вправи

Умовні позначення: меридіани легенів (Р), перикарда (Mc), серця (С), 
лімфатичної та імунної систем (TR), тонкого (IG) і товстого (GI) киш-
ківників, селезінки та підшлункової залози (RP), печінки (F), нирок (R), 
сечового (V) і жовчного (VB) міхурів, шлунка (E)
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кого і товстого кишечника, підшлункової залози, 
селезінки, печінки, жовчного міхура, нирок. Також 
ця вправа викликає зниження електричної актив-
ності в репрезентативних точках органів дихання, 
серцево-судинної системи, сечового і жовчного 
міхурів і шлунка.

Можна запропонувати використання цієї мето-
дики дослідження впливу статичних вправ на орга-
нізм людини поряд з іншими загальноприйнятими 
науковими методами.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Відомо, що формування та збереження здоров’я 
громадян є стратегічним завданням кожної дер-
жави, тому що від стану здоров’я населення зале-
жить добробут країни загалом. Саме тому потреба 
суспільства у формуванні здорового покоління 
завжди було та залишається актуальною. Осо-
бливо значущим є саме здоров’я дітей, підлітків і 
молоді, адже, за оцінками фахівців, близько 70% 
хвороб у дорослого населення є наслідком умов і 
способу життя в дитячі та юнацькі періоди життя.

У 50-х роках ХХ сторіччя структура захворюва-
ності населення розвинених країн зазнала вели-
ких кардинальних змін. Провідні науковці в галузі 
медицини усвідомили, що головний чинник, який 
значною мірою зумовлює стан здоров’я людей, є не 
рівень медичного обслуговування, а спосіб життя. 
Також виявлені фактори ризику хвороб цивілізації: 
психоемоційний стрес, гіподинамія, нераціональне 
харчування, екологічні фактори різних масштабів.

Сучасні медики та науковці наголошують на 
необхідності формування культури здоров’я з ран-
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Стаття присвячена одній із актуальних 
проблем сучасної молоді шкільного віку – під-
вищенню рівня рухової активності. Зокрема, 
досить тривалий час науковці звертають 
увагу на необхідність перебудови навчально-
виховного процесу в загальноосвітніх 
навчальних закладах і безпосереднього впро-
вадження сучасних інноваційних підходів у 
систему навчання з урахуванням психофізі-
ологічних закономірностей розвитку дітей 
і підлітків, сучасного соціально-економічного 
стану в Україні.
Особливої гостроти набуває необхідність 
подолання кризового стану, у якому, на жаль, 
перебуває чинна система фізичного вихо-
вання школярів у державі, зокрема дітей 
основного шкільного віку. Пошуку шляхів удо-
сконалення системи фізичного виховання 
школярів середньої ланки школи присвячені 
численні наукові дослідження [4].
Надзвичайно вагомого значення набу-
ває процес фізичного виховання школярів 
основної школи, адже фізичне виховання 
не лише сприяє формуванню фізичного 
здоров’я учня, а й допомагає адаптуватися 
до сучасних умов життя, покращити пси-
хічні та соціальні складники здоров’я молоді, 
сприятиме розвитку розумових і творчих 
здібностей.
Фахівці в галузі фізичного виховання пере-
конливо доводять, що підвищення фізич-
ного стану дітей середнього шкільного 
віку можливо тільки в разі застосуванні 
комплексного підходу до його оцінювання 
з наступним розробленням заходів покра-
щення й удосконалення процесу фізичного 
виховання [5].
Провідним фактором, що негативно позна-
чається на здоров’ї дітей, є великий дефі-
цит рухової активності, який спостеріга-
ється в молодшій і середній ланках школи. 
Дослідження свідчать, що на сидячу роботу 
в школі та домашні завдання сучасні школярі 
на добу витрачають 8–10 годин у почат-
ковій, 9–11 годин в основній і 10–13 годин 
у старшій школі. За даними статистики, 
під час переходу дитини з молодшої школи 
до основної рівень рухової активності посту-
пово знижується, як наслідок, погіршується 
стан здоров’я.
Ключові слова: фізичне виховання, аеро-
біка, здоров’я, школярі, рухова активність.

The article deals with one of the urgent prob-
lems of pupils’ school age – increase the level 
of physical activity. For a long time, scientists 
pay attention to the need for restructuring of 
the educational process in secondary schools 
and the direct introduction of modern innovative 
approaches in the education system, taking into 
account the psychophysiological regularities of 
children and teenagers development of the cur-
rent socio-economic status in Ukraine.
The process of physical education of elementary 
school students is extremely important. After all, 
physical education not only helps to shape the 
physical health of the student, but also helps to 
adapt to modern living conditions, improve the 
mental and social components of youth health, 
will promote the development of mental and cre-
ative abilities.
There is a particular problem need to overcome 
the crisis, which, unfortunately, existing in the 
pupils’ system of physical education inside coun-
try, including primary school age children. The 
search for ways to improve the physical educa-
tion system of middle school pupils is devoted to 
numerous scientific researches.
The process of pupils’ physical education of ele-
mentary school is extremely important. After all, 
physical education helps to shape not only the 
physical health of the student, but also helps to 
adapt to modern living conditions, improve the 
mental and social components of youth health, 
will promote the development of mental and cre-
ative abilities.
Physical education experts are convincingly 
arguing that improving the physical condition 
of middle school age pupils is possible only 
when applying a comprehensive approach 
to its assessment, followed by the development 
of measures to improve and improve the process 
of physical education.
The main factor which is negatively affected 
on children health is the large lack of physical 
activity observed in the elementary and second-
ary schools. Studies show that sedentary work 
pupils spend 8–10 hours in elementary school, 
9–11 hours in primary school, and 10–13 hours 
in high school for daytime work and homework. 
According to statistics, the transition from primary 
school to primary school level of physical activity 
gradually decreases, as a consequence – dete-
riorating health.
Key words: physical education, aerobics, 
health, pupils, physical activity.
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нього дитинства, а фахівці розглядають форму-
вання здоров’я дитини в трьох аспектах:

 – по-перше, формування оптимальної гармо-
нійної конституції засобами постійного контролю 
розвитку дитини й управління ним;

 – по-друге, систематичне формування фізич-
ного здоров’я дитини – це постійне нарощування 
потенціалу та функціонального резерву шляхом 
застосування тренувальних впливів;

 – по-третє, неспецифічна профілактику захво-
рювань, яка тісно пов’язана з другим.

Найвищим порівняно з іншими віковими гру-
пами населення держави є темп зростання захво-
рюваності серед дитячого й особливо шкільного 
населення. За даними Міністерства охорони 
здоров’я України, близько 88% дітей мають сер-
йозні відхилення в стані здоров’я, понад 55% – 
незадовільну фізичну підготовленість. Із 2012 року 
по 2019 рік захворюваність дітей збільшилася на 
25,1%, а підлітків – на 22,7%. Низка авторів від-
мічає, що діти середнього шкільного віку характе-
ризуються високим рівнем захворюваності й низь-
ким рівнем фізичного здоров’я. До категорії дітей 
середнього шкільного віку належать учні 5–9 кла-
сів, це діти у віці 9–15 років.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Доведено, що провідним показником здоров’я 
дитини є фізичний розвиток. Середній шкільний 
вік характеризується хвилеподібним розвитком 
опорно-рухового апарату. Довжина тіла в цей 
період зростає більше, ніж маса тіла. Завершу-
ється розвиток кісткового скелета. Суглоби досить 
рухливі, зв’язковий апарат еластичний. Швидкими 
темпами розвивається й зміцнюється м’язова сис-
тема. До 12–15 років відбувається формування 
взаємодії м’язів-антагоністів, як наслідок, підви-
щуються координаційні здатності підлітків. Цей вік 
найбільш сприятливий для цілеспрямованого роз-
витку рухливості в суглобах.

У поєднанні з такими факторами, як неспри-
ятливі соціальні та екологічні умови, генетична 
схильність, суттєвий вплив на здоров’я школярів 
12–15-річного віку мають фактори, які безпосеред-
ньо пов’язані з процесом навчання у школі. Також 
негативно позначається на здоров’ї дітей великий 
дефіцит рухової активності, який спостерігається 
в молодшій і середній ланках школи. Дослідження 
свідчать, що на сидячу роботу в школі та домашні 
завдання сучасні школярі на добу витрачають 
8–10 годин у початковій, 9–11 годин в основній і 
10–13 годин у старшій школі. За даними статис-
тики, під час переходу дитини з молодшої школи до 
основної рівень рухової активності поступово зни-
жується, як наслідок, погіршується стан здоров’я.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Особливу занепокоєність 
викликає фізичний стан 12-річних дітей, серед 
яких із кожним роком збільшується кількість різ-

номанітних захворювань психічного та соматич-
ного характеру. Перевантаження, що відчувають 
школярі цього віку в період адаптації до навчання 
в основній школі, часто є причиною виникнення 
в них стану помірної перевтоми, яка в результаті 
може стати причиною розвитку важких або хроніч-
них порушень здоров’я, розвитку психосоматич-
них, нервових та інших видів захворювань [2].

Сучасні дослідження засвідчують, що під час 
формування потреб людини у відповідній руховій 
активності провідну роль відіграють три фактори [3]:

1) вплив спортивних традицій, які панують 
у сім’ї, що є найбільш сильними за своїм впливом;

2) взаємозв’язок сфери мотивації та очікуваних 
результатів від занять фізичними вправами;

3) самоорганізація живих систем і загальні 
закономірності їх розвитку, які визначають взаємо-
дію культурних, соціальних факторів і біологічних 
потреб людини в процесі формування свідомості 
й активності.

Мета статті – вивчення мотиваційних пріорите-
тів школярів 12–15 років і їхніх інтересів у сфері 
фізичної культури, а також провідних факторів, які 
впливають на їх формування, з можливістю залу-
чити більше дітей до систематичних занять фізич-
ною культурою та спортом і впливати на процес 
їхнього фізичного виховання.

Виклад основного матеріалу. Наукові дослі-
дження засвідчують, що особливості мотивів та 
інтересів школярів і людини загалом до занять 
фізичними вправами залежать від віку й статі [1]. 
Установлено, що формування мотивів розпочи-
нається тоді, коли з’являється мета. Мета занять 
може бути різною в школярів різних вікових груп 
(рис. 1).

Аналіз проведеного анкетування показав, 
що основні причини, які є стимулом до занять 
руховою активністю у хлопців основного шкіль-
ного віку, такі: активний відпочинок – 33% (n=10), 
досягнення високих спортивних результатів – 27% 
(n=8). Значну кількість хлопців у заняттях фізич-
ними вправами приваблює також покращення 
стану здоров’я (n=5) і спілкування з друзями (n=5). 
Крім того, частину хлопців основної школи турбує 
проблема нормалізації маси тіла – 7% (n=2) опи-
таних хлопців (рис. 2).

Серед причин, які стимулюють до занять рухо-
вою активністю більшість дівчат основного шкіль-
ного віку, є спілкування з друзями – 33% (n=10), 
також велика кількість дівчат цієї вікової групи 
займається спортом задля активного відпочинку, 
кожна п’ята дівчина вбачає в заняттях фізичними 
вправами досягнення високих спортивних резуль-
татів – 20% (n=6).

Основні причини, які стають вагомою пере-
поною до занять фізичною культурою школярів 
12–15 років, такі: у для дівчат насамперед брак 
часу – 23% (n=7), відсутність друзів – 13% (n=4), 
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відсутність зручного та красивого одягу – 10% 
(n=3), найбільшу кількість відповідей ми отри-
мали на відповідь «Нічого не заважає» – 53% 
(n=16); для хлопців брак часу – 33% (n=10) – є 
найсуттєвішою перепоною, відсутність друзів, із 

якими відвідували б заняття, – 17% (n=5), 10% 
(n=3) не мають зручного та красивого одягу. І так 
само, як і в дівчат, найбільшу кількість відповідей 
ми отримали на відповідь «Нічого не заважає» – 
40% (n=12) (рис. 3).
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Рис. 1. Розподіл відповідей на питання «Яким видом спорту Ви займаєтесь?»  
серед хлопців, %

Рис. 2. Структура мотивів, які спонукають школярів 12–15 років  
до занять фізичними вправами, %

Рис. 3. Причини, які заважають школярам 12–15 років займатися фізичними вправами, %
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За результатами тестування фізичних якостей, 
які передбачені програмою з фізичної культури 
для учнів 7–9 класів, найкращі показники хлопці та 
дівчата показали з бігу на 30 м, хлопці – у стрибку 
в довжину з місця, дівчата – у нахилі тулуба впе-
ред із положення сидячи (таблиця 1).

Висновки. Проведений аналіз даних спеціаль-
ної науково-методичної літератури свідчить про те, 
що чинна система фізичного виховання школярів 
основної школи в Україні потребує реформування. 
Потрібне оновлення змісту і структури фізичного 
виховання учнів. Українськими дослідниками про-
водиться активний пошук можливостей подолання 
кризових явищ у фізичному виховання учнівської 
молоді, але залишаються неповною мірою розро-
блені підходи до використання засобів фізичного 
виховання з метою комплексного впливу на фізич-
ний, психічний, а також соціальний компоненти 
здоров’я школярів. 

Результати аналізу джерел інформації дають 
змогу припустити, що для вирішення проблеми 
покращення фізичного та психічного станів шко-
лярів 12–15 років у процесі фізичного виховання 
значний потенціал має використання елементів 
аеробіки у фізичному вихованні.

Результати експериментів визначили особли-
вості фізичного стану дітей основного шкільного 
віку. Отже, антропометричні показники свідчать, 
що у школярів 12–15-річного віку досить часто 
(26,7%) зустрічається дисгармонійний фізичний 
розвиток, простежується тенденція збільшення 
кількості підлітків з невідповідністю розвитку 
окружності грудної клітки ДТ як у бік збільшення 
через надлишок МТ (11,7%), так і в бік зменшення 
через недостатній розвиток окружності грудної 
клітки (13,3%).

Проведене тестування рівня фізичної підго-
товленості виявило, що достатній рівень розвитку 
швидкісно-силових якостей мають 70,0% школярів 

основної школи, спритності – 58,3%, швидкості – 
92,3% учнів. Найгірші результати учні середнього 
шкільного віку показали в розвитку гнучкості (осо-
бливо у хлопців), достатній рівень установлено 
в 36,7% дівчат.

Результати вивчення мотивації учнів 12–15-річ-
ного віку до занять фізичними вправами підтвер-
джують значний потенціал уроків за шкільною 
програмою з фізичної культури, адже більшості 
опитаних школярів уроки фізичної культури подо-
баються, але також вони висловлюють бажання 
збільшити кількість уроків із ігровими та змагаль-
ними моментами.

Результати аналізу джерел літератури стали 
основою для організації фізичного виховання 
12-15-річних школярів, яка враховує раціональне 
співвідношення та використання традиційних 
засобів фізичного виховання й різних елементів 
аеробіки в різнопланових формах занять фізич-
ним виховання для покращення фізичного, психіч-
ного та соціального компонентів здоров’я.
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Таблиця 1
Фізичні якості учнів 12–15 років, які мають достатній і високий рівні розвитку, % (n=60)

Клас Біг на 30 м «Човниковий» біг 
4х9 м 

Стрибок у довжину  
з місця

Нахил тулуба вперед  
із положення сидячи

% % % %
Дівчата

7, n=10 60 40 60 70
8, n=10 60 70 40 60
9, n=10 70 40 50 50

Хлопці
7, n=10 70 60 60 40
8, n=10 80 50 60 20
9, n=10 70 70 70 10
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Сучасні Олімпійські ігри виглядають більш 
пристосованими до сучасних умов розвитку 
суспільства, орієнтовані на високі спортивні 
досягнення, де рекорди, перемоги розгляда-
ються як основна цінність олімпійського руху.
У статті дається характеристика  осно-
вним кількісним показникам Ігор Олімпіад та 
Зимових Олімпійських ігор, до яких ми відне-
сли: кількість ігор, що відбулися; кількість 
національних Олімпійських комітетів (НОК) 
країн, які взяли участь в іграх; загальну кіль-
кість спортсменів-олімпійців; кількість чоло-
віків і жінок, які взяли участь в іграх; кількість 
розіграних комплектів нагород; кількість 
країн, які завоювали олімпійські медалі різ-
ного ґатунку.
Еволюція основних кількісних характерис-
тик відбувається протягом усіх років про-
ведення сучасних Ігор Олімпіад та Зимових 
Олімпійських ігор. 
Натепер міжнародний олімпійський рух 
об’єднує 205 країн світу. Саме таку кількість 
команд було представлено на Іграх XXXІ 
Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро. За 112 
років проведення Ігор Олімпіад кількість НОК 
збільшилася майже в 15 разів.
Щодо кількості спортсменів, які виступали 
на Іграх Олімпіад, також спостерігається 
тенденція зростання. Так, у 2016 році в Ріо-
де-Жанейро спортсменів було в 45 разів 
більше, ніж на Іграх I Олімпіади в 1896 році.
Помітне зростання жінок-учасниць Ігор 
Олімпіад протягом усього періоду. Якщо 
в Атланті в 1996 році на XXVI Іграх жінки 
становили 34% від усіх учасників, то 
в 2016 році їх стало 42,5%.
Позитивна динаміка зафіксована і в кіль-
кості комплектів медалей, що розігрува-
лися. Якщо на Іграх I Олімпіади атлети 
змагалися в 47 видах програми, то в 2016 
році в Ріо-де-Жанейро кількість комплектів 
нагород зросла до 306, тобто збільшилася 
в 15,5 раза.
З кожними черговими іграми зростає кіль-
кість НОК, чиї спортсмени завойовують 
медалі різного ґатунку. Якщо на Іграх I Олім-
піади в 1896 році таких країн було всього 114, 
то в 2016 році їх виявилося 205. Це більше, 
ніж в 6 разів. Позитивна динаміка очевидна.

Ключові слова: Олімпійські ігри, програма, 
МОК, спортсмени, характеристики, НОК.

Modern Olympic Games look more adapted to 
modern conditions of society, oriented to high 
sports achievements, where records, victories 
are considered as the main value of the Olympic 
movement.
The article describes the main quantitative 
characteristics of the Olympics, which we have 
included: the number of games that took place; 
the number of National Olympic Committees 
(NOCs) took part in the Games; the total num-
ber of Olympic athletes; the number of men 
and women who participated in the games; 
the number of prize sets played; the number 
of countries that have won Olympic medals  
of different grades.
An evolution of the standard features take place 
during the years all the modern Olympics. Cur-
rently, the international Olympic movement is 
located in 205 countries. The same number of 
teams was represented at the XXXI Olympics 
2016 in Rio de Janeiro. For 112 years of the 
Olympics, the number of NOCs has increased 
almost in 15 times. The number of athletes 
competing at the Olympics is also rising. So, in 
2016 in Rio de Janeiro the number of athletes 
was 45 times more than at the Games I Olym-
pics in 1896.
The visible growth of women-participants at 
the Olympics was observed throughout the 
period. For example, if in Atlanta in 1996 at the 
XXVI Games, the women accounted for 34% of 
all participants, then in 2016, they were 42.5%. 
Positive dynamics is also traced recorded and 
contained in the set of medals being played. 
If at  Olympics athletes competed in 47 kinds 
of programs, then in 2016 in Rio de Janeiro 
the number of sets increased to 306, that is 
increased in 15.5 times.
With each regular games, the number of NOCs is 
growing and their athletes win medals of different 
grades countries. If there were only 114 countries 
at the Games of the I Olympiad in 1896, then 
there were 205 countries in 2016 more in six 
times. A positive dynamic is obvious.
Key words: Olympic Games, Programs, IOC, 
Athletes, Features, NOC.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Фахівці вважають, що в Олімпійських іграх необ-
хідно змінити етичні принципи олімпізму, зробити їх 
більш утилітарними, пристосованими до сучасних 
умов розвитку суспільства. Ігри мають бути орієн-
товані на високі спортивні досягнення, де рекорди, 
перемоги вважатимуться основною цінністю олім-
пійського руху, а спортсмен високого класу, рекор-
дсмен, переможець Олімпійських ігор – ідеалом 
[1, с. 91–112; 10, с. 384; 12, с. 45–47].

Природно, що в такій ситуації серед учених 
робляться найрізноманітніші, часом протилежні 
прогнози розвитку олімпійського руху, ідеалів, 
принципів олімпійського спорту і самих Олімпій-
ських ігор [6, с. 46; 7, с. 384]. 

Сучасний стан Ігор Олімпіад та Зимових Олім-
пійських ігор відрізняється з кожним проведенням: 
змінюється кількість національних Олімпійських 
комітетів (НОК), збільшується  кількість учасни-
ків,  змінюється співвідношення чоловіків і жінок, 
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що беруть участь; змінюється кількість  комплектів 
нагород; кількість країн, які завоювали олімпійські 
медалі [2, с. 260; 3, с. 408]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Натепер питання олімпійського руху, еволюцій-
них змін у програмі Олімпійських ігор вивчається 
багатьма фахівцями з фізичного виховання та 
спорту і надалі залишається актуальним для 
подальших досліджень [1, с. 91–112; 2, с. 260; 
3, с. 408; 4, с. 641–640; 10, с. 384; 14, с. 43–56].

Науковому обґрунтуванню дослідження еволю-
ції основних кількісних характеристик Ігор Олімпіад 
та Зимових Олімпійських ігор присвячені роботи 
таких учених: С. Бубки, М. Булатової, О. Вацеби, 
В. Єрмолової, Н. Москаленка, Ю. Олійника, В. Пла-
тонова, Я. Тимчака, О. Томенка, Ю. Юхимчук та ін. 
[2, с. 260; 3. с. 408; 4, с. 641–640; 10, с. 384].

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. У статті представлена 
сучасна еволюційна характеристика Ігор Олім-
піад та Зимових Олімпійських ігор, зібрана кіль-
кість учасників (чоловіків, жінок), кількість НОК, 
що збільшувались протягом років проведення. 
У статті вказано співвідношення щодо представ-
ництва НОК в іграх та завойованих медалей.

Мета статті – теоретично дослідити еволюцію 
основних кількісних характеристик Ігор Олімпіад 
та Зимових Олімпійських ігор. 

Виклад основного матеріалу. Систематизо-
вані й узагальнені кількісні характеристики Олім-
пійських ігор представлені в різних довідниках, 
енциклопедіях, окремих публікаціях [1, с. 91–112; 
3, с. 408; 5, с. 5–15; 7, с. 384; 9, с. 180; 13, с. 16–21].

У таблиці 1 представлені основні кількісні 
характеристики Ігор Олімпіад з 1896 по 2016 рр.

Аналіз розглянутих характеристик показав, що 
кількість НОК країн, що беруть участь в Іграх Олім-
піад, за 112 років їх проведення збільшилася майже 
в 15 разів. Так, на Іграх I Олімпіади в Афінах у 
1896 році виступали спортсмени всього від 14 НОК 
країн, а в 2016 році в Ріо-де-Жанейро – від 207.

Однак збільшення кількості НОК країн, що 
беруть участь в Іграх Олімпіад, відбувалося не 
завжди лінійно. В історії проведення Олімпій-
ських ігор траплялися періоди, коли на наступних 
Іграх Олімпіад учасників виявлялося менше, ніж 
на попередніх. Такий факт спостерігався чотири 
рази: в 1904 році на Іграх III Олімпіади в Сент-Луїсі 
(США), в 1932 році на Іграх X Олімпіади в Лос-
Анджелесі (США), в 1976 році на Іграх XXI у Мон-
реалі (Канада) і в 1980 році на Іграх XXII Олімпіади 
в Москві (СРСР).

Якщо причиною перших двох фактів може бути 
пояснення з позиції віддаленості місця проведення 
Олімпійських ігор від Європи, фінансових трудно-
щів НОК і у спортсменів деяких європейських та 
азіатських країн, то наступні факти були зумовлені 
причинами виключно політичного характеру.

На XXI Олімпіаді 1976 року в Монреалі на знак 
протесту проти запрошення на Ігри Нової Зелан-
дії, що підтримувала спортивні контакти з ПАР, 
28 африканських країн (Ефіопія, Лівія, Туніс, 
Алжир і ін.) відмовилися від участі в змаганнях і 
покинули Монреаль.

У зв’язку із введенням радянських військ до 
Афганістану понад 30 країн (США, ФРН, Япо-
нія, КНР та ін.) бойкотували XXII Олімпійські ігри 
1980 року в Москві.

Таким чином, можна констатувати, що кількість 
учасників НОК різних країн в Іграх Олімпіад раніше 
залежала від економічного стану самих країн 
і від політичної ситуації в світовому масштабі. 
На поточний момент у зв’язку з фінансовою допо-
могою МОК багатьом НОК і окремим талановитим 
спортсменам економічні проблеми, що перешко-
джали збільшенню кількості НОК в Олімпійських 
іграх, багато в чому нівельовані. Політична ситуа-
ція в світі мало залежить від МОК (хоча такі спроби 
і робляться), але залишається досить вагомим 
чинником  для кількісної характеристики ігор.

Кількість спортсменів, які змагаються на Іграх 
Олімпіад, так само, як і кількість НОК, що беруть 
участь в Олімпійських іграх, постійно зростала. 
Так, у 2016 році в Ріо-де-Жанейро спортсменів 
було в 45 разів більше, ніж на Іграх I Олімпіади в 
1896 році. Однак останнім часом МОК намагається 
обмежувати кількість учасників Олімпійських ігор у 
межах 11000 осіб. Це зумовлено організаційними 
проблемами країн, які проводять Ігри, обмеженим 
часом проведення змагань, забезпеченням необ-
хідної безпеки учасникам та вболівальникам і т.д.

Проте якщо загальна кількість олімпійців на 
останніх чотирьох Олімпіадах (за 12 років) зросла 
незначно (всього на 5,8%), то частка жінок спортс-
менок у ньому істотно збільшилася. Якщо в Атланті 
в 1996 році на XXVI Іграх жінки становили 34% від 
усіх учасників, то в 2016 році їх стало 42,5%. І це 
все при тому, що в Іграх I Олімпіади жінки не брали 
участь, а на Іграх II Олімпіади їх було всього 2,3% 
від загальної кількості атлетів.

Позитивна динаміка зафіксована і в кількості 
комплектів медалей, що розігрувалися на Іграх 
Олімпіад. Якщо на Іграх I Олімпіади атлети зма-
галися в 47 видах програми, то в 2016 році в Ріо-
де-Жанейро кількість комплектів нагород зросла 
до 306, тобто збільшилася в 15,5 раза. Однак на 
останніх трьох Олімпіадах (за 8 років) ця кіль-
кісна характеристика практично не змінюється, 
вона зросла всього лише на 0,67%. Така ситуація 
також цілком з’ясовна з усталеною позиції МОК – 
не збільшувати в програмі Олімпійських ігор кіль-
кості видів спорту, кількості учасників змагань, а 
також кількості комплектів медалей, за які боро-
тимуться атлети.

З кожними черговими Іграми Олімпіад зростає 
кількість НОК, чиї спортсмени завойовують медалі 
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різного ґатунку. Якщо на Іграх I Олімпіади в 1896 році 
таких країн було всього 114, то в 2016 році їх вияви-
лося 205. Це більше, ніж у 6 разів. 

Однак якщо розглядати в процентному співвід-
ношенні кількість НОК, які отримали олімпійські 
нагороди, і загальну кількість НОК, що взяли участь 
в Іграх Олімпіади, то ситуація виглядає прямо про-
тилежно. На Іграх I і II Олімпіади жодна з країн-
учасниць не залишилася без олімпійських меда-
лей (100% результат), а в Ріо-де-Жанейро  2016 р. 
тільки 79 НОК (42,1%) могли радіти успіху своїх 
спортсменів. Причому в Римі в 1960 році  53,0% 
країн-учасників вибороли нагороди.

У таблиці 2 представлені основні кількісні 
характеристики Зимових Олімпійських ігор з 
1924 по 2018 роки.

Аналіз розглянутих характеристик показав, що 
кількість НОК країн, що беруть участь у Зимових 
Олімпійських іграх, також постійно збільшується. 

За 94 роки їх проведення цей показник виріс 
майже в 6 разів. Так, на I Зимових Олімпійських 
іграх в Шамоні в 1924 році виступали спортсмени 
всього від 16 НОК країн, а в 2018 році у Пхьонч-
хан – 92. Значно розширюється і географія НОК. 
Якщо раніше в зимових іграх брали участь спортс-
мени з Європи, Північної Америки, то зараз вони 
представляють також Австралію, Південну Аме-
рику, Азію і Африку.

Як і у випадку з Іграми Олімпіад збільшення 
кількості НОК країн, що беруть участь у Зимо-
вих Олімпійських іграх, відбувалося не на кожних 
наступних змаганнях. Ця подія спостерігалася 
тричі: в 1932 році на III Зимових Олімпійських 
іграх у Лейк-Плесіді (США), в 1960 році на VIII 
Зимових Олімпійських іграх у Скво-Веллі (США) 
і в 1972 році на XI Зимових Олімпійських іграх 
в Саппоро (Японія). З огляду на дальність місця 
проведення Зимових Олімпійських ігор від біль-
шості європейських країн, можна також пояснити ці 
факти з позиції фінансових труднощів НОК деяких 
країн, які не змогли делегувати своїх спортсменів.

Після 1980 року з кожним проведенням Зимо-
вих Олімпійських ігор кількість НОК, що беруть 
участь у змаганнях, постійно зростає.

Так, у 2018 році у Пхьончхані спортсменів було 
майже в 12 разів більше, ніж на I Зимових Олімпій-
ських іграх у 1924 році. Однак і тут останнім часом 
МОК намагається обмежувати кількість спортсме-
нів учасників Олімпійських ігор у межах 3000 осіб. 
Це пов’язано з тими ж проблемами, що і на Іграх 
Олімпіад, які проводяться в літній час.

Так, загальна кількість олімпійців на остан-
ніх трьох Зимових Олімпійських іграх (за 8 років) 
зросла лише на 15,3%. Однак кількість жінок 
спортсменів у них також істотно збільшилася. 
Якщо на I Зимових Олімпійських іграх у Шамоні 
в 1924 році жінки становили 4,3% від усіх учасни-
ків, то в 2018 році їх стало 42,6%, тобто стільки ж, 

як і на останніх Іграх Олімпіади 2008 року в Пекіні. 
Позиція МОК щодо участі жінок в Олімпійських 
іграх очевидна.

Послідовно збільшується і кількість комплек-
тів медалей, що розігруються на Зимових Олім-
пійських іграх. Якщо на I Зимових Олімпійських 
іграх атлети змагалися в 14 видах програми, то 
в 2018 році у Пхьончхані кількість комплектів наго-
род зросла до 102, тобто збільшилася в 6,2 раза. 

Однак на останніх трьох зимових Іграх 
(за 8 років) темпи приросту цієї кількісної харак-
теристики сповільнилися. Її приріст становив 
усього 10,3%.

Така  ситуація також цілком з’ясовна з уста-
леною позиції МОК: не збільшувати надалі в про-
грамі Зимових Олімпійських ігор кількість видів 
спорту, кількість учасників змагань, а також кіль-
кість комплектів медалей, за які боротимуться 
атлети. Так само, як і на Іграх Олімпіад, що про-
водяться влітку, з кожними черговими Зимовими 
Олімпійськими іграми зростає кількість НОК, чиї 
спортсмени завойовують медалі різного ґатунку. 
Якщо на I Зимових Олімпійських іграх у 1924 році 
таких країн було всього 10, то в 2018 році у Пхьонч-
хані їх стало 28, тобто більше в 2,6 раза. Однак 
на попередніх Зимових Олімпійських іграх у Сочі в 
2014 році НОК, чиї спортсмени отримали олімпій-
ські медалі було 26. 

Це говорить про те, що темпи зростання такої 
кількісної характеристики зовсім сповільнилися. 

Якщо розглядати в процентному співвідношенні 
кількість НОК, які отримали олімпійські нагороди, і 
загальну кількість НОК, які взяли участь в Зимових 
Олімпійських іграх, то ситуація виглядає інакше.

На перших трьох Олімпійських іграх частка 
НОК, що беруть участь у розподілі нагород, ста-
новила 63–85%, а на останніх XXIІІ Зимових Олім-
пійських іграх зменшилася до 30%. Тобто конку-
ренція на Зимових Олімпійських іграх серед НОК 
зростає, а кількість реальних претендентів на 
олімпійські нагороди не збільшується.

Висновки. Отже, повну інформацію про всі 
компоненти змісту Олімпійських ігор можна отри-
мати, тільки вивчивши всю їх історію становлення 
і розвитку, використавши еволюційний підхід. 
У результаті вдалося виявити основні тенденції 
та закономірності розвитку сучасних Олімпійських 
ігор. Перш за все необхідно відзначити кількісне 
зростання як національних Олімпійських комітетів, 
так і спортсменів, що беруть участь в Олімпійських 
іграх. Також очевидно, що останніх років прове-
дення Олімпійських ігор значно зросла кількість 
участі жінок у різних змаганнях.

Наступні перспективні дослідження у цьому 
напрямі можна пов’язати з еволюцією програми 
Олімпійських ігор, еволюцією популярності Ігор 
Олімпіад та Зимових Олімпійських ігор, еволюцією 
Олімпійського ритуалу, символіки та атрибутики. 
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У науковому дослідженні розглядається 
проблема менеджменту різних спортивних 
організацій в Україні. Мета дослідження – 
вивчення специфіки функціонування менедж-
менту спортивних організації та шляхів 
розвитку менеджерів спортивної індустрії 
в Україні. Методи дослідження: теоретич-
ний аналіз спеціальної науково-методичної 
літератури, документальних матеріалів, 
абстрагування, логіко-теоретичний аналіз, 
метод систематизації. У статті виокрем-
лено найпоширеніші види менеджменту, 
типів і стилів керівництва.
Майбутнє спортивного менеджменту 
перебуває в руках нового покоління осіб, які 
повинні мати управлінські знання, навички 
і вміння, бути визнаними і титулованими 
спортсменами, тренерами, практиками 
тощо, але на даний момент, на жаль, таких 
людей одиниці. Сьогоднішньому ринку влас-
тива невизначеність ситуації і підприєм-
ницький ризик. Сучасне суспільство вимагає 
від менеджерів самостійності і відповідаль-
ності за ухвалені рішення. Професіоналізм 
спортивного менеджера проявляється у 
знанні технології управління організацією 
та законів ринку, в умінні організувати зла-
годжену роботу колективу і прогнозувати 
розвиток організації.
Надзвичайно важливо зважати на таке: 
менеджери повинні бути професійно підго-
товленими не лише у сфері управління; вони 
мають професійно розбиратися у специфіці 
послуг фізичного виховання і спорту, знати 
сутність і зміст педагогічної діяльності в 
задоволенні потреб та спортивно-оздоров-
чих інтересів населення різних соціально-
демографічних груп, уміти реалізовувати 
ці знання на практиці. Отже, багатогран-
ність менеджменту у фізичній культурі і 
спорті затруднює його уявлення у вигляді 
чітко сформульованих правил, наявність 
рецептів діяльності і поготів. Тому сучас-
ний менеджмент у фізичній культурі і спорті 
повинен розглядатися як система найбільш 
загальних уявлень про спортивно-оздоровчі 
організації та «внутрішньофірмові» управ-
ління ними, як нова «управлінська кампа-
нія». Під терміном «кампанія» ми розуміємо 
напрям думок і принципи конкретних дій 
учасників цивілізованих ринкових відносин. 
Для продукту фізкультурно-оздоровчих 
послуг – це спосіб мислення і дій, які реалі-
зуються стосовно споживачів, посередників, 
конкурентів, персоналу організації, а також 
товарної, цінової, комунікаційної та збутової 
політики.
Категорія фахівців із тактичним рівнем най-
більш затребувана на ринку праці, оскільки 
саме менеджери беруть участь у проєкту-
ванні та розробленні рішень поставлених 
завдань. Подано низку посад менеджерів у 
спорті для вирішення стратегічних питань 
і тактичних компонентів, які представлені у 
структурі фізкультурно-спортивних органі-
зацій. Саме ця категорія менеджерів є най-
більш конкурентною та затребуваною на 
ринку праці. Ці топ-менеджери стали про-

відниками змін у спортивній галузі відколи діє 
ринкова система економіки.
Ключові слова: ринок, менеджер, організа-
ція, спорт, рівень.

In this research study considers the problem of 
management of various sports organizations in 
Ukraine. The purpose of the study: specific fea-
tures of functioning of the organization manage-
ment of sports and the development of managers 
of sports industry in Ukraine. Research methods: 
theoretical analysis of special scientific-methodi-
cal literature, documentaries, abstraction, logical-
theoretical analysis, systematic method. The 
findings of the study. The article highlights the 
most common types of management styles and 
leadership styles.
The future of sports management is in the hands 
of the new generation, which should combine as 
managerial knowledge, skills and abilities, and to 
be recognized and honored athletes, coaches, 
practitioners, etc but at the moment, unfortu-
nately, such people are few. The market’s inher-
ent uncertainty and entrepreneurial risk. They 
require managers of autonomy and responsibility 
for decisions. The professionalism of sports man-
agers is evident in the knowledge management 
of the organization and laws of the market, the 
ability to organize a coordinated work of the team 
and predict the development of the organization.
It is extremely important to consider the following: 
managers must be professionally trained not only 
in management; they need to be professionally 
versed in the specifics of physical education and 
sports services, to know the nature and content 
of pedagogical activity in meeting the needs and 
sports and health interests of the population of 
different socio-demographic groups, to be able to 
put this knowledge into practice. Thus, the ver-
satility of management in physical culture and 
sports makes it difficult to imagine it in the form of 
clearly formulated rules and even more recipes of 
activity. Therefore, modern management in phys-
ical culture and sports should be considered as a 
system of the most common ideas about sports 
and recreational organizations and “in-house” 
management of them, as a new “management 
company”. By “company” we mean the mindset 
and principles of specific actions of participants 
in civilized market relations. For a product of 
health and fitness services is a way of thinking 
and actions that are implemented in relation to 
consumers, intermediaries, competitors, person-
nel of the organization, as well as product, price, 
communication and marketing policies.
It professional with tactical level is the most 
demanded in the labour market, because manag-
ers participate in the design and development of 
solutions to assigned tasks. Presents a number 
of posts of managers in sport to deal with strate-
gic issues and tactical components are integrated 
in the structure of sports organizations. This cat-
egory of managers is the most competitive and 
in demand on the labour market. These Top 
managers have become agents of the changes 
in the sports industry, as a market economy.
Key words: market, manager, organization, 
sport, level.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
У сучасних ринкових умовах в Україні, коли від-
бувається активна комерціалізація спортивної 
діяльності, необхідно задуматися про станов-
лення спортивної галузі як економічної категорії. 
Це питання є вкрай актуальним для нашої країни, 
основною метою є максимально гідно та якісно 
показати рівень наших спортсменів на великих 
і важливих для всього світу спортивних заходах, 
оскільки їхня значущість настільки велика, що 
охоплює економічну, соціальну і політичну сфери 
діяльності нашої країни. Натепер спортивний 
менеджмент має ще більше напрямів: «Адміні-
стрування в галузі спорту»,   «Спортивний туризм», 
«Індустрія спортивних товарів», «Менеджер лег-
коатлетичного спорту», «Спортивна економіка» 
й ін. Навіть більше, в одного спортсмена можуть 
бути відразу кілька менеджерів, кожний з яких 
буде «прикривати» свій напрям: один займається 
харчуванням спортсмена, другий – його обмунди-
руванням, третій бере на себе всю бухгалтерію й 
економіку, четвертий вирішує юридичні питання. 
Але існує ще один вельми неприємний і кричущий 
факт для сьогоднішнього розвитку спортивного 
менеджменту. Крім кадрових проблем, у цій спор-
тивній сфері в нашій країні існує вічна проблема, 
пов’язана з корупційним складником.

Єдине, що проглядається досить непогано, – це 
функція мотивації. Але і вона функціонує непра-
вильно. Отже, доводиться констатувати, що 
ринковий механізм попиту і пропозиції фахівців 
спортивного менеджменту в нашій країні ще не 
сформований, орієнтації на результат у нинішніх 
управлінців немає, основні функції менеджменту 
не працюють на належному рівні, рішучість і заці-
кавленість із боку держави з даного питання на 
диво дуже слабкі. Оптимізму додає лише впрова-
дження професійних стандартів працівників спор-
тивної галузі та процедури обов’язкової атестації 
фахівців. Можливо, у майбутньому це дозволить, 
з одного боку, провести інвентаризацію управлін-
ських кадрів у галузі, а з іншого – виявити пріоритети 
управлінських спеціальностей у загальному пере-
ліку посад спортивного менеджменту. Безумовно, 
робота із цієї проблеми повинна вестися поетапно і, 
можливо, уже в найближчому майбутньому можна 
буде побачити деякі зміни, пов’язані з такою ціка-
вою, запальною і корисною сферою діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Якщо підходити до історії спортивного менедж-
менту, то першими спортивними менеджерами 
були ще римляни-власники гладіаторів, а також 
агенти всесильної китайської якудзи, які влашто-
вували поєдинки кращих бійців Далекого Сходу 
(кажуть, роблять вони це і донині). Однак справ-
жні спортивні управлінці з’явилися лише напри-
кінці XIX ст., коли світ охопило масове захо-
плення спортом і спортивними змаганнями. Уже 

тоді у спортивних колах виділилися спортивні 
адміністратори (або агенти) і менеджери. Адмі-
ністратори позбавляли титулованих спортсменів 
(насамперед боксерів або силачів) від спілкування 
з бюрократичними структурами різних асоціацій і 
спілок. Менеджери ж, виділившись із середовища 
адміністраторів, поступово набували над спортс-
менами влади – саме вони вирішували, де спортс-
менові виступати, з яким суперником змагатися, 
якій газеті давати чи не давати інтерв’ю, інвента-
рем якої фірми-виробника користуватися. Навіть 
більше, доходи менеджерів поступово переви-
щили гонорари спортсменів [1].

Як прикладом можна назвати одного з най-
кращих шахових менеджерів Сільвіо Данаїлова. 
Він починав водночас і як тренер, і як мене-
джер, без особливого ухилу в комерційний бік. 
У його обов’язки входило опікуватися спортсме-
ном у всьому: забезпечувати участь у турнірах, 
замовляти авіаквитки, бронювати готель і навіть 
вирішувати, де і що їсти.

Закордонна література представляє нам мене-
джера як керівника, який обіймає постійну посаду 
в організації та наділений повноваженнями 
у сфері ухвалення рішень із питань її діяльності 
в ринкових умовах. Про роботу менеджера судять 
не за тим, що він робить, а за тим, як він спонукає 
до роботи інших людей. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Аналізуючи дослідження 
менеджменту спортивних організацій в Україні, 
більшість авторів звертають увагу на аналіз і вплив 
менеджменту у спорті. Зокрема, нами не виявлено 
систематизації досліджень з означеної проблема-
тики, які б виокремлювали саме менеджерів та їх 
функціонування для приросту результативності 
у спортивній діяльності України.

Мета статті – вивчити специфіку функціону-
вання менеджменту спортивних організації та 
шляхи розвитку менеджерів в Україні.

Виклад основного матеріалу. У сучасному 
українському спорті під «менеджментом» розумі-
ють процес керівництва, або управління, праців-
ником, робочою групою, колективом, різними орга-
нізаціями, що діють в умовах ринкової економіки. 
Спортивний менеджмент – це самостійний вид про-
фесійної діяльності, спрямованої на досягнення 
цілей фізкультурно-спортивної організації, яка діє 
в умовах ринку, шляхом раціонального викорис-
тання матеріальних, трудових та інформаційних 
ресурсів. Інакше кажучи, спортивний менеджмент – 
це теорія і практика ефективного управління орга-
нізаціями спортивної галузі в ринкових умовах.

Управлінська діяльність спортивної організа-
ції – це один із найважливіших чинників функціону-
вання та розвитку фізичної культури і спорту. Істо-
рично в нашій країні так склалося, що управлінням 
у спорті займалися тренери, інструктори, мето-
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дисти. Вони найчастіше поєднували навчально-
виховну роботу з управлінням клубом, спортив-
ним товариством, спортивною федерацією, хоча 
їхні посадові інструкції не передбачали виконання 
ними таких обов’язків. Але мало того, що до зма-
гань високо рівня дуже важко підготуватися, орга-
нізувати їх ще складніше, для цього потрібне чітке 
керівництво і, звичайно ж, грамотні менеджери, 
здатні вирішити цю проблему. На жаль, на даний 
момент розвиток спортивного менеджменту 
в Україні не такий, як мав би бути. Насамперед 
це пов’язано з інфраструктурою щодо спортивної 
діяльності, але все ж основною проблемою зали-
шається слабка підготовка кадрів такого роду. Ми 
вважаємо, що головною проблемою в нашій країні 
є навіть не кількість і якість спортивних об’єктів, а 
відсутність належного фінансування й управління 
ними. Схожої думки дотримується віцепрезидент 
федерації панкратіону України, голова технічного 
комітету України, доктор наук, професор Олек-
сандр Томенко. На його думку, проблема відсут-
ності професійних менеджерів неймовірно велика, 
навть більше, освіта цього напряму практично від-
сутня. О. Томенко вважає, що спортом у нашій кра-
їні керують колишні спортсмени, але їм не завжди 
вистачає свого професійного досвіду і знань для 
виховання наступного покоління спортсменів 
або, навпаки, політичні рішення і призначення 
призводять до неефективного і некомпетентного 
менеджменту спортивних організацій. Зокрема, 
вони найчастіше поєднують навчально-виховну 
роботу тренера із процесами управління клубом, 
спортивним товариством, спортивною федера-
цією, хоча їхні посадові інструкції не передбачали 
виконання ними таких обов’язків. Тому вітчизняні 
спортивні управлінці не так ефективні в нашій кра-
їні. А управлінська діяльність – один із найважливі-
ших чинників функціонування і розвитку спорту [5].

Якщо ж взяти до уваги закордонний досвід, то 
згадаємо Канаду перед Олімпіадою 2002 р. у Сойт-
Лейк-Сіті. Канадці перед домашньою Олімпіадою 
виробили чітко сформульовану програму, зокрема 
програму спортивного менеджменту. І організація 
цього змагання світового масштабу була виконана 
на вищому рівні, канадська олімпійська команда 
також показала дуже гідний результат. Або ще один 
приклад – Великобританія, яка посіла третє місце 
на Олімпійських іграх в Лондоні у 2012 р. Раніше 
вони не піднімалися так високо. Усе це завдяки 
тому, що були чітко сформульовані цілі, розро-
блена загальна стратегія і, зрозуміло, залучені 
професіонали, які здатні досягти результатів [3].

Окрема історія щодо спортивного менеджменту 
у Сполучених Штатах Америки (далі – США), 
де про бізнес-освіту для спортивних працівни-
ків почали думати ще в середині 60-х рр. ХХ ст. 
Це відбувалося, по-перше, тому, що економічні 
науки завжди відігравали одну із провідних ролей 

в освіті США, по-друге, фізичному вихованню сту-
дентів в університетах і коледжах приділялася 
і досі приділяється дуже велика увага [2]. Напів-
професійні спортивні команди є в кожному амери-
канському закладі вищої освіти, у розклад занять 
включені спеціальні предмети, на яких студенти 
знайомляться з різними видами спорту, вивча-
ють історію їх виникнення, правила, обов’язково 
пробують себе в них. Такий підхід приводить до 
того, що, наприклад, 80% гравців північноамери-
канської студентської баскетбольної ліги NCAA 
стають зірками NBA. Зокрема у ТОП-40 найдо-
рожчих спортивних брендів світу, опублікованих 
американським фінансово-економічним журналом 
Forbes, в основному американські представники 
бейсболу, американського футболу, а також євро-
пейські футбольні гранди [6, с. 14].

Ми вважаємо, що успішна спортивна орга-
нізація має певну внутрішню структуру, засно-
вану на специфіці того або іншого виду спорту. 
У ній є управління, департаменти, відділи, групи, 
команди. Інакше кажучи, у спортивній організації 
існують різні види управлінської діяльності. Разом 
із ними з’являється структура взаємин і підпоряд-
кованості. Це означає, що менеджери бувають різ-
них рівнів, виділяємо три основні групи:

1) стратегічний рівень (top manager) – це керів-
ники спортивних шкіл, спорткомплексів, прези-
денти спортивних клубів та федерацій тощо;

2) тактичний рівень (middle manager) – керів-
ники управлінь, самостійних відділів тощо;

3) виконавський рівень (entry manager) – тернери, 
начальники команд, медичний персонал тощо.

Результати нашого аналізу показали, що спор-
тивних менеджерів підрозділяють за видами про-
фесійної діяльності, як-от: генеральний менеджер, 
менеджер із персоналу організації, менеджер 
із реклами, менеджер із маркетингу, менеджер-
представник спортсмена.

Функція ухвалення рішення. Саме менеджер 
визначає напрям діяльності організації, вирішує 
питання розподілу ресурсів, здійснює поточні 
коригування. Право ухвалення управлінських 
рішень має тільки менеджер, але він же і несе від-
повідальність за наслідки. 

Інформаційна функція. Менеджер акумулює 
інформацію про внутрішнє і зовнішнє середовище 
спортивної організації, у якій він працює, поширює 
цю інформацію у вигляді нормативних настанов, 
роз’яснює персоналу найближчі та перспективні 
цілі організації. 

Функція керівника. Менеджер виступає як 
керівник спортивної організації, що формує від-
ношення всередині і поза організацією, мотивує 
членів спортивної організації на досягнення цілей, 
координує їхні зусилля, нарешті, виступає пред-
ставником організації у взаємодії з іншими орга-
нізаціями. 
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 Прикладом ефективного менеджменту є при-
значення в 1961 р. на пост менеджера «Лідса» 
Дона Реві, який намагався поступово підготувати 
на довгостроковій основі фундамент для успіхів. 
Він шукав молодих гравців із великим потенціа-
лом. Він згуртував усіх членів команди. Він побу-
дував близькі взаємини зі своєю командою, з 
готовністю брав на себе «батьківську» роль, жваво 
цікавився особистим життям гравців, за необхід-
ності, не відмовляв їм у пораді. Гравці відповідали 
йому лояльним і відданим ставленням. Загалом, 
вплив Д. Реві на «Лідс», так коротко охарактеризо-
вано одним із гравців того часу – Аланом Кларком: 
«На рівні клубу він був найкращим менеджером, під 
керівництвом якого мені коли-небудь доводилося 
грати. Він робив для нас усе, він був нам батьком, 
нічого не залишаючи на волю випадку. Він готовий 
був зробити для нас усе, що б ми не побажали. 
Він був нам начебто товариш. У клубі ним захо-
плювалися. Він завоював безмежну повагу всіх – 
гравців, співробітників адміністрації та комерцій-
них працівників. Він був справжнім керівником».

Специфіка стратегічного рівня полягає в тому, 
що керівники, або топ-менеджери, становлять одну 
з найбільш значущих груп управлінського персо-
налу у спортивній організації. Головне в діяльності 
керівника будь-якого рангу – це робота з людьми, 
не тільки безпосередньо підпорядкованими йому, 
а й з усіма тими, хто прямо чи опосередковано 
пов’язаний із функціонуванням керованого об’єкта 
як усередині організації, так і за її межами.

Тактичний рівень є найбільш затребуваним 
на ринку праці, оскільки саме менеджери беруть 
участь у проєктуванні та розробленні рішень 
поставлених завдань. Вони стали провідниками 
тих змін у спортивній галузі, які прийшли разом із 
ринковою економікою. Також представлені низка 
посад менеджерів, які можуть бути представлені 
у структурі фізкультурно-спортивних організацій.

Виконавчий рівень. Ми вважаємо, що ця катего-
рія фахівців спортивної галузі найчисленніша. Як і 
раніше, величезну роль у забезпеченні навчально-
тренувального та змагального процесів відграють 
тренери, інструктори, методисти, лікарі, маса-
жисти й ін. Розвиток і вдосконалення системи 
організації та проведення змагань створюють 
нові передумови для виникнення нових посад для 
менеджерів виконавчого рівня. 

На нашу думку, у менеджменті спортивних 
організацій необхідно виділяти такі типи та стилі 
керівництва: конструктивний, коли керівник пози-
тивно ставиться до всього нового, до корисних 
перетворень, що обіцяють який-небудь виграш, чи 
то технічні або організаційні, управлінські пропо-
зиції, розпізнає можливості вдосконалення сфер, 
які на перший погляд функціонуєють бездоганно. 
Дипломатичний, коли керівник виявляє гнучкість, 
яка забезпечує швидку перебудову стратегії та 

тактики своєї діяльності відповідно до вимог мін-
ливих умов.

Колегіальний стиль характеризується розподі-
лом повноважень, ініціативи та відповідальності 
між керівниками і підлеглими. Арріго Саккі створю-
вав команду, яка сама нав’язувала гру супернику 
і змінювала ритм гри під свої завдання. У резуль-
таті індивідуальних занять із кожним футболістом, 
моделювань під час тренувань ігрових ситуацій, 
які могли виникнути під час зустрічі з тим чи іншим 
суперником. Гравці свято вірили у свого тренера, 
вбачаючи в ньому свого найкращого порадника, 
італійська збірна являла собою єдиний колектив, 
згуртований нітрохи не менше, ніж будь-яка клубна 
команда. Це було запорукою успіху в ті часи, коли 
все вирішувала підготовка до гри, адже тоді не 
дозволялося проводити заміни під час матчу.

У його команді кожний футболіст відігравав 
важливу роль. Кожний наділявся певним обсягом 
функцій оборони й атаки, а взаємозамінність стала 
ключовим аспектом. Саме Арріго Саккі змусив іта-
лійців поглянути на футбол по-іншому, а його стиль 
називали «тотальним кально». Окрему увагу 
довелося приділяти обороні, а точніше, грі в лінію 
та відмові від ліберо. Однак клопітка робота від-
разу ж почала давати свої плоди, і в першому ж 
сезоні під керівництвом А. Саккі «россонері» заво-
йовують скудетто.

Демонстративний стиль використовується, 
коли треба надихнути людей на справи. Основний 
прийом – показ відмінних результатів.

Діловий стиль передбачає реорганізацію 
роботи згідно із заздалегідь розрахованими про-
грамами. Стиль дії в оптимальних режимах. 
У менеджменті він уважається найбільш продук-
тивним.

Висновки. У підсумку пропонуємо розподіл 
менеджерів за їхньою поведінкою та функціону-
ванням на такі типи:

1. Творець, який працює розумно і гарно, хоче 
все зробити краще. Йому притаманні такі якості, 
як відкритість, порядність і конструктивність.

2. Пізнавальний. Головне в житті таких мене-
джерів – прагнення істини, знань, але необхідно 
пам’ятати, що кількість інформації не додає влас-
них знань, розуму, мудрості.

3. Прагматичний тип має прагматичну спрямо-
ваність, для нього головне – корисність. Споживче 
ставлення до всього, усе визначається вигодою, 
а решта – як втрата часу.

4. Естетичний тип – люди, які найвище цінують 
гармонію, красу, художньо-естетичні цінності.

Отже, у результаті проведеного аналізу 
досліджень менеджменту спортивних організа-
цій в Україні констатуємо, що більшість авторів 
звертають увагу на аналіз і вплив менеджменту 
у спорті. Зокрема, нами виявлено систематизацію 
досліджень з означеної проблематики, саме мене-
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джерів, їх функціонування, типи, стилі керівництва 
для приросту результативності у спортивній діяль-
ності України.
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НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ

Шановні колеги! Питання академічної доброчесності є 
надзвичайно актуальними у наш час. Враховуючи великі 
масиви інформації, що з’являються у всесвітній мережі, 
жоден вчений не може бути впевненим, що його автор-
ське право захищене. Крім того, поширеною є ситуація, 
коли декілька вчених в одній галузі науки користуються 
однаковими джерелами інформації, а в результаті безко-
штовні програми пошуку плагіату засвідчують стовідсот-

кові збіги тексту, що може призвести до безпідставних звинувачень у плагіаті, особливо після перевірки 
за базою даних авторефератів та дисертацій. Це викликано тим, що порівняння з іншими дисертаціями 
не вказує на використання спільних першоджерел (статей, монографій, статистичних щорічників, слов-
ників тощо), а однозначно визначає тільки збіг тексту, ігноруючи навіть цитати. Важливим є також те, що 
чинне законодавство однозначно визначає, що перевірку може здійснювати виключно установа за про-
філем дослідження, а не поширені в мережі безкоштовні програми. Для уникнення подібних ситуацій ми 
пропонуємо Вам скористатися науковою послугою оцінки технічної унікальності наукового тексту 
за допомогою ліцензованого програмного забезпечення, яке гарантує похибку перевірки до 3%. Пере-
ваги такої перевірки порівняно з іншими методами:

– Ви укладаєте угоду про надання послуг;
– Ваш файл не розміщується у мережі, тобто інформація і авторство залишаються анонімними;
– Ви отримуєте звіт, підготовлений за допомогою ліцензованого програмного забезпечення; порів-

няльну таблицю однакових фрагментів тексту із зазначенням джерела; офіційний звіт про надану 
послугу із зазначенням результатів;

– Ви отримуєте вичерпну інформацію про текстові збіги у Вашому дослідженні та дослідженнях інших 
авторів не тільки українською, але і російською та англійською мовами;

– Ви користуєтесь програмним забезпеченням, яке використовується тільки спеціалізованими нау-
ковими та освітніми установами і розроблене виключно для пошуку текстових збігів саме у наукових 
дослідженнях, а не у публіцистиці, рекламних веб-сайтах тощо;

– Виключна робота з авторами – ніхто, крім автора тексту, не зможе замовити у нас перевірку цього 
тексту, що убезпечить Вас від перевірок третіми особами;

– Ви отримуєте можливість коректно оформити посилання на першоджерела;
– Існує можливість перевірки будь-яких наукових досліджень: статей, рефератів, авторефератів, дис-

ертацій, доповідей, тез, звітів тощо.

Терміни і вартість перевірки і надання звіту:
Характер наукової роботи Терміни (робочих днів) Вартість

Докторська дисертація 5 – 10 5500 грн
Кандидатська дисертація 3 – 7 3500 грн

Автореферат 1 – 2 500 грн
Стаття  

(обсягом до 12 сторінок) 1 – 2 500 грн

Інші види робіт За домовленістю За домовленістю

Для того, щоб замовити послугу, Вам необхідно звернутись електронною поштою до Причорномор-
ського науково-дослідного інститут економіки та інновацій, вказавши у темі листа «Оцінка унікальності 
тексту». У листі вкажіть адресу для листування, додайте файл у форматі MS Word з текстом наукового 
дослідження. Фахівець відповідного відділу надасть Вам відповідь щодо процедури здійснення експер-
тизи. 

Контактна особа:
Шумилова Тетяна – молодший науковий співробітник 
Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
+38 (048) 709-38-69
+38 (093) 253-57-15
shumilova@iei.od.ua

З повагою,
дирекція Причорноморського науково-дослідного інституту економіки та інновацій.
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