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PREFACE 

 

In modern conditions, comprehensive and harmonious human development is not only 

desirable, but it is also vitally necessary. Physical education is an integral part of the harmonious 

development of a person, which is also treated as a key to the future of our country. The most useful 

for a person, and for the society as well, is the practice of physical culture and sports at any level. 

Therefore, the issues of physical culture and sports development in our country will always 

be relevant. 

One of the areas that affects health is an active sports lifestyle, which is of particular importance 

for people of any age. Therefore, physical education and sports are no longer only goals, they become 

a catalyst for vital activity, a condition and an integral part of a harmonious and perfect life. In today's 

conditions, when the “brotherly country” came to our home with war, Ukraine needs physically 

strong, self-confident people who are not afraid of difficulties and will bring us closer to the victory. 

Different types of human activity require physical and mental health. There is no physical training, 

there is no full-fledged employee and defender of our country. According to the gained experience 

students who are engaged in physical education and sports completely learn the curriculum, 

successfully pass examination sessions, and achieve good results in research work. 

As for the production, the working capacity of physically trained people is 20-30°% higher than 

an average, and morbidity, especially of a respiratory nature, is much lower than that of other 

population groups. If we want physical culture and sports to become a part of life, we have to form 

a strong orientation among our population towards them. Along with such important social 

institutions as family and school, mass media such as the Internet, television, scientific publications 

and websites can and should play an important role in this process. Information about the social 

significance of physical activity is brought to people's minds via mass media, which would arouse 

interest in physical exercises. 

Thus, the scientific monograph “Physical culture, sports and physical rehabilitation in modern 

society” is dedicated to the discussion of important problems in physical education, sports 

achievements and physical rehabilitation and is relevant nowadays. The monograph describes 

the following main aspects: current problems of physical education of various population groups, 

modern scientific and methodological aspects of training athletes, recreation and physical 

rehabilitation, physical culture and sports in the conditions of distance learning and modern 

psychological and pedagogical aspects of training specialists in physical culture and sport. 

The scientists presented the generalized results of theoretical concepts, empirical research and 

practical experience of modern education and science in physical education, sports achievements and 

physical rehabilitation. 

The monograph complies with the principles of academic integrity, it is made at a high scientific 

level and can be useful for scientists, educators, and students. 

 

Editors  
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РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЇ РУХІВ СПОРТСМЕНІВ З РУКОПАШНОГО БОЮ 

НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

DEVELOPMENT OF THE COORDINATION OF MOVEMENTS OF HAND-TO-HAND 

ATHLETES AT THE STAGE OF INITIAL TRAINING 

 

Вступ. Рукопашний бій як вид спорту все більше набуває популярності серед молоді. 

Заняття рукопашним боєм спрямовані на формування навичок у веденні рукопашної сутички. 

Характерною рисою єдиноборства є володіння спортсменом великим арсеналом прийомів та 

уміння раціонально їх реалізовувати. Основа його прийомів націлена на виконання дій, 

необхідних для знищення, виведення з ладу, полону противника. Підготовлений боєць 

повинен швидко виконувати прийом у відповідь у нестандартних умовах і ситуаціях та 

передбачати дії суперника. Таким чином, сучасний рукопашний бій характеризується значним 

обсягом рухової діяльності, що вимагає прояву гнучкості, концентрації уваги, сили, 

витривалості тощо. Відповідно для освоєння техніко-тактичних дій спортсмен повинен мати 

гарну фізичну підготовленість. 

Цей вид спорту тривалий час змінювався й удосконалювався і перейшов із позиції 

спеціального виду спорту (Збройних сил та поліції) до загальнонаціонального виду спорту, 

яким сьогодні займаються спортсмени різного віку. Сучасний спортивний рукопашний бій 

обмежений правилами з метою попередження травматизму. 

Рукопашний бій – один з найскладніших видів спорту, який має технічний арсенал 

багатьох видів єдиноборств та поєднує в собі спортивний та прикладний напрями. У зв’язку з 

чим актуальним стає питання управління рухами спортсмена особливо в 

складнокоординаційних видах спорту на початковому етапі підготовки. Управління рухами, 

вважає Ю. В. Вархошанський (1988), це дуже складний за своєю структурою процес, перебіг 

якого забезпечується роботою різних систем організму, що формують діяльність 

координаційних здібностей та є їх основою. 

Пошук шляхів оптимізації тренувального процесу спортсменів на початковому етапі 

підготовки у рукопашному бою зумовлений в першу чергу необхідністю покращити фізичну 

підготовленість за рахунок  урізноманітнення застосування засобів з використанням сучасного 

інвентарю спрямованих на розвиток координації. 

Досліджуючи питання розвитку координації у рукопашному бою теоретичною базою 

дослідження стали фундаментальні праці науковців щодо: загальної теорії фізичного 

виховання і спорту (М. М. Линць, 2017; А. І. Долматов, 1989; В. К. Бальсевич, 2000; 

Н. А. Бернштейн, 1947-1996; А. Д. Железняк, 2004; В. М. Платонов, 2004; техніко-тактичної 

підготовки у рукопашному бою (К. Т. Булочко, 1945; І. О. Бушин, 2005; А. В. Гаськов, 2000; 

А. С. Кузнецов, А. В. Глазистов, 2013); методики викладання єдиноборств (Д. І. Гулевич, 

Г. М. Звягинцев, 1973); психолого-педагогічних основи підготовки спортсменів 

(Л. С. Виготский, 2003; А.°А.°Кадочников, 2000; С.°Ю.°Махов, 2010).  

Структуру зміст підготовки спортсменів з урахування специфіки даного виду спорту 

викладено в дисертаційних дослідженнях: О.°М.°Бур’януватого, 2019; О. Б.°Пришви, 1992; 

В. А.°Данильченко, 2015; Д. С.°Семикина, 2008; Є. П. Супрунова, 1997; В. С. Хагая, 2008; 

М.°А.°Факеева, 2010. 

Необхідність удосконалення якостей на всіх етапах підготовки в єдиноборствах 

використовуючи сучасні технології, методики, добираючи адекватні методи, засоби 

рекомендують: О. М.°Колумбет, 2014; Т. В. Романова, 2006; Є. А. Спиридонов, 2006; 

А. М. Петров, 1997; Р. О. Лайшов, 1997. 

Про важливість розвитку координаційних здібностей у спортсменів-початківців в різних 

видах спорту наголошують: М. А.°Годік, П. Д. Макаренко, 1975; С. М. Нікітін, 1990; 

С.°В.°Дмитрієв, 1979; А. В. Самсонова, 1983; А. С. Некрасов, 2006. 

Аналіз науко-методичної літератури показав, що в єдиноборствах, в розрізі фізичної 

підготовки більше зосереджено увагу науковців на силовій та швидкісно-силовій підготовці 
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менше на координаційній. У зв’язку з чим О. В.°Нікітенко (2019) наголошує, що сьогодні 

приділяється недостатня увага особливостям фізичної підготовки спортсменів, які займаються 

бойовими мистецтвами. Існує певна диспропорція в знаннях і практичній діяльності, яка 

проявляється у тому, що більше уваги зосереджено на методиках навчання технічним 

прийомам й тактичним діям. При цьому О. Б. Пришва (1992), Є. А. Спиридонов (2006) 

стверджують, що особливості в яких застосовують пройми рукопашного бою вимагають від 

спортсмена гарної рухової пам’яті й відповідно фізичної підготовленості для їх реалізації. 

Науковці А. Х. Артикулов (2003), І. О.°Бушин (2005); О. М. Бур’яноватий (2019), 

дотримуються тієї думки, що цю нішу необхідно заповнити науково-обґрунтованими 

дослідженнями, які можна реалізувати на практиці.  

Детальне вивчення науково-методичної літератури показало, що в теорії і практиці 

рукопашного бою недостатньо представлені підходи щодо розвитку координації рухів 

спортсменів, які розроблені з урахуванням вікових особливостей, спортивного стажу, рівня 

кваліфікації та періодів найбільш ефективного розвитку зазначеної якості. Тому виникає 

потреба в обґрунтуванні запиту практики на розробку підходів щодо розвитку фізичних 

якостей у спортсменів, зокрема координації рухів, які займаються рукопашним боєм на 

початковому етапі підготовки. 

Об’єкт дослідження фізична підготовка спортсменів, які спеціалізуються у 

рукопашному бою.  

Предмет дослідження – розвиток координації рухів спортсменів 7-9 років на 

початковому етапі тренувань, які спеціалізуються у рукопашному бою. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та перевірити на практиці ефективність 

експериментальної програми спрямованої на розвиток координації рухів на етапі початкової 

підготовки. 

Гіпотеза дослідження. У результаті дослідження передбачалось, що впроваджена 

експериментальна програма сприятиме покращенню фізичної підготовленості юних 

спортсменів на початковому етапі підготовки, для забезпечення фундаменту оволодіння 

технічним прийомам. 

Завдання дослідження: 

1. Аналіз наукової та науко-методичної літератури за обраним напрямом дослідження. 

2. Запропонувати експериментальну програму, спрямовану на розвиток координації 

рухів на початковому етапі навчання спортсменів, які займаються рукопашним боєм. 

3. Обґрунтувати, розробити та перевірити експериментальну програму підготовки 

спортсменів 7-9 років з рукопашного бою, шляхом цілеспрямованого розвитку координації 

рухів. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використовувались наступні 

методи дослідження: загальнонауковий метод пізнання (діалектичний метод); для визначення 

методологічних підходів дослідження (системний); аналіз наукової літератури та опитування 

тренерів для виявлення значущості розвитку координації рухів в структурі початкової 

підготовки спортсменів (метод одержання ретроспективної інформації); спостереження за 

навчально-тренувальним процесом юних-спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному 

бою; тестування початкове та контрольне досліджуваної якості; педагогічний експеримент для 

перевірки ефективності запропонованої програми розвитку координації рухів; метод 

математичної статистики. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що:  

1. Досліджено значення розвитку координації у фізичній підготовці спортсменів, які 

спеціалізуються у рукопашному бою. 

2. Визначено ефективність застосування експериментальної програми спрямовану на 

покращення рівня фізичної підготовленості спортсменів 7-9 років, які спеціалізуються у 

рукопашному бою. 

3. Результати проведених досліджень розширюють та поглиблюють уявлення про 

важливість розвитку координації  у спортсменів під час навчально-тренувальних занять. 
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Практична значущість даної роботи полягає у тому, що результати дослідження були 

впроваджені у навчально-тренувальний процес хлопців, які відвідують секцію з рукопашного 

бою в спортивному клубі «Поєдинок» м. Кропивницький. Отримані результати дозволять 

урізноманітнити тренувальні заняття початківців засобами, що сприяють розвитку 

координації рухів. 

Результати дослідження. 

Аналіз існуючих підходів щодо розвитку координації рухів у спортсменів, які 

займаються рукопашним боєм 

Аналіз науково-методичної літератури показав, що більшість проаналізованих нами 

посібників, прочинаючи ще з ХХ століття до сьогодні, розкривають особливості підготовки 

спортсменів з рукопашного бою зосереджуючи при цьому увагу більше на техніко-тактичній 

підготовці ніж на фізичній. Пояснюємо ми це тим, що донедавна даний вид спорту, більше 

поширений серед військовослужбовців, які розвивають фізичні якості у межах 

загальновійськової підготовки. Тому тренера з рукопашного бою, які займаються з 

початківцями вимушені шукати інформацію щодо специфіки розвитку фізичних якостей із 

джерел, що розглядають особливості фізичної підготовки у споріднених видах єдиноборств 

таких як боротьба, вільна боротьба, самбо, карате, бокс тощо. 

Нажаль і сьогодні науковці надають перевагу вивченню практичних аспектів техніко-

тактичної підготовки спортсменів різної кваліфікації. Так, наприклад: О. В. Глазистов (2013) 

присвятив свою монографію підвищенню ефективності базової техніко-тактичної підготовки 

юних бійців зі спортивного рукопашного бою; І. О. Бушин (2005) зосередив увагу на 

формуванні техніки прийомів на початковому етапі навчання; І. О.°Коротких (2004) 

обґрунтував методику техніко-тактичної адаптації; В. В.°Лаба (2003) удосконалив систему 

техніко-тактичної та психологічної підготовки на основі закордонного досвіду.  

Також науковці багато уваги зосереджують навколо історичних філософських 

(А. А. Кадочников, 2000), та психолого-педагогічних аспектів рукопашного бою 

(А. А. Кадочников, Ар. А. Кадочников, В. М.°Завгородний, 2000). Так засобами рукопашного 

бою формувати психо-емоційну стійкість пропонує В. С. Хагай (2008). М. О.°Факеев (2010) 

рекомендує будувати підготовку спортсменів з рукопашного бою з урахуванням розвитку 

психомоторних функцій. О. Х. Артикулов (2003) розглядав особливості формування 

особистісних, психічних та фізичних якостей школярів у процесі занять армійським 

рукопашним баєм. Медико-біологічним аспектам рукопашного бою присвячено дослідження 

Д. С. Семикина (2008). Автор вивчив динаміку показників фізичного розвитку й фізичних 

якостей та визначив особливості адаптації до тренувальних навантажень у курсантів, які 

займаються рукопашним боєм. 

Для того щоб бути готовим до сутички спортсмен повинен мати гарну фізичну 

підготовленість. Розвиток координації на всіх етапах підготовки знаходиться під пильною 

увагою науковців та тренерів з єдиноборств. Досліджуючи зміст та структуру фізичної 

підготовки на початковому етапі підготовки в єдиноборствах, науковці стверджують 

(П. Ю. Галкин, 2002; А. І. Гаракян, 2003), що більше уваги потрібно зосередити на координації 

та точності рухів. Вважають, що чим вище рівень зазначених компонентів спритності, тим 

краще спортсмен може проявити просторово-силові та просторово-часові параметри рухів, 

може економічно виконувати рухові дії, ефективніше оволодіває новими складними 

координаційними вправами.  

Так Л. Д.°Назаренко (2000), вважає, що координаційні здібності, та по суті буд-яку іншу 

складову спритності, необхідно формувати з урахуванням основних її різновидів та проявів. Але 

при цьому дотримуватись традиційного підходу до суттєвих відмінностей у прояві координації за 

просторово-часовими та просторово-силовими параметрами рухів, а також у стандартних, 

нестандартних та прогнозованих умовах. 

І.°С.°Колеснік (2006) пропонує педагогічну технологію, яка стимулюватиме розвиток 

координації та точності. Він вважає, що досягнути потрібного ефекту можна за умов створення 

системи рухових завдань у поєднанні з комплексом методів та методичних прийомів. 
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Спритність пропонує розвивати з урахуванням просторово-силових параметрів руху. Для 

цього необхідно виконати серії атакуючих ударів на різній дистанції від суперника або 

імовірного суперника та з використанням різного виду пресувань. Удосконалення цієї якості 

відбувається за рахунок зміни умов у стандартних та нестандартних умовах реалізації цих 

прийомів. При цьому критеріями, що визначають ефективність її удосконалення будуть: 

можливість спортсмена до зміни ритму руху, в залежності від технічних і тактичних 

можливостей суперника; кількість результативних прийомів за певний проміжок часу; вміння 

сконцентрувати увагу з мінімальними зусиллями, що визначається кількістю підготовчих дій.  

Для досягнення високого рівня техніко-тактичної підготовки необхідно під час 

тренувань розвивати: точність реалізації рухів з урахуванням просторово-часових та 

просторово-силових характеристик; вміння диференційовано підходити до виконання 

м’язових зусиль з урахуванням певної ситуації під час бою; точність рухів на відповідь на 

зовнішні подразники.  

Серед ефективних методів автор називає ті, що найбільше підходять для формування 

точності часових параметрів рухової дії – поперемінний. А метод варіативного впливу, вважає 

дослідник, допоможе краще сформувати рухові навики. Також пропонує частіше 

використовувати зі спортсменами-початківцями ігровий метод.  

Р. О. Лайшов (1997) розробив програму і методику розвитку координаційних рухів з 

використанням координаційної гімнастики, створеної на основі онтогенетичних принципів. 

Автор наголошує, що запропонована система оцінки динаміки координації є ефективним 

засобом покращення координації у дітей, що займаються єдиноборствами. Запропонована 

дослідником система ТМІ знадобиться для відбору спортсменів у спортивні школи. Він 

вважає, що ті тести, які використовують у неврології будуть також ефективними і при контролі 

координації у спортсменів різної кваліфікації. Запропонована координаційна гімнастика буде 

базовим елементом для створення сучасної технології підготовки борців високої кваліфікації. 

Інший дослідник, Р.°О.°Лайшовим (1997), також пропонує удосконалювати координацію 

використовуючи засоби гімнастики. Для цього розробив поетапну систему формування 

зазначеної якості. Так на першому етапі запропонував використовувати методику «Баланс». 

На другому – координаційну гімнастику для різних вікових груп та кваліфікацією спортсменів.  

А.°М.°Петров (1991) провів ґрунтовне дослідження, щодо розробки та 

експериментального обґрунтування підвищення ефективності технічної майстерності 

спортсменів на основі удосконалення механізмів координаційних здібностей та стверджує, що 

координаційна підготовка є самостійним елементом підготовки спортсменів і покликана 

вирішувати завдання оптимізації функції управління рухами. Відмінною рисою 

координаційної підготовки є усунення акценту в бік раціоналізації процесу досягнення мети 

руху. У зв’язку з чим наголошує, що основну увагу в координаційній підготовці (як елементу 

підвищення ефективності технічного майстерності) необхідно приділяти на базових етапах 

навчально-тренувальних зборів. 

Актуальним для нашого дослідження є дисертаційна робота Є. П. Супрунова (1997). Він 

розробив методику визначення розвитку рухових якостей спортсменів і створив модельні 

характеристики ЗФП та СФП, що дозволило об’єктивно оцінити рівень й структуру СФП, а 

також структуру й зміст тренувальних навантажень спрямованих на досягнення модельного 

рівня СФП. Науковець В. А. Данильченко (2015) довів взаємозалежність СФП на рівень 

формування прийомів базової техніки і ранжував найбільш типові помилки. 

В. А. Лаврентьев (2005) за результатами дисертаційного дослідження розробив методичні 

рекомендації, що допоможуть структурувати навчально-тренувальні заняття фізичної 

підготовки засобами військово-спортивного багатоборства. 

Близькою за темою нашого дослідження є роботи О. В.°Нікітенко (2019), 

С. В. Романчука (2013), О. М.°Бур’яноватого (2019). Так О. В.°Нікітенко (2019) зосередив 

увагу на фізичній підготовці єдиноборців, а саме розвитку таких якостей як спритність та 

координація. Він вважає, що настав час перегляду підходів до розвитку рухових якостей як до 

додаткового розділу підготовки, як чогось другорядного. Фізичній підготовці у тому числі для 
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спортсменів, які займаються рукопашним боєм присвячено докторську роботу 

С. В. Романчука (2013). Науковець розробив концептуальні положення фізичної підготовки, 

які реалізовані під час складання програм з фізичної підготовки для курсантів на період 

навчання у закладах вищої освіти військової спрямованості. Структуру і зміст фізичної 

підготовки юних бійців-багатоборців на етапі початкової підготовки розглянуто в 

дисертаційній роботі О. М. Бур’яноватого (2019). Дослідник розробив програму основану на 

використанні різних засобів фізичної підготовки з урахуванням мети, завдань та етапу 

початкової підготовки адже вважає, що акцент повинен ставитись на розвиток фізичних 

якостей. На його думку фізична підготовка на початковому етапі підготовки, повинна мати 

класичну структуру, яка складається з загальної та допоміжної фізичної підготовки. 

Рекомендує до допоміжної частини включати гімнастичні та акробатичні вправи розраховані 

на розвиток гнучкості, координації та стійкості вестибулярного апарату. 

Таким чином досліджено, що більш ранні посібники і наукові роботи зорієнтовані на 

деталізацію особливостей техніки й тактики рукопашного бою, а в сучасних дисертаційних 

дослідженнях змінено траєкторію у напряму розробки підходів щодо структури і змісту 

загальної та спеціальної фізичної підготовки. Дуже слушною з цього приводу є думка 

О. В. Нікітенко, що недооцінка і не розробленість системи фізичної підготовки в спортивних 

видах боротьби багато в чому обумовлена історичними традиціями, що склалися в цих видах 

спорту. Розвиток різних видів єдиноборств, відбувся навколо постійного вивчення та 

збагачення техніки видів боротьби (2019). Далі автор наголошує, що якщо враховувати велику 

кількість різновидів боротьби, які відрізняються самобутністю, індивідуальністю, специфікою 

прийомів, то цілком зрозумілим стає те, що найважливішим фактором прогресу в 

єдиноборствах є технічна сторона підготовки, а не фізична. Однак, останнім часом, якщо 

можна так сказати, усі традиції, розбіжності, особливості враховані настав час більше 

звернути увагу на змагальну складову, де без фізичної підготовки неможливо успішно 

виступити і більш того перемагати. 

У зв’язку з чим постала необхідність дослідити структуру та зміст фізичної підготовки у 

навчальних програмах, наприклад ті, що розміщені на офіційному сайті федерації 

(О. Г. Гартвич, Ю. А.°Радченко, В.°В.°Седукін (2010)) з рукопашного бою та робочу програму 

«Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність з рукопашного бою» (О.°Г.°Гартвич, 2005) 

та інші. Зазначені програми є основними за якими займаються спортсмени в групах початкової 

підготовки клубу де проводим експеримент.   

Згідно цих програм до спортивних груп на початковому етапі навчання рекомендовано 

зараховувати дітей з 10 років, в групи спортивно-оздоровчої спрямованості з 8 років. 

Наповненість навчальних груп повинна складати 12 чоловік. Тривалість заняття має бути не 

більше 2-х годин, кількість занять на тиждень – 3 рази. Етап навчальної підготовки 

рекомендовано спрямовувати на гармонійний фізичний розвиток, за потреби усунення певних 

недоліків у ньому, навчання техніці рукопашному бою і техніці різних допоміжних та 

спеціально-підготовчих вправ, тренувальні заняття проводити з урахуванням типів занять 

(навчальні, навчально-тренувальні, тренувальні, контрольні). 

У плані підготовки навчально-тренувальних занять для ДЮСШ зміст до початкової 

підготовки розподілений між такими структурними складовими: технічна підготовка (12 год.), 

ЗФП (120 год.), СПФ (120 год.), техніко-тактична підготовка (30 год.), контрольно-поточні 

випробування, перевідні іспити (6 год.). Співвідношення засобів фізичної, спеціальної та 

техніко-тактичної підготовки на початковому етапі рекомендовано 50:40:10. В серединному у 

місячному мезоциклі рекомендовано на загальну фізичну підготовку виділяти від 25 до 40 хв.  

Ще одна експериментальна програма підготовлена групою науковців А. А. Чернозубом, 

Р. Г.°Адамовичем, І. К.°Штефюком (2019). Розробники програми пропонують таку структуру 

навчально-тренувального процесу для початківців:  

1. Вступна частина (20 хв.). Складається з загальної (загально-розвиваючі вправи 

5°% часу, інтенсивність навантаження 30-40°%) і спеціальної підготовки (спеціальні вправи 

15°% часу, інтенсивність навантаження 75-80°%). 
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2. Основна частина (70 хв.). Складається з технічної підготовки (удосконалення техніки 

простих і складних елементів 20°% часу, інтенсивність навантаження 75-80°%), тактична 

підготовки (корекція співвідношення структурних компонентів тактичних схем з урахуванням 

технічної майстерності, антропометричних даних, швидкості, влучності та витривалості 

20°% часу, інтенсивність навантаження 75-80°%), фізична підготовка (базова: підвищення 

функціональних можливостей організму в умовах аеробного режиму енергозабезпечення 

5°% часу, інтенсивність навантаження 75-80°%; спеціалізована: підвищення швидкості та 

витривалості на тлі високої влучності 10°% часу, інтенсивність навантаження 75-80°%), 

інтегральна підготовка (реалізація технічної майстерності в сукупності з індивідуальним 

рівнем розвитку швидкості та влучності в процесі проведення тренувальних спарингів 

15°% часу, інтенсивність навантаження 75-80°%). 

3. Заключна частина (10 хв.). Складається з розслаблення та відновлення (підсумок 

заняття 10°% часу).  

Науковці К. Т.°Булочко, М. В.°Лукечев (1940) пропонують свій варіант програми. У якій 

детально виклали змістове наповнення тренувального заняття.  

Перша частина уроку (вступна, від 5-10 хв.).  

Завдання: організація групи для занять, ЗФП і СФП, які підготовлюють учнів до 

наступних розділів тренувального заняття.  

Засоби: стройові, різного роду пересування, різновиди ходьби з елементами раптової 

перебіжки, повзання і подолання перешкод. У підготовчій частині використовуються 

переважно вивчені прийоми, звертається увага на поставу й підготовку нервово-м’язового та 

кістково-зв’язкового апарату, органів дихання і кровообігу до роботи в умовах рукопашного 

бою. 

Друга частина уроку (основна, від 30-60 хв.). 

Завдання: оволодіння технікою і тактикою: a) вправи з гвинтівкою; б) бій з 

супротивником (одного, двох); в) пересування, подолання перешкод; вдосконалення якостей – 

швидкості, точності, спритності, сили, витривалості та ін.  

Засоби: прийоми нападу і активної оборони штикового бою; прийоми підготовки атаки, 

атаки й захисту; прийоми ближнього бою, оборони, контрнаступів; в бою неозброєного з 

озброєним; прийоми бою двох, неозброєних; вивчення техніки прийомів пересування; 

подолання перешкод.  

Також у другій частині заняття вивчається техніка окремих рухів і закріплюються різні 

їх поєднання. Розробники наголошують на необхідності домагатися максимальної щільності 

заняття та рекомендують групову методику навчання змінювати індивідуальною у вигляді 

контрольних зрізів. 

Третя частину уроку (комплексно-тренувальна, від 8-15 хв.).  

Завдання: закріплення навичок виконувати прийоми в ускладнених умовах і підготовка 

спортсменів до прояву максимальних напружень в бойових і змагальних умовах.  

Засоби: вправи у поєднанні декількох прийомів без опори з тренувальною палицею і з 

опором; елементи змагань з подолання смуги перешкод, бій на фехтувальних гвинтівках, бій 

неозброєного з озброєним, боротьба двох неозброєних і комплексне тренування у поєднанні 

відмінності дій холодною зброєю з пересуванням, подоланням перешкод з урахуванням 

влучності, швидкості, точності та техніки виконання. 

Четверта частина (заключна, 2-5хв.).  

Завдання: підведення підсумків уроку.  

Засоби: заспокійливі та відволікаючі вправи, елементи розслаблення, рівновага, ходьба, 

коротка заключна бесіда.  

Таким чином ми дізнались, що до структури і змісту навчально-тренувального процесу 

на початковому етапі науковці та розробники навчальних і робочих програм мають однакові, 

традиційні підходи. Різниця полягає лише у кількісному та якісному підході до розвитку 

фізичних якостей на різних етапах підготовки, що ми і врахуємо у дослідженні.  
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2. Обґрунтування вибору засобів та способів контролю розвитку координації рухів 

у спортсменів, які займаються рукопашним боєм 

Розвиток фізичних здібностей у молодшому шкальному віці характерний тим, що діти 

продовжують засвоювати нові та удосконалювати раніше навчанні рухи. Це час коли 

починають активно розвиватись рухові якості, такі як, швидкість, координація, спритність, 

гнучкість. Розвинена координація поповнює руховий досвід юних спортсменів, надалі 

допомагає краще виконувати завдання техніко-тактичної підготовки тим самим швидше 

оволодівати основними прийомами бою, ефективно давати відсіч на протидію.  

Детальне вивчення науково-методичної літератури з питання розвитку фізичних якостей 

у спортивних єдиноборствах та складнокоординаційних видах спорту, свідчать про важливість 

координаційних здібностей у формуванні техніки рукопашному бою на етапі початкової 

підготовки. Так фахівці зазначають (В. І.°Усаков, 2006), що координаційні здібності це 

здатність людини швидко опановувати нові рухові дії та миттєво перебудовувати рухову 

діяльність у мінливих умовах, а також складний комплекс властивостей, не маючий єдиного 

критерію для оцінки.  

У свою чергу координація – це здатність людини раціонально узгоджувати рухи ланок 

тіла при вирішенні конкретних рухових завдань. Координація характеризується здатністю 

людей керувати своїми рухами. Їх можна диференціювати на окремі групи: здатність 

оцінювати і регулювати просторові, просторово-часові, динамічні параметри рухів; здатність 

зберігати стійку рівновагу; здатність відчувати і засвоювати ритм; здатність довільно 

розслабляти м’язи; здатність об’єднувати рухи в рухові дії; координованість рухів (спритність) 

(О.°Б.°Кунинець, 2019). 

Досліджено, що розвиваючи координацію рухів варто звертати увагу на розвиток 

внутрішньом’язової та міжм’зової координації. До тренувань слід включати вправи та ігри з 

елементами акробатики. Акробатичні вправи вважають науковці (В. А.°Василец, 

А. П. Наумчик (1994); Л. З.°Гороховский (1980); В. П. Кожарский, М. М. Сорокин (1978); 

В. П.°Коркин, В. І.°Аракчеєв (1989)) є найголовнішим та ефективним засобом координаційної 

підготовки спортсменів-початківців.  

Вважається, що заняття із застосуванням акробатичних вправ сприятимуть формуванню 

навику вільного володіння своїм тілом, забезпечать розвиток функціонування рухових і 

зорових аналізаторів, вестибулярного апарату, а також здатності дозовано регулювати м’язові 

зусилля за силою та амплітудою рухів, а також підвищать рухові дії, укріплять м’язи, суглоби, 

налагодять психічні процеси. Окрім того акробатичні вправи сприяють розвитку сили, реакції 

стеження за супротивником, переключення і перерозподілу уваги, рішучості та сміливості 

(А. В.°Максимова, Г.°В.°Наполова, 2017). Також акробатичні вправи застосовуються для 

виховання спритності й прояву координаційних здібностей, виконання яких пов’язане з 

ризиком й вимагає подолання відчуття страху. Такі вправи дозволяють спортсменам стати 

більш рішучими, проявляти менше страху в конфліктних ситуаціях. Акробатичні вправи 

впливають на психологічну підготовку в екстремальних ситуаціях. В цілому це допоможе 

урізноманітнити численні технічні прийоми та освоїти складні техніко-тактичні дії, наприклад 

такі як «обманні рухи».  

Найчастіше в єдиноборствах використовують такі елементи акробатики як перекати, 

перекиди, повороти з фазою польоту та без, шпагати, акробатичні мости та інше. Так, 

наприклад, виконання різновидів перекидів (вперед, через голову назад, у бік) та перекатів 

необхідні для підвищення координації тіла, як засіб маневру бійця, а також для підготовки до 

виконання основних технічних дій. Елементи акробатичного перевороту необхідні для захисту 

та атакуючих дій, наприклад, під час поєдинку швидше займати вигідну позицію. Елементи 

перевороту при захисті також координують борця в просторі, що дозволяє швидко 

проаналізувати ситуацію і зробити подальші дії (Д.°А.°Завьялов, А.°М.°Заремба, 2012). 

На заняттях акробатикою, науковці (Н. Г.°Наполова, Е. С.°Харин, 2016) рекомендують 

велику увагу приділяти правильному приземленню при стрибках з висоти, що дозволяє 

опанувати вміння і навички самостраховки, при неадекватній ситуації. Спортсмен, який 



12 

володіє певними навичками акробатики, впевнено виконує акробатичні прийоми при 

виконанні технічних прийомів рукопашного бою, наприклад, приземлення на руки зі 

застосуванням перекидів. Заняття акробатикою мають ефект активного відпочинку, їх можна 

використовувати в якості відновлювальних засобів.  

Свідченням того, що акробатичні вправи важливі на всіх етапах підготовки у 

єдиноборствах є робота Т. В.°Романової (2006), вона розробила програму удосконалення 

координаційних здібностей для висококваліфікованих спортсменок засобами аеробіки у якій 

пропонує використовувати елементи акробатичних вправ. Комплекси вправ аеробіки підібрані 

таким чином, що дозволяють варіювати компонентами навантаження (координаційна 

складність, інтенсивність роботи, тривалість певної вправи та характер пауз між ними) з 

урахуванням віку, фізичної підготовленості спортсменів. Для корегування недоліків 

спеціальної координаційної підготовки та забезпечення досягнення симетричності у виконані 

вправ пропонує застосовувати додаткові засоби, наприклад, степ платформи, гантелі, фітбол, 

різні амортизатори. Заняття проводити в тренажерних залах з великими дзеркалами. 

Зосередив увагу на пошуку підходів щодо вдосконалення координаційних здібностей 

спортсменів-єдиноборців Є. А.°Спірідонов (2006). За для вирішення питання розробив: 

методику вдосконалення складових координаційних здібностей (швидкість, точність, 

рівновага, узгодження-переміщення-шикування); комплекс науково обґрунтованих тестів; 

систему реєстрації результатів тестування спеціальних координаційних здібностей. Також 

автором розкриті умови реєстрації результатів тестування спеціальної координації рухів та як 

їх використовувати у тренувальному процесі. Унікальним в роботі науковця можна назвати 

модельні характеристики техніко-тактичної майстерності, що можуть бути використані як 

критерії оцінювання успішного оволодіння прийомами. Такий підхід, вважає дослідник, 

дозволить краще відстежувати процес розвитку даної якості в ході навчально-тренувального 

процесу спортсменів змішаних видів єдиноборств.  

Перевірка ефективності будь-якої програми, методики повинна здійснюватися за 

допомогою тестових завдань. Методика контролю на етапі початкової підготовки 

використовується для оцінки ступеня досягнення мети і вирішення поставлених завдань. 

Контроль повинен бути комплексним, проводитися регулярно й своєчасно, ґрунтуватися на 

об’єктивних і кількісних критеріях. При оцінюванні майстерності юних спортсменів 

рукопашного бою оцінюють широту й різноманітність рухових навичок, здібності до 

засвоєння нових рухів. З урахуванням того, що зміст тренувальної і змагальної діяльності 

визначається віком та кваліфікацією спортсменів при здійсненні контролю ці дві складові 

обов’язково враховуються.  

У відповідних програмах (О. Г. Гартвич, 2005) зазначається, що контроль за 

ефективністю фізичної підготовки проводиться за допомогою спеціальних контрольних 

нормативів по роках навчання, які представлені у вигляді комплексних тестових випробувань, 

що характеризують рівень розвитку фізичних якостей. Так у навчальній програмі 

рекомендовано такі контрольні вправи: «Човниковий біг» 3х10°м. (с.); підтягування на високій 

та низькій перекладені з вису (кількість разів); віджимання в упорі лежачи (кількість разів); 

упор кутом на брусах (с.); піднімання тулуба із положення лежачи на сапні (кількість разів); 

стрибки у довжину з місця (см.); метання набивного м’яча (1 кг) із-за голови з місця (м.).  

О. В.°Нікітенко (2019) пропонує в рукопашному бою при здійсненні різних видів 

контролю враховувати такі показники: 

1. Точність відображення тимчасових, просторових та силових параметрів специфічних 

рухів.  

2. Здібність до переробки інформації та швидкого прийняття рішень.  

3. Еластичність м’язів, рухомість суглобів, координаційні здібності.  

З урахуванням зазначеного науковець для перевірки координаційних здібностей у 

спортсменів, що займаються єдиноборствами пропонує три види тестів у вигляді доріжки з 

перепонами. У першому тесті спортсмени пересуваючись по умовній доріжці виконують 

рухові дії (удари руками і ногами у визначеній послідовності, з визначеною кількістю 

повторень, з заданою швидкістю та силою ударів), наприклад, швидкісні переміщення, 
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перекиди, падіння, зупинки, пресування у різних напрямах, удари та кидки. Дослідник 

розробив чітку траєкторію проходження «доріжки» із зупинкою біля визначених пунктів, які 

передбачали обов’язкове виконання рухових дій біля мішків, груш, маківари, манекена. У 

другому тесті розділено вправи на дві групи, спочатку спортсмен виконує вправи, які 

вимагають прояву тільки спритності, а потім координації. Таким чином, науковець намагався 

«розвести» ці дві якості окремо і показати принципові різниці у підходах до їх розвитку. Третій 

тест ускладнений був активною протидією суперника.  

Дещо по іншому підійшов до контролю координаційних здібностей спортсменів 

Є. А. Спиридонов (2006), дослідник пропонує такі тестові завдання: 

1. Загальна координація (швидкість): тести «Біг на місці з підніманням стегна», 

«Оплески руками і ногами попереду та позаду», «Оберти тулубом вправо-вліво». 

2. Загальна координація (точність), тест «Метання в ціль» (10 кидків).  

3. Загальна координація (рівновага), тест «Оберти на тренажері «Здоров’я».  

4. Загальна координація (узгодження-переміщення): перший тест – 10 команд, за 12 с, 

другий – 16 команд, за 20 с, третій – 13 команд, за 15 с. 

Для контролю координаційних здібностей у борців-початківців А. С.°Філін (2013) 

пропонує наступні тести: 1. Тест «Староста» (варіант 1 – без допомоги рук; варіант 2 – за 

допомогою рук) 2. Стрибки через скакалку. 3. Човниковий біг (3х10 м, с.). На нашу думку, 

вартий уваги тест, що спрямований визначити рівень розвитку рухової координації. Для цього 

дослідник пропонує провести балістичний тест (4 стрибки виконати у різних напрямах) 

вимірюється час виконання стрибків та інтегральний показник координації (ІПК).  

Науковець О. М.°Бур’януватий (2019) пропонує для спортсменів-початківців 

використовувати традиційні тести вимірювання координаційних здібностей, наприклад, 

човниковий біг 4х9 м.  

Таким чином, існує низка тестових завдань, що дозволять визначити рівень координації. 

Однак при виборі тестів необхідно враховувати завдання тестування, вік спортсмена, рівень 

складності, специфіку виду спорту. 

3. Розробка та перевірка експериментальної програми 

Дослідивши основні підходи до розвитку координації, способи її контролю з 

урахуванням специфіки рукопашного бою ми розробили експериментальну програму. Мета 

цієї програми оптимізувати процес підготовки спортсменів початківців з рукопашного бою 

шляхом цілеспрямованого розвитку координації рухів на початковому етапі підготовки. 

Етап початкової підготовки – один з найбільш важливих, оскільки саме в цей період 

закладається основа оволодіння майстерністю рукопашному бою і проводиться відбір для 

подальших занять. Він є своєрідним підготовчим етапом в загальному ланцюгу багаторічної 

підготовки спортсмена де фізичній підготовці необхідно приділяти значну увагу.  

Орієнтуючись на стандартизовані програми з рукопашного бою на початковому етапі 

виділяємо такі важливі завдання:  

− зміцнення здоров’я та всебічний фізичний розвиток підлітків;  

− підвищення рівня фізичної підготовленості на основі проведення різних видів 

підготовки;  

− навчання техніці рукопашного бою.  

Вважаємо, на початковому етапі під час тренувальних занять необхідно більше уваги 

зосереджувати на різнобічній фізичній підготовленості, засобами загальної, допоміжної та 

спеціальної фізичної підготовки, застосовуючи при цьому спеціальні комплекси вправ та ігри 

з урахуванням рівня підготовленості спортсменів. Тим самим досягається єдність загальної та 

спеціальної підготовки.  

Технічні навички юних спортсменів повинні формуватися паралельно з розвитком 

фізичних якостей. Отже, для досягнення високого рівня технічної майстерності рукопашного 

бою вважаємо за необхідне зосередити увагу на розвитку координації спортсменів. 

Експериментальна програми містить п’ять блоків: 

I. Застосування засобів ЗФП, ДФП, СФП. 
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II. Теоретична підготовка. Технічна підготовка. 

III. Застосування засобів для розвитку координації рухів. 

IV. Застосування рухливих ігор, естафет для розвитку координації рухів. 

V. Використання поточного та етапного контролю для оцінки ефективності 

тренувальних засобів спрямованих на розвиток координації рухів. 

Розглянемо блоки більш детально:  

Перший блок: Застосування засобів ЗФП, ДФП, СФП. 

1. ЗФП (бігові вправи, стрибкові вправи (в русі та на місці)). 

2. ДФП (впровадження елементів з інших видів спорту):  

− акробатика: елементи акробатики; ознайомлення з особливостями здійснення 

самостраховки (повороти, перекиди, кульбіти); різноманітні види стрибків та стрибкові 

вправи;  

− легка атлетика: метання (набивних, тенісних м’ячів, легкоатлетичних снарядів);  

− гімнастика: вправи силової і швидкісно-силової підготовки. 

3. СФП (комплекси вправ для розвитку фізичних якостей). 

Другий блок: Теоретична та технічна підготовка. Вивчення відповідних розділів 

навчальної програми. Техніка рукопашного бою. Тактика рукопашного бою.  

Третій блок: Застосування засобів для розвитку координації рухів.  

Запропоновано такі групи вправ:  

1. Вправи для розвитку рівноваги, утримання рівноваги і стійкості:  

- «Ластівка» утримання рівноваги тіла на одній нозі (ліва, права).  

- Стійка на руках і голові. 

- Повороти, нахили та оберти головою, тулубом. 

- Рухи на обмеженій опорі, наприклад, спочатку на гімнастичній лаві у звичайному 

положенні, потім на перевернутій лаві. 

- Виконання вправи з утриманням рівноваги у певній позиції, складність вправи 

визначали за тривалістю, складністю позиції, яку необхідно зафіксувати і утримати. 

- Виконання заданих рухів, вправ з закритими очима, більш складним варіантом цієї 

вправи є виконання рухів за умовно визначеним напрямом. 

- В стійці ноги разом (більш складний варіант на одній нозі) виконуємо обертання 

головою, спочатку з відкритими потім закритими очима. 

- В стійці на одній нозі – різні рухи ногами, руками, тулубом. 

- Хода по прямій лінії з розворотом (з відкритими та закритими очима). 

- Повороти, розвороти у бойовій стійці на різні кути з закритими очима. 

- Біг зі зміною напряму, розворотами у стрибках. 

- Різні гімнастичні та акробатичні вправи з виходом на одну ногу. 

- Зберігання рівноваги після виконання деяких технічних елементів. 

- З партнером виконання перекидів, переворотів разом. 

2. Розвиток м’язової чутливості (динамічні та акробатичні вправи).  

Перекид вперед: з присіду, зі стійки, з виходом у стійку, з виходом на одну ногу, із 

захватом схрещених ніг, із захватом ніг двома руками, з м’ячом у руках (ногах), руки за спину, 

через м’яч, через тренувальний мішок, через партнера стоячого зігнувшись, зі стільця.  

Перекид назад: з присіду, зі стійки, із захватом схрещених гомілок, з виходом на прямі 

руки (стійка на руках), на прямі ноги, не згинаючи ніг, з м’ячом у руках, зі стільця.  

Акробатичні вправи: перекид (у бік, вперед, назад), підйом розгином, сальто (вперед, 

назад). Біг приставними кроками, спиною вперед, із поворотом на 360о, зі зміною напряму, 

стрибками вгору на матах, розкладеною доріжкою по діагоналі залу, з довгими перекидами, з 

перекидами в стрибку (або через партнера, який стоїть в упорі на колінах), із перекидом назад, 

з виконанням перекиду (колесо). Варіанти виконання вправи: перекид вперед – колесо – 

перекид назад – вихід в стійку на руках. 
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Вправи з елементами, які ускладнюють координацію рухів: хлопок долонями перед 

собою та за спиною з упору присів; зустрічні почергові оберти руками; зустрічні одночасні 

рухи руками і ногами; різнойменні кругові оберти руками.  

3. Вправи на довільне розслаблення м’язів. 

Вправи на розслаблення: струшування, розслаблене «падіння» різних частин тіла, 

послідовне розслаблення окремих частин тіла після напруження, розгойдування. 

4. Застосування різних видів стрибкових вправ.  

Застосовувались такі види стрибків: 

- звичайні стрибки на місці (на правій, лівій, на двох); 

- вистрибування на двох з положення пів присяду, повного присяду;  

- підскоки (на місці, в русі), з пресуванням у різних напрямах (вперед, назад) з 

додаванням обертів руками (вперед і назад), виконання підскоку та затримкою руху в 

безопорній фазі;  

- перестрибування через гімнастичну ліву; виконання серій стрибків з поступовим 

збільшенням висоти вильоту та довжини стрибка; стрибки на скакалці (на одній нозі, на двох); 

Естафети з виконанням зазначених стрибкових вправ. 

Четвертий блок: Застосування рухливих ігор, естафет для розвитку координації рухів. 

Запропоновано такі ігри: «Бій півнів», «Забери м’яч після повороту!», «Вартові», «Салки 

з м’ячем», «Втримається на корточках» «Виштовхування з кола», «Третій зайвий», «Голова і 

хвіст», «Квач ногами», «Штовхання», «Бій півнів», «М’яч в повітрі».  

Естафети: з гімнастичною палицею, зі стрибками, «Хто швидше?», «Дружні трійки», 

«Прихований пас», «Човникова передача м’яча», «М’яч над головою». 

П’ятий блок: Використання поточного та етапного контролю для оцінки ефективності 

тренувальних засобів спрямованих на розвиток координації рухів. Застосовувались тестові 

випробовування як човновий біг та статична рівновага на одній нозі.  

Тест «Човниковий біг» із перенесенням кубиків. Обладнання 2 кубики, 6 розмічених кіл, 

відстань між якими по 3 метри. Проведення тесту. За командою «Руш!» учасник тестування 

бере перший кубик і приносить його у трете коло. Вертається за другим кубиком, який 

переноситься у четверте коло. Диркнувшись кубиком шостого кола, учасник тестування 

виконує перестановку кубиків у зворотному напрямку. Тест «Контроль статичної рівноваги». 

Обладнання: секундомір. Проведення тесту. Учасник тестування становиться в стійку на одній 

нозі, друга – піднята в гору і фіксується рукою спортсмена, голова прямо. Треба утримати цю 

стійку якомога довше. Реєстрація часу на секундомірі починається після набуття стійкого 

положення, а закінчується у момент втрати рівноваги. Результат тесту. Визначення часу 

утримання статичної пози. Вказівки та зауваження. 1. Виконання тест у проводитися із 

відкритими очима. 2. Невеликі гойдання тулуба не вважаються втратою рівноваги. 

3. Реєстрація часу проводиться з точністю до 0,1°с. 4. Утримання статичної пози проводиться 

на правій і лівій нозі. Кращій результат заноситься у протокол. Зазначені блоки представлені 

в структурі тренувальних занять на тиждень (Табл. 1). 

Таким чином до основної частини увійшли комплекси вправи на розвиток фізичних 

якостей (ЗФП, ДФП,СФП) та навчання основам техніки рукопашного бою. До загальної та 

допоміжної фізичної підготовки увійшли вправи з інших видів спорту, наприклад: легка 

атлетика – стрибки з місця, крос; гімнастика – різновиди підтягування, згинання розгинання 

рук; плавання. Завдання з фізичної підготовки мали специфічний характер наближений до 

виду спорту. Тому до спеціальної фізичної підготовки увійшли вправи-спаринги з різною 

категорію суперників. Мається на увазі, що суперники мали різну вагу, рівень фізичної 

підготовленості. На заняттях застосовували метод вправ, ігровий та змагальний методи 

навчання.  
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Таблиця 1. Структура тижневих тренувальних занять 

№ Зміст Дозування 

 Вівторок 

1 Підготовча частина: 

Бігові вправи, стрибкові вправи, ЗРВ в русі і на місці 

10 хв. 

2 Основна частина: 70 хв. 

Теорія: Техніка прийомів. Страховка  5 хв. 

ЗФП, ДФП: Комплекси вправ. Акробатика. 20 хв. 

Техніко-тактична підготовка: комплекс тренувальних вправ згідно 

програми навчання (техніка ударів ногами і руками). Навчально-

тренувальні поєдинки. 

25 хв. 

СФП. Вправи на розвиток координації: комплекси вправ, рухливі ігри, 

естафети 

20 хв. 

3 Заключна частина заняття: вправи на відновлення. Підведення 

підсумку тренувального заняття 

10 хв. 

Четвер 

1 Підготовча частина: 

Бігові вправи, стрибкові вправи, ЗРВ в русі і на місці 

10 хв. 

 
Основна частина  70 хв. 

Теорія: Техніка прийомів. Страховка 5 хв. 

2 

ЗФП, ДФП: Комплекси вправ. Акробатика. 20 хв. 

Техніко-тактична підготовка: комплекс тренувальних вправ згідно 

програми навчання (техніка ударів ногами і руками). Навчально-

тренувальні поєдинки. 

25 хв. 

 
СФП. Комплекси вправ, рухливі ігри, естафети для розвитку сили або 

витривалості 

20 хв. 

3 Заключна частина заняття: 

Вправи на відновлення. Підведення підсумку тренувального заняття 

10 хв. 

Субота 

1 Підготовча частина: 

Бігові вправи, стрибкові вправи, ЗРВ в русі і на місці 

10 хв. 

2  Основна частина:  70 хв. 

Теорія: Техніка прийомів. Страховка 5 хв. 

ЗФП, ДФП: Комплекси вправ. Акробатика. 20 хв. 

Техніко-тактична підготовка: 

Комплекс тренувальних вправ згідно програми навчання 

(техніка ударів ногами і руками). Навчально-тренувальні поєдинки. 

25 хв. 

СФП. Вправи на розвиток координації: 

Комплекси вправ, рухливі ігри, естафети 

20 хв. 

3 Заключна частина заняття: 

Вправи на відновлення. Підведення підсумку тренувального заняття 

10 хв. 

 

На нашу думку, ефективному розвитку координації рухів сприяє виконання вправ в 

ускладнених умовах (наприклад, з закритими очима, в обмеженому просторі, з подоланням 

перешкод) (Табл. 2).  

Також слід застосовувати вправи із суміжних видів єдиноборств, ефективними є 

акробатичні вправи, рухливі ігри. Постійно удосконалювати і оновлювати умови в яких 

виконуються вправи, для цього потрібно урізноманітнити вправи: в обидва боки, з різних 

незвичних положень, змінювати темп, швидкість і амплітуду рухів, впроваджувати додаткові 

рухи, комбінувати вправи.  
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Таблиця 2. Орієнтовний комплекс вправ спрямований на розвиток координації рухів 

№ п/п Зміст Дозування Організаційно-методичні вказівки 

1. Стійка «ластівка» 2х5, 10 с. 1. За допомогою опори 

2. За допомогою партнера 

3. Без опори 

4. Із закритими очима 

2.  Перекид вперед 8-10 р. 1. На горизонтальній поверхі 

2. З похилої поверхні 

3. Два перекиди вперед без зупинки  

3. Перекид назад  8-10 р. 1. На горизонтальній поверхі 

2. З похилої поверхні 

3. Два перекиди назад без зупинки 

4. Стійка на руках і голові  1-2 р. Із страхуванням  

5.  «Акробатична 

комбінація» 

3 р. Перекид вперед – колесо – перекид 

назад – вихід в стійку на руках 

 

У Таблиці 3 представлено тижневий мікроцикл  спрямованого на розвиток фізичних 

якостей та оволодіння основами техніки рукопашного бою де превага надавалось оптимізації 

розвитку координації рухів.  

 

Таблиця 3. Мікроцикл тренувань групи першого року навчання 

День тижня № заняття Зміст Тривалість Навантаження 

Понеділок - Активний відпочинок - - 

Вівторок 1 Теорія, ЗФП, СФП. Техніко-

тактична підготовка 

90 хв. Середнє 

40-60 % 

Середа - Активний відпочинок - - 

Четвер 2 

 

Теорія, ЗФП, СФП. Техніко-

тактична підготовка  

90 хв. Середнє 

40−60 % 

П’ятниця - Активний відпочинок - - 

Субота 3 

 

Теорія, ЗФП, СФП. Техніко-

тактична підготовка   

90 хв. Мале 15-20°% 

Неділя - Активний відпочинок - - 

 

Отже, всі вправи повинні бути різноманітними, складними за координацією, 

виконуватись в ускладнених умовах, мати елемент новизни, і що важливо необхідно добирати 

адекватні параметри навантаження. Під час впровадження експериментальної програми для 

становлення спортивної форми структура мікроцику залишалась та сама, а навантаження 

збільшувались за рахунок змін компонентів навантаження, як от: режим координаційної 

складності, інтенсивність, кількість повторень вправ, тривалість вправ, тривалість інтервалу 

відпочинку, кількість повторень в серії, кількість серій. Наприклад, інтенсивність 

навантаження регулювалось таким показниками як швидкість, темп, амплітуда рухів, 

величина прискорення, темп виконання вправ координаційна складність. 

В експериментальній програмі застосовані такі параметри навантаження: 

Режим координаційної складності – низька та мала координаційна складність  

(40-70°% від максимальної). 

Тривалість вправи. До появи втоми але не більше ніж 120 с. 

Інтенсивність – мала або середня.  

Тривалість інтервалу відпочинку між вправами. Залежить від складності та інтенсивності 

вправи, може коливатись від 3 с до 2 хв.  

Кількість повторень в серії. Залежить від кількості серій і може коливатись від 2-12 разів. 

Кількість серій 1-3. 

Тривалість інтервалу відпочинку між серіями 1-2 хв.  
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4. Результати дослідження  

Педагогічне тестування проведене на початку констатувального етапу експерименту 

показало, що учасники КГ та ЕГ мають статистично однаковий рівень розвитку координації 

рухів (Табл. 4).  

 

Таблиця 4. Рівень розвитку координації рухів у спортсменів 7-9 років 

КГ та ЕГ на початку педагогічного експерименту 

 Контрольні вправи КГ ЕГ Достовірність різниць 

M±σ 

m t p 

Човниковий біг (с.) 32,3±1,3 

0,35 

33,5±2,3 

0,61 

1,7 >0,05 

Статична рівновага на 

одній нозі (с.) 

1,62±0,87 

0,23 

1,55±0,79 

0,21 

0,23 >0,05 

 

Ефективність впровадження засобів розвитку координації рухів перевірялась за 

допомогою тестів човниковий біг й статична рівновага. Аналіз результатів попереднього 

тестування:  

1. Човниковий біг. Встановлено середнє коливання розсіювання результатів в групах КГ 

(V = 4,02°%), ЕГ (V = 2,14°%). Також було з’ясовано, що спортсмени КГ мали більш високий 

рівень підготовленості (на 3,7°%) у тесті човниковий біг. 

2. Статична рівновага на одній нозі. Коефіцієнт варіації показав велике розсіювання 

результатів в обох групах КГ (V = 53,70°%), ЕГ (V = 50,96°%). Також виявлено, що рівень 

координаційної підготовленості за цим тестом знаходиться в групах на однаковому рівні.  

Після проведення констатувального експерименту розроблено і впроваджено 

експериментальну програму спрямовану на оптимізацію фізичної підготовки за для 

покращення розвитку координації рухів спортсменів 7-9 років, які займаються рукопашним 

боєм. 

Експериментальна група займалась за розробленою нами програмою, контрольна за 

навчальною програмою з рукопашного бою для ДЮСШ. Загальна кількість годин на фізичну 

підготовку КГ та ЕГ була однаковою. В ЕГ відбулось поступове збільшення годин на СФП, 

виділено раз на тиждень окреме заняття на розвиток координації рухів під час яких 

впроваджено 5 блоків засобів. 

Після впровадження експериментальної програми проведений контрольний зріз. Так у 

тесті «човниковий біг» виявлено приріст результатів в обох групах (Рис. 1, Табл. 5).  

 

 
Рис. 1. Динаміка результатів у тесті «човниковий біг» ЕГ і КГ до та після експерименту 
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Порівнюючи результати до та після експерименту ми отримали достовірні зміни у 

показниках кожної досліджуємої групи: КГ (t = 2,2; p > 0,05), ЕГ (t = 2,5; p < 0,05). Однак у 

порівнянні КГ з ЕГ достовірних змін не виявлено (t = 1,2; p > 0,05), різниця ΔХ = 2,14°%. Також 

встановлено неоднорідне покращення результатів у кожній групі, КГ має середній показник 

(V = 23,66°%), ЕГ велике розсіювання результатів (V = 34,8°%).  

У тестовому випробовувані «статична рівновага» виявлено, що спортсмени КГ (t = 13,13; 

p < 0,05) та ЕГ (t = 9,79; p < 0,05) суттєво покращили свої результати, також встановлено 

достовірні зміни між КГ та ЕГ (t = 3,08; p < 0,05), різниця ΔХ = 45,8°%. (Рис. 2, Табл. 5). 

Коливання результатів в КГ (V = 2,14°%) та ЕГ (V = 6,42°%) знаходиться на низькому рівні.  

 

 
Рис. 2. Динаміка результатів у тесті «статична рівновага на одній нозі»  

ЕГ і КГ до та після експерименту 

 

 

Таблиця 5. Рівень розвитку координаційних здібностей у спортсменів 7-9 років 

по завершенню педагогічного експерименту 

 Контрольні вправи КГ ЕГ Достовірність різниць 

 

M±σ 

m t p 

Човниковий біг (с.) 30,8±0,66 

0,17 

31,46±2,02 

0,54 

1,2 >0,05 

Статична рівновага на 

одній нозі (с.) 

12±2,84 

0,76  

17,5±6,09 

1,62 

3,08  <0,05 

 

Висновки. 

1. Аналіз науково-методичної літератури показав, що на сьогодні недостатньо вивчені і 

потребують розробки питання  розвитку фізичних якостей спортсменів з урахуванням 

специфіки рукопашного бою. У багатьох наукових доробках минулих років і частково у тих, 

що опубліковані нещодавно відсутня детальна інформації про вимоги до фізичної підготовки 

та надані конструктивні рекомендації до неї. У більшості посібників до цього розділу 

підготовки підходять фрагментально не вдаючись у деталі. Тому здійснюючи аналіз структури 

та змісту фізичної підготовки багато фахівців з рукопашного бою створюють програму 

підготовки орієнтуючись на дослідження науковців зі споріднених видів єдиноборств, 

наприклад, боротьба, дзюдо. Однак останнім часом з’явились наукові дослідження де 

детально викладено структуру і зміст фізичної підготовки рукопашного бою.  

2. Встановлено, що координаційні здібності спортсмена впливають на формування 

техніки рукопашного бою. Найсприятливіший час для розвитку координаційних здібностей 

припадає на 7-9 років і співпадає з етапом початкової підготовки. Дослідники вказують на те, 
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що фізична підготовка на підготовчому етапі вимагає врахування віку, рівня фізичної 

підготовленості та специфіки рукопашного бою.  

3. Результати констатувального експерименту дозволили визначити рівень розвитку 

координації рухів у спортсменів-початківців та розробити експериментальну програму, яку 

впроваджено в навчально-тренувальний процес. Вона складалась з 5 блоків: застосування 

засобів ЗФП, ДФП, СФП; теоретична та технічна підготовка; застосування засобів для 

розвитку координації рухів; застосування рухливих ігор, естафет для розвитку координації 

рухів; використання поточного та етапного контролю для оцінки ефективності тренувальних 

засобів спрямованих на розвиток координації рухів. 

4. Експериментально доведено ефективність впровадженої програми спрямованої на 

розвиток координації рухів спортсменів з рукопашного бою на етапі початкової підготовки, 

що підтверджується результатами експерименту.  
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ТРЕНЕРІВ 

З ЄДИНОБОРСТВА – БОЙОВИЙ ХОРТИНГ ДО ЗАСТОСУВАННЯ 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

TRAINING OF FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AND MARTIAL ARTS 

COACHES – COMBAT HORTING TO THE APPLICATION OF HEALTHCARE 

TECHNOLOGIES 

 

Вступ. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки є очевидним, що здоров’я 

суб’єктів освітнього процесу значною мірою залежить від особливостей його організації, рівня 

застосування здоров’язбережувальних технологій. Адже, в нинішніх умовах стрімкого 

погіршення стану здоров’я дітей унаслідок соціально-політичних, демографічних змін, 

негативного впливу техногенних факторів на екологічну ситуацію в Україні питання 

здоров’язбереження набуває особливої актуальності.  

У зв’язку з цим, одним із пріоритетів державної політики у сфері освіти стає створення 

оптимальних умов для формування, збереження й зміцнення здоров’я учнівської молоді, на 

чому наголошується в Конституції України, законах України «Про охорону дитинства», 

«Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», Національній стратегії розвитку освіти 

в Україні на період до 2021 року «Про фізичну культуру і спорт», «Про освіту», «Про фахову 

передвищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», «Про позашкільну 

освіту», Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту 

на період до 2024 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 

2017 року № 115 та інших нормативно-правових документах. 

У 2022 році агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило для підтримки 

безперервності охорони здоров’я в Україні додаткові 1,8 млн доларів. … Від початку 

вторгнення Росії в Україну (з 24 лютого 2022 року) USAID надала ВООЗ 15,5 мільйонів 

доларів США на критично важливу підтримку охорони здоров’я. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, значна частина захворювань дітей має 

так звану дидактогенну природу, тобто, спричинена факторами освітнього середовища 

(недотримання санітарних вимог до умов навчання, недостатня рухова активність, 

перевантаження учнів тощо) (Діхтяренко, Корженко, Стешиц, Костенко, 2022; Діхтяренко, 

Стешиц, & Борсукова, 2022; Діхтяренко, Корженко, Стешиц, Петрова, 2022; Корженко, 2016). 

Аналіз актуальних досліджень з проблеми підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури до застосування здоров’язбережувальних технологій, зокрема робіт В. Єфімової, 

О. Іонової, Ю. Лук’янової, В. Оржеховської, Н. Поліщук та ін. (Корженко, 2016; Оржеховська, 

Федорченко, Єрьоменко, Діхтяренко, Мельник, 2016; Присяжнюк, Єрьоменко, Діхтяренко, 

Єрьоменко, 2018), дає підстави стверджувати, що ефективність педагогічної діяльності в 

галузі здоров’язбереження школярів головним чином залежить від рівня відповідної 

підготовки учителів. При цьому особливо велика відповідальність за збереження та зміцнення 

здоров’я молодого покоління лежить на учителях фізичної культури та основ здоров’я. Адже, 

професійна діяльність саме учителя фізичної культури та основ здоров’я спрямована на 

теоретичне «озброєння» учнів знаннями про здоров’я, вміннями та навичками його 

збереження й зміцнення, утвердження цінності здоров’я, формування стійкої мотивації на 

ведення здорового способу життя, відповідального ставлення дитини до здоров’я тощо.  

Науковцями, педагогами та тренерами бойового хортингу (Буток, Єрьоменко, & 

Єрьоменко, 2020; Діхтяренко, Єрьоменко, Пустолякова, Єрьоменко, 2020; Діхтяренко, 

Остапенко, Зубалій, Шевчук, 2021; Діхтяренко, Стешиц, & Борсукова, 2022; Діхтяренко, 

Федорченко, 2021; Єрьоменко, Єрьоменко, 2019; Єрьоменко, 2017; Єрьоменко, 2020; 

Малинський, Діхтяренко, Чаплигін, Хоменко, Коцюба, 2020; Остапенко, Зубалій, Єрьоменко, 

Тимчик, 2017; Присяжнюк, Єрьоменко, Діхтяренко, Єрьоменко, 2018; Чаплигін, Єрьоменко, 

Діхтяренко, Короткова, 2018; Федорченко, Єрьоменко, Єрьоменко, 2020 та ін.) досліджуються 

питання збереження та зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів 
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спортивних секціях «Бойовий хортинг» – майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з 

єдиноборства «Бойовий хортинг» і військовослужбовців (Бойко, Малинський, Діхтяренко, 

Єрьоменко, 2017; Діхтяренко, Корженко, Стешиц, Костенко, 2022; Діхтяренко, Стешиц, 

Борсукова, 2022; Діхтяренко, Корженко, Стешиц, Петрова, 2022; Єрьоменко, 2020; Сичов, 

Діхтяренко, Сиротинська, 2022; Чаплигін, Єрьоменко, Діхтяренко, Короткова, 2018; Хатько, 

Діхтяренко, Єрьоменко, Литвиненко, 2021; Федорченко, Єрьоменко, Діхтяренко, 

Єрьоменко, 2017; Dikhtiarenko, Yeromenko, Fedorchenko, 2020; Dikhtiarenko, Yeromenko, 

Pustoliakova, 2020; Dikhtiarenko, Fedorchenko, Hrek, 2021; Dikhtiarenko, Khimich, 

Demchenko, 2021; Dikhtiarenko, Shcerbina, Pustoliakova, Gontar, 2021; Dikhtiarenko, Shcerbina, 

Pustoliakova, 2021; Dovgan, Fedorchenko, Yeromenko, Dikhtiarenko, Kukushkin, Lavrentiev, 

Sergienko, Khatko, Khimich, Shcerbina, Pustoliakova, Hulai, Demchenko, Hrek, Vaskivska, 

Yeromenko, Ovsiukova, Zub, Melnik, 2021; Malynskyi, Boyko, Dovgan, Dikhtiarenko, Yeromenko, 

Fedorchenko, Lytvynenko, Khatko, Pustoliakova, Ostapenko, Zubalii, Khimich, Коval, Zhivolovich, 

Korobchenko, Ostapchuk, 2020; Ostapenko, Zubalii, Dikhtiarenko, 2020; Khatko, Dikhtiarenko, 

Yeromenko, Yeromenko, 2021 та ін.). 

Зв’язок роботи з науковими темами. Зважаючи на вибір і теоретичний аналіз 

літературних джерел за темою наукового дослідження та їх виокремлення за актуальністю, 

дають можливість зробити висновок, що наша публікація направлена на впровадження 

результатів НДР у заклади середньої та вищої освіти.  

А, отже, експериментальне дослідження виконується згідно науково-дослідних робіт:  

1) Навчально-науковий інститут спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації 

Університету державної фіскальної служби України на 2017-2020 роки за темою 

«Національний вид спорту хортинг як засіб фізичного виховання студентів» (державний 

реєстраційний номер 0118U001989); кафедра «Фізичного виховання, спорту та здоров’я» 

факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту Державного податкового 

університету на 2021-2026 роки за темою «Підвищення фізичної працездатності різних груп 

населення в процесі занять фізичною культурою і спортом» (державний реєстраційний 

номер 0121U113261);  

2) Інститут проблем виховання НАПН України на 2020-2022 роки за загальною темою: 

«Військово-патріотичне виховання учнів в умовах ідейно-світоглядної конфронтації» 

(державний реєстраційний номер 0120U100443);  

3) кафедра «Теорії та методики фізичного виховання» Приватного вищого навчального 

закладу «Український гуманітарний інститут» на 2021-2026 роки за темою «Принципи 

здорового способу життя в системі фізичного виховання» (ДР № 0121U113032).  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити підготовку 

майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до 

застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти. 

Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати психолого-педагогічні та методичні дослідження щодо підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до 

застосування здоров’язбережувальних технологій. 

2. Описати суть і структуру готовності майбутніх учителів фізичної культури та тренерів 

з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у 

закладах загальної середньої освіти. 

3. Визначити та описати критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів 

фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти. 

4. Теоретично обґрунтувати та практично довести шляхи реалізації методичної системи 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий 

хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої 

освіти. 
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5. Експериментально перевірити ефективність методичної системи підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти. 

1.1. Суть і структура готовності майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з 

єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у 

закладах загальної середньої освіти 

Наші наукові розвідки свідчать про наявність більше 450 визначень поняття «здоров’я», 

сформульованих фахівцями з різних наукових дисциплін (Діхтяренко, Корженко, Стешиц, 

Костенко, 2022; Діхтяренко, Стешиц, Борсукова, 2022; Діхтяренко, Корженко, Стешиц, 

Петрова, 2022; Єрьоменко, 2020; Корженко, 2016; Поліщук, 2010; Стешиц,  Сікальчук, 2017; 

Терещенко, Терещенко, Стешиц, 2017 та ін.). 

Тому наводимо приклади визначень декількох понять: «здоров’я», «індивідуальне 

здоров’я» та «індивідуальне здоров’я вчителя», «здоров’язбереження», «підготовка», 

«фізична культура», «школа», «тренер», «єдиноборство», «бойовий хортинг», що є для нашого 

наукового дослідження найбільш актуальними.  

Можна відмітити шість основних типів сутнісних елементів визначення здоров’я: 

1) здоров’я як норма функціонування організму на всіх рівнях його організації; 

2) здоров’я як динамічна рівновага (гармонія) життєвих функцій організму;  

3) здоров’я як повноцінне виконання основних соціальних функцій, участь у житті 

суспільства й активна трудова діяльність;  

4) здатність організму адаптуватися до умов навколишнього середовища, що змінюється;  

5) відсутність патологічних змін і нормальне самопочуття;  

6) повне фізичне, духовне, розумове й соціальне благополуччя.  

Так от, поняття «здоров’я», – пише І. Корженко, доцільно розглядати як гармонійну 

єдність фізичного, психічного, соціального та духовного компонентів, які забезпечують 

максимальну реалізацію потенціалу особистості в різноманітних сферах життя. … У контексті 

дослідження поняття «здоров’я» доцільно розглядати як гармонійну єдність фізичного, 

психічного, соціального та духовного компонентів, які забезпечують максимальну реалізацію 

потенціалу особистості в різноманітних сферах життя (Діхтяренко, Стешиц, Борсукова, 2022; 

Діхтяренко, Корженко, Стешиц, Петрова, 2022; Корженко, 2016 та ін.). 

Розвиток структури і складових поняття «здоров’я» у науковій літературі багато разів 

набувало різних модифікацій:  

1) фізичне, психічне, духовне (Горащук, 1998, 2000); графічне зображення – піраміда;  

2) фізичне, соціальне, духовне (Царенко, Яцук, 1998); графічне зображення – піраміда;  

3) фізичне, соціальне, інтелектуальне, емоційне, духовне (Воронцова, Пономаренко, & 

Репік, 2005); графічне зображення – квітка;  

4) фізичне, емоційне, розумове, соціальне, особистісне, духовне (Язловецький, 

Язловецька, 2000); графічне зображення – квітка;  

5) фізичне, соматичне, психічне (розумове, емоційне), соціальне (Шевчук, 2005);  

6) біологічне, соціальне, психологічне, духовне (фізичне, інтелектуальне, моральне) 

(Воскобойнікова, 2014);  

7) фізичне, психічне, моральне, духовне, соціальне, професійне (Долинський, 2016); 

графічне зображення – циклічна схема. 

Одночасно з цим треба зазначити, що до теперішнього часу немає загальноприйнятого 

визначення поняття «здоров’я людини». Багато дослідників традиційно продовжують 

вважати, що розв’язання цього завдання є виключно проблемою медико-біологічних наук. Але 

відзначимо, що здоров’я людини є також проблемою філософії, соціології, психології, 

педагогіки та низки інших наук. Брак конструктивного та уніфікованого підходу до 

визначення здоров’я створює труднощі й невизначеність в результатах наукових досліджень з 

оцінки впливу різних факторів на здоров’я, визначення рівня здоров’я та компетентного 

пошуку оптимальних шляхів здоров’язбереження  
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Сформулювала Г. Жара поняття «індивідуальне здоров’я», як цілісний стан фізичного, 

психічного, розумового, соціального, професійного, морального і духовного благополуччя 

особистості, який дозволяє їй повноцінно проявляти себе і взаємодіяти в усіх сферах 

життєдіяльності. 

Поняття «індивідуальне здоров’я вчителя» трактується, як стан організму, при якому 

забезпечується активний психофізичний, емоційно-чуттєвий, інтелектуальний, соціально-

свідомий, колективно-креативний, соціально-ієрархічний, світоглядний розвиток особистості 

педагогічного працівника, його працездатність та ефективність на усіх рівнях здійснення 

повсякденної і професійної діяльності (Діхтяренко, Корженко, Стешиц, Костенко, 2022; 

Діхтяренко, Стешиц, Борсукова, 2022; Діхтяренко, Корженко, Стешиц, Петрова, 2022; 

Корженко, 2016 та ін.). 

З’ясовано, що в сучасній педагогічній науці поняття «здоров’язбереження» трактується 

вченими неоднозначно, зокрема, як: навчально-виховний процес, що передбачає створення 

безпечних і комфортних умов перебування вихованців у навчальному закладі, запобігання 

стресів і перевантажень, установлення суб’єкт-суб’єктних взаємин учасників педагогічного 

процесу, забезпечення цілісного розвитку особистості й, тим самим, сприяння збереженню та 

зміцненню здоров’я учнів (О. Іонова, Ю. Лук’янова); розв’язання освітніх завдань з 

урахуванням стану здоров’я учасників навчального процесу з метою його збереження й, за 

можливості, зміцнення (Г. Сєріков); реалізація методів і засобів навчання відповідно до 

фізіолого-психологічних принципів збереження здоров’я (Н. Суворова) тощо.  

Зауважимо, що ми підтримуємо позицію В. Єфімової, відповідно до чого під 

здоров’язбереженням розуміється педагогічний феномен, що характеризує системну 

спрямованість зусиль усіх суб’єктів освітнього процесу на забезпечення фізичного, 

психічного, духовного й соціального благополуччя учнів.  

У процесі дослідження з’ясовано, що збереження здоров’я учнів забезпечується шляхом 

упровадження в освітній процес здоров’язбережувальних технологій.   

Аналіз сучасних підходів до визначення поняття «здоров’язбережувальні технології» 

(І. Бех, Т. Бойченко, О. Ващенко, М. Гончаренко, В. Єфімова, М. Зотова, О. Коберник, 

Ю. Лук’янова, С. Лупаренко, А. Мітяєва та ін.), наші власні дослідження дозволили 

інтерпретувати здоров’язбережувальні технології як оптимальне поєднання традиційних 

технологій навчання із сукупністю методів, засобів і форм організації навчально-виховної 

роботи, завдяки застосуванню яких створюються умови для формування, збереження та 

зміцнення здоров’я суб’єктів освітнього процесу.  

У дослідженні поняття «підготовка» розглядається як процес оволодіння знаннями, 

уміннями й навичками, що дозволяють виконувати роботу в певній галузі діяльності. На 

основі врахування поглядів фахівців у галузі педагогічної освіти (Н. Беседа, М. Гриньова, 

В. Єфімова, Ю. Лук’янова, В. Оржеховська, О. Шевчук та ін.) установлено, що результатом 

підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних 

технологій в основній школі є їхня готовність до такої діяльності. 

Згідно з поглядами З. Курлянд, готовність характеризується активним станом усіх 

структурних компонентів особистості майбутнього вчителя в їх єдності.  

Результати аналізу досліджень, присвячених вивченню різних аспектів готовності 

майбутнього вчителя до професійної діяльності дозволяють визначити структурні компоненти 

готовності майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий 

хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої 

освіти: 

1) ціннісно-мотиваційний; 

2) змістово-операційний; 

3) рефлексивно-оцінний (Корженко, 2016). 

Розкриємо зміст визначених компонентів готовності майбутніх учителів фізичної 

культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти. 
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Так, ціннісно-мотиваційний компонент передбачає наявність: 

 стійких переконань щодо пріоритету цінності здоров’я як основної умови реалізації 

фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу особистості;  

 професійно-пізнавального інтересу; 

 стійкої мотивації майбутнього учителя фізичної культури та тренера з єдиноборства – 

бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної 

середньої освіти. 

Змістово-операційний компонент відображає володіння системою психолого-

педагогічних знань про здоров’я, технологіями його збереження, уміннями і навичками 

застосування здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі.  

До сукупності знань, необхідних для розв’язання професійно значущих завдань щодо 

застосування здоров’язбережувальних технологій, належать знання з: 

 педагогіки: теоретичні основи педагогіки; теорія та методика навчання основ 

здоров’я; історія фізичної культури і спорту; теорія і методика фізичного виховання; основи 

теорії та методики фізичного виховання; базове поняття «здоров’язбережувальні технології»; 

форми, методи та засоби, які спрямовані на досягнення оптимальних результатів у збереженні 

здоров’я школярів в умовах загальноосвітнього навчального закладу; особливості 

впровадження здоров’язбережувальних технологій в освітній процес основної школи; знання 

щодо забезпечення особистісного підходу до кожної дитини в школі; оптимальна організація 

навчального процесу відповідно до санітарно-гігієнічних вимог тощо; 

 психології: психологічні особливості підлітків (мотиви, потреби, інтереси, 

пізнавальні процеси); психологічні закономірності навчання, виховання і розвитку дитини; 

педагогічний супровід первинної профілактики соціально небезпечних хвороб і адитивної 

поведінки; шкільні фактори ризику здоров’я; фактори регуляції поведінки учнів середнього 

шкільного віку тощо;  

 валеології: про здоров’я людини та його складові; вікові анатомо-фізіологічні та 

соціальні особливості учнів основної школи; основні форми і методи збереження та зміцнення 

здоров’я; будову та функції опорно-рухового апарату, органів травної, дихальної, сечової, 

жіночої та чоловічої статевої, ендокринної та імунної системи, центральної та периферичної 

нервової системи, органів чуття, серцево-судинної системи в нормі та під час фізичних 

навантажень; гігієнічні основи раціонального харчування; основи гігієни фізичного 

виховання; гігієнічні особливості занять руховою активністю учнів основної школи; принципи 

побудови індивідуальних оздоровчих програм; методологічні та педагогічні основи і форми 

організації занять з оздоровчо-рекреаційної рухової активності; засоби оцінки рівня складових 

здоров’я людини (фізичної, психічної, соціальної і духовної) тощо. 

Спираючись на дослідження В. Гриньової, В. Ефімової, О. Ярошенко та ін. (Гриньова, 

2001; Корженко, 2016), в яких ґрунтовно описані уміння та навички ЗВО, необхідні для 

забезпечення здоров’язбережувальної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах, у 

нашому дослідженні виокремлено наступні вміння та навички, що є основою для застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти. 

1. Загальнопедагогічні та професійні уміння і навички роботи: 

 гностичні – уміння здобувати, поповнювати і розширювати свої знання щодо форм, 

методів і засобів застосування здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі; 

постійно поглиблювати та розширювати спеціальні наукові знання з усього комплексу 

проблематики здоров’я; аналізувати свій досвід та досвід інших фахівців, які працюють у 

сфері педагогічної та валеологічної освіти;  

 оцінні – уміння та навички оцінювання системи здоров’язбереження, а також 

результативності застосування різних видів здоров’язбережувальних технологій, власної 

діяльності з позицій збереження здоров’я; інтерпретації та узагальнення інформації й даних 

про стан здоров’я учнів; визначення дидактичних факторів ризику здоров’я учнів основної 

школи; аналізу способу життя школяра та його впливу на здоров’я; уміння аналізувати та 

приймати рішення, оцінювати та передбачати наслідки власних дій;  
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 проектувальні – здатність відбору оптимальних форм, методів і засобів навчання з 

метою формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів, первинної профілактики 

соціально небезпечних хвороб, адиктивної поведінки; розробки авторських програм і проектів 

щодо збереження здоров’я учнів у закладах загальної середньої освіти з урахуванням 

індивідуальних, вікових, статевих та етнічних особливостей; визначення ближніх, середніх і 

дальніх перспектив педагогічної, здоров’язбережувальної та фізкультурно-оздоровчої 

діяльності; 

 конструктивні – містять уміння та навички реалізації технологій збереження 

здоров’я учнів в освітньому процесі; навички самостійної роботи з антропометричними, 

фізіометричними та функціональними вимірюваннями за допомогою апаратної та 

інструментальної діагностики, включаючи біоетичні аспекти проведення валеологічних і 

педагогічних експериментів; здатність обробляти й тлумачити дані лабораторних і 

експериментальних досліджень з урахуванням їх правильності та відповідності сучасним 

теоріям здоров’я; 

 комунікативні – уміння з письмового й усного (вербального) представлення 

наукового матеріалу та аргументування: володіння прийомами проведення дидактичних ігор, 

тренінгів, диспутів, уміння вести діалог, емпатійне сприймання й розуміння інших, адекватне 

інтерпретування особливостей та емоційного стану учнів підліткового віку, створення 

позитивної емоційної атмосфери, володіння технікою розв’язання конфліктних ситуацій, 

стимулювання діяльності учнів; навички конструктивної взаємодії; 

 організаторські – містять уміння та навички організації освітнього процесу з позицій 

збереження здоров’я учнів; управління процесом проведення різних видів занять, 

спрямованих на формування практичних навичок володіння оздоровчими технологіями; 

допомога школярам при самостійному виконанні ними оздоровчих технологій; організація 

культурно-оздоровчої роботи в різних умовах. 

2. Спеціальні вміння – необхідні для успішного розв’язання різноманітних педагогічних 

ситуацій, пов’язаних із застосуванням здоров’язбережувальних технологій в освітньому 

процесі. 

Рефлексивно-оцінний компонент виявляється у здатності майбутнього учителя фізичної 

культури та тренера з єдиноборства – бойовий хортинг до аналізу й самоаналізу власної 

професійної діяльності, пов’язаної зі збереженням здоров’я учнів у закладах загальної 

середньої освіти, у ході яких відбувається свідомий контроль і переосмислення результатів 

власних професійних дій.  

Реалізується через такі рефлексивні процеси, як саморозуміння й розуміння іншого, 

самоконтроль, самооцінка своєї підготовленості до застосування здоров’язбережувальних 

технологій, здатності до активного самовдосконалення. 

До рефлексивних умінь відносимо:  

 уміння аналізувати рівень власної підготовленості до застосування 

здоров’язбережувальних технологій в основній школі, визначати перспективи її розвитку;  

 уміння оцінювати педагогічну діяльність з позицій здоров’язбереження (аналізувати 

наслідки власних дій у процесі навчання та виховання учнів, корегувати навчальний процес із 

урахуванням поточної інформації про стан здоров’я школярів); 

 уміння спостерігати та аналізувати вплив різних видів здоров’язбережувальних 

технологій на стан здоров’я підлітків. 

Особливості кожного з компонентів готовності мають умовний характер, оскільки в 

реальному освітньому процесі вони формуються комплексно. 

Фізична культура – складова частина культури, пов’язана з системою фізичного 

виховання, організації спорту, спеціальних наукових дослідів, технічних засобів, потрібних 

для фізичного виховання і спорту, суспільної та особистої гігієни, раціональної організації 

активного відпочинку тощо. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B3%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%94%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA
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Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності 

людей, задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби 

взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру. 

Основними показниками стану фізичної культури і спорту є: 

 рівень здоров’я і фізичного розвитку різних верств населення; 

 високі досягнення спортсменів України в окремих видах спорту; 

 ступінь використання фізичної культури в різних сферах діяльності, рівень розвитку 

системи фізичного виховання, самодіяльного масового спорту; 

 рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами, спортивними спорудами та майном. 

Школа – це навчальний заклад, призначений забезпечувати навчальний простір і 

середовище для навчання учнів (або «студентів») під керівництвом учителів. У більшості 

країн існує система формальної освіти, яка часто є обов’язковою. У цих системах учні 

проходять низку шкіл. Назви цих шкіл різняться залежно від країни, але загалом охоплюють 

початкову школу для маленьких дітей та середню школу для підлітків, які закінчили початкову 

освіту. 

Тренер (від англ. train – виховувати, навчати; українською – напутник) –викладач 

фізичної культури, спеціаліст у якомусь виді спорту. Веде навчально-тренувальну роботу, 

направлену на виховання та вдосконалення майстерності спортсменів, розвиток їхніх 

функціональних можливостей. 

Єдиноборство (іноді одноборство) – бій, боротьба один на один між двома 

противниками, поєдинок; види спорту в яких два учасники фізично змагаються один з одним, 

один на один; діючи в рамках обумовлених правил вони проводять різні прийоми з метою 

нанести супернику максимальної фізичної шкоди або поставити його в невигідне становище, 

а також захищаються від аналогічних прийомів суперника.  

У спортивних єдиноборствах існують чітко визначені правила проведення бою, що 

покликані звести травматизм до мінімуму. Учасник може перемогти в поєдинку достроково 

завершивши його або набравши більше балів ніж опонент у підсумку. 

Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту України, який 

відіграє досить важливу роль у суспільстві. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про фізичну 

культуру і спорт», фізична культура – це складова загальної культури суспільства, що 

спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних 

здібностей людини з метою гармонійного формування її особистості. Бойовий хортинг 

заснований на оздоровчих, бойових і культурних традиціях українського народу, і є 

органічною частиною фізичної культури і особливою сферою виявлення та уніфікованого 

порівняння досягнень людей у певних видах фізичних вправ, технічної, інтелектуальної та 

іншої діяльності.  

Методики організації освітнього процесу з бойового хортингу у закладах освіти 

застосовуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17. 10. 2018 № 845 

«Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання», листа Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11-19310 від 14. 12. 2012, що є нормативним 

документом, яким дозволено заняття цим видом спорту у закладах освіти вихованцям віком 

від 5 років, Методичних рекомендацій щодо змісту та оформлення навчальних програм 

закладів освіти від 05. 06. 2013 № 14.1/10-1685, листа ДНУ «Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти», а також Типових навчальних планів для організації навчально-

виховного процесу в закладах освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки 

України від 22. 07. 2008 № 676. 

Кінцева мета формування навичок основних елементів базової техніки бойового 

хортингу полягає в тому, щоб навчити кожну людину:  

- свідомо керувати своїми рухами;  

- самостійно спостерігати та аналізувати різні ситуації, вибираючи найбільш ефективний 

спосіб реалізації рухової поведінки щодо конкретних умов взаємодії з оточуючими;  

- розуміти особливості кожного виду основних рухів, переваги їх використання;  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD
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- навичкам точних м’язових відчуттів, правильному виконанню рухів;  

- творчому використанню засвоєних рухів у повсякденному житті. 

Основним завданням самостійних занять бойовим хортингом є підвищення рівня 

здоров’я, фізичного та духовного розвитку спортсмена. Бойовим хортингом мають право 

займатися всі громадяни, незалежно від походження, соціального і майнового стану, раси, 

статті, освіти, віросповідання, місця проживання тощо (Діхтяренко, Корженко, Стешиц, 

Костенко, 2022; Діхтяренко, Стешиц, Борсукова, 2022; Діхтяренко, Корженко, Стешиц, 

Петрова, 2022; Єрьоменко, 2020; Khatko, Dikhtiarenko, Yeromenko, Yeromenko, 2021; Khatko, 

Dikhtiarenko, Yeromenko, Lytvynenko, 2020; Чаплигін, Єрьоменко, Діхтяренко, 

Короткова, 2018; Dikhtiarenko, Yeromenko, Fedorchenko, 2020; Griban, Kuznіetsova, Dzenzeliuk, 

Malynskyi, Dikhtiarenko, Yeromenko, Otravenko, Lytvynenko, Lyhun, Okhrimenko, 

Prontenko, 2019; Dovgan, Fedorchenko, Yeromenko, Dikhtiarenko, Kukushkin, Lavrentiev, 

Sergienko, Khatko, Khimich, Shcerbina, Pustoliakova, Hulai, Demchenko, Hrek, Vaskivska, 

Yeromenko, Ovsiukova, Zub, Melnik, 2021; Malynskyi, Boyko, Dovgan, Dikhtiarenko, Yeromenko, 

Fedorchenko, Lytvynenko, Khatko, Pustoliakova, Ostapenko, Zubalii, Khimich, Коval, Zhivolovich, 

Korobchenko, Ostapchuk, 2020; Ostapenko, Zubalii, Dikhtiarenko, 2020 та ін.). 

1.2. Критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів фізичної культури 

та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних 

технологій у закладах загальної середньої освіти 

З огляду на зміст структурних компонентів готовності майбутніх учителів фізичної 

культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти виділено критерії та 

показники відповідної готовності:  

- мотиваційний (ступінь сформованості професійних мотивів; характер вияву 

професійно-пізнавального інтересу; ціннісне ставлення до збереження здоров’я школярів);  

- пізнавально-практичний (рівень сформованості знань, необхідних майбутнім учителям 

фізичної культури та тренерам з єдиноборства – бойовий хортинг для застосування 

здоров’язбережувальних технологій в основній школі; рівень сформованості комплексу умінь 

і навичок застосування здоров’язбережувальних технологій);  

- особистісно-рефлексивний (рівень сформованості рефлексивної позиції – характеру 

оцінки майбутнім учителем фізичної культури та тренеру з єдиноборства – бойовий хортинг 

себе як суб’єкта здоров’язбережувальної діяльності; рівень сформованості професійно 

значущих особистісних якостей майбутнього вчителя фізичної культури та тренера з 

єдиноборства – бойовий хортинг).  

На підставі теоретичного аналізу, згідно з визначеними критеріями й показниками, 

схарактеризовано рівні сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури та 

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних  

технологій в основній школі, а саме: високий, достатній та елементарний.  

Високий рівень сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури та 

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних 

технологій у закладах загальної середньої освіти характеризується стійким інтересом і яскраво 

вираженою мотивацією студентів до застосування здоров’язбережувальних технологій; 

ґрунтовними знаннями, яскраво вираженими вміннями та навичками студентів щодо 

застосування здоров’язбережувальних технологій; постійним здійсненням аналізу та 

самоаналізу власної діяльності з позицій здоров’язбереження учнів.  

Достатній рівень відзначається ситуативним інтересом і вираженою мотивацією 

студентів до застосування здоров’язбережувальних технологій; обмеженими знаннями щодо 

застосування здоров’язбережувальних технологій, достатньо вираженими вміннями та 

навичками ЗВО щодо застосування здоров’язбережувальних технологій; частковим 

здійсненням аналізу та самоаналізу своєї діяльності з позицій здоров’язбереження. 

Елементарний рівень характеризується відсутністю пізнавального інтересу до 

застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі, невираженою мотивацією 
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майбутнього вчителя фізичної культури та тренера з єдиноборства – бойовий хортинг до 

застосування здоров’язбережувальних технологій; знаннями, що мають фрагментарний 

характер, задовільними вміннями та навичками ЗВО щодо застосування 

здоров’язбережувальних технологій; нездатністю до здійснення рефлексії власної діяльності з 

позицій здоров’язбереження. 

Результатом сформованості кожного компоненту готовності є розвиток певних знань, 

умінь, навичок здобувача вищої освіти, а результатом сформованості всіх компонентів є 

готовність майбутнього учителя фізичної культури та тренера з єдиноборства – бойовий 

хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої 

освіти. Тільки за наявності розвинених структурних компонентів готовності до застосування 

здоров’язбережувальних технологій в основній школі особистість майбутнього учителя 

фізичної культури та тренера з єдиноборства – бойовий хортинг можна вважати сформованою 

у професійному аспекті. 

Перевірка статистичної значущості зміни розподілу рівнів сформованості готовності 

майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до 

застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти 

здійснювалась за допомогою критерію Пірсона χ2 (Корженко, 2016).  

1.3. Теоретичне обґрунтування та практичні шляхи реалізації методичної системи 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий 

хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної 

середньої освіти 

За допомогою педагогічного моделювання (І. Блауберг, С. Гончаренко, Н. Кузьміна, 

Е. Юдін та інші) було розроблено методичну систему підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти, яку визначено як 

складну, цілісну динамічну систему, що містить взаємопов’язані структурні блоки: 

концептуальний, змістовий, технологічний і діагностичний. 

Метою реалізації методичної системи підготовки майбутніх учителів фізичної культури 

та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг є формування готовності до застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти. 

А, отже, визначено структурні блоки методичної системи підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти:  

1. Концептуальний блок виконує функцію наукового обґрунтування поставленої 

проблеми та відображає запланований результат навчання (через мету), містить методологічну 

основу дослідження: системний, особистісно-орієнтований підходи, а також 

загальнодидактичні принципи (активності, наочності, науковості, індивідуалізації та 

диференціації навчання, зв’язку теорії з практикою). 

2. Змістовий блок включає зміст структурних компонентів готовності майбутніх 

учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти (ціннісно-

мотиваційний, змістово-операційний і рефлексивно-оцінний). 

3. Технологічний блок охоплює взаємопов’язані, взаємозалежні етапи реалізації 

методичної системи підготовки майбутніх учителів: підготовчий, пізнавальний, практичний, 

контрольно-корекційний, які підпорядковані загальній меті й забезпечуються відповідним 

науково-методичним інструментарієм (формами, методами, засобами навчання).  

4. Діагностичний блок розробленої методичної системи передбачає визначення 

успішності її функціонування на основі встановлених критеріїв і показників готовності 

майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до 

застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти 

(мотиваційного, пізнавально-практичного й особистісно-рефлексивного). 
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Етапи реалізації розробленої методичної системи: 

Підготовчий етап реалізації розробленої методичної системи передбачає розробку 

науково-методичного забезпечення процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури 

та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних 

технологій у закладах загальної середньої освіти; визначення наявного рівня готовності 

майбутніх учителів до впровадження здоров’язбережувальних технологій у професійній 

діяльності; формування у ЗВО професійно-пізнавального інтересу, позитивної мотивації до 

збереження здоров’я учнів. 

Завданнями цього етапу є: детальний аналіз навчальних планів і програм, за якими 

навчаються майбутні учителі фізичної культури та тренери з єдиноборства – бойовий хортинг, 

що засвідчив недостатність розробки науково-методичного забезпечення процесу підготовки 

майбутніх учителів і тренерів до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах 

загальної середньої освіти: навчальні плани і програми, навчальна література, дидактичні 

матеріали майже не відбивають специфіку вимог до майбутнього учителя та тренера, акцент у 

діяльності якого має бути спрямований на збереження здоров’я суб’єктів навчально-виховного 

процесу; модифікація чинних програм валеологічних дисциплін циклу фундаментальної, а 

також професійної та практичної підготовки з приділенням особливої уваги питанням 

застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти; 

підготовка та видання практикума «Основи фізичного здоров’я», інтегрованих навчально-

методичних комплексів до навчальних дисциплін, що включали типові матеріали. 

Також важливим завданням підготовчого етапу реалізації методичної системи 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий 

хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої 

освіти є забезпечення педагогічної діагностики та моніторингу сформованості компонентів 

готовності майбутніх учителів і тренерів до застосування здоров’язбережувальних технологій 

у закладах загальної середньої освіти в процесі професійної підготовки. 

Пізнавальний етап реалізації методичної системи підготовки спрямовується на набуття 

майбутніми учителями та тренерами психолого-педагогічних, валеологічних, методичних 

знань, необхідних для застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної 

середньої освіти. Навчально-виховна діяльність на цьому етапі орієнтована на формування 

змістово-операційного компонента готовності до застосування здоров’язбережувальних 

технологій у закладах загальної середньої освіти. 

Важливими засобами розвитку цього компонента готовності майбутніх учителів 

фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти є лекційні, 

семінарські, практичні, тренінгові заняття, що проводяться в межах дисциплін: «Історія 

фізичної культури і спорту», «Теорія і методика фізичного виховання», «Основи теорії та 

методики фізичного виховання», «Гігієна», «Загальна валеологія», «Етновалеологія», 

«Моральні та духовні основи здоров’я». 

Розвитку та поглибленню пізнавального інтересу, позитивної мотивації до застосування 

здоров’язбережувальних технологій із метою збереження здоров’я учнів в освітньому процесі 

на цьому етапі також сприяють екскурсії до навчальних закладів, які мають статус «шкіл 

сприяння здоров’ю» і функціонують як освітньо-інформаційні центри Національної мережі 

шкіл сприяння здоров’ю, відвідування уроків із предметів «Основи здоров’я» та «Фізична 

культура», спортивних секцій з бойового хортингу, зустрічі з учителями-практиками, 

тренерами. 

Метою практичного етапу реалізації методичної системи підготовки є практична 

реалізація здобутих студентами знань, залучення їх до різних видів діяльності для набуття та 

закріплення вмінь, необхідних для реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах 

загальної середньої освіти.  

На цьому етапі важливими засобами досягнення поставленої мети є лекційні, практичні, 

семінарські й тренінгові заняття в межах таких дисциплін: «Історія фізичної культури і 



32 

спорту», «Теорія і методика фізичного виховання», «Основи теорії та методики фізичного 

виховання», «Гігієна», «Загальна валеологія», «Валеологічна культура харчування», «Вікова 

фізіологія та валеологія», «Методика викладання валеологічних дисциплін».  

Закріплення, поглиблення й апробація на практиці знань щодо застосування 

здоров’язбережувальних технологій, отриманих під час вивчення нормативних дисциплін, 

здійснюється під час проходження ЗВО виховної та педагогічної практики в літніх оздоровчих 

таборах, осередках дитячих і юнацьких громадських організацій та об’єднань, 

загальноосвітніх навчальних закладах, серед яких ліцей, що має статус «Школи сприяння 

здоров’ю» тощо. 

Контрольно-корекційний етап реалізації методичної системи підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти спрямований на 

проведення повторної діагностики для виявлення ефективності впливу розробленої 

методичної системи на рівень готовності ЗВО; за необхідності, внесення коректив у зміст, 

форми і методи підготовки майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – 

бойовий хортинг. Особлива увага приділяється формуванню рефлексивно-оцінного 

компонента готовності, який передбачає здатність до самоаналізу та самооцінки професійної 

діяльності з позицій збереження здоров’я учнів, самовдосконалення; формування професійних 

і особистісно-значущих якостей майбутнього учителя фізичної культури та тренера з 

єдиноборства – бойовий хортинг.  

Критерієм ефективності формувального етапу експерименту є комплексна оцінка 

готовності майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий 

хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій. Основні показники, які 

підлягають діагностиці, мають відповідати компонентам структури готовності майбутніх 

учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти.  

Запропонована методична система характеризується цілісністю, що об’єднує всі 

елементи і відображає характер їх взаємодії, дає можливість вирішувати сукупність завдань 

для виховання всебічно і гармонійно розвиненої особистості учителя фізичної культури та 

тренера з єдиноборства – бойовий хортинг, з високим рівнем сформованості готовності до 

застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти. 

1.4. Експериментальна перевірка ефективності методичної системи підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до 

застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти  

Загальні питання організації та проведення дослідно-експериментальної роботи. 

Для вирішення визначених завдань дослідження було проведено педагогічний 

експеримент на базах: Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ) (ЕГ – 141 особа; КГ – 138 осіб). 

Державний податковий університет (м. Ірпінь, Київська обл.) – здобувачі вищої освіти-

спортсмени гуртків «Бойовий хортинг» кафедри «Фізичного виховання, спорту та здоров’я» 

Факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту (СГТМ) (ЕГ – 32 особи) та 

ЗВО цього ж Факультету СГТМ (КГ – 47 осіб), що допущені до занять з фізичного виховання; 

спортсмени бойового хортингу (учнівська (ЕГ – 790 осіб) і студентська молодь, курсанти – 

здобувачі вищої освіти університетів України (ЕГ – 191 особа) (хл. і д.) з тридцяти чотирьох 

спортивних клубів України (м. Київ, Вінницька обл., Волинська обл., Дніпропетровська обл., 

Донецька обл., Житомирська обл., Закарпатська обл., Запорізька обл., Івано-Франківська обл., 

Київська обл., Кіровоградська обл., Луганська обл., Львівська обл., Миколаївська обл., 

Одеська обл., Полтавська обл., Рівненська обл., Сумська обл., Тернопільська обл., 

Харківська обл., Херсонська обл., Хмельницька обл., Черкаська обл., Чернівецька обл., 

Чернігівська обл.), які приймали участь в експерименті, що триває з 2017 року та 

продовжується нині, а з 2021 р. почався на кафедрі «Теорії та методики фізичного виховання» 
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Приватного вищого навчального закладу «Український гуманітарний інститут» (м. Буча, 

Київська обл.) (ЕГ – 12 осіб; КГ – 38 осіб), які допущені до занять з фізичного виховання. Для 

участі в даному науковому заході було створено експериментальну (376 осіб) і контрольну 

(223 особи) групи зі студентської молоді та курсантів. 

Примітка: реорганізація Університету, навчально-наукових інститутів і кафедр: була 

до 30. 11. 2021 р. кафедра «Хортингу та реабілітації» Навчально-наукового інституту 

спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної 

служби України та з 01. 12. 2021°р. перейменована на кафедру «Фізичного виховання, спорту 

та здоров’я» факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту Державного 

податкового університету по 31. 08. 2022 р. (м. Ірпінь, Київська обл.). 

Педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний етапи) 

проводився в природних умовах, не порушуючи логіки і перебігу навчально-виховного 

процесу. 

Мета констатувального етапу експерименту полягала у виявленні вихідного рівня 

сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – 

бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної 

середньої освіти. 

Формувальний етап експерименту був спрямований на реалізацію науково 

обґрунтованої методичної системи підготовки майбутніх учителів фізичної культури та 

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних 

технологій у закладах загальної середньої освіти.  

На контрольному етапі експерименту здійснено повторну діагностику з використанням 

методик, застосованих на попередніх етапах дослідження, проаналізовано результати 

експериментальної роботи, зроблено висновки. 

Для отримання констатувальних даних і моніторингу динаміки формування досліджуваної якості, 

окрім комплексу методів науково-педагогічного дослідження, було використано діагностичні 

методики:  

1. «Мотиви вибору професії», «Професійна спрямованість особистості вчителя» (Г. Мешко); 

2. Анкета «Інтерес до застосування здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному 

процесі» (О. Іонова та Ю. Лук’янова) у власній модифікації. 

3. Тест «Мотивація успіху та страх перед невдачею» (А. Реан). 

4. Діагностичні карти «Картка для оцінки рівнів сформованості знань, необхідних майбутнім 

учителям фізичної культури та тренерам з єдиноборства – бойовий хортинг для застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти», «Картка для оцінки рівнів 

сформованості вмінь і навичок, необхідних майбутнім учителям фізичної культури та тренерам з 

єдиноборства – бойовий хортинг для застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах 

загальної середньої освіти». 

5. Тест на визначення рівня сформованості рефлексивного компоненту готовності (В. Метаєва) у 

власній модифікації. 

6. Опитування щодо визначення сформованості готовності прослуховування бесід на 

загальні теми: «Значення та вживання вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в 

студентській молоді та курсантів»; «Значення та вживання вітамінів для збереження й 

зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних секцій 

«Бойовий хортинг». 

Реалізація мети констатувального етапу експерименту вимагала вирішення завдань: 

1. Розробити діагностичний інструментарій вимірювання рівнів сформованості 

готовності майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий 

хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої 

освіти, ураховуючи уточнені критерії й показники досліджуваної якості. 

2. Шляхом комплексної діагностики на основі визначеної критеріальної бази вивчити: 

- мотивацію здобувачів вищої освіти (студентів) щодо здійснення 

здоров’язбережувальної діяльності та підготовки до неї шляхом виявлення характеру 
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професійних мотивів, професійно-пізнавального інтересу, ціннісного ставлення до 

збереження здоров’я школярів; 

- рівень знань, умінь та особистісних якостей, що характеризують готовність майбутніх 

учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти. 

2. Сформувати експериментальну й контрольну групи здобувачів вищої освіти 

(студентів). 

На констатувальному етапі експериментальної роботи було використано такі методи 

науково-педагогічного дослідження: опитування, бесіди, анкетування, спостереження. 

Для оцінки рівнів сформованості ціннісно-мотиваційного компонента готовності 

майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до 

застосування здоров’язбережувальних технологій було використано методики: «Мотиви 

вибору професії» та «Професійна спрямованість особистості вчителя», розроблені Г. Мешко; 

анкету «Інтерес до застосування здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному 

процесі», розроблену вітчизняними науковцями О. Іоновою та Ю. Лук’яновою у власній 

модифікації; методику «Мотивація успіху та страх перед невдачею» (за А. Реан) 

(Гриньова, 2001; Корженко, 2016).  

Для виявлення характеру професійних мотивів майбутніх учителів фізичної культури та 

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг скористалися діагностичними методиками 

Г. Мешко. Так, тест «Мотиви вибору професії» було використано з метою виявлення 

домінуючих мотивів майбутніх учителів. Максимальна сума балів на певні запитання 

вказувала на переважаючий вид мотивації, яких виділено чотири групи: внутрішні 

індивідуально значущі мотиви; внутрішні соціально значущі мотиви; зовнішні позитивні 

мотиви; зовнішні негативні мотиви.  

Найбільш показовою з позиції задоволення обраною професією була перевага 

внутрішніх мотивів і позитивної зовнішньої мотивації. Відповіді на запитання тесту 

«Професійна спрямованість особистості вчителя» оцінювались за такими шкалами: 

«комунікативність», «організованість», «спрямованість на предмет», «інтелігентність», 

«мотивація схвалення». При оцінці результатів враховували, що, якщо бал за шкалою 

«мотивація схвалення» перевищує 7 балів, то відповіді на питання є сумнівними. У такому 

випадку, для одержання більш об’єктивного результату, проводили повторний тест після 

пояснення ЗВО необхідності щирих відповідей.  

Опитувальник «Мотивація успіху та страх перед невдачею» було застосовано для 

вимірювання мотивації ЗВО на досягнення успіху. «Мотивація на успіх» належить до 

позитивної мотивації. При такій мотивації людина, починаючи справу, має на меті досягнення 

чогось конструктивного, позитивного. В основі активності людини лежить надія на успіх і 

потреба досягнення позитивного результату. Активні люди, зазвичай, упевнені в собі, у своїх 

силах, відповідальні, ініціативні. Їх відрізняє наполегливість у досягненні мети, 

цілеспрямованість.  

«Мотивація на невдачу» належить до негативної мотивації. При цьому типі мотивації 

активність людини пов’язана з потребою уникнути зриву, осудження, покарання, невдачі. 

Починаючи справу, людина вже заздалегідь боїться можливої невдачі, думає про шляхи 

уникнення цієї гіпотетичної невдачі, а не про способи досягнення успіху.  

Відповідаючи на питання анкети, ЗВО необхідно було обрати відповідь «так» чи «ні». За 

кожен збіг відповіді з ключем нараховувався 1 бал. Потім підраховувалася загальна кількість 

набраних балів. 

Сума балів у межах від 1 до 7 (невиражена мотивація – «мотивація на невдачу») – 

елементарний рівень; сума балів у межах від 8 до 13 – достатній рівень (виражена мотивація); 

сума балів у межах від 14 до 20 (яскраво виражена мотивація – «мотивація на успіх») – високий 

рівень. 

Для виявлення характеру професійно-пізнавального інтересу ЗВО було запропоновано 

висловити власне ставлення до питань застосування здоров’язбережувальних технологій у 
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навчально-виховному процесі. Анкета «Інтерес до застосування здоров’язбережувальних 

технологій у навчально-виховному процесі» містить 10 тверджень. Респондент мав оцінити за 

трибальною шкалою ступінь своєї згоди з кожним твердженням: 1 – незгодний, 2 – частково 

згодний, 3 – повністю згодний. За набраною кількістю балів оцінювались результати (стійкий 

інтерес, ситуативний інтерес, відсутність інтересу до використання здоров’язбережувальних 

технологій). 

Проведена діагностика дала можливість констатувати, що в середньому 25,4 % ЗВО обох 

груп мають високий рівень сформованості професійних мотивів. Характерним для цих ЗВО 

було ціннісне ставлення до здоров’язбережувальної діяльності; провідним мотивом для них 

було прагнення опанувати обрану професію, стати компетентним педагогом, набути 

необхідних знань, умінь та навичок для досягнення високих результатів у майбутній 

професійній діяльності. Майже половина досліджуваних продемонструвала сформованість 

професійних мотивів на достатньому рівні (47,8 %). У мотиваційній сфері цих ЗВО домінувало 

прагнення досягти успіху в навчанні для отримання стипендії, формального отримання 

диплому тощо. На нашу думку, це свідчить про те, що майбутні вчителі та тренери в цілому 

орієнтовані на успіх у професійній підготовці, проте недостатньо усвідомлюють соціальну 

роль професії учителя фізичної культури та тренера з єдиноборства –°бойовий хортинг; 

значення підготовки до застосування здоров’язбережувальних технологій в школі. 

Сформованість професійних мотивів на елементарному рівні виявили 26,8 % опитаних. Для 

цих ЗВО провідним мотивом стало прагнення виконувати вимоги викладача для уникнення 

осуду за незадовільне навчання або прагнення бути не гіршим за однокурсників.  

Отже, було зроблено висновок, що для ЗВО зі сформованими на високому рівні 

професійними мотивами роль стимулу виконує усвідомлення значущості професійної 

діяльності учителя фізичної культури та тренера з єдиноборства – бойовий хортинг; в 

оздоровленні дітей, ціннісне ставлення до відповідної підготовки. Для майбутніх учителів і 

тренерів, у котрих переважають вузькі соціальні мотиви в ролі стимулу діяльності, виступає 

можливість самоствердитися в колективі, зайняти певну соціальну позицію. 

Результати діагностики професійно-пізнавального інтересу ЗВО виявили, що 

у 49,9 % респондентів сформованість даного показника відповідає достатньому рівню. Аналіз 

відповідей ЗВО на запитання анкети засвідчив переважання ситуативного професійно-

пізнавального інтересу, тобто, опитувані переважно потребували імпульсу ззовні, виявляли 

епізодичну зацікавленість процесом навчання. Стійкий професійно-пізнавальний інтерес було 

діагностовано у 27,2 % майбутніх учителів і тренерів. Для ЗВО цієї категорії характерним був 

прояв пізнавальної активності, ініціативності, бажання осмислити суть професійної 

діяльності. Низький рівень професійно-пізнавального інтересу було зафіксовано у 22,9 % ЗВО 

(студентів), які майже не виявляли професійно-пізнавального інтересу, не прагнули до 

підвищення власного професійного рівня. 

Для оцінки рівнів сформованості змістово-операційного компонента готовності ми 

розробили «Картку для оцінки рівнів сформованості знань, необхідних майбутнім учителям 

фізичної культури та тренерам з єдиноборства – бойовий хортинг для застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти», а також «Картку 

для оцінки рівнів сформованості вмінь і навичок, необхідних майбутнім учителям фізичної 

культури та тренерам з єдиноборства – бойовий хортинг для застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти». 

«Картка для оцінки рівнів сформованості знань, необхідних майбутнім учителям 

фізичної культури та тренерам з єдиноборства – бойовий хортинг для застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти» містила 11 питань 

про види здоров’язбережувальних технологій та особливості їх застосування у закладах 

загальної середньої освіти, оптимальні форми, методи та засоби застосування 

здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі. 

Відповідаючи на питання тесту, ЗВО повинні були дати правильну відповідь та зробити 

позначку в відповідній графі (елементарний рівень, достатній рівень, високий рівень). 
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Для оцінки рівня знань у майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з 

єдиноборства – бойовий хортинг додатково були використані такі методи дослідження: тести, 

аналіз усних відповідей, вивчення продуктів їхньої діяльності, оцінки експертів тощо. 

Повнота засвоєння ЗВО знань із навчальних предметів: «Історія фізичної культури і 

спорту», «Основи теорії та методики фізичного виховання», «Теорія і методика фізичного 

виховання», «Гігієна», «Педагогіка», «Психологія», «Валеологія» тощо, методики 

застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти 

вимірювалась за формулою:  

1
0

1 
n

n
Кповноти , 

 

де, Кповноти  – коефіцієнт повноти знань ЗВО (студента), 

n1– кількість правильних відповідей на запитання тесту, 

n0 – загальна кількість запитань тесту. 

Результати діагностики рівня сформованості в ЗВО (студентів) необхідних знань 

показали, що в 31,2 % майбутніх учителів фізичної культури та тренерам з єдиноборства – 

бойовий хортинг мають початковий рівень сформованості знань. ЗВО продемонстрували 

недостатнє володіння категоріями досліджуваної проблеми, допускали багато помилок у 

визначенні процесів, які є характерними для психіки учнів підліткового віку, виявляли 

поверхові уявлення щодо змісту різних видів здоров’язбережувальних технологій. Більше 

половини ЗВО показали достатній рівень сформованості знань (57,3 %), який 

характеризується обмеженими знаннями щодо застосування здоров’язбережувальних 

технологій. Високий рівень сформованості знань було виявлено тільки 

у 11,5 % досліджуваних. 

У «Картці для оцінки рівнів сформованості вмінь і навичок, необхідних майбутнім 

учителям фізичної культури та тренерам з єдиноборства – бойовий хортинг для застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти» наведено перелік 

умінь і навичок, необхідних майбутнім учителям і тренерам.  

ЗВО самостійно оцінювали власний рівень оволодіння зазначеними вміннями та 

навичками, для чого робили відмітку у відповідній графі. Після тестування викладач 

перераховував позначки ЗВО у бали: при оцінці одного вміння елементарний рівень відповідав 

2 балам, достатній – 4, високий – 6 балам. Максимальна кількість балів – 48.  

Кількість набраних балів від 0 до 16 відповідала елементарному; від 17 до 32 – 

достатньому; від 33 до 48 балів – високому рівню сформованості змістово-операційного 

компонента готовності для застосування здоров’язбережувальних технологій. 

Результати діагностики сформованості у майбутніх учителів і тренерів спеціальних 

умінь, здійсненої на основі самооцінки ЗВО, були уточнені за допомогою методу експертних 

оцінок. До виконання ролі експертів були залучені викладачі валеологічних, психолого-

педагогічних дисциплін, а також куратори академічних груп.  

Загальна оцінка окремої групи вмінь (гностичних, проектувальних, конструктивних, 

комунікативних, організаторських, оцінних) визначалась за допомогою обчислення 

середнього арифметичного від загальної кількості оцінок експертів за кожною групою умінь.  

Коефіцієнт  повноти володіння конкретним умінням визначався за формулою: 

 

Kповноти = 
∑𝑥

𝑁
 х 100 %, 

 

де, x – сума засвоєних ЗВО умінь, 

N – загальна кількість необхідних умінь. 

За кожне повністю сформоване вміння ЗВО отримував 1 бал, частково сформоване 

вміння – 0,5 балу, не сформоване вміння оцінювалося в 0 балів. Інтерпретація результатів: 
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К = 80-100 % відповідає високому рівню сформованості вміння; К = 60-79 % – достатній 

рівень; К < 60 %  – елементарний рівень. 

Визначення рівня сформованості в майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з 

єдиноборства – бойовий хортинг гностичних умінь здійснювалось за результатами виконання 

навчальних завдань, пов’язаних з опрацюванням наукової та навчально-методичної 

літератури, аналізом та зіставленням різних фактів, явищ тощо. 

Рівень сформованості у ЗВО (студентів) конструктивних і проектувальних умінь 

визначався за результатами виконання ними навчальних завдань:  

1) конструювання змісту уроку;  

2) розробка плану-конспекту уроку з дисциплін: «Основи теорії та методики фізичного 

виховання», «Теорія і методика фізичного виховання»;  

3) здійснення антропометричних, фізіометричних і функціональних вимірювань за 

допомогою апаратної та інструментальної діагностики;  

4) розробка оздоровчої програми учнів основної школи, складання проекту 

профілактичних заходів у школі тощо.  

Діагностика проектувальних умінь ЗВО проводилась шляхом оцінки результатів не 

тільки їхньої навчальної аудиторної роботи, а й позааудиторної. Наприклад, на основі 

спостережень оцінювалась здатність ЗВО раціонально планувати власну самостійну та 

тренувальну роботу тощо. 

Діагностика рівня сформованості у ЗВО комунікативних і організаторських умінь 

проводилась шляхом оцінювання їхньої здатності працювати в команді під час вирішення 

групових завдань, проведення ділових ігор, участі у студентському самоврядуванні тощо.  

Також рівень сформованості зазначених умінь оцінювався за результатами виконання 

завдань:  

1) організувати та провести на факультеті виховний спортивний захід і з валеологічної 

спрямованості;  

2) підготувати та провести усний журнал, «круглий стіл», тренерський семінар тощо.  

Головна вимога під час виконання цих завдань полягала в максимальному залученні 

однокурсників до співпраці.  

Визначення рівня сформованості у майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з 

єдиноборства – бойовий хортинг оцінних умінь здійснювалось у процесі участі ЗВО в різних 

формах оцінної діяльності. Так, наприклад, здобувачі вищої освіти запрошувались до складу 

журі, суддів, помічників суддів під час проведення різних навчально-виховних заходів 

змагального характеру, здійснювали взаємоперевірку виконаних навчальних завдань, 

висловлювали своє ставлення до різних подій, фактів, оцінювали роботу одногрупників тощо. 

За результатами проведеної діагностики рівня сформованості вмінь майбутніх учителів і 

тренерів отримали такі дані: 

1) більше половини ЗВО (52,4 %) володіють достатнім рівнем сформованості гностичних 

умінь, майбутні вчителі фізичної культури та тренери з єдиноборства – бойовий хортинг 

продемонстрували достатнє володіння навичками аналізу та синтезу, порівняння та 

узагальнення, проте відчували деякі труднощі, які виникали внаслідок браку відповідних 

знань та низького рівня володіння категоріальним апаратом; високий рівень сформованості 

гностичних умінь було зафіксовано у 25,8 % ЗВО, елементарний рівень показали 

21,8 % досліджуваних;  

2) високий рівень проектувальних умінь виявлено у 24,0 % ЗВО, які виявили здатність 

обирати оптимальні форми, методи та засоби навчання, планувати діяльність, визначати 

перспективи; достатній рівень було зафіксовано у 50,6 % випробовуваних, 25,4 % майбутніх 

учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг продемонстрували 

володіння проектувальними вміннями на елементарному рівні; 

3) високий рівень конструктивних умінь виявлено в 24,4 % майбутніх учителів фізичної 

культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, більшість ЗВО володіють 
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конструктивними вміннями на достатньому рівні (51,3 %), елементарний рівень 

сформованості конструктивних умінь мають 24,3 % респондентів; 

4) результати діагностики комунікативних умінь зафіксували високий рівень їх 

сформованості у 25,8 % ЗВО, достатній рівень виявили 52,4 % майбутніх учителів фізичної 

культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, елементарний рівень комунікативних 

умінь мають 21,8 % ЗВО; 

5) володіння організаторськими вміннями на високому рівні продемонструвало 

25,8 % ЗВО, які виявили здатність до організації та управління діяльністю колективу; 

достатній рівень було зафіксовано у 51,6 % випробовуваних; 22,6 % майбутніх учителів 

фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг продемонстрували володіння 

організаторськими вміннями на елементарному рівні; 

6) високий рівень оцінних умінь виявлено у 24,7 % майбутніх учителів фізичної культури 

і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, на достатньому рівні володіють оцінними 

вміннями 51,7 % ЗВО, елементарний рівень виявили 23,6 % досліджуваних. 

Для оцінки рівнів сформованості рефлексивно-оцінного компонента готовності було 

використано «Тест на визначення рівня сформованості рефлексивного компоненту готовності 

(за В. Метаєвою)» у власній модифікації (Корженко, 2016). Тест містив питання, спрямовані 

на вивчення аналітичних здібностей, особливостей поведінки в ситуації колективної 

розумової діяльності, особистісно значущих якостей. 

Аналіз результатів діагностики показав сформованість рефлексивної позиції 

у 28,0 % випробовуваних, достатній рівень сформованості рефлексивної позиції 

показали 45,9 % ЗВО, елементарний рівень сформованості даного показника виявлено 

у 26,1 % майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг. 

Діагностичні показники рівнів сформованості у ЗВО професійно значущих особистісних 

якостей, необхідних для здійснення здоров’язбережувальної діяльності, визначалися за 

допомогою методу узагальнення незалежних характеристик. Викладачам, тренерам і 

кураторам академічних груп було запропоновано оцінити особистісні якості майбутніх 

учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг за такими шкалами: 

гуманність, толерантність, відповідальність, любов до дітей, педагогічна інтуїція, 

педагогічний такт, доброзичливість, комунікабельність, емпатія. Оцінка здійснювалася за 

п’ятьма рівнями (4 бали – максимальний рівень розвиненості якості, 3 – високий рівень,              

2 – середній рівень, 1 – низький рівень, 0 – повна відсутність ознаки). 

До цієї роботи були запрошені викладачі фахових дисциплін, куратори, керівники різних 

об’єднань, тобто, ті експерти, які добре знають ЗВО. 

За результатами діагностики було з’ясовано, що в 29,4 % ЗВО професійно значущі 

особистісні якості сформовані на високому рівні, у 47,0 % – на достатньому,                        

23,6 % – особистісні якості сформовані на елементарному рівні.  

Результати, отримані за допомогою методу узагальнення незалежних характеристик, 

порівнювалися з результатами самооцінки ЗВО, що дозволило визначити їх адекватність. 

Загальна оцінка рівнів сформованості компонентів готовності майбутніх учителів 

фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій в основній школі визначалась за допомогою шкали 

оцінювання, яку подано в Таблиці 1. 

Узагальнені результати констатувального етапу експерименту наведено в Таблиці 2. 

Наступною діагностичною методикою було: «Опитування щодо визначення 

сформованості готовності прослуховування бесід на загальну тему: «Значення та вживання 

вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів». Дане 

дослідження проводили з експериментальними та контрольними групами. 

Таким чином, перед проведенням десяти бесід, здобувачі вищої освіти (І курс) 

Державного податкового університету (м. Ірпінь, Київська обл.) – спортсмени (денна та 

заочна форми навчання) спортивних секцій «Бойовий хортинг» кафедри «Фізичного 

виховання, спорту та здоров’я» Факультету СГТМ (ЕГ – 32 особи) та студенти (денна форма 
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навчання) цього ж Факультету СГТМ (КГ – 47 осіб), що допущені до занять з фізичного 

виховання, проходили анонімне письмове опитування щодо визначення сформованості 

готовності прослуховування бесід на загальну тему: «Значення та вживання вітамінів для 

збереження й зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів».  

 

Таблиця 1. Шкала оцінювання сформованості готовності майбутніх учителів фізичної 

культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій в основній школі (автор І. Корженко) 

Загальна оцінка рівнів сформованості 

компонентів готовності 

Шкала рівнів / сума балів для загальної 

оцінки рівнів сформованості готовності 

Високий Середній Низький 

Показники сформованості  

ціннісно-мотиваційного компонента  

 

50-36  

 

35-23 

 

22 та менше 

Показники сформованості  

змістово-операційного компонента  

 

69-47 

 

46-25 

 

24 та менше 

Показники сформованості  

рефлексивно-оцінного компонента  

 

25-19 

 

18-12 

 

11 та менше 

 

На аркуші формату А-4 було написане запитання: «Чи готові Ви прослуховувати на 

заняттях з фізичного виховання десять бесід на загальну тему: «Значення та вживання 

вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів?» та 

варіанти відповідей. 

 

Таблиця 2. Констатувальні дані про рівні сформованості готовності 

майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг 

до застосування здоров’язбережувальних технологій, (%) (автор І. Корженко) 

Групи 

Рівні 

ЕГ  

(376 осіб) 
КГ 

(223 осіб) 

Високий 24,3 24,5 

Достатній 47,3 52,6 

Елементарний 28,4 22,9 

 

Опитування передбачало вибрати з чотирьох варіантів відповідей: «так»; «скоріше так, 

ніж ні»; «скоріше ні, ніж так»; «ні» – одну. За нашими теоретичними дослідженням було 

визначено відповідні рівні сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури, 

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг і майбутніх учителів гуманітаріїв до 

прослуховування бесід на загальну тему: «Значення та вживання вітамінів для збереження й 

зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів»: високий рівень / позитивно-дійове 

ставлення; достатній рівень / ситуативне ставлення; середній рівень / невизначене ставлення; 

низький (елементарний) рівень / негативне ставлення. 

Отже, високому рівню / позитивно-дійове ставлення, відноситься відповідь – «так»; 

достатній рівень / ситуативне ставлення передбачав відповідь – «скоріше так, ніж ні»; середній 

рівень / невизначене ставлення, відповідь – «скоріше ні, ніж так»; низький (елементарний) 

рівень / негативне ставлення, відноситься відповідь – «ні» (автор методики: З. Діхтяренко).  

Щороку проходило опитування: листопад, 2017 рік; вересень, 2018 рік; вересень, 

2019 рік; 2020 рік; вересень, 2021 рік. За цей час здобувачі вищої освіти  (ЕГ і КГ) проходили 

навчання на військовій кафедрі в Державному податковому університеті та ставали 

курсантами. 

Узагальнені результати п’яти років констатувального етапу експерименту (ЕГ і КГ) 

наведено в Таблиці 3. 

Таке ж саме опитування щодо визначення рівнів сформованості готовності 

прослуховування бесід на загальну тему: «Значення та вживання вітамінів для збереження й 
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зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів» пройшло перед проведенням десяти 

бесід, здобувачі вищої освіти (І курс, денна та заочна форми навчання (ЕГ – 12 осіб) кафедри 

«Теорії та методики фізичного виховання» та першокурсники (майбутні учителі) денної 

форми навчання всіх кафедр, які допущені до занять з фізичного виховання (КГ – 38 осіб) 

Приватного вищого навчального закладу «Український гуманітарний інститут» 

(м. Буча, Київська обл.). Опитування проходило у вересні місяці 2021 року. 

 

Таблиця 3. Констатувальні дані щодо рівнів сформованості готовності в 

майбутніх учителів фізичної культури, тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг  

і майбутніх учителів-гуманітаріїв до прослуховування бесід на загальну тему: 

«Значення та вживання вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в студентській 

молоді та курсантів» (Державний податковий університет, м. Ірпінь, Київська обл.),  

(% / осіб) (автор З. Діхтяренко) 

Групи 

 

Рівні 

ЕГ КГ 

2017-2021 рр., вересень 

(32 особи) (47 осіб) 

Високий  

/ позитивно-дійове ставлення 
15,6 / 5 17,0 / 8 

Достатній  

/ ситуативне ставлення 
25,0 / 8 23,4 / 11 

Середній  

/ невизначене ставлення 
43,8 / 14 44,7 / 21 

Низький  

(елементарний) / негативне ставлення 
15,6 / 5 14,9 / 7 

 

Узагальнені результати констатувального етапу експерименту (ЕГ і КГ) наведено 

в Таблиці 4. 

 

Таблиця 4. Констатувальні дані щодо рівнів сформованості готовності в 

майбутніх учителів фізичної культури, тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг і 

майбутніх учителів до прослуховування бесід на загальну тему: «Значення та вживання 

вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів» 

(Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут», 

м. Буча, Київська обл.), (% / осіб) (автор З. Діхтяренко) 

Групи 

 

Рівні 

ЕГ КГ 

вересень, 2021 р. 

(12 осіб) (38 осіб) 

Високий  

/ позитивно-дійове ставлення 
16,7 / 2 18,4 / 7 

Достатній  

/ ситуативне ставлення 
25,0 / 3 26,3 / 10 

Середній  

/ невизначене ставлення 
50,0 / 6 47,4 / 18 

Низький  

(елементарний) / негативне ставлення 08,3 / 1 07,9 / 3 

 

Це ж саме опитування щодо визначення рівнів сформованості готовності 

прослуховування бесід на загальну тему: «Значення та вживання вітамінів для збереження й 

зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних секцій 

«Бойовий хортинг» пройшли перед проведенням десяти бесід, спортсмени бойового хортингу 

(учнівська (ЕГ – 790 осіб) і студентська молодь, курсанти – здобувачі вищої освіти 
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університетів України (ЕГ – 191 особа) (хл. і д.) з тридцяти чотирьох спортивних клубів 

України (м. Київ, Вінницька обл., Волинська обл., Дніпропетровська обл., Донецька обл., 

Житомирська обл., Закарпатська обл., Запорізька обл., Івано-Франківська обл., Київська обл., 

Кіровоградська обл., Луганська обл., Львівська обл., Миколаївська обл., Одеська обл., 

Полтавська обл., Рівненська обл., Сумська обл., Тернопільська обл., Харківська обл., 

Херсонська обл., Хмельницька обл., Черкаська обл., Чернівецька обл., Чернігівська обл.), які 

приймали участь в експерименті, що триває з 2017 року та продовжується нині.  

Опитування проходило щороку: вересень, 2017 рік; вересень, 2018 рік; вересень, 

2019°рік; 2020 рік; вересень, 2021 рік. За цей час учнівська молодь, деякі, стали здобувачами 

вищої освіти університетів України: студентами та курсантами. 

Узагальнені результати констатувального етапу експерименту з експериментальними та 

контрольними групами наведено в Таблиці 5. 

 

Таблиця 5. Констатувальні дані щодо рівнів сформованості готовності 

в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних секцій «Бойовий хортинг»  

до прослуховування бесід на загальну тему: «Значення та вживання вітамінів  

для збереження й зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді,  

курсантів спортивних секцій «Бойовий хортинг» 

(тридцять чотири спортивних клуба України), (% / осіб) (автор З. Діхтяренко) 

Групи 

 

Рівні 

ЕГ ЕГ 

2017-2021 рр., вересень 

учнівська молодь 

(790 осіб) 

студентська молодь, 

курсанти (191 особа) 

Високий  

/ позитивно-дійове ставлення 
12,9 / 102 51,8 / 99 

Достатній  

/ ситуативне ставлення 
43,5 / 344 14,2 / 27 

Середній  

/ невизначене ставлення 
41,6 / 329 34,0 / 65 

Низький  

(елементарний) / негативне ставлення 
02,0 / 15 0,0 / 0 

 

На основі теоретико-практичних досліджень, що були сформульованими вітчизняними і 

зарубіжними вченими в різних аспектах: розвитку особистості під час навчання, виховання і 

самоосвіти (В. Андрущенко, І. Бех, Е. Бондаревська, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень, 

С. Максименко, А. Маслоу, С. Путров, В. Рибалка, О. Савченко та ін.); фізичної культури 

особистості студента (A. Гужаловский, Н. Довгань, А. Лотоненко, В. Максакова, Н. Троценко 

та ін.); гуманізації і демократизації системи фізичного виховання (М. Віленський, В. Горащук, 

Є. Ільїн, Є. Приступа, О. Худолій, А. Цьось та ін.); цільових орієнтирів сучасної системи фізичного 

виховання та структури індивідуальної фізичної культури людини (В. Бальсевич, І. Биховська, 

О. Логвиненко, М. Лук’янченко, К. Огниста та ін.); розроблення концепції теорії фізичної культури 

та її реалізації в умовах перебудови вищої освіти (Г. Грибан, С. Іконнікова, Л. Матвєєв, М. Носко, 

О. Тимошенко, В. Царик та ін.); ціннісних орієнтацій, інтересів і потреб у сфері фізичної активності 

і здорового способу життя (Л. Захожий, М. Зубалій, Т. Кутек, В. Маркова, С. Присяжнюк, С. Сичов 

та ін.); фізичного самовдосконалення (Г. Анчурін, О. Барно, В. Видрін, О. Отравенко та ін.); 

створення виховного середовища навчального закладу (Т. Алєксєєнко, О. Єжова, О. Остапенко, 

Т. Федорченко та ін.) З. Діхтяренко розробила загальні компоненти (когнітивний, емоційно-

ціннісний, довільного імпульсу, поведінково-діяльнісний) та критерії (пізнавальний, 

емоційно-мотиваційний, творчий, рухово-поведінковий), що визначають ефективність 

методичної системи її науково-дослідної роботи. 

Підсумовуючи вище наведені дані констатувального етапу експерименту щодо 

визначення рівнів сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури, тренерів з 
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єдиноборства – бойовий хортинг, учителів гуманітаріїв і учнівську молодь до 

прослуховування бесід на загальну тему: «Значення та вживання вітамінів для збереження й 

зміцнення здоров’я в учнівської та студентської молоді, курсантів», подаємо узагальнені 

результати ЕГ і КГ із компоненти та критерії (Табл. 6, 7).  

 

Таблиця 6. Узагальнені результати констатувального етапу експерименту  

щодо визначення рівнів, компонентів і критерії сформованості готовності  

в майбутніх учителів фізичної культури, тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг і 

учнівської молоді до прослуховування бесід на загальну тему: 

 «Значення та вживання вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в учнівської та 

студентської молоді, курсантів», (ЕГ, %) (автор З. Діхтяренко) 

 

Групи 

 

 

 

Рівні 

 

 

 

Компоненти 

 

 

 

 

Критерії 

 

 

 

 

Варіанти 

відповідей 

 

 

ДПУ 

 

 

 

ПВНЗ 

«УГІ»  

 

Учнів-

ська 

молодь 

Студент-

ська 

молодь, 

курсанти 

32 

особи 

12 

осіб 

790 

осіб 

191 

особа 

Високий 

/ позитивно-

дійове 

ставлення 

когнітивний 
пізнаваль-

ний 
«так» 15,6 16,7 12,9 51,8 

Достатній 

/ ситуативне 

ставлення 

емоційно-

ціннісний 

емоційно-

мотивацій-

ний 

«скоріше 

так, ніж ні» 
25,0 25,0 43,5 14,2 

Середній 

/ невизначене 

ставлення 

довільного 

імпульсу 
творчий 

«скоріше ні, 

ніж так» 
43,8 50,0 41,6 34,0 

Низький  

(елементарний) 

/ негативне 

ставлення 

поведінково-

діяльнісний 

рухово-

поведінко-

вий 

«ні» 15,6 08,3 02,0 00,0 

 

За узагальненими результатами констатувального етапу експерименту (Табл. 6) видно, 

що високий (позитивно-дійове ставлення) рівень – (51,8°%) студентська молодь, курсанти – 

здобувачі вищої освіти університетів України, які з школи тренувалися в спортивних секціях 

«Бойовий хортинг». У цього контингенту учасників дослідження високий рівень усвідомлення 

щодо відродження та розвитку українського єдиноборства – бойовий хортинг. Тому в них і 

відсутні результати низького (елементарний) / негативне ставлення) рівня.  

Майже однакові результатами констатувального етапу експерименту щодо високого 

(позитивно-дійове ставлення) рівня, когнітивного компоненту, пізнавального критерію – 

(15,6 % і 16,7 %) мають здобувачі вищої освіти (І курс) Державного податкового університету 

(м. Ірпінь, Київська обл.) – спортсмени (денна та заочна форми навчання) спортивних секцій 

«Бойовий хортинг» кафедри «Фізичного виховання, спорту та здоров’я» Факультету СГТМ і 

здобувачі вищої освіти (І курс), денна та заочна форми навчання кафедри «Теорії та методики 

фізичного виховання» Приватного вищого навчального закладу «Український гуманітарний 

інститут» (м. Буча, Київська обл.).  

Хоча, найвищі результати (15,6 %) низького (елементарний) / негативне ставлення) 

рівня, поведінково-діяльнісного компоненту, рухово-поведінкового критерію мають ті ж самі 

здобувачі вищої освіти (І курс) Державного податкового університету.  

Цей факт пояснюється ЗВО тим, що першокурсники, а в минулому році – учні старших 

класів тренувалися в інших секціях різних єдиноборств і в бесідах, лекціях, «круглих» столах 
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тощо вони не приймали участі, а про українське єдиноборство – бойовий хортинг взнали, коли 

стали здобувачами вищої освіти. Є й інше пояснення здобувачів вищої освіти (І курс) (денна 

та заочна форми навчання), що їхній спортивний клуб нещодавно почав упроваджувати 

єдиноборство – бойовий хортинг, відмовишсь від інших видів бойових мистецтв. Тому такий 

вид діяльності їм не знайомий. 

Коливаються показники (Табл. 6) від 34,0 % до 43,8 % у середньому (невизначене 

ставлення) рівні, компонент довільного імпульсу, творчого критерію по чотирьох групах: 

Державний податковий університет, Приватний вищий навчальний заклад «Український 

гуманітарний інститут», учнівська молодь з тридцяти чотирьох спортивних клубів України та 

студентська молодь, курсанти – здобувачі вищої освіти університетів України 

експериментальних груп. 

Однакові показники – 25,0 % мають здобувачі вищої освіти Державного податкового 

університету та Приватного вищого навчального закладу «Український гуманітарний 

інститут»: достатній (ситуативне ставлення) рівень, емоційно-ціннісний компонент, емоційно-

мотиваційного критерію. А, найвищі – гарні показники (43,5 %) мають учнівська молодь з 

тридцяти чотирьох спортивних клубів України (Табл. 6). 

Майже однакові результатами констатувального етапу експерименту (Табл. 7) щодо 

визначення рівнів, компонентів і критерії сформованості готовності в майбутніх учителів до 

прослуховування бесід на загальну тему: «Значення та вживання вітамінів для збереження й 

зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів» показали здобувачів вищої освіти 

(контрольні групи), що допущені до занять з фізичного виховання (денна форма навчання) 

Факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту Державного податкового 

університету (м. Ірпінь, Київська обл.) та першокурсники (майбутні учителі) денної форми 

навчання всіх кафедр, які допущені до занять з фізичного виховання Приватного вищого 

навчального закладу «Український гуманітарний інститут» (м. Буча, Київська обл.): високого 

(позитивно-дійове ставлення) рівня, когнітивного компоненту, пізнавального критерію – 

(17,0 % і 18,4 %); достатнього (ситуативне ставлення) рівня, емоційно-ціннісного компоненту, 

емоційно-мотиваційного критерію – (23,4 % і 26,3 %); середнього (невизначене ставлення) 

рівня, довільного імпульсу компонент, творчого критерію – (44,7°% і 47,4°%); низького 

(елементарне) / негативне ставлення) рівня, поведінково-діяльнісного компоненту, рухово-

поведінкового критерію – (14,9 % і 7,9 %) (Табл. 7). 
 

Таблиця 7. Узагальнені результати констатувального етапу експерименту  

щодо визначення рівнів, компонентів і критерії сформованості готовності  

в майбутніх учителів до прослуховування бесід на загальну тему: «Значення та вживання 

вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів», 

(КГ, у %) (автор З. Діхтяренко) 

 

Групи 

 

Рівні 

 

 

Компоненти 

 

 

 

Критерії 

 

 

 

Варіанти 

відповідей 

 

 

ДПУ 

 

 

ПВНЗ 

«УГІ»  

47  
осіб 

38  
осіб 

Високий  
/ позитивно-дійове ставлення 

когнітивний пізнавальний «так» 17,0 18,4 

Достатній  

/ ситуативне ставлення 

емоційно-

ціннісний 

емоційно-

мотиваційний 

«скоріше 

так, ніж ні» 
23,4 26,3 

Середній  
/ невизначене ставлення 

довільного 
імпульсу 

творчий 
«скоріше 

ні, ніж так» 
44,7 47,4 

Низький (елементарний) 
/ негативне ставлення 

поведінково-
діяльнісний 

рухово-
поведінковий 

«ні» 14,9 07,9 

 

На підставі узагальнення емпіричних даних констатувального етапу експерименту 

дійшли таких висновків: 
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1) майбутні учителі фізичної культури і тренери з єдиноборства – бойовий хортинг у 

цілому усвідомлюють значущість професійної діяльності учителя і тренера в оздоровленні 

дітей, виявляють ціннісне ставлення до відповідної підготовки, проте не мають повного обсягу 

знань, умінь та навичок, необхідних для застосування здоров’язбережувальних технологій в 

основній школі;  

2) майбутні учителі фізичної культури і тренери з єдиноборства – бойовий хортинг 

мають переважно достатній та елементарний рівні готовності до застосування 

здоров’язбережувальних технологій; 

3) не виявлено істотних відмінностей між середніми значеннями показників 

сформованості компонентів готовності до застосування здоров’язбережувальних технологій 

ЗВО контрольної та експериментальної груп; 

4) виявлено об’єктивну необхідність проведення експериментальної роботи щодо 

формування готовності майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – 

бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій.  

5) узагальнені результати констатувального етапу експерименту щодо визначення рівнів, 

компонентів і критерії сформованості готовності в майбутніх учителів фізичної культури, 

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг і учнівської молоді до прослуховування бесід на 

загальні теми: «Значення та вживання вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в 

студентській молоді та курсантів» та «Значення та вживання вітамінів для збереження й 

зміцнення здоров’я в учнівської та студентської молоді, курсантів» подані в Таблицях 6, 7. 

Результати констатувального етапу експерименту врахували в експериментальній роботі 

з перевірки ефективності методичної системи підготовки учителів фізичної культури і 

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних 

технологій у закладах загальної середньої освіти. 

Для перевірки висунутої в дослідженні гіпотези на формувальному етапі експерименту 

було впроваджено методичну систему підготовки майбутніх учителів фізичної культури і 

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних 

технологій у закладах загальної середньої освіти. 

Експериментальна робота проводилась протягом навчання ЗВО на І-ІV курсах у межах 

вивчення ними таких дисциплін: «Історія фізичної культури і спорту» (І курс); 

«Гігієна» (ІІ курс); «Загальна валеологія» (ІІ курс); «Етновалеологія» (ІІ курс); 

«Основи теорії та методики фізичного виховання» (ІІ курс); «Теорія і методика фізичного 

виховання» (ІІ-ІV курс); «Валеологічна культура харчування» (ІІІ курс); «Вікова фізіологія та 

валеологія» (ІІІ курс); «Методика викладання валеологічних дисциплін» (ІІІ курс); «Моральні 

та духовні основи здоров’я» (ІV курс). 

Метою підготовчого етапу розробленої методичної системи було проектування та 

розробка науково-методичного забезпечення процесу формування готовності майбутніх 

учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти, а також 

формування у ЗВО позитивної мотивації до такої діяльності. 

На підготовчому етапі вирішувались такі основні завдання: 

1. Модифікація змісту навчальних програм валеологічних дисциплін циклу природничо-

наукової (фундаментальної), загально-професійної, а також практичної підготовки з 

приділенням особливої уваги питанням застосування здоров’язбережувальних технологій в 

основній школі. 

2. Розробка практикуму «Основи фізичного здоров’я», інтегрованих навчально-

методичних комплексів до навчальних дисциплін, що включали типові матеріали. 

3. Проведення широкої роз’яснювальної роботи зі ЗВО щодо значення збереження 

здоров’я людини, ролі учителя фізичної культури і тренера з єдиноборства – бойовий хортинг 

у здоров’язбережувальній діяльності у закладах загальної середньої освіти; запровадження 

виховних заходів, проведення бесід, спрямованих на зацікавлення майбутніх учителів і 
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тренерів проблемою здоров’язбережувальних технологій, вироблення у них ціннісного 

ставлення до збереження здоров’я учнів. 

У процесі вирішення першого із поставлених завдань були скореговані навчальні 

програми основних і валеологічних дисциплін шляхом внесення в їх зміст додаткової 

інформації щодо теоретичних та методичних засад застосування здоров’язбережувальних 

технологій в основній школі. 

У процесі освітньої роботи на даному етапі зусилля викладачів були спрямовані на 

формування в ЗВО професійної мотивації як тривалого стійкого психологічного стану, основу 

якого складали позитивні установки та ціннісні ставлення, пов’язані зі 

здоров’язбережувальною діяльністю учителя фізичної культури і тренера з єдиноборства – 

бойовий хортинг. Для формування у майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з 

єдиноборства – бойовий хортинг позитивної мотивації щодо засвоєння змісту готовності до 

застосування здоров’язбережувальних технологій, розвитку в них професійно-пізнавального 

інтересу та стійкого ціннісно-смислового ставлення до професії учителя і тренера та 

здоров’язбережувальної діяльності було проведено роботу за такими напрямами: 

1) організація інформаційно-роз’яснювальної роботи: групові й індивідуальні бесіди, 

розповіді, пояснення тощо; 

2) забезпечення сприятливої морально-психологічної атмосфери в студентському 

колективі; 

3) організація різних форм аудиторної та позааудиторної роботи (лекції, семінари, 

«круглі столи», конференції, екскурсії, ділові зустрічі, спортивні тренування), використання 

відповідних методів навчання для стимулювання активності студентів. 

Успішності інформаційно-роз’яснювальної роботи в експериментальній групі сприяли 

кураторські години, які проводилися в формі групових бесід, ділових зустрічей з досвідченими 

педагогами, тренерами, тематичних вечорів тощо. Особливо ефективними виявилися лекції 

прес-конференції, перевага яких полягала у можливості конструювати зміст лекції відповідно 

до інтересів ЗВО. До проведення лекцій прес-конференцій запрошувались викладачі фахових 

дисциплін і тренери, які пропонували слухачам письмово поставити запитання, що їх 

цікавлять. Після систематизації запитань за змістом (протягом 3-5 хвилин) викладач проводив 

лекцію. Так, було проведено лекції прес-конференції на теми: «Складові 

здоров’язбережувальної технології», «Організація здорового дозвілля школярів», «Способи 

запобігання порушенням постави учнів та методи її корекції», «Застосування програмних 

засобів навчання на уроках «Фізична культура» і «Основи здоров’я», «Значення та вживання 

вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів спортивного 

гуртка «Бойовий хортинг». 

Організація підготовки майбутніх учителів і тренерів на засадах особистісно 

орієнтованого підходу вимагає створення умов для найповнішого розкриття особистісного 

потенціалу кожного ЗВО. З огляду на це, увагу було зосереджено на створенні в освітньому 

середовищі сприятливої морально-психологічної атмосфери, заснованої на доброзичливому й 

уважному ставленні, психологічній підтримці, довірі й взаємоповазі. Важливим у цьому 

контексті було забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу, 

оскільки це сприяло вияву ЗВО активності, ініціативності, давало їм можливість самостійно 

визначати траєкторію власного особистісного і професійного розвитку. 

Корисними в плані підтримки ЗВО виявились спеціально створені служби «Навчально-

методичної допомоги», завданням яких було надання ЗВО порад щодо організації самостійної 

роботи, забезпечення їх необхідними інструктивними й навчальними матеріалами, допомога 

у вирішенні різних питань. 

Для вироблення в ЗВО упевненості у власних навчальних можливостях, а також 

формування позитивної мотивації щодо підготовки до застосування здоров’язбережувальних 

технологій скористалися методом створення ситуацій успіху. 

У виникненні в майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – 

бойовий хортинг почуття переживання успіху суттєве значення мала оцінка результатів його 
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роботи. При цьому важливою умовою була позитивна оцінка результату діяльності ЗВО, 

навіть якщо цей результат неповністю відповідав запланованому. У такому випадку викладач 

оцінював окремі позитивні аспекти виконаної роботи, наприклад, оригінальність, творчий 

підхід, старанність тощо.  

Вирішенню завдань підготовчого етапу розробленої методичної системи сприяло 

проведення вступних лекцій, які дали майбутнім учителям фізичної культури і тренерам з 

єдиноборства – бойовий хортинг загальні уявлення про особливості професійної діяльності 

майбутнього вчителя і тренера, значення впровадження здоров’язбережувальних технологій в 

освітньому процесі школи, у цілому сприяли виникненню у ЗВО інтересу до цієї проблеми. 

Вступні лекції було проведено в межах вивчення дисциплін: «Основи теорії та методики 

фізичного виховання», «Гігієна», «Загальна валеологія». В результаті проведеної роботи ЗВО 

отримали відповіді на питання «у чому полягає необхідність опанування 

здоров’язбережувальних технологій», «як цей досвід може стати в нагоді в майбутній 

професійній діяльності» тощо.  

Пізнавальний етап реалізації методичної системи підготовки спрямовувався на набуття 

майбутнім учителям фізичної культури і тренерам з єдиноборства – бойовий хортинг 

психолого-педагогічних, валеологічних, методичних знань, необхідних для застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти. 

Засвоєння майбутніми учителями фізичної культури і тренерами з єдиноборства – 

бойовий хортинг необхідних знань відбувалось, насамперед, у процесі вивчення циклу 

методичних і валеологічних дисциплін. У процесі вивчення курсів «Гігієна» і «Загальна 

валеологія» ЗВО набували знань про феномен здоров’я і здоровий спосіб життя, про 

теоретичні основи здоров’язбережувальної діяльності учителя, які включали знання про цілі, 

завдання здоров’язбереження, його функції у навчально-виховному процесі. У процесі занять 

викладачі приділяли увагу формуванню в ЗВО цілісних уявлень про суть і значення 

здоров’язбережувальних технологій у гармонійному фізичному і духовному розвитку 

школяра, у формуванні його валеологічної культури. 

У межах вивчення курсів «Гігієна» і «Загальна валеологія» були запроваджені такі 

заходи: 

1) проведення лекцій прес-конференції «Перспективи застосування 

здоров’язбережувальних технологій у сучасній школі»; «Значення та вживання вітамінів для 

збереження й зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів»; «Значення та вживання 

вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів 

спортивних секцій «Бойовий хортинг». 

2) організація «круглого столу»: «Роль учителя фізичної культури і тренера з 

єдиноборства – бойовий хортинг в збереженні здоров’я підлітків»; 

3) проведення евристичних бесід «Пошук взаємозв’язків: здоровий учитель – здорові 

учні». 

Лекція прес-конференції на загальну тему: «Значення та вживання вітамінів для 

збереження й зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів» проходила для 

здобувачів вищої освіти (кафедри «Хортингу та реабілітації» Навчально-наукового інституту 

спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної 

служби України (м. Ірпінь, Київська обл.) з 01. 12. 2017 по 30. 11. 2021 рр., та кафедри 

«Фізичного виховання, спорту та здоров’я» Факультету СГМ Державного податкового 

університету з 01. 12. 2021 р. по 31. 08. 2022 р.) та (кафедри «Теорії та методики фізичного 

виховання» Приватного вищого навчального закладу «Український гуманітарний інститут» 

(м. Буча, Київська обл. з 01. 09. 2021 р. по 30. 06. 2022 р.) з попередньою тематикою бесід:  

1. Значення вітамінів для збереження та зміцнення здоров’я в учнівської та студентської 

молоді, курсантів – спортсменів бойового хортингу. 

2. Необхідність приймання тринадцяти різних вітамінів, добові потреби яких 

коливаються від 0,01 до 100 мг.  

3. Найпоширеніша класифікація вітамінів, що поділяють на водо- і жиророзчинні.  
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4. Вітамін і їх назви (традиційна (велика латинська літера, інколи із цифровим індексом), 

хімічна та фізіологічна). 

5. Вітаміни: аліфатичний ряд, аліциклічний ряд, ароматичний ряд, гетероциклічний ряд. 

6. Характеристика водорозчинних вітамінів. 

7. Характеристика жирозчинних вітамінів. 

8. Добова потреба населення України у вітамінах. 

9. Біодоступність вітамінів. 

10. Стійкість вітамінів і т.д. (автор упорядкованих бесід З. Діхтяренко). 

Дане дослідження проводило тільки з експериментальними групами. 

Для спортсменів спортивних секцій бойового хортингу (учнівська (ЕГ – 790 осіб) і 

студентська молодь, курсанти – здобувачі вищої освіти університетів України (ЕГ – 191 особа) 

(хл. і д.) з тридцяти чотирьох спортивних клубів України (м. Київ, Вінницька обл., 

Волинська обл., Дніпропетровська обл., Донецька обл., Житомирська обл., Закарпатська обл., 

Запорізька обл., Івано-Франківська обл., Київська обл., Кіровоградська обл., Луганська обл., 

Львівська обл., Миколаївська обл., Одеська обл., Полтавська обл., Рівненська обл., 

Сумська обл., Тернопільська обл., Харківська обл., Херсонська обл., Хмельницька обл., 

Черкаська обл., Чернівецька обл., Чернігівська обл.), які приймають участь в експерименті, що 

триває з 2017 року та продовжується нині, тренери, науковці лабораторії фізичного розвитку 

та здорового способу життя Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних 

наук України (м. Київ), викладачі кафедри «Хортингу та реабілітації» Навчально-наукового 

інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної 

фіскальної служби України (м. Ірпінь, Київська обл.) систематично (щомісяця) проводять 

бесіди на тренуваннях під загальною назвою: «Значення та вживання вітамінів для збереження 

й зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних секцій 

«Бойовий хортинг».  

Упорядкувала бесіди З. Діхтяренко: 

1. «Значення вітамінів для збереження та зміцнення здоров’я в учнівської та студентської 

молоді, курсантів – спортсменів бойового хортингу» (місяць – вересень). 

2. «Необхідність приймання тринадцяти різних вітамінів, добові потреби яких 

коливаються від 0,01 до 100 мг» (місяць – жовтень).  

3. «Найпоширеніша класифікація вітамінів, що поділяють на водо- і жиророзчинні» 

(місяць – листопад).  

4. «Вітаміни і їх назви (традиційна (велика латинська літера, інколи із цифровим 

індексом), хімічна та фізіологічна)» (місяць – грудень). 

5. «Вітаміни: аліфатичний ряд, аліциклічний ряд, ароматичний ряд, гетероциклічний 

ряд» (місяць – січень). 

6. «Характеристика водорозчинних вітамінів» (місяць – лютий). 

7. «Характеристика жиророзчинних вітамінів» (місяць – березень). 

8. «Добова потреба населення України у вітамінах» (місяць – квітень). 

9. «Біодоступність вітамінів» (місяць – травень). 

10. «Стійкість вітамінів» (місяць – червень). 

У процесі вивчення курсів «Гігієна» і «Загальна валеологія» ЗВО збагатились знаннями 

про гігієнічні правила, що сприяють збереженню та зміцненню здоров’я людини, основи 

раціонального харчування тощо.  

На практичних заняттях з «Вікової фізіології» та «Валеології» ЗВО вивчали особливості 

фізичного та психічного розвитку учнів середнього шкільного віку, які визначають специфіку 

окремих методів і вправ здоров’язбережувальних технологій. Викладачі звертали увагу ЗВО 

на те, що суттєві психічні зміни у підлітковому віці вимагають залучення школярів до таких 

видів діяльності, які б задовольняли їхні вікові потреби та сприяли їхньому фізичному 

розвитку.  

Особливе значення у професійній підготовці майбутніх учителів фізичної культури і 

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг мав курс «Методика викладання валеологічних 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
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дисциплін». У рамках вивчення цієї дисципліни ЗВО набули знань про зміст валеологічної 

освіти, основні форми та методи валеологічної освіти та виховання, технології організації 

навчання з валеології та «Основ здоров’я». Приділялась увага вивченню таких питань: 

напрями методичної роботи учителя щодо впровадження здорового способу життя; 

інноваційні технології в освіті та здоров’ї, валеологічний супровід навчально-виховного 

процесу тощо. 

У процесі вивчення валеологічних дисциплін запроваджувались лекції-бесіди, лекції-

дискусії, пропонувалось розв’язання педагогічних ситуацій, виконання самостійних творчих 

завдань, застосовувались інтерактивні методи навчання, різні форми навчальної та 

тренувальної роботи. 

Серед традиційних методів навчання, які застосовувались на пізнавальному етапі 

розробленої методичної системи підготовки майбутніх учителів фізичної культури і тренерів 

з єдиноборства – бойовий хортинг, були: словесні методи (наукова розповідь, розповідь-опис, 

пояснення, евристична бесіда, інструктаж); наочні методи (демонстрація, ілюстрація, 

самостійне спостереження); практичні методи (імітаційні вправи, творчі завдання); 

проблемно-пошукові методи (розв’язання проблемних ситуацій, проблемний виклад).  

З метою стимулювання в майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з 

єдиноборства – бойовий хортинг активного суб’єктного ставлення до вивчення валеологічних 

дисциплін і методик, окрім традиційних навчальних методів, запроваджували інтерактивні 

форми і методи організації навчання: дискусії, диспути, кейс-метод, «круглий стіл», 

«мозковий штурм» тощо. 

Застосування інтерактивних форм і методів навчання дозволило забезпечити 

інтенсивність комунікації, рівноправність суб’єктів навчально-виховного процесу, залучити 

до пізнавальної діяльності максимальну кількість ЗВО, забезпечити колективну співпрацю, 

співтворчість, обмін знаннями та ідеями щодо способів діяльності. Під час застосування цих 

методів важливою була опора на суб’єктивний досвід ЗВО, забезпечення цілеспрямованої 

рефлексії діяльності, поведінки та досягнень. 

Проведення дискусій дало можливість кожному її учаснику виявити власну точку зору, 

сприяло розвитку в майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий 

хортинг ініціативності, комунікативних умінь, критичності мислення. Усвідомлення 

студентами основних теоретичних положень і висновків здійснювалось на підставі з’ясування 

уявлень ЗВО щодо суті проблеми, що розглядається, виявлення серед них правильних і 

помилкових. 

Особлива увага на пізнавальному етапі реалізації розробленої методичної системи була 

приділена розв’язанню майбутніми учителями фізичної культури і тренерами з 

єдиноборства – бойовий хортинг проблемних завдань, оскільки це давало можливість 

спрямувати їхню пізнавальну діяльність, стимулювати професійно-пізнавальний інтерес, 

спонукати до пошукової діяльності.  

Мета практичного етапу реалізації методичної системи підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг полягала в практичній 

реалізації здобутих ЗВО знань, залученні їх до різних видів діяльності з метою набуття та 

закріплення вмінь, необхідних для застосування здоров’язбережувальних технологій у 

закладах загальної середньої освіти. 

Для досягнення поставленої мети були проведені практичні, семінарські й тренінгові 

заняття в межах таких дисциплін: «Історія фізичної культури і спорту», «Теорія і методика 

фізичного виховання», «Основи теорії та методики фізичного виховання», «Гігієна», 

«Загальна валеологія», «Валеологічна культура харчування», «Вікова фізіологія та валеологія», 

«Методика викладання валеологічних дисциплін» із застосуванням авторського практикума 

«Основи фізичного здоров’я». 

У процесі вивчення курсів: «Гігієна» та «Загальна валеологія» запроваджено:  

 практична робота «Гігієнічна оцінка організації навчального процесу в школі»; 
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 практична робота «Урахування знань біоритмології з метою організації оптимального 

режиму праці та відпочинку школярів»; 

 тренінгове заняття «Профілактика тютюнопаління, уживання алкоголю серед 

підліткової молоді»; 

 робота в малих групах – складання планів-конспектів уроків з фізичної культури і 

тренувань з єдиноборства – бойовий хортинг для учнів основної школи (5-9 класів) із 

застосуванням здоров’язбережувальних технологій з одночасною оцінкою іншими групами 

організації уроку з позиції збереження здоров’я школярів; 

 семінарське заняття «Оптимальна організація навчального процесу в 

загальноосвітньому навчальному закладі відповідно до гігієнічних норм»; 

 тренінгове заняття «Можливості застосування методик природного відновлення зору 

У. Бейтса та Ю. Утєхіна на уроках фізичної культури» тощо); 

 ділова гра «Проведення уроку фізичної культури в середній школі із застосуванням 

здоров’язбережувальних технологій»;  

 тренінгове заняття «Попередження факторів ризику хронічних неінфекційних 

захворювань серед підлітків». 

Практичні і семінарські заняття проводились також в процесі вивчення курсів: 

«Валеологічна культура харчування» (практична робота «Складання добового меню для учнів 

основної школи згідно з правилами раціонального харчування» тощо); «Вікова фізіологія та 

валеологія» (семінарське заняття «Анатомо-фізіологічні особливості учнів підліткового віку» 

тощо); «Методика викладання валеологічних дисциплін» (семінарське заняття «Особливості 

застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі» тощо). 

Серед поширених у практиці вищої школи методів інтерактивного навчання особливої 

уваги заслуговують ігрові методи (ділові, ситуаційно-рольові, дидактичні, імітаційні тощо). 

Перевага цих методів полягає в забезпеченні взаємозв’язку теоретичних і практичних аспектів 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг 

шляхом моделювання професійних ситуацій.  

З огляду на це, на практичному етапі розробленої методичної системи підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг широко 

запроваджували різні ситуаційно-рольові ігри, наприклад, «Хвилинка здоров’я», «Сім’я 

спортсменів із України», «Організація рухової активності школярів», «Імітаційні вправи для 

підлітків», «Виховна година», «Батьківські збори» тощо. У процесі моделювання різних 

професійних ситуацій у ситуаційно-рольових іграх ЗВО мали можливість випробувати себе в 

ролі педагога, учня, керівника, тренера, експерта тощо. Ігрові методи навчання 

застосовувались з метою збагачення досвіду майбутніх учителів фізичної культури і тренерів 

з єдиноборства – бойовий хортинг уміннями приймати виважені рішення, конструювати 

ефективні та оптимальні педагогічні дії, виконувати професійні функції учителя фізичної 

культури і тренера.  

З метою поглиблення знань ЗВО та формування у них спеціальних умінь (гностичних, 

оцінних, проектувальних, конструктивних, комунікативних, організаторських) було 

розроблено й запроваджено практикум «Основи фізичного здоров’я». На заняттях із 

розробленого практикуму студенти навчались: розрізняти фактори, що формують здоров’я, та 

фактори ризику; використовувати знання матеріалу теми на практиці з метою формування 

валеологічного світогляду та професійно значущих якостей учнівської молоді. Для цього на 

практичних заняттях ЗВО виконували завдання, націлені на поглиблення знань та вироблення 

різних видів професійних умінь. 

Контрольно-корекційний етап реалізації методичної системи підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг спрямовувався на 

проведення повторної діагностики для виявлення ефективності впливу методичної системи на 

рівень готовності ЗВО; за необхідності, внесення коректив у зміст, форми і методи підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг. Особлива 

увага приділялася формуванню рефлексивно-оцінного компонента готовності, який 



50 

передбачає здатність до самоаналізу та самооцінки професійної діяльності з позицій 

збереження здоров’я учнів, самовдосконалення.  

Таким чином, проведення повторної діагностичної методики було: «Опитування щодо 

визначення ставлення до прослуховування бесіди на загальну тему: «Значення та вживання 

вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів».  

Дане дослідження проводили з експериментальними групами. 

Отже, після проведення кожної бесіди, здобувачі вищої освіти (І курс) Державного 

податкового університету (м. Ірпінь, Київська обл.) – спортсмени (денна та заочна форми 

навчання) спортивних секцій «Бойовий хортинг» кафедри «Фізичного виховання, спорту та 

здоров’я» Факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту (ЕГ – 32 особи) 

проходили анонімне письмове опитування щодо визначення ставлення до прослуховування / 

участі в бесідах на загальну тему лекції прес-конференції: «Значення та вживання вітамінів 

для збереження й зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів».  

На аркуші формату А-4 було написане запитання: «Наскільки виправдалися Ваші 

очікування щодо присутності Вас на обговорені першої бесіди на тему: «Значення вітамінів 

для збереження та зміцнення здоров’я в учнівської та студентської молоді, курсантів – 

спортсменів бойового хортингу під час заняття з фізичного виховання?» з варіантами 

відповідей: «так, перевищила очікування»; «повністю виправдалися»; «важко відповісти»; «ні, 

взагалі не виправдалася». Опитування передбачало вибрати з чотирьох варіантів відповідей 

тільки один.  

Після другої бесіди, знову на аркуші формату А-4 було написане запитання: «Наскільки 

виправдалися Ваші очікування щодо присутності Вас на обговорені другої бесіди на тему: 

«Необхідність приймання тринадцяти різних вітамінів, добові потреби яких коливаються від 

0,01 до 100 мг?» з тими ж самими варіантами відповідей і т.д. по десяте запитання.  

Відповідно визначеним рівням сформованості готовності в майбутніх учителів фізичної 

культури, тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг і майбутніх учителів гуманітаріїв до 

прослуховування / участі в бесіді на загальну тему: «Значення та вживання вітамінів для 

збереження й зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів»:  

високий рівень / позитивно-дійове ставлення; достатній рівень / ситуативне ставлення; 

середній рівень / невизначене ставлення; низький (елементарний) рівень / негативне 

ставлення – відповідають перераховані варіанти відповідей.  

Так, високому рівню / позитивно-дійове ставлення, відноситься відповідь – «так, 

перевищила очікування»; достатній рівень / ситуативне ставлення передбачав відповідь – 

«повністю виправдалися»; середній рівень / невизначене ставлення, відповідь – «важко 

відповісти»; низький (елементарний) рівень / негативне ставлення, відноситься відповідь – 

«ні, взагалі не виправдалася» (автор методики: З. Діхтяренко).  

Дане опитування проходило кожного місяця: з вересня по червень (включно) п’ять років 

поспіль.  

Узагальнені результати контрольно-корекційного етапу за п’ять років (2017-2021 рр.) 

наведено в Таблиці 8.  

Таке ж саме анонімне письмове опитування щодо визначення рівня сформованості 

готовності в майбутніх учителів фізичної культури, тренерів з єдиноборства – бойовий 

хортинг до прослуховування / участі в бесіді на загальну тему лекції прес-конференції: 

«Значення та вживання вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в студентській молоді 

та курсантів» проходило після проведення кожної бесіди. Здобувачі вищої освіти (І курс, 

денна та заочна форми навчання (ЕГ – 12 осіб) кафедри «Теорії та методики фізичного 

виховання» Приватного вищого навчального закладу «Український гуманітарний інститут» 

(м. Буча, Київська обл.) також під час опитування вибирати з чотирьох варіантів відповідей 

тільки один: «так, перевищила очікування»; «повністю виправдалися»; «важко відповісти»; 

«ні, взагалі не виправдалася». 

Опитування проходило кожного місяця: з вересня 2021 р. по червень (включно) місяця 

2022 р. Узагальнені річні (2021-2022 н.р.) результати контрольно-корекційного етапу ЕГ 

наведено в Таблиці 9. 
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Таблиця 8. Узагальнені результати контрольно-корекційного етапу щодо рівнів 

сформованості готовності в майбутніх учителів фізичної культури, тренерів  

з єдиноборства – бойовий хортинг до прослуховування / участі в бесідах на загальну тему 

лекції прес-конференції: «Значення та вживання вітамінів для збереження  й зміцнення 

здоров’я в студентській молоді та курсантів» (Державний податковий університет, 

м. Ірпінь, Київська обл.), (ЕГ, % / осіб) (автор З. Діхтяренко) 

 

Теми бесід 

 

Групи 

Рівні 

ЕГ 

2017-2021 рр. 

32 особи 

1. «Значення вітамінів для 

збереження та зміцнення 

здоров’я в учнівської та 
студентської молоді, курсантів 

– спортсменів бойового 

хортингу» (місяць – вересень) 

Високий / позитивно-дійове ставлення 06,3 / 2 

Достатній / ситуативне ставлення 09,3 / 3 

Середній / невизначене ставлення 78,1 / 25 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 
06,3 / 2 

2. «Необхідність приймання 
тринадцяти різних вітамінів, 

добові потреби яких 

коливаються від 0,01 до 100 мг» 
(місяць – жовтень) 

Високий / позитивно-дійове ставлення 12,5 / 4 

Достатній / ситуативне ставлення 21,9 / 7 

Середній / невизначене ставлення 65,6 / 21 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 
00,0 / 0 

3. «Найпоширеніша 

класифікація вітамінів, що 

поділяють на водо- і 
жиророзчинні»  

(місяць – листопад) 

Високий / позитивно-дійове ставлення 15,6 / 5 

Достатній / ситуативне ставлення 25,0 / 8 

Середній / невизначене ставлення 59,4 / 19 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 
00,0 / 0 

4 «Вітаміни і їх назви 

(традиційна (велика латинська 
літера, інколи із цифровим 

індексом), хімічна та 

фізіологічна)» (місяць – 
грудень) 

Високий / позитивно-дійове ставлення 06,3 / 2 

Достатній / ситуативне ставлення 21,8 / 7 

Середній / невизначене ставлення 65,6 / 21 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 
06,3 / 2 

5. «Вітаміни: аліфатичний ряд, 

аліциклічний ряд, ароматичний 

ряд, гетероциклічний ряд» 
(місяць – січень) 

Високий / позитивно-дійове ставлення 06,3 / 2 

Достатній / ситуативне ставлення 28,1 / 9 

Середній / невизначене ставлення 65,6 / 21 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 00,0 / 0 

6. «Характеристика 

водорозчинних вітамінів»  

(місяць – лютий) 

Високий / позитивно-дійове ставлення 09,4 / 3 

Достатній / ситуативне ставлення 31,2 / 10 

Середній / невизначене ставлення 59,4 / 19 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 00,0 / 0 

7. «Характеристика 

жиророзчинних вітамінів»  

(місяць – березень) 

 

Високий / позитивно-дійове ставлення 09,4 / 3 

Достатній / ситуативне ставлення 31,2/ 10 

Середній / невизначене ставлення 59,4 / 19 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 00,0 / 0 

8. «Добова потреба населення 
України у вітамінах»  

(місяць – квітень) 

 

Високий / позитивно-дійове ставлення 12,5 / 4 

Достатній / ситуативне ставлення 28,1 / 9 

Середній / невизначене ставлення 59,4 / 19 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 00,0 / 0 

9. «Біодоступність вітамінів»  
(місяць – травень) 

 

 

Високий / позитивно-дійове ставлення 06,3 / 2 

Достатній / ситуативне ставлення 25,0 / 8 

Середній / невизначене ставлення 68,7 / 22 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 00,0 / 0 

10. «Стійкість вітамінів»  

(місяць – червень) 
 

 

Високий / позитивно-дійове ставлення 12,5 / 4 

Достатній / ситуативне ставлення 34,4 / 11 

Середній / невизначене ставлення 53,1 / 17 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 00,0 / 0 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
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Таблиця 9. Узагальнені результати контрольно-корекційного етапу щодо рівнів 

сформованості готовності в майбутніх учителів фізичної культури,  

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до прослуховування / участі в бесідах  

на загальну тему лекції прес-конференції: «Значення та вживання вітамінів для збереження 

й зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів» (Приватний вищий навчальний 

заклад «Український гуманітарний інститут», м. Буча, Київська обл.), 

(ЕГ, % / осіб) (автор З. Діхтяренко) 

 

Теми бесід 

 

Групи 

Рівні 

ЕГ 

2021-2022 н.р. 

12 осіб 

1. «Значення вітамінів для 

збереження та зміцнення 
здоров’я в учнівської та 

студентської молоді, курсантів – 

спортсменів бойового хортингу» 
(місяць – вересень) 

Високий / позитивно-дійове ставлення 16,7 / 2 

Достатній / ситуативне ставлення 16,7 / 2 

Середній / невизначене ставлення 66,6 / 8 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 
00,0 / 0 

2. «Необхідність приймання 

тринадцяти різних вітамінів, 

добові потреби яких 
коливаються від 0,01 до 100 мг»  

(місяць – жовтень) 

Високий / позитивно-дійове ставлення 16,7 / 2 

Достатній / ситуативне ставлення 16,7 / 2 

Середній / невизначене ставлення 66,6 / 8 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 
00,0 / 0 

3. «Найпоширеніша класифікація 
вітамінів, що поділяють на водо- 

і жиророзчинні»  

(місяць – листопад) 

Високий / позитивно-дійове ставлення 16,7 / 2 

Достатній / ситуативне ставлення 16,7 / 2 

Середній / невизначене ставлення 66,6 / 8 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 00,0 / 0 

4 «Вітаміни і їх назви 

(традиційна (велика латинська 
літера, інколи із цифровим 

індексом), хімічна та 

фізіологічна)» (місяць – грудень) 

Високий / позитивно-дійове ставлення 16,7 / 2 

Достатній / ситуативне ставлення 16,7 / 2 

Середній / невизначене ставлення 66,6 / 8 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 00,0 / 0 

5. «Вітаміни: аліфатичний ряд, 
аліциклічний ряд, ароматичний 

ряд, гетероциклічний ряд» 

(місяць – січень) 

Високий / позитивно-дійове ставлення 16,7 / 2 

Достатній / ситуативне ставлення 16,7 / 2 

Середній / невизначене ставлення 66,6 / 8 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 00,0 / 0 

6. «Характеристика 
водорозчинних вітамінів»  

(місяць – лютий) 

 

Високий / позитивно-дійове ставлення 16,7 / 2 

Достатній / ситуативне ставлення 16,7 / 2 

Середній / невизначене ставлення 66,6 / 8 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 00,0 / 0 

7. «Характеристика 

жиророзчинних вітамінів» 
(місяць – березень) 

 

Високий / позитивно-дійове ставлення 16,7 / 2 

Достатній / ситуативне ставлення 16,7 / 2 

Середній / невизначене ставлення 66,6 / 8 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 00,0 / 0 

8. «Добова потреба населення 

України у вітамінах»  
(місяць – квітень) 

 

Високий / позитивно-дійове ставлення 16,7 / 2 

Достатній / ситуативне ставлення 66,6 / 8 

Середній / невизначене ставлення 16,7 / 2 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 00,0 / 0 

9. «Біодоступність вітамінів»  

(місяць – травень) 

 
 

Високий / позитивно-дійове ставлення 16,7 / 2 

Достатній / ситуативне ставлення 16,7 / 2 

Середній / невизначене ставлення 66,6 / 8 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 00,0 / 0 

10. «Стійкість вітамінів»  
(місяць – червень) 

 

 

Високий / позитивно-дійове ставлення 16,6 / 2 

Достатній / ситуативне ставлення 41,7 / 5 

Середній / невизначене ставлення 41,7 / 5 

Низький (елементарний) / негативне ставлення 00,0 / 0 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
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Акцентуємо увагу на тому факту, що таке ж саме анонімне письмове опитування (після 

кожної бесіди, тобто, десять разів) щодо визначення рівня сформованості готовності до 

прослуховування / участі в бесіді на загальну тему: «Значення та вживання вітамінів для  

збереження й зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних 

секціях «Бойовий хортинг» пройшли після проведення кожної з десяти бесід спортсмени  

бойового хортингу (учнівська (експериментальна група – 790 осіб) і студентська молодь, 

курсанти – здобувачі вищої освіти університетів України (експериментальна група – 

191 особа) (хл. і д.) з тридцяти чотирьох спортивних клубів України (м. Київ, Вінницька обл., 

Волинська обл., Дніпропетровська обл., Донецька обл., Житомирська обл., Закарпатська обл., 

Запорізька обл., Івано-Франківська обл., Київська обл., Кіровоградська обл., Луганська обл., 

Львівська обл., Миколаївська обл., Одеська обл., Полтавська обл., Рівненська обл., 

Сумська обл., Тернопільська обл., Харківська обл., Херсонська обл., Хмельницька обл., 

Черкаська обл., Чернівецька обл., Чернігівська обл.), які приймали участь в експерименті, що 

триває з 2017 року та продовжується нині. 

Тренери бойового хортингу, наукові співробітники лабораторії фізичного розвитку та 

здорового способу життя Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних 

наук України (м. Київ), викладачі кафедри «Хортингу та реабілітації» Навчально-наукового 

інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної 

фіскальної служби України (м. Ірпінь, Київська обл.) систематично бувають на тренуваннях, 

семінарах, зборах, змаганнях різного рівня тощо. 

Опитування проводять і тренери бойового хортингу, і, наукові співробітники, і викладачі 

злагоджено (під керівництвом і за авторськими методиками З. Діхтяренко) щороку: з вересня 

2017 р. по червень 2021 р., окрім місяців – липень і серпень. Таким чином, кожного місяця 

була одна бесіда та одне анонімне письмове опитування.  

За цей час учнівська молодь, деякі, стали здобувачами вищої освіти університетів 

України: студентами (ЗВО) та курсантами, але вони продовжили тренування в спортивних 

секціях «Бойовий хортинг».  

Отже, також продовжили проходити одне письмове анонімне опитування щомісяця. 

Узагальнені результати контрольно-корекційного етапу за п’ять років (2017-2021 рр.) 

наведено в Таблиці 10. 

Підсумовуючи вище наведені дані результатів контрольно-корекційного етапу щодо 

рівнів сформованості готовності в майбутніх учителів фізичної культури, тренерів з 

єдиноборства – бойовий хортинг, в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних 

секцій «Бойовий хортинг» до прослуховування / участі в бесідах на загальні теми лекцій    

прес-конференції: «Значення та вживання вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в 

студентській молоді та курсантів» та «Значення та вживання вітамінів для збереження й 

зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних секцій 

«Бойовий хортинг», подаємо узагальнені результати ЕГ із компоненти та критерії         

(Табл. 11-14). 

Таким чином, узагальнені результати контрольно-корекційного етапу експерименту 

щодо високого (позитивно-дійове ставлення) рівня, когнітивного компоненту та 

пізнавального критерію сформованості готовності в майбутніх учителів фізичної культури, 

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, в учнівській та студентській молоді, курсантів 

спортивних секцій «Бойовий хортинг» до прослуховування / участі в бесідах на загальні теми 

лекцій прес-конференції: «Значення та вживання вітамінів для збереження й зміцнення 

здоров’я в студентській молоді та курсантів» та «Значення та вживання вітамінів для 

збереження й зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних 

секцій «Бойовий хортинг», (ЕГ, %) дають можливість зробити висновки:  

- найвищі (39,37 %) середні показники мають студентська молодь, курсанти – здобувачі 

вищої освіти університетів України (ЕГ – 191 особа) (хл. і д.) з тридцяти чотирьох спортивних 

клубів України, тому що вони систематично тренуються в спортивних секціях «Бойовий 

хортинг» і приймають участь в експерименті, що триває з 2017 року та продовжується нині; 
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Таблиця 10. Узагальнені результати контрольно-корекційного етапу щодо рівнів сформованості 
готовності в майбутніх учителів фізичної культури,  

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до прослуховування / участі в бесідах  
на загальну тему лекції прес-конференції: «Значення та вживання вітамінів для збереження й 

зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних секцій «Бойовий 
хортинг» (тридцять чотири спортивних клуба України),  

(ЕГ, % / осіб) (автор З. Діхтяренко) 
 

Теми бесід 
 

Групи 
 
Рівні 

ЕГ ЕГ 
2017-2021 рр. 

учнівська 
молодь  

(790 осіб) 

студентська  
молодь, курсанти  

(191 особа) 
1. «Значення вітамінів для 
збереження та зміцнення 
здоров’я в учнівської та 
студентської молоді, 
курсантів – спортсменів 
бойового хортингу» 
(місяць – вересень) 

Високий / позитивно-дійове ставлення 06,6 / 52 30,9 / 59 
Достатній / ситуативне ставлення 56,2 / 444 24,6 / 47 
Середній / невизначене ставлення 37,2 / 294 44,5 / 85 
Низький (елементарний) / негативне 
ставлення 00,0 / 0 0,0 / 0 

2. «Необхідність 
приймання тринадцяти 
різних вітамінів, добові 
потреби яких коливаються 
від 0,01 до 100 мг»  
(місяць – жовтень) 

Високий / позитивно-дійове ставлення 06,6 / 52 32,5 / 62 
Достатній / ситуативне ставлення 55,9 / 442 56,0 / 107 
Середній / невизначене ставлення 37,5 / 296 11,5 / 22 
Низький (елементарний) / негативне 
ставлення 00,0 / 0 0,0 / 0 

3. «Найпоширеніша 
класифікація вітамінів, що 
поділяють на водо- і 
жиророзчинні»  
(місяць – листопад) 

Високий / позитивно-дійове ставлення 7,5 / 59 40,8 / 78 
Достатній / ситуативне ставлення 54,9 / 434 49,7 / 95 
Середній / невизначене ставлення 37,6 / 297 09,5 / 18 
Низький (елементарний) / негативне 
ставлення 

00,0 / 0 0,0 / 0 

4 «Вітаміни і їх назви 
(традиційна (велика 
латинська літера, інколи із 
цифровим індексом), 
хімічна та фізіологічна)» 
(місяць – грудень 

Високий / позитивно-дійове ставлення 06,1 / 48 30,9 / 59 
Достатній / ситуативне ставлення 53,3 / 421 40,3 / 77 
Середній / невизначене ставлення 40,6 / 321 28,8 / 55 
Низький (елементарний) / негативне 
ставлення 00,0 / 0 0,0 / 0 

5. «Вітаміни: аліфатичний 
ряд, аліциклічний ряд, 
ароматичний ряд, 
гетероциклічний ряд» 
(місяць – січень) 

Високий / позитивно-дійове ставлення 06,1 / 48 24,6 / 47 
Достатній / ситуативне ставлення 53,3 / 421 50,8 / 97 
Середній / невизначене ставлення 40,6 / 321 24,6 / 47 
Низький (елементарний) / негативне 
ставлення 

00,0 / 0 0,0 / 0 

6. «Характеристика 
водорозчинних вітамінів»  
(місяць – лютий) 

Високий / позитивно-дійове ставлення 07,2 / 57 52,9 / 101 
Достатній / ситуативне ставлення 57,1 / 451 29,8 / 57 
Середній / невизначене ставлення 35,7 / 282 17,3 / 33 
Низький (елементарний) / негативне 
ставлення 

00,0 / 0 0,0 / 0 

7. «Характеристика 
жиророзчинних вітамінів»  
(місяць – березень) 
 

Високий / позитивно-дійове ставлення 06,6 / 52 51,8 / 99 
Достатній / ситуативне ставлення 44,8 / 354 28,3 / 54 
Середній / невизначене ставлення 48,6 / 384 19,9 / 38 
Низький (елементарний) / негативне 
ставлення 

00,0 / 0 0,0 / 0 

8. «Добова потреба 
населення України у 
вітамінах»  
(місяць – квітень) 
 

Високий / позитивно-дійове ставлення 10,4 / 82 45,5 / 87 
Достатній / ситуативне ставлення 51,1 / 404 44,5 / 85 
Середній / невизначене ставлення 38,5 / 304 10,0 / 19 
Низький  (елементарний) / негативне 
ставлення 

00,0 / 0 0,0 / 0 

9. «Біодоступність 
вітамінів»  
(місяць – травень) 
 
 

Високий / позитивно-дійове ставлення 05,6 / 44 30,9 / 59 
Достатній / ситуативне ставлення 41,0 / 324 29,8 / 57 
Середній / невизначене ставлення 53,4 / 422 39,3 / 75 
Низький  (елементарний) / негативне 
ставлення 

00,0 / 0 0,0 / 0 

10. «Стійкість вітамінів»  
(місяць – червень) 
 
 

Високий / позитивно-дійове ставлення 12,9 / 102 52,9 / 101 
Достатній / ситуативне ставлення 37,1 / 293 29,8 / 57 
Середній / невизначене ставлення 50,0 / 395 17,3 / 33 
Низький (елементарний) / негативне 
ставлення 

00,0 / 0 0,0 / 0 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
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- другими в рейтингу найвищих (16,6 %) середніх показників мають здобувачі вищої 

освіти Приватного вищого навчального закладу «Український гуманітарний інститут», 

м. Буча, Київська обл.) (ЕГ – 12 осіб) (хл. і д.) тому що, вони з ентузіазмом розпочали приймати 

участь в експерименті для оволодіння новими теоретико-практичними знаннями з бойового 

хортингу; 

- третіми в рейтингу (09,71 %) середніх показників мають майбутні учителі фізичної культури, 

тренери з єдиноборства – бойовий хортинг Державного податкового університету, м. Ірпінь, 

Київська обл.) (ЕГ – 32 особи) (хл. і д.). Замикаючими (07,06 %) є багаточисленна учнівська молодь 

(ЕГ – 790 осіб) з тридцяти чотирьох спортивних клубів України (Табл. 11).  

 

Таблиця 11. Узагальнені результати контрольно-корекційного етапу експерименту  

щодо високого (позитивно-дійове ставлення) рівня, когнітивного компоненту та 

пізнавального критерію сформованості готовності в майбутніх учителів фізичної 

культури, тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, студентській молоді та курсантів 

спортивних секцій «Бойовий хортинг» до прослуховування / участі в бесідах  

на загальні теми лекцій прес-конференції: «Значення та вживання вітамінів для збереження 

й зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів»; «Значення та вживання 

вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді,  

курсантів спортивних секцій «Бойовий хортинг», (ЕГ, %) (автор З. Діхтяренко). 

 

 

Теми  

бесід 

 

 

 

 

Варіант 

відповіді 

 

 

 

ДПУ 

 

 

 

ПВНЗ 

«УГІ»  

 

Учнів-

ська 

молодь 

Студент 

ська 

молодь, 

курсанти 

32 
особи 

12  
осіб 

790  
осіб 

191 особа 

1. «Значення вітамінів для збереження 

та зміцнення здоров’я в учнівської та 
студентської молоді, курсантів – 

спортсменів бойового хортингу» 

(вересень) 
«так, 

переви-

щила 
очіку-

вання» 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

06,3 

 

 
16,7 

 

06,6 30,9 

2. «Необхідність приймання тринадцяти 
різних вітамінів, добові потреби яких 

коливаються від 0,01 до 100 мг» 

(жовтень) 

12,5 16,7 06,6 32,5 

3. «Найпоширеніша класифікація 
вітамінів, що поділяють на водо- і 

жиророзчинні» (листопад) 

15,6 16,7 7,5 40,8 

4 «Вітаміни і їх назви (традиційна 
(велика латинська літера, інколи із 

цифровим індексом), хімічна та 

фізіологічна)» (грудень) 

06,3 16,7 06,1 30,9 

5. «Вітаміни: аліфатичний ряд, 
аліциклічний ряд, ароматичний ряд, 

гетероциклічний ряд» (січень) 

06,3 16,7 06,1 24,6 

6. «Характеристика водорозчинних 

вітамінів» (лютий) 
09,4 16,7 07,2 52,9 

7. «Характеристика жиророзчинних 

вітамінів» (березень) 
09,4 16,7 06,6 51,8 

8. «Добова потреба населення України у 

вітамінах» (квітень) 
12,5 16,7 10,4 45,5 

9. «Біодоступність вітамінів»  

(травень) 
06,3 16,7 05,6 30,9 

10. «Стійкість вітамінів» (червень) 12,5 16,6 12,9 52,9 

Середні показники  09,71 16,69 07,06 39,37 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
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Отже, узагальнені результати контрольно-корекційного етапу експерименту щодо 

достатнього (ситуативне ставлення) рівня, емоційно-ціннісного компоненту та емоційно-

мотиваційного критерію сформованості готовності в майбутніх учителів фізичної культури, 

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, в учнівській та студентській молоді, курсантів 

спортивних секцій «Бойовий хортинг» до прослуховування / участі в бесідах на загальні теми 

лекцій прес-конференції: «Значення та вживання вітамінів для збереження й зміцнення 

здоров’я в студентській молоді та курсантів»; «Значення та вживання вітамінів для збереження 

й зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних секцій 

«Бойовий хортинг», (ЕГ, %) дають можливість зробити висновки:  

- найвищі (50,47 %) середні показники мають учнівська молодь (ЕГ – 790 осіб) (хл. і д.) з 

тридцяти чотирьох спортивних клубів України; 

- другими в рейтингу найвищих (38,36 %) середніх показників мають студентська 

молодь, курсанти – здобувачі вищої освіти університетів України (ЕГ – 191 особа) (хл. і д.) з 

тридцяти чотирьох спортивних клубів України; 

- третіми в рейтингу (25,6 %) середніх показників мають майбутні учителі фізичної 

культури, тренери з єдиноборства – бойовий хортинг Державного податкового університету, 

м. Ірпінь, Київська обл.) (ЕГ – 32 особи) (хл. і д.). І лише на 1,5°% поступилися також здобувачі 

вищої освіти Приватного вищого навчального закладу «Український гуманітарний інститут», 

м. Буча, Київська обл.) (ЕГ – 12 осіб) (хл. і д.) із показниками – 24,19 % (Табл. 12).  

 

Таблиця 12. Узагальнені результати контрольно-корекційного етапу експерименту  

щодо достатнього (ситуативне ставлення) рівня, емоційно-ціннісного компоненту  

та емоційно-мотиваційного критерію сформованості готовності в майбутніх учителів 

фізичної культури, тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, в учнівській та 

студентській молоді, курсантів спортивних секцій «Бойовий хортинг» до прослуховування / 

участі в бесідах на загальні теми лекцій прес-конференції: «Значення та вживання вітамінів 

для збереження й зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів»; «Значення та 

вживання вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в учнівській та студентській 

молоді, курсантів спортивних секцій «Бойовий хортинг», (ЕГ, %) (автор З. Діхтяренко) 
 
 

Теми  
бесід 

 
 

 
 

Варіант 
відповіді 

 

 
 

ДПУ 
 

 
 

ПВНЗ 
«УГІ»  

 
Учнів-
ська 

молодь 

Студент-
ська 

молодь, 
курсанти 

32 
особи 

12  
осіб 

790  
осіб 

191  
особа 

1. «Значення вітамінів для збереження та зміцнення 
здоров’я в учнівської та студентської молоді, 
курсантів – спортсменів бойового хортингу» 
(вересень) 

«пов-
ністю 

виправ-
далися» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09,3 
 

16,7 
 

56,2 24,6 

2. «Необхідність приймання тринадцяти різних 
вітамінів, добові потреби яких коливаються від 0,01 
до 100 мг» (жовтень) 

21,9 16,7 55,9 56,0 

3. «Найпоширеніша класифікація вітамінів, що 
поділяють на водо- і жиророзчинні» (листопад) 25,0 16,7 54,9 49,7 

4 «Вітаміни і їх назви (традиційна (велика латинська 
літера, інколи із цифровим індексом), хімічна та 
фізіологічна)» (грудень) 

21,8 16,7 53,3 40,3 

5. «Вітаміни: аліфатичний ряд, аліциклічний ряд, 
ароматичний ряд, гетероциклічний ряд» (січень) 28,1 16,7 53,3 50,8 

6. «Характеристика водорозчинних вітамінів» (лютий) 31,2 16,7 57,1 29,8 

7. «Характеристика жиророзчинних вітамінів» 
(березень) 

31,2 16,7 44,8 28,3 

8. «Добова потреба населення України у вітамінах» 
(квітень) 

28,1 66,6 51,1 44,5 

9. «Біодоступність вітамінів» (травень) 25,0 16,7 41,0 29,8 
10. «Стійкість вітамінів» (червень) 34,4 41,7 37,1 29,8 
Середні показники  25,6 24,19 50,47 38,36 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
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Отже, узагальнені результати контрольно-корекційного етапу експерименту щодо 

середнього (невизначене ставлення) рівня, компоненту довільного імпульсу та творчого 

критерію сформованості готовності в майбутніх учителів фізичної культури, тренерів з 

єдиноборства – бойовий хортинг, в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних 

секцій «Бойовий хортинг» до прослуховування / участі в бесідах на загальні теми лекцій прес-

конференції: «Значення та вживання вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в 

студентській молоді та курсантів»; «Значення та вживання вітамінів для збереження й 

зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних секцій 

«Бойовий хортинг», (ЕГ, у %) дають можливість зробити висновки: 

- найвищі (63,43 %) середні показники мають майбутні учителі фізичної культури, 

тренери з єдиноборства – бойовий хортинг Державного податкового університету, м. Ірпінь, 

Київська обл.) (ЕГ – 32 особи) (хл. і д.); 

- другими в рейтингу найвищих (59,12 %) середніх показників мають здобувачі вищої 

освіти Приватного вищого навчального закладу «Український гуманітарний інститут», 

м. Буча, Київська обл.) (ЕГ – 12 осіб) (хл. і д.); 

- третіми в рейтингу (41,97 %) середніх показників мають учнівська молодь  

(ЕГ – 790 осіб) (хл. і д.) з тридцяти чотирьох спортивних клубів України. «Підводять риску» в 

даному експерименті студентська молодь, курсанти – здобувачі вищої освіти університетів 

України (ЕГ – 191 особа) (хл. і д.) з тридцяти чотирьох спортивних клубів України з 

результатом: 22,27 % (Табл. 13).  

 

Таблиця 13. Узагальнені результати контрольно-корекційного етапу експерименту  

щодо середнього (невизначене ставлення) рівня, компоненту довільного імпульсу  

та творчого критерію сформованості готовності в майбутніх учителів фізичної культури, 

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, в учнівській та студентській молоді, курсантів 

спортивних секцій «Бойовий хортинг» до прослуховування / участі в бесідах на загальні 

теми лекцій прес-конференції: «Значення та вживання вітамінів для збереження й 

зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів»; «Значення та вживання вітамінів 

для збереження й зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів 

спортивних секцій «Бойовий хортинг», (ЕГ, %) (автор З. Діхтяренко) 
 
 

Теми  
бесід 

 
 

 
 

Варіант 
відповіді 

 

 
 

ДПУ 
 

 
 

ПВНЗ 
«УГІ»  

 
Учнів-
ська 

молодь 

Студент-
ська 

молодь, 
курсанти 

32 
особи 

12  
осіб 

790  
осіб 

191 
особа 

1. «Значення вітамінів для збереження та зміцнення 
здоров’я в учнівської та студентської молоді, курсантів – 
спортсменів бойового хортингу» (вересень) «важко 

відповісти» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

78,1 66,6 37,2 44,5 

2. «Необхідність приймання тринадцяти різних вітамінів, 
добові потреби яких коливаються від 0,01 до 100 мг» 
(жовтень) 

65,6 66,6 37,5 11,5 

3. «Найпоширеніша класифікація вітамінів, що поділяють 
на водо- і жиророзчинні» (листопад) 

59,4 66,6 37,6  09,5 

4 «Вітаміни і їх назви (традиційна (велика латинська 
літера, інколи із цифровим індексом), хімічна та 
фізіологічна)» (грудень) 

65,6 66,6 40,6 28,8 

5. «Вітаміни: аліфатичний ряд, аліциклічний ряд, 
ароматичний ряд, гетероциклічний ряд» (січень) 

65,6 66,6 40,6 24,6 

6. «Характеристика водорозчинних вітамінів» (лютий) 59,4 66,6 35,7 17,3 

7. «Характеристика жиророзчинних вітамінів» (березень)  59,4 66,6 48,6 19,9 
8. «Добова потреба населення України у вітамінах» 
(квітень) 

59,4 16,7 38,5 10,0 

9. «Біодоступність вітамінів»  
(травень) 

68,7 66,6 53,4 39,3 

10. «Стійкість вітамінів» (червень) 53,1 41,7 50,0  17,3 

Середні показники  63,43 59,12 41,97 22,27 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
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Узагальнюючи результати контрольно-корекційного етапу експерименту щодо низького 

(елементарний, негативне ставлення) рівня, поведінково-діяльнісного компоненту та рухово-

поведінкового  критерію сформованості готовності в майбутніх учителів фізичної культури, 

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, в учнівській та студентській молоді, курсантів 

спортивних секцій «Бойовий хортинг» до прослуховування / участі в бесідах на загальні теми 

лекцій прес-конференції: «Значення та вживання вітамінів для збереження й зміцнення 

здоров’я в студентській молоді та курсантів»; «Значення та вживання вітамінів для збереження 

й зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних секцій 

«Бойовий хортинг», (ЕГ, %) можемо зробити прогнозуючі висновки на основі отриманих 

даних: 

- прослухавши, або будучи активним учасником бесід на загальні теми лекцій прес-

конференції: «Значення та вживання вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в 

студентській молоді та курсантів»; «Значення та вживання вітамінів для збереження й 

зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних секцій 

«Бойовий хортинг» всі учасники контрольно-корекційного етапу експерименту майже ніхто, 

окрім двох слухачів у 2017 р. не вибрали варіант відповіді:  «ні, взагалі не виправдалася»; 

- майбутні учителі фізичної культури, тренери з єдиноборства – бойовий хортинг 

Державного податкового університету, м. Ірпінь, Київська обл.) (ЕГ – 32 особи) (хл. і д.); 

здобувачі вищої освіти: майбутні учителі фізичної культури, тренери з єдиноборства – 

бойовий хортинг Приватного вищого навчального закладу «Український гуманітарний 

інститут», м. Буча, Київська обл.) (ЕГ – 12 осіб) (хл. і д.); учнівська (ЕГ – 790 осіб) та 

студентська молодь, курсанти – здобувачі вищої освіти університетів України (ЕГ – 191 особа) 

(хл. і д.) з тридцяти чотирьох спортивних клубів України: всі п’ять років залишаються 

задоволеними після прослуховування, або будучи активним учасником бесід. Звернемо увагу, 

що завжди було анонімне письмове опитування; 

- на основі отриманих даних можемо спрогнозувати результати бесід під час 

констатувального етапу експерименту – всі учасники експериментальнх груп залишаться 

задоволеними після прослуховування, або будучи активним учасником різних бесід на 

тематику єдиноборства – бойовий хортинг (Табл. 14).  

На контрольно-корекційному етапі методичної системи підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг застосовували методи і форми 

навчання, які спонукали ЗВО до самопізнання, рефлексії, сприяли виробленню адекватної 

самооцінки рівня власної готовності до застосування здоров’язбережувальних технологій в 

основній школі. Провідними методами на цьому етапі роботи були: рефлексивно-ділова гра, 

проблемно-рефлексивний полілог, рефлексивна інверсія, рефлексивний тренінг. 

Метою проведення рефлексивних ігор було формування у майбутніх учителів фізичної 

культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг рефлексивних умінь, що виявляються у 

здатності до самопізнання та самоаналізу власних дій, поведінки, внутрішніх станів, розвиток 

умінь аналізувати та приймати обґрунтовані рішення в процесі здоров’язбережувальної 

діяльності на основі рефлексії.  

Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи. 

Мета контрольного етапу експерименту полягала в підтвердженні чи спростуванні 

гіпотези про те, що ефективність підготовки майбутніх учителів фізичної культури і тренерів 

з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у 

закладах загальної середньої освіти підвищиться, якщо розробити й упровадити в процес 

їхньої професійної підготовки методичну систему, яка включає концептуальний, змістовий, 

технологічний і діагностичний блоки.  

Для досягнення мети контрольного етапу експерименту необхідно було вирішити такі 

завдання: 

1. На основі визначених критеріїв виявити й порівняти якісні а кількісні зміни показників 

сформованості досліджуваної якості в ЗВО експериментальної і контрольної груп. 
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2. Проаналізувати причини збільшення або зменшення величини показників рівнів 

сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – 

бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій. 

3. Описати прогнозований результат бесід (автор З. Діхтяренко) (Діхтяренко, Корженко, 

Стешиц, Костенко, 2022; Діхтяренко, Стешиц, Борсукова, 2022) за прослухованими / участі в 

бесідах на загальні теми лекцій прес-конференції: «Значення та вживання вітамінів для 

збереження й зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів»; «Значення та вживання 

вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів 

спортивних секцій «Бойовий хортинг». 

4. Узагальнити експериментальні дані та сформулювати на цій основі загальні висновки 

дослідження. 

 

Таблиця 14. Узагальнені результати контрольно-корекційного етапу експерименту  

щодо низького (елементарний, негативне ставлення) рівня, поведінково-діяльнісного 

компоненту та рухово-поведінкового  критерію сформованості готовності в майбутніх 

учителів фізичної культури, тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, в учнівській та 

студентській молоді, курсантів спортивних секцій «Бойовий хортинг» до прослуховування / 

участі в бесідах на загальні теми лекцій прес-конференції: «Значення та вживання вітамінів 

для збереження й зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів»; «Значення та 

вживання вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в учнівській та студентській 

молоді, курсантів спортивних секцій «Бойовий хортинг», (ЕГ, у %) (автор З. Діхтяренко) 
 

 

Теми  

бесід 

 

 

 

Варіант 

відповіді 

 

 

ДПУ 

 

 

 

ПВНЗ 

«УГІ»  

 

Учнів-

ська 

молодь 

Студент-

ська 

молодь, 

курсанти 

32 

особи 

12  

осіб 

790  

осіб 

191 

особа 

1. «Значення вітамінів для збереження та зміцнення здоров’я 

в учнівської та студентської молоді, курсантів – спортсменів 

бойового хортингу» (вересень) 

«ні, 

взагалі 

не 

виправ-

далася» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06,3 00,0 00,0 0,0 

2. «Необхідність приймання тринадцяти різних вітамінів, 

добові потреби яких коливаються від 0,01 до 100 мг» 

(жовтень) 

00,0 00,0 00,0 0,0 

3. «Найпоширеніша класифікація вітамінів, що поділяють на 

водо- і жиророзчинні» (листопад) 
00,0 00,0 00,0 0,0 

4 «Вітаміни і їх назви (традиційна (велика латинська літера, 

інколи із цифровим індексом), хімічна та фізіологічна)» 

(грудень) 

06,3 00,0 00,0 0,0 

5. «Вітаміни: аліфатичний ряд, аліциклічний ряд, 

ароматичний ряд, гетероциклічний ряд» (січень) 
00,0 00,0 00,0 0,0 

6. «Характеристика водорозчинних вітамінів» (лютий) 00,0 00,0 00,0 0,0 

7. «Характеристика жиророзчинних вітамінів» (березень) 00,0 00,0 00,0 0,0 

8. «Добова потреба населення України у вітамінах» (квітень) 00,0 00,0 00,0 0,0 

9. «Біодоступність вітамінів» (травень) 00,0 00,0 00,0 0,0 

10. «Стійкість вітамінів» (червень) 00,0 00,0 00,0 00,0 

Середні показники  1,26 0,0 0,0 0,0 

 

Заміри в обох групах було зроблено на початку та наприкінці експерименту 

(Корженко, 2016). Додатково здійснювались поточні зрізи з метою отримання інформації щодо 

перебігу процесу формування в ЗВО досліджуваної якості. 

Ефективність формування готовності майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з 

єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій за 

мотиваційним критерієм визначалась шляхом аналізу змін у таких показниках: 

- сформованість професійних мотивів (усвідомлення значущості професійної діяльності 

учителя фізичної культури і тренера з єдиноборства – бойовий хортинг в оздоровленні дітей, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
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ціннісне ставлення до відповідної підготовки, ціннісне ставлення до збереження здоров’я 

школярів); 

- характер вияву професійно-пізнавального інтересу (зацікавленість проблемою 

збереження здоров’я учнів, активність та ініціативність в освітньому процесі). 

Динаміку рівнів сформованості професійних мотивів майбутніх учителів фізичної 

культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг представлено в Таблиці 15. 

 

Таблиця 15. Динаміка рівнів сформованості професійних мотивів майбутніх учителів 

фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, (%) (автор І. Корженко) 

Група 

 

Рівень 

ЕГ  

(376 осіб) 
КГ 

(223 осіб) 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Високий 26,2 35,5 24,6 24,6 

Достатній 44,7 50,3 50,8 52,2 

Елементарний 29,1 14,2 24,6 23,2 

 

Дані Таблиці 15 свідчать, що в експериментальній групі відбулись більш суттєві зміни у 

сформованості професійних мотивів у порівнянні з контрольною групою. 

Аналіз експериментальних даних щодо сформованості в ЗВО професійних мотивів 

показав, що на констатувальному етапі експерименту ця ознака була сформована на 

достатньому рівні майже у половини випробовуваних експериментальної і контрольної груп 

(ЕГ – 44,7 %, КГ – 50,8 %). Це, на нашу думку, пояснюється тим, що професійно-пізнавальна 

потреба, як основа професійної мотивації, у тій чи іншій мірі притаманна більшості молодих 

людей. Але дієвість та спонукальна сила мотиву визначається активністю особистості в 

реалізації поставлених цілей. З огляду на це, під час діагностики професійних мотивів ЗВО 

враховували їхню активність в роботі. 

Як свідчать результати контрольного етапу експерименту, в експериментальній групі 

збільшився відсоток ЗВО з високим рівнем сформованості професійних мотивів (+9,3 %), в 

контрольній групі даний показник не змінився. Водночас, в експериментальній групі значно 

зменшився відсоток майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – 

бойовий хортинг з елементарним рівнем сформованості професійних мотивів (-14,0 %), у 

контрольній групі суттєвих змін даного показника не відбулося (-1,4 %).  

Такі результати можна пояснити тим, що на формувальному етапі експерименту велика 

увага приділялась створенню в освітньому середовищі вищого навчального закладу 

сприятливих умов для розвитку мотиваційної сфери майбутніх учителів і тренерів. Для цього 

зусилля були спрямовані на забезпечення сприятливої морально-психологічної атмосфери 

шляхом організації освітнього процесу на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії, забезпечення 

доброзичливих стосунків, створення ситуацій успіху для найповнішого розкриття потенціалу 

кожного студента та підтримки віри у себе.  

На підставі проведених у процесі експериментальної роботи спостережень виявлено, що 

формування професійних мотивів ЗВО експериментальної групи здійснило позитивний вплив 

на характер їх ставлення до процесу підготовки до застосування здоров’язбережувальних 

технологій у закладах загальної середньої освіти. На нашу думку, це пояснюється наданням 

позитивних установок, пов’язаних зі здоров’язбережувальною діяльністю учителя фізичної 

культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, проведенням зі ЗВО 

експериментальної групи інформаційно-роз’яснювальної роботи. 

У процесі дослідження було виявлено, що, в результаті проведеної роботи, в 

експериментальній групі значно підвищився професійно-пізнавальний інтерес ЗВО до 

вивчення валеологічних і методичних дисциплін та здійснення здоров’язбережувальної 

діяльності. Такі висновки зроблено на основі фіксації достатньо високої відвідуваності лекцій, 

уважного слухання навчального матеріалу, вияву активності у проведенні практичних занять. 
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Зміни характеру професійно-пізнавального інтересу майбутніх учителів фізичної 

культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій відображено в Таблиці 16. 

 

Таблиця 16. Характер професійно-пізнавального інтересу майбутніх учителів фізичної 

культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, (%) (автор І. Корженко) 

Група 

 

Характер  

інтересу 

ЕГ  

(376 осіб) 

КГ 

(223 осіб) 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Стійкий 27,7 36,9 26,8 26,8 

Ситуативний 46,8 49,6 52,9 54,4 

Відсутній 25,5 13,5 20,3 18,8 

 

Дані констатувального етапу експерименту фіксують наявність ситуативного 

професійно-пізнавального інтересу у більшості випробовуваних експериментальної і 

контрольної груп (ЕГ – 46,8 %, КГ – 52,9 %). Стійкий характер професійно-пізнавального 

інтересу на початку експерименту продемонстрували 27,7 % респондентів експериментальної 

групи і 26,8 % – контрольної групи. На контрольному етапі експерименту виявлено такий 

приріст даного показника: відсоток ЗВО зі стійким характером професійно-пізнавального 

інтересу в експериментальній групі збільшився на 9,2 %, водночас, значно зменшилася 

кількість ЗВО, у яких відсутній професійно-пізнавальний інтерес (-12,0 %). У контрольній 

групі суттєвих змін за даним показником не відбулося. 

Значні зрушення в характері професійно-пізнавального інтересу ЗВО експериментальної 

групи пояснюємо запровадженням форм і методів навчання, спрямованих на стимулювання 

активного суб’єктного ставлення ЗВО. Для цього, окрім традиційних навчальних методів, 

запроваджували інтерактивні форми і методи організації навчання: дискусії, диспути, кейс-

метод, «круглий стіл», «мозковий штурм» тощо. Ефективним для підвищення професійно-

пізнавального інтересу майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – 

бойовий хортинг виявилось звернення до проблемних методів навчання, залучення ЗВО до 

розв’язання творчих завдань.  

Ефективність формування готовності майбутніх учителів фізичної культури і тренерів до 

застосування здоров’язбережувальних технологій за пізнавально-практичним критерієм 

визначалась шляхом аналізу змін у таких показниках: 

 сформованість психолого-педагогічних, валеологічних, методичних знань, 

необхідних для застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної 

середньої освіти; 

 сформованість гностичних, проектувальних, конструктивних, комунікативних, 

організаторських, оцінних умінь. 

На контрольному етапі експерименту в експериментальній групі були виявлені більш 

суттєві позитивні зміни у рівнях сформованості в ЗВО досліджуваної якості за пізнавально-

практичним критерієм у порівнянні з контрольною групою.  

Контрольний зріз знань майбутніх учителів фізичної культури і тренерів проведено під 

час виконання ними навчальних завдань, тестів, контрольних робіт. У процесі оцінювання 

знань ЗВО ураховувалась їхня здатність до семантичного аналізу категорій, свідомого 

засвоєння суті явищ, повнота й обґрунтованість відповіді.  

Для оцінки рівня розуміння суті основних дефініцій («здоров’я», «здоров’язбереження», 

«технології», «здоров’язбережувальні технології» тощо) ЗВО мали виконати тестові завдання, 

в яких вони повинні були розкрити суть цих категорій, сформулювати оцінні судження. 

Експериментальні дані, отримані на контрольному етапі експерименту, свідчать про 

позитивні зміни щодо глибини розкриття ЗВО семантичних значень понять, повноти та 

обґрунтованості їхніх відповідей, правильності суджень. 



62 

У результаті запровадження розробленої методичної системи більше третини ЗВО 

експериментальної групи набула повного обсягу знань з педагогіки (форми, методи та засоби, 

які спрямовані на досягнення оптимальних результатів у збереженні здоров’я школярів), 

психології (психологічні особливості підлітків, фактори регуляції поведінки учнів середнього 

шкільного віку), валеології (здоров’я людини та його складові, вікові анатомо-фізіологічні та 

соціальні особливості учнів основної школи, основні форми і методи збереження та зміцнення 

здоров’я тощо). 

У методичну систему входило опис прогнозованого результату бесід (автор 

З. Діхтяренко) (Діхтяренко, Корженко, Стешиц, Костенко, 2022; Діхтяренко, Стешиц, 

Борсукова, 2022) за прослухованими / участі в бесідах на загальні теми лекцій прес-

конференції: «Значення та вживання вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в 

студентській молоді та курсантів»; «Значення та вживання вітамінів для збереження й 

зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних секцій 

«Бойовий хортинг». 

Отже, динаміка рівнів, компонентів і критеріїв сформованості готовності в майбутніх 

учителів фізичної культури, тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, студентській молоді 

та курсантів спортивних секцій «Бойовий хортинг» і майбутніх учителів до прослуховування 

/ участі в бесідах на загальні теми лекцій прес-конференції: «Значення та вживання вітамінів 

для збереження й зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів»; «Значення та 

вживання вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, 

курсантів спортивних секцій «Бойовий хортинг» перед лекцією прес-конференції в ЕГ і КГ 

визначається за прогнозованим  результатом бесід (автор З. Діхтяренко). 

Таким чином, студентська молодь і курсанти повинні знати:  

1. Вплив вітамінів для збереження та зміцнення здоров’я в спортсменів бойового 

хортингу (учнівська та студентська молодь, курсанти): авітаміноз, гіповітаміноз, 

гіпервітаміноз. 

2. Необхідність приймання 13 різних вітамінів, добові потреби яких коливаються 

від 0,01 до 100 мг. Вони не виконують в організмі ані енергетичної, ані структурної функції, 

але є необхідними для використання тих сполук, які ці функції виконують, зокрема, білків, 

ліпідів і вуглеводів. Більшість з вітамінів є попередниками коферментів, що беруть участь у 

багатьох ферментативних реакціях, проте деякі, такі як A, C, D, E і K, мають інше біологічне 

значення. 

3. Відомо близько 30 вітамінів і вітаміноподібних речовин, вивчена їхня структура, 

біологічна активність і здійснений синтез. Найпоширеніша класифікація вітамінів базується 

на їхніх фізико-хімічних властивостях, за якими їх поділяють на водо- і жиророзчинні. Кожен 

вітамін має три назви: традиційну (велика латинська літера, інколи із цифровим індексом), 

хімічну та фізіологічну. 

4. До водорозчинних належать: В1 (тіамін), B2 (рибофлавін), В3 (PP) (нікотинамід, 

нікотинова кислота), B5 (пантотенова кислота), B6 (піридоксин, піридоксаль, піридоксамін), 

H (B7) (біотин), B9 (Bс) (фолієва кислота), B12 (кобаламін), С (аскорбінова кислота); до 

жиророзчинних: А (ретинол), D (кальциферол, холекальциферол), Е (токоферол), К (філохінон). 

5. Вітаміни аліфатичного ряду (C, B3); вітаміни аліциклічного ряду (A, D); вітаміни 

ароматичного ряду (K); вітаміни гетероциклічного ряду (B1, B2, B5, B6, B9, B12, H, E). 

6. Характеристика водорозчинних вітамінів: назва, роль, джерела і стійкість, симптоми 

нестачі, симптоми крайнього надлишку. 

7. Характеристика жирозчинних вітамінів: назва, роль, джерела і стійкість, симптоми 

нестачі, симптоми крайнього надлишку. 

8. Добова потреба населення України у вітамінах: вікові групи, стать (ч/ж) (А, мг; В1, мг; 

B2, мг; В3, мг; B6, мг; B9, мкг; B12,  мкг; С, мг; D, мкг; Е, мг; К, мкг). 

9. Біодоступність вітамінів. Кількість вітаміну, яку організм може засвоїти із певного 

джерела, залежить не тільки від вмісту цього вітаміну, а й від його біодоступності. Вона 

залежить від ряду факторів, зокрема: ефективності травлення і часу проходження їжі через 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD_A
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD_C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD_D
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD_E
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD_K
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B1%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%96%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
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шлунково-кишковий тракт, стану задоволення харчових потреб особи, методу приготування 

їжі (сира, варена, «готова до вживання»), джерела вітаміну (у складі додатку, збагаченої 

вітамінами їжі, їжі із природним вмістом вітаміну), іншої їжі, що вживається в той же час. 

Наприклад біодоступність провітаміну A β-каротину збільшується при вживанні їжі, багатої 

на жири. 

10. Стійкість вітамінів (вміст вітамінів у свіжих сирих продуктах може бути високий, але 

багато із них нестійкі і руйнуються під час приготування, особливо чутливими є водорозчинні 

вітаміни. Наприклад, внаслідок тривалого нагрівання розкладається більшість тіаміну 

(вітаміну B1). Рибофлавін (вітамін B2) чутливий до ультрафіолетового випромінювання, через 

що його вміст знижується, якщо продукти довго зберігаються у прозорих контейнерах. Кисень 

реагує із аскорбіновою кислотою (вітаміном C), тому втрати цієї сполуки пов'язані із тривалим 

зберіганням чи приготуванням, особливо дрібно порізаних продуктів. 

Продукти, такі як овочі і фрукти, містять багато ферментів що як синтезують вітаміни, 

так і руйнують їх. Після зривання цих рослин синтез припиняється, а руйнування 

продовжується. Оскільки ферменти деградації малоактивні при низьких температурах 

продукти рекомендується зберігати охолодженими. Щоб обмежити контакт із киснем – 

поміщати їх у закриті контейнери або обгортати плівкою. Мити овочі і фрукти краще до 

нарізання, ніж після, щоб не вимити багато водорозчинних вітамінів. Варити овочі 

рекомендується у невеликій кількості води, і поміщати їх туди після того, як вода закипить. 

Відвар із овочів можна використовувати для інших страв – супів, запіканок тощо. Вітаміни 

можуть руйнуватись внаслідок надто тривалої обробки або надто високої температури. 

Так як опис прогнозованого результату бесід прослуховування / участі в бесідах на 

загальні теми лекцій прес-конференції: «Значення та вживання вітамінів для збереження й 

зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів»; «Значення та вживання вітамінів для 

збереження й зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних 

секцій «Бойовий хортинг» передбачав визначення трьох рівнів (відповідно до всього 

експерименту), тому З. Діхтяренко окреслила їх для даного дослідження: високий (обрана ЕГ і 

КГ відповідь: «так» – активна позиція), достатній (обрана експерименальними та конрольними 

групам відповідь: «скоріше так, ніж ні» – позитивна / нейтральна позиція), початковий (обрана 

ЕГ і КГ відповідь: «скоріше ні, ніж так», або ж «ні» – нестійка / негативна позиція). 

За результатами оцінки повноти набутих знань у майбутніх учителів фізичної культури і 

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг (ЕГ) і майбутніми учителями (КГ) були 

розподілені за трьома рівнями (Табл. 17).  

 

Таблиця 17. Динаміка рівнів сформованості психолого-педагогічних, валеологічних, 

методичних знань у майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – 

бойовий хортинг, (%) (автор І. Корженко) 

Група 

 

Рівень 

ЕГ 

(376 осіб) 
КГ 

(223 осіб) 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Високий 10,6 34,1 12,3 12,3 

Достатній 54,6 48,9 60,1 60,9 

Початковий 34,8 17,0 27.6 26,8 

 

Дані, наведені в Таблиці 17, свідчать про значну позитивну динаміку показників  

високого рівня знань ЗВО експериментальної групи (+23,5 %), відсоток випробовуваних з 

елементарним рівнем сформованості знань знизився до 17,0 % (-17,0 %). У контрольній групі 

суттєвих змін не відбулось. 

Позитивні зрушення у рівнях сформованості знань ЗВО експериментальної групи 

пояснюємо запровадженням авторського практикуму «Основи фізичного здоров’я», 

розробленого з метою поглиблення знань ЗВО та формування у них спеціальних умінь, а також 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%96%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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здійсненням модифікації змісту навчальних програм валеологічних дисциплін, практичної 

підготовки з приділенням особливої уваги питанням застосування здоров’язбережувальних 

технологій у закладах загальної середньої освіти. 

Для застосування в закладах загальної середньої освіти здоров’язбережувальних 

технологій, майбутній учитель фізичної культури і тренер з єдиноборства – бойовий хортинг 

має володіти гностичними, проектувальними, конструктивними, комунікативними, 

організаторськими, оцінними та спеціальними вміннями. 

Аналіз результатів оцінки рівня сформованості гностичних умінь ЗВО показує, що в 

експериментальній групі приріст високого рівня даного показника склав +9,2 %. ЗВО, які 

увійшли до цієї категорії, показали здатність критично мислити, правильно відтворювати 

послідовність аналітичних дій, виявили здатність до узагальнення інформації, обґрунтованих 

висновків, показали вміння застосовувати набуті знання в нових ситуаціях. Такі зміни можна 

пояснити тим, що в роботі зі ЗВО експериментальної групи використовувалися спеціальні 

навчальні завдання, які передбачали розв’язання проблемних ситуацій, що вимагали 

застосування прийомів аналізу, синтезу, класифікації, зіставлення, порівняння тощо. 

Динаміку рівнів сформованості гностичних умінь у майбутніх учителів фізичної 

культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг наведено в Таблиці 18.  

 

Таблиця 18. Динаміка рівнів сформованості гностичних умінь у майбутніх учителів фізичної 

культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, (%) (автор І. Корженко) 

Групи 

 

Рівні 

ЕГ  

(376 осіб) 

КГ 

(223 осіб) 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Високий 25,5 34,7 26,1 26,1 

Достатній 50,4 52,5 54,3 55,1 

Елементарний 24,1 12,8 19,6 18,8 

 

Результати констатувального етапу експерименту показали, що 50 % випробовуваних 

володіє проектувальними вміннями на достатньому рівні завдяки набутим в процесі вивчення 

курсу педагогіки загальнопедагогічним умінням. Це стало сприятливим фактором для 

засвоєння майбутніми учителями фізичної культури і тренери з єдиноборства – бойовий 

хортинг вмінь планувати здоров’язбережувальну діяльність у закладах загальної середньої 

освіти, проектувати різні виховні, оздоровчі та профілактичні заходи.  

Аналіз результатів експериментальної роботи щодо сформованості в ЗВО 

проектувальних умінь також виявив позитивні зрушення в експериментальній групі за цим 

показником.  

Відсоток майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий 

хортинг з високим рівнем сформованості проектувальних умінь збільшився на 11,4 %, з 

елементарним рівнем сформованості таких умінь зменшився на 14,2 %. На контрольному етапі 

експерименту майбутні учителі фізичної культури і тренери з єдиноборства – бойовий хортинг 

з високим рівнем сформованості проектувальних умінь продемонстрували здатність до 

відбору оптимальних форм, методів і засобів навчання, визначення перспектив діяльності 

(Табл. 19).  

Рівень сформованості в ЗВО проектувальних умінь визначався за результатами 

вирішення ними навчальних завдань та у процесі проходження педагогічної практики. 

Аналіз експериментальних даних, отриманих на контрольному етапі експерименту щодо 

рівня сформованості в ЗВО експериментальної групи проектувальних умінь, дає підстави 

стверджувати, що студенти опанували алгоритм проектування діяльності: від конкретизації 

мети, складання відповідного плану її досягнення до вибору оптимальних форм діяльності, 

здійснення самомоніторингу тощо. 
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Таблиця 19. Динаміка рівнів сформованості проектувальних умінь у майбутніх учителів 

фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, (%) (автор І. Корженко) 

Групи 

 

Рівні 

ЕГ  

(376 осіб) 

КГ 

(223 осіб) 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Високий 24,1 35,5 23,9 23,9 

Достатній 48,2 51,0 52,9 53,6 

Елементарний 27,7 13,5 23,2 22,5 

 

Щодо сформованості в майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – 

бойовий хортинг конструктивних умінь, на контрольному етапі експерименту зафіксовано 

суттєву позитивну динаміку за цим показником у експериментальній групі (Табл. 20).  

 

Таблиця 20. Динаміка рівнів сформованості конструктивних умінь у майбутніх учителів 

фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, (%) (автор І. Корженко) 

Групи 

 

Рівні 

ЕГ  

(376 осіб) 
КГ 

(223 осіб) 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Високий 24,1 34,7 24,6 24,7 

Достатній 47,5 51,8 55,1 56,5 

Елементарний 28,4 13,5 20,3 18,8 

 

Відсоток ЗВО експериментальної групи з високим рівнем сформованості 

конструктивних умінь збільшився на 10,6 %, з елементарним рівнем – зменшився на 14,9 % 

(у контрольній групі на 1,5 %). 

Позитивні результати пояснюємо організацією в експериментальній групі таких видів 

діяльності: робота з антропометричними, фізіометричними та функціональними 

вимірюваннями з використанням апаратної та інструментальної діагностики, ураховуючи 

біоетичні аспекти проведення валеологічних експериментів; обробка та тлумачення даних 

лабораторних і експериментальних досліджень з урахуванням їх правильності та відповідності 

сучасним теоріям здоров’я.  

Результати контрольного зрізу щодо сформованості у майбутніх учителів фізичної 

культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг комунікативних умінь зафіксували такі 

дані: приріст показників високого рівня сформованості комунікативних умінь у студентів 

експериментальної групи дорівнює 8,5 %, в контрольній групі приросту кількісних показників 

за даною ознакою не відбулось. Зменшення кількості ЗВО з елементарним рівнем 

сформованості комунікативних умінь в експериментальній групі склало -10,6 %, в 

контрольній групі зменшення даного показника склало -0,7 %. 

Аналізуючи фактори, що вплинули на суттєве збільшення відсотку ЗВО з високим рівнем 

сформованості комунікативних умінь в експериментальній групі, дійшли висновку, що 

комунікативні вміння найбільш ефективно опановували ті студенти, які активно приймали 

участь в позааудиторній навчальній і виховній діяльності. Зокрема, досягненню позитивних 

результатів сприяла участь ЗВО в організації і проведенні ділових ігор, тренінгів, «круглих 

столів», студентських конференцій, тренувань тощо. Така діяльність давала можливість 

налагодити спілкування з іншими ЗВО на основі співпраці та взаємодопомоги, сприяла 

виробленню навичок роботи в команді. 

У результаті цього майбутні учителі фізичної культури і тренери з єдиноборства – 

бойовий хортинг оволоділи вміннями вести діалог, розвили здатність до емпатійного 

сприйняття та розуміння інших, адекватно інтерпретувати особливості та емоційний стан 
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інших людей, створювати позитивну морально-психологічну атмосферу, оволоділи технікою 

конструктивного розв’язання конфліктних ситуацій. 

Динаміку рівнів сформованості комунікативних умінь у майбутніх учителів фізичної 

культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг наведено в Таблиці 21. 

 

Таблиця 21. Динаміка рівнів сформованості комунікативних умінь у майбутніх учителів 

фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, (%) (автор І. Корженко) 

Групи 

 

Рівні 

ЕГ  

(376 осіб) 
КГ 

(223 осіб) 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Високий 25,5 34,0 26,1 26,1 

Достатній 49,7 51,8 55,1 55,8 

Елементарний 24,8 14,2 18,8 18,1 

 

Аналіз результатів оцінки рівня сформованості організаторських умінь у майбутніх 

учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг свідчить про приріст 

високого рівня даного показника в експериментальній групі (+9,9) %. Відсоток ЗВО з 

елементарним рівнем сформованості організаторських умінь зменшився до 14,2 % (-12,8). У 

контрольній групі суттєвих змін не зафіксовано.  

Оцінка організаторських умінь ЗВО здійснювалася з урахуванням результатів 

проходження ними педагогічної практики: у ЗЗСО і ДЮСШ, спортивних клубах тощо. 

Наприкінці експерименту ЗВО продемонстрували вміння організовувати навчально-виховний 

процес із позицій здоров’язбереження учнів, керувати процесом проведення різних видів 

занять, тренувань, змагань тощо, що спрямовані на формування практичних навичок 

володіння оздоровчими технологіями, навчилися організовувати допомогу школярам при 

самостійному виконані ними оздоровчих технологій, організовувати та проводити культурно-

оздоровчі заходи. 

Таким чином, позитивні результати роботи, отримані в експериментальній групі, 

пояснюємо проведенням комплексу тренінгів і практичних робіт, спрямованих на набуття 

здобувачами вищої освіти практичного досвіду щодо різних форм і видів професійної 

діяльності у майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий 

хортинг. 

Динаміку рівнів сформованості організаторських умінь у майбутніх учителів фізичної 

культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг представлено в Таблиці 22. 

 

Таблиця 22. Динаміка рівнів сформованості організаторських умінь у майбутніх учителів 

фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, (%) (автор І. Корженко) 

Групи 

 

Рівні 

ЕГ  

(376 осіб) 
КГ 

(223 осіб) 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Високий 25,5 35,5 26,1 26,1 

Достатній 49,7 52,5 53,6 54,3 

Елементарний 24,8 12,0 20,3 19,6 

 

Результати контрольного етапу експерименту виявили також позитивну динаміку 

показників високого рівня сформованості оцінних умінь ЗВО експериментальної групи 

(+9,9 %), відсоток випробовуваних з елементарним рівнем сформованості знань знизився до 

14,9 % (-12,8 %). У контрольній групі суттєвих позитивних змін не виявлено. 

Отриманню позитивної динаміки рівня оцінних умінь сприяла участь ЗВО у різних 

формах і видах оцінної діяльності. Зокрема, ефективною виявилась участь ЗВО у складі журі, 
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суддів, помічників суддів і т.д. під час проведення різних навчально-виховних заходів 

змагального характеру, здійснення взаємоперевірки виконаних навчальних завдань, 

висловлювання власних думок, оцінних суджень, ставлення до різних подій, фактів тощо. 

Динаміку рівнів сформованості оцінних умінь у майбутніх учителів фізичної культури і 

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг наведено в Таблиці 23. 

 

Таблиця 23. Динаміка рівнів сформованості оцінних умінь у майбутніх учителів фізичної 

культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг, (%) (автор І. Корженко) 

Групи 

 

Рівні 

ЕГ  

(376 осіб) 

КГ 

(223 осіб) 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Високий 24,1 34,0 25,4 25,4 

Достатній 48,2 51,1 55,0 55,0 

Елементарний 27,7 14,9 19,6 19,6 

 

Ефективність формування готовності майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з 

єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій за 

особистісно-рефлексивним критерієм визначалась шляхом аналізу змін у таких показниках: 

- сформованість рефлексивної позиції – характеру оцінки майбутнім учителем фізичної 

культури і тренером з єдиноборства – бойовий хортинг себе як суб’єкта 

здоров’язбережувальної діяльності; 

- сформованість професійно значущих особистісних якостей майбутнього вчителя 

фізичної культури і тренера з єдиноборства – бойовий хортинг. 

Визначаючи характер зрушень, що відбулися у сформованості рефлексивно-оцінного 

компоненту готовності майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – 

бойовий хортинг, ураховували вияв ЗВО таких ознак: 

- здатність до самоаналізу власної поведінки, діяльності; 

- уміння налагоджувати емоційний психологічний контакт із суб’єктами освітнього 

процесу; 

- здатність до рефлексії власної готовності до застосування здоров’язбережувальних 

технологій у закладах загальної середньої освіти. 

Результати констатувального етапу експерименту показали, що високий рівень 

сформованості рефлексивної позиції мали 26,9 % ЗВО експериментальної та 29,0 % – 

контрольної груп.  

Достатній рівень був зафіксований у 44,0 % майбутніх учителів фізичної культури і 

тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг експериментальної та 47,8 % – контрольної груп.  

Елементарний рівень сформованості рефлексивної позиції виявили 29,1 % ЗВО 

експериментальної та 23,2 % – контрольної груп.  

Аналіз результатів контрольного етапу експерименту дозволив з’ясувати динаміку 

сформованості рефлексивної позиції у майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з 

єдиноборства – бойовий хортинг.  

Так, високого рівня сформованості досліджуваного показника досягли 36,2 % здобувачі 

вищої освіти експериментальної (приріст складає +9,3 %) та 29,7% – контрольної груп 

(приріст складає + 0,7 %). 

Достатнього рівня набули 48,2 % здобувачі вищої освіти експериментальної (приріст 

складає + 4,2 %) та 48,6 % ЗВО контрольної груп (приріст складає +0,8 %). 

Елементарний рівень сформованості рефлексивної позиції виявили 15,6 % у здобувачів 

вищої освіти експериментальної (-13,5 %) та 21,7 % ЗВО контрольної груп (-1,5 %). 

Динаміку сформованості рефлексивно-оцінного компонента готовності ЗВО контрольної 

та експериментальної груп до застосування здоров’язбережувальних техологій у закладах 

загальної середньої освіти подано в Таблиці 24. 
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Таблиця 24. Динаміка рівнів сформованості рефлексивно-оцінного компоненту готовності  

у майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг 

до застосування здоров’язбережувальних технологій, (у %) (автор І. Корженко) 

Групи 

 

Критерії  

та рівні 

ЕГ  

(376 осіб) 
КГ 

(223 осіб) 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Констат. 

етап 

Контр. 

етап 

Сформованість рефлексивної позиції 

Високий 26,9 36,2 29,0 29,7 

Достатній 44,0 48,2 47,8 48,6 

Елементарний 29,1 15,6 23,2 21,7 

Сформованість особистісних якостей 

Високий 29,8 31,9 29,0 29,7 

Достатній 44,7 51,1 49,3 50,0 

Елементарний 25,5 17,0 21,7 20,3 

 

Отже, в експериментальній групі збільшився відсоток ЗВО, які здатні на високому рівні 

проводити рефлексивні дії і на цій основі регулювати свою поведінку й діяльність, уміють 

проектувати власний професійний і особистісний розвиток.  

На нашу думку, отримані позитивні результати можна пояснити запровадженням в 

експериментальній групі таких форм і методів навчання, які спонукали ЗВО до самоаналізу,  

самооцінки щодо сформованості в них професійних знань, умінь та якостей, необхідних для 

застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти. Так, 

ефективними виявились рефлексивно-ділова гра, проблемно-рефлексивний полілог, 

рефлексивна інверсія, рефлексивний тренінг.  

Дані, отримані на контрольному етапі експерименту, свідчать про позитивну динаміку 

сформованості у майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий 

хортинг професійно значущих особистісних якостей, таких як гуманність, толерантність, 

відповідальність, любов до дітей, педагогічна інтуїція, педагогічний такт, доброзичливість, 

комунікабельність, емпатія.  

Дані Таблиці 24 свідчать про зростання достатнього рівня сформованості зазначених 

особистісних якостей у ЗВО експериментальної групи на 6,4 %, в контрольній групі цей 

показник збільшився лише на 0,7 %. Водночас, у експериментальній групі значно зменшилась 

кількість здобувачів вищої освіти з елементарним рівнем сформованості професійно значущих 

особистісних якостей (-8,5 %), в контрольній групі даний показник зменшився на 1,4 %. 

Отже, аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи свідчить, що реалізація в 

експериментальній групі розробленої методичної системи підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг сприяла підвищенню у них 

рівня сформованості всіх компонентів досліджуваної якості.  

У Таблиці 25 наведено результати експериментальної роботи за критеріями і 

показниками сформованості готовності у майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з 

єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у 

закладах загальної середньої освіти. 

Наочно узагальнені результати розподілу ЗВО експериментальної і контрольної груп за 

рівнями сформованості готовності до застосування здоров’язбережувальних технологій у 

закладах загальної середньої освіти (до і після експерименту) представлено в Таблиці 26. 

Результати проведеного педагогічного дослідження «Підготовка майбутніх учителів 

фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій», що подано розділом у загальній монографії підтвердили 

основні теоретико-методичні положення НДР, що дозволяє зробити висновки відповідно до 

поставлених завдань: 
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1. Проаналізувавши психолого-педагогічні та методичні дослідження щодо підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до 

застосування здоров’язбережувальних технологій можемо констатувати, що всі наукововці та 

професорсько-педагогічні працівники повинні знати визначення поняття «здоров’я» 

(WHO definition of Health), дане Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 1948 році: 

«Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence 

of disease or infirmity». У вітчизняних джерелах переклад трактується як «Здоров’я – це стан 

повного фізичного, психічного (в інших джерелах – душевного) і соціального благополуччя, а 

не тільки відсутність хвороб чи фізичних вад».  

 

Таблиця 25. Результати експериментальної роботи за критеріями і показниками 

сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури і тренерів  

з єдиноборства – бойовий хортингдо застосування здоров’язбережувальних технологій, (%) 

(автор І. Корженко) 

Критерії, показники 

(рівні, характер виявлення) 

ефективності експериментальної 

роботи 

ЕГ 

(376 осіб) 

П
р

и
р

іс
т
 

КГ 

(223 осіб) 

П
р

и
р

іс
т
 

Конст. 

етап  

Контр. 

етап  

Конст 

етап  

Контр. 

етап  

Мотиваційний критерій 

 Ступінь сформованості 
професійних мотивів: 

- високий 

- достатній 

- елементарний 
 Характер вияву професійно-

пізнавального інтересу: 

- стійкий 
- ситуативний 

- відсутній 

 
 

26,2 

44,7 

29,1 
 

 

27,7 
46,8 

25,5 

 
 

35,5 

50,3 

14,2 
 

 

36,9 
49,6 

13,5 

 
 

+9,3 

+5,6 

-14,9 
 

 

+9,2 
+2,8 

-12,0 

 
 

24,6 

50,8 

24,6 
 

 

26,8 
52,9 

20,3 

 
 

24,6 

52,2 

23,2 
 

 

26,8 
54,4 

18,8 

 
 

0,0 

+1,4 

-1,4 
 

 

0,0 
+1,5 

-1,5 

Пізнавально-практичний критерій 

 Рівень володіння системою 
знань щодо застосування 

здоров’язбережувальних технологій: 

- високий  
- достатній 

- початковий 

 Рівень володіння системою 

загальнопедагогічних та 
спеціальних умінь: 

- високий 

- достатній 
- елементарний 

 
 

 

10,6 
54,6 

34,8 

 

 
 

24,8 

48,9 
26,3 

 
 

 

34,1 
48,9 

17,0 

 

 
 

34,7 

51,8 
13,5 

 
 

 

+23,5 
-5,7 

-17,8 

 

 
 

+9,9 

+2,9 
-12,8 

 
 

 

12,3 
60,1 

27,6 

 

 
 

25,4 

54,3 
20,3 

 
 

 

12,3 
60,9 

26,8 

 

 
 

25,4 

55,0 
19,6 

 
 

 

0,0 
+0,8 

-0,8 

 

 
 

0,0 

+0,7 
-0,7 

Особистісно-рефлексивний критерій 

 Рівень сформованості 

рефлексивної позиції: 
- високий 

- достатній 

- елементарний 
 Рівень сформованості 

професійно значущих особистісних 

якостей: 

- високий 
- достатній 

- елементарний 

 

 
26,9 

44,0 

29,1 
 

 

 

29,8 
44,7 

25,5 

 

 
36,2 

48,2 

15,6 
 

 

 

31,9 
51,1 

17,0 

 

 
+9,3 

+4,2 

-13,5 
 

 

 

+2,1 
+6,4 

-8,5 

 

 
29,0 

47,8 

23,2 
 

 

 

29,0 
49,3 

21,7 

 

 
29,7 

48.6 

21,7 
 

 

 

29,7 
50,0 

20,3 

 

 
+0,7 

+0,8 

-1,5 
 

 

 

+0,7 
+0,7 

-1,4 
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Втім розвиток структури і складових цього поняття у науковій літературі багато разів  

набував різних модифікацій: 1) Горащук, 1998, 2000; 2) Царенко, Яцук, 1998; 3) Воронцова, 

Пономаренко, Репік, 2005; 4) Язловецький, Язловецька, 2000; 5) Шевчук, 2005; 

6) Воскобойнікова, 2014; 7) Долинський, 2016. (Діхтяренко, Корженко, Стешиц, Костенко, 

2022; Діхтяренко, Стешиц, Борсукова, 2022; Діхтяренко, Корженко, Стешиц, Петрова, 2022). 

Зважаючи на вибір і теоретичний аналіз літературних джерел за темою наукового дослідження 

та їх виокремлення за актуальністю, дають можливість зробити висновок, що наша публікація 

направлена на впровадження результатів НДР за трьома темами у заклади середньої та вищої 

освіти. 

 

Таблиця 26. Узагальнені результати експериментальної роботи за рівнями сформованості 

готовності майбутніх учителів фізичної культури і тренерів з єдиноборства – бойовий 

хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій, (%) (автор І. Корженко) 

Рівні ЕГ 

(376 осіб) 
Приріст КГ 

(223 осіб) 
Приріст 

Високий 24,3 34,9 +10,6 24,5 24,8 +0,3 

Достатній 47,3 50,0 +2,7 52,6 53,5 +0,9 

Елементарний 28,4 15,1 -13,3 22,9 21,7 -1,2 

 

2. Навівши приклади трактувань понять: «здоров’я», «індивідуальне здоров’я» та 

«індивідуальне здоров’я вчителя», «здоров’язбереження», «підготовка», «фізична культура», 

«школа», «тренер», «єдиноборство», «бойовий хортинг», що є для нашого наукового 

дослідження найбільш актуальними, ми стверджуємо, що національним видом спорту України 

є бойовий хортинг. Це складний, раціональний і продуманий, зі своїми емоціями, 

маневруванням, хитрощами техніки і швидкістю та надійністю тактики, довірливістю та 

багатогранністю методик, обачністю захисних дій та абсолютною вразливістю й ефективністю 

наступів, зі своєю прорахованою стратегією. Отже, бойовий хортинг складений так, як 

характер і генетичний код кожного справжнього українця. Бойовий хортинг за характером 

наша система, а за корінням – наш національний вид спорту. 

З історії прадавнини бойовий хортинг мав назви простих сутичок, у яких хлопці 

виясняли, хто сильніший і спритніший. Кулачні сутички з боротьбою на українських 

слов’янських землях часто проводилися як потіха, що представляє собою бій кулаками та 

захвати за шию і кінцівки. Ця форма існувала в прадавній Україні починаючи з глибокої 

давнини до початку XVIII століття. Крім розваги, сутички були своєрідною школою бойової 

звитяги, школою війни, що розвивала у народу навички, необхідні для захисту Батьківщини, 

своїх земель.  

Для вирішення визначених завдань дослідження було проведено педагогічний 

експеримент на базах: Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ) (ЕГ – 141 особа; КГ – 138 осіб) 

та Державний податковий університет (м. Ірпінь, Київська обл.) – здобувачі вищої освіти – 

спортсмени гуртків «Бойовий хортинг» кафедри «Фізичного виховання, спорту та здоров’я» 

Факультету СГТМ (ЕГ – 32 особи) та ЗВО цього ж Факультету СГТМ (КГ – 47 осіб), 

що допущені до занять з фізичного виховання; спортсмени бойового хортингу (учнівська  

(ЕГ – 790 осіб) і студентська молодь, курсанти – здобувачі вищої освіти університетів України 

(ЕГ – 191 особа) (хл. і д.) з тридцяти чотирьох спортивних клубів України (м. Київ, 

Вінницька обл., Волинська обл., Дніпропетровська обл., Донецька обл., Житомирська обл., 

Закарпатська обл., Запорізька обл., Івано-Франківська обл., Київська обл., Кіровоградська обл., 

Луганська обл., Львівська обл., Миколаївська обл., Одеська обл., Полтавська обл., 

Рівненська обл., Сумська обл., Тернопільська обл., Харківська обл., Херсонська обл., 

Хмельницька обл., Черкаська обл., Чернівецька обл., Чернігівська обл.), які приймали участь в 

експерименті, що триває з 2017 року та продовжується нині, а з 2021 р. почався на кафедрі 
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«Теорії та методики фізичного виховання» Приватного вищого навчального закладу 

«Український гуманітарний інститут» (м. Буча, Київська обл.) (ЕГ – 12 осіб; КГ – 38 осіб), які 

допущені до занять з фізичного виховання. Для участі в даному науковому заході було створено 

експериментальну (376 осіб) і контрольну (223 особи) групи зі студентської молоді та 

курсантів. 

3. Визначено та описано критерії й показники (мотиваційний (ступінь сформованості 

професійних мотивів; характер вияву професійно-пізнавального інтересу; ціннісне ставлення 

до збереження здоров’я школярів); пізнавально-практичний (рівень сформованості знань, 

необхідних майбутнім учителям фізичної культури та тренерам з єдиноборства – бойовий 

хортинг для застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі; рівень 

сформованості комплексу умінь і навичок застосування здоров’язбережувальних технологій); 

особистісно-рефлексивний (рівень сформованості рефлексивної позиції – характеру оцінки 

майбутнім учителем фізичної культури та тренеру з єдиноборства – бойовий хортинг себе як 

суб’єкта здоров’язбережувальної діяльності; рівень сформованості професійно значущих 

особистісних якостей майбутнього вчителя фізичної культури та тренера з єдиноборства – 

бойовий хортинг) та рівні (високий, достатній та елементарний) готовності майбутніх учителів 

фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти (автор І. Корженко).  

На основі теоретико-практичних досліджень, що були сформульованими вітчизняними і 

зарубіжними вченими в різних аспектах: З. Діхтяренко визначила відповідні рівні сформованості 

готовності: для майбутніх учителів фізичної культури, тренерів з єдиноборства – бойовий 

хортинг, майбутніх учителів-гуманітаріїв до прослуховування / участі в бесіді на загальну 

тему: «Значення та вживання вітамінів для збереження й зміцнення здоров’я в студентській 

молоді та курсантів»; для спортсменів бойового хортингу і студентська молодь, курсанти – 

здобувачі вищої освіти університетів України з тридцяти чотирьох спортивних клубів України 

до прослуховування / участі в бесіді на загальну тему: «Значення та вживання вітамінів для 

збереження й зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних 

секцій «Бойовий хортинг»: високий рівень / позитивно-дійове ставлення; достатній рівень / 

ситуативне ставлення; середній рівень / невизначене ставлення; низький (елементарний) 

рівень / негативне ставлення. 

Також З. Діхтяренко розробила загальні компоненти (когнітивний, емоційно-ціннісний, 

довільного імпульсу, поведінково-діяльнісний) та критерії (пізнавальний, емоційно-

мотиваційний, творчий, рухово-поведінковий), що визначають ефективність методичної 

системи науково-дослідної роботи. 

4. Теоретично обґрунтовано та практично доведено шляхи реалізації методичної системи 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий 

хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої 

освіти. Метою реалізації методичної системи підготовки майбутніх учителів фізичної 

культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг є формування готовності до 

застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти. А, 

отже, визначено структурні блоки методичної системи підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти: концептуальний, 

змістовий, технологічний, діагностичний. Етапи реалізації розробленої методичної системи: 

підготовчий, пізнавальний, практичний, контрольно-корекційний (автор І. Корженко).  

Також, у методичну систему входило опис прогнозованого результату бесід (автор 

З. Діхтяренко) (Діхтяренко, Корженко, Стешиц, Костенко, 2022; Діхтяренко, Стешиц, 

Борсукова, 2022; Діхтяренко, Корженко, Стешиц, Петрова, 2022) за прослухованими лекціями 

прес-конференції на загальні теми: «Значення та вживання вітамінів для збереження й 

зміцнення здоров’я в студентській молоді та курсантів»; «Значення та вживання вітамінів для 

збереження й зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивних 

секцій «Бойовий хортинг». 
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5. Отже, аналіз результатів формувального етапу експерименту дозволив визначити 

динаміку сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з 

єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у 

закладах загальної середньої освіти. Так, на високому рівні сформованості відповідної 

готовності були 34,9 % ЗВО експериментальної групи (приріст становить +10,6 %) та 24,8 % – 

контрольної (приріст становить +0,3 %); достатньому – 50 % ЗВО експериментальної групи 

(приріст становить +2,7 %) та 53,5 % ЗВО контрольної (приріст становить +0,9 %); 

елементарний  рівень  сформованості готовності виявили 15,1 % ЗВО експериментальної 

групи (приріст становить –13,3 %) та 21,7 % ЗВО контрольної (приріст становить –1,2 %) 

(автор Таблиць: 1, 2, 15-26 – І. Корженко).  

Узагальнено результати констатувального та контрольно-корекційного етапів 

експерименту щодо визначення рівнів, компонентів і критерії сформованості готовності в 

майбутніх учителів фізичної культури, тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг і в 

майбутніх учителів (Державний податковий університет, м. Ірпінь, Київська обл.; Приватний 

вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут», м. Буча, Київська обл.); в 

учнівської та студентської молоді, курсантів – здобувачів вищої освіти університетів України 

(з тридцяти чотирьох спортивних клубів України), які тренуються в спортивних секціях 

«Бойовий хортинг» до прослуховування / участі в бесіді на загальні теми (автор методики: 

З. Діхтяренко) (автор Таблиць: 3-14 – З. Діхтяренко). 

Таким чином, визначена мета розділу монографії: теоретично обґрунтувати й 

експериментально перевірити підготовку майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з 

єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у 

закладах загальної середньої освіти та завдання дослідження – досягнуті. 

Проведене експериментальне дослідження виконується згідно трьох науково-дослідних 

робіт і не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми.  

Перспективною для подальшого наукового пошуку є опис наступних результатів 

дослідження, що проводяться під час дистанційного навчання в умовах воєнного часу з 

учнівською та студентською молоддю, курсантами спортивного гуртка «Бойовий хортинг», 

що відобразить безперервність досліджень і підтвердить актуальність й своєчасність обраної 

теми. 
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НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ 

БОЙОВОГО ХОРТИНГУ: УЧНІВСЬКА ТА СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ, КУРСАНТИ 

 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF SPORTS TRAINING 

OF COMBAT HORTING ATHLETES: PUPILS AND STUDENT YOUTH, CADETS 

 

Обґрунтування актуальності проблеми дослідження. Сьогодні, на думку багатьох 

фахівців, одним із перспективних напрямів вирішення проблеми підвищення ефективності 

системи підготовки спортсменів є удосконалення техніки рухових дій, визначення тактики 

ведення бою, покращення фізичної та психологічної підготовки, що створює базову цілісну 

систему спортивного тренування (В. Платонов, 2004; В. Кашуба, 2010; Е. Єрьоменко, 2014; 

Ю. Гавердовський, 2007 та ін.). Результати спортивної діяльності залежать від рівня різних 

сторін підготовленості спортсмена, але особливу увагу у навчально-тренувальному процесі 

приділяють науково-методичним аспектам спортивної підготовки в реалізації рухового 

потенціалу спортсмена, фізичного вдосконалення, психологічної підготовленості. 

Підготовка спортсменів, які займаються бойовим хортингом неможлива без належного 

арсеналу наукового і методичного забезпечення, тактичної, технічної фізичної та 

психологічної підготовки. Успішність виступів у боротьбі, в тому числі у бойовому хортингу, 

багато в чому залежить від здатності здійснювати швидкі, силові, координаційні рухові дії під 

час виконання технічних прийомів, а також від витривалості та гнучкості в суглобах, що 

викликає підвищені вимоги до рівня їх фізичної та техніко-тактичної підготовки у період 

змагальної діяльності (R. Bennet, 2000; К. Ананаченко, 2003; О. Риндін, 2014; В. Бойко 2017; 

Е. Єрьоменко, 2017; О. Кусовська, 2017; А. Алексєєв, 2018 та ін.).  

Аналіз актуальних досліджень із даної теми. Проблема підвищення спортивної 

підготовленості спортсменів за останні роки вивчалася широким колом фахівців 

(А. Естмесов, 2006; А. Гриб, О. Копачко, 2010; В. Кісельов, В. Черемісінов, 2013; В. Ост’янов, 

А. Ровний, В. Романенко, І. Пашков, 2013; С. Кіприч, 2014 та ін.).  

Зокрема, проведено низку робіт, присвячених питанням побудови структури 

багаторічного вдосконалення підготовки спортсменів (В. Манолаки, 1993; Ю. Шуліка 2004; 

Я. Коблев, В. Невзоров, 2006; К. Кукушкін, Е. Єрьоменко, 2020 та ін.), структури і змісту 

мікро- і мезоциклів (С. Матвєєв, 1983; В. Фетісов, 1998; Ф. Зекрин, 2007 та ін.), підготовки 

юних спортсменів (В. Ягелло, 2002 та ін.), індивідуалізації підготовки (А. Іванов, 1994 та ін.), 

окремих показників спеціальної фізичної та технічної підготовленості (В. Бегидов, 1989; 

В. Шиян, 1997; Ю. Юхно, 1998; І. Закорко, 2011 та ін.).  

Аналіз робіт науковців (Л. Ясько, 2003; Е. Врублевський, 2008; T. Oosthuyse, 

A. Bosch, 2010; Д. Сишко, 2012; Л. Шахліна, 1995-2013 та ін.). свідчить про існування 

об’єктивних протиріч між необхідністю підвищення рівня тактичної підготовленості та 

недостатнім рівнем обґрунтування змісту і планування тактичної підготовки. У той же час без 

належної уваги залишаються питання наукового обґрунтування спортивної діяльності та 

побудови техніко-тактичної підготовки спортсменів бойового хортингу, зокрема, побудови і 

змісту тренувального періоду, а також у період змагальної діяльності. Це відбувається 

незважаючи на те, що в останнє десятиліття суттєво розширилися уявлення про специфіку 

спортивної підготовки (технічні та тактичні умови) спортсменів бойового хортингу, які 

обумовлюють можливість ґрунтовнішої і детальнішої розробки цієї проблеми (В. Бойко, 1983; 

С. Телли, Е. Єрьоменко, 1995; Г. Арзютов, 1999; Г. Євтух, Е. Єрьоменко, В. Каленок, 2000; 

В. Ягелло, 2002; G. R. F. Fabio, 2002; Г. Туманян, 2006; А. Пістун, 2008; А. Зекрін, 2014; 

С. Карасевич, М. Дорошенко, Е. Єрьоменко, 2021 та ін.).  

Спортсмену, який займається бойовим хортингом необхідно бути добре фізично 

підготовленим і володіти високим рівнем розвитку швидкості, сили, гнучкості та координації. 

Крім того, для можливості переносити великі тренувальні навантаження, що спрямовані на 

формування правильної техніки рухів і успішного виступу в змаганнях, потрібно володіти, 

також, високим рівнем спеціальної витривалості та тактико-технічною підготовленістю.  
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Основою тренування передбачено багаторазове виконання технічних елементів із метою 

вдосконалення техніки кидків і захватів, зачепів, утримань, підсічок тощо (В. Лях, 2002; 

А. Алексєєв, 2013; В. Бойко, І. Малинський, Е. Єрьоменко, З. Діхтяренко, 2017; 

Н. Панкратов, 2017, О. Остапенко, М. Зубалій, З. Діхтяренко, 2020; Е. Єрьоменко, 2020 та ін.). 

Під час такого тренування спортсмен в основному використовує запас рухових якостей, а 

приросту їх у даних умовах не відбувається, оскільки зусилля, що розвиваються під час 

вправи, хоча і вельми інтенсивні, але нетривалі.  

Необхідність проведення окремих спеціальних занять із фізичної та техніко-тактичної 

підготовки продиктована специфікою діяльності бойового хортингу та дією воєнного сану в 

Україні (Указ Президента України від 24 лютого 2022 року №°64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні»). У зв’язку з цим, визначення науково-методичних аспектів 

підготовки спортсменів бойового хортингу (учнівська та студентська молодь, курсанти), на 

основі індивідуалізації, програмуванні та моделювання є актуальними і важливими науково-

практичним завданням (Бойовий хортинг…, 2020; Діхтяренко З. М. та ін., 2017; Довгань Н. Ю. 

та ін., 2019; Єрьоменко Е. А. та ін., 2020a; Єрьоменко Е. А. та ін., 2020b; Dovgan, N. et al., 2021; 

Malynskyi, I. et al., 2020a; Malynskyi, I. et al., 2020b; Ostapenko, O. et al., 2020). 

Зв’язок роботи з науковими темами. Вибір актуальної теми дослідження направлений 

на впровадження результатів НДР у заклади середньої та вищої освіти (Бойовий 

хортинг…, 2020; Діхтяренко З. М. та ін., 2017; Довгань Н. Ю. та ін., 2019; Довгань Н. Ю., 2020; 

Єрьоменко Е. А. та ін., 2020; Єрьоменко Е. А., 2020; Оржеховська В. М. та ін., 2016; Griban, G. 

et al., 2019; Dovgan, N., 2020; Dovgan, N. et al., 2021; Malynskyi, I. et al., 2020a; Malynskyi, I. 

et al., 2020b; Ostapenko, O. et al., 2020; Prontenko, K. et al., 2019). Наукове дослідження 

виконується згідно науково-дослідних робіт: 1) Навчально-науковий інститут спеціальної 

фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби 

України на 2017-2020 роки за темою «Національний вид спорту хортинг як засіб фізичного 

виховання студентів» (державний реєстраційний номер 0118U001989); кафедра «Фізичного 

виховання, спорту та здоров’я» факультету соціально-гуманітарних технологій та 

менеджменту Державного податкового університету на 2021-2026 роки «Підвищення фізичної 

працездатності різних груп населення в процесі занять фізичною культурою і спортом» 

(державний реєстраційний номер 0121U113261). 

Мета дослідження: теоретично та експериментально обґрунтувати науково-методичні 

аспекти спортивної підготовки спортсменів бойового хортингу: учнівська та студентська 

молодь, курсанти.   

Завданнями роботи: 
1. На підставі аналізу літературних джерел вивчити стан особливостей науково-

методичних аспектів спортивної підготовки спортсменів бойового хортингу (учнівська та 

студентська молодь, курсанти). 

2. Описати структуру базових чинників формування спортивної діяльності спортсменів 

(учнівська та студентська молодь, курсанти), які займаються бойовим хортингом. 

3. Визначити та охарактеризувати специфічні принципи спортивної діяльності в 

спортсменів бойового хортингу: учнівська та студентська молодь, курсанти.  

4. Проаналізувати оцінку ефективності вдосконалення структури і змісту спортивної 

підготовки спортсменів бойового хортингу: учнівська та студентська молодь, курсанти. 

5. Визначити динаміку функціональних, фізіологічних і рухових показників у 

спортсменів бойового хортингу (учнівська та студентська молодь, курсанти) різної 

кваліфікації. 

1.1. Структура базових чинників формування спортивної діяльності спортсменів 

(учнівська та студентська молодь, курсанти), які займаються бойовим хортингом 

Виходячи з вищезазначеної мети та завдань дослідження, потрібно визначити чинники 

формування спортивної діяльності спортсменів бойового хортингу (учнівська та студентська 

молодь, курсанти) в навчально-тренувальному процесі. Також необхідно розглянути процес 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#n2
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оволодіння спеціальними знаннями в галузі фізичної культури і спорту, розвитку їх рухових 

здібностей та фізичного вдосконалення.  

 

 
Рис. 1. Структура базових чинників формування спортивної діяльності спортсменів 

(учнівська та студентська молодь, курсанти),  

які займаються бойовим хортингом (автор Н. Довгань, 2022) 
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Базові чинники формування спортивної діяльності спортсменів (учнівська та студентська 

молодь, курсанти), які займаються бойовим хортингом у нашому дослідженні розглядаються 

як зовнішні (об’єктивні) і внутрішні (суб’єктивні). Під об’єктивними чинниками спортивної 

діяльності спортсменів слід мати на увазі такі чинники, які існують незалежно від волі і 

свідомості самого спортсмена.  

Під суб’єктивними чинниками спортивної діяльності спортсменів визначаємо 

особистісно мотиваційно-ціннісні орієнтації, рушійними силами яких виявляються пошук 

засобів, які активізували в тих, хто займається зростання внутрішньої активності, спрямованої 

на морально-духовний, фізичний розвиток, психологічну стійкість та досягнення спортивних 

результатів (Бойовий хортинг…, 2020; Довгань Н. Ю., 2020; Єрьоменко Е. А. та ін., 2020; 

Єрьоменко Е.А., 2020).  

Зазначені зовнішні та внутрішні чинники процесу формування спортивної діяльності 

спортсменів (учнівська та студентська молодь, курсанти), які займаються бойовим хортингом 

взаємопов’язані, взаємообумовлені й утворюють єдину цілісну систему педагогічного впливу 

на суб’єкт з метою досягнення нею покращення фізичного стану, психофізичної готовності до 

спортивної діяльності.  

Авторська структура базових чинників формування спортивної діяльності спортсменів 

(учнівська та студентська молодь, курсанти), які займаються бойовим хортингом представлена 

на Рис.1). 

Запропоновані нами базові чинники формування спортивної діяльності спортсменів, які 

займаються бойовим хортингом у навчально-тренувальному процесі, на підставі об’єднання 

однорідних ознак спортивної діяльності, скеровані на:  

- підвищення ролі досягнення спортивних результатів;  

- посилення уваги до індивідуалізації навчання;  

- створення системи формування бойового хортингу з урахуванням освітнього, 

національного, індивідуального рівня розвитку. 

Так, Г. Соловйов умовно виділяє шість зовнішніх чинників формування спортивної 

діяльності особистості: 1) соціально-психологічний, 2) організаційно-методичний, 

3) психолого-педагогічний, 4) особистісно-духовний, 5) матеріально-побутовий, 6) соціально-

демографічний (Довгань Н. Ю., 2020).  

Ці чинники нами покладені в основу авторської структури базових чинників у процесі 

формування спортивної діяльності спортсменів, які займаються бойовим хортингом, а саме: 

організаційно-методичний, соціально-ціннісний, соціально-професійний, психолого-

педагогічний, особистісно-духовний, природничо-середовищний, соціально-демографічний, 

матеріально-побутовий. Окрім того, соціально-психологічний чинник, визначений 

Г. Соловйовим, ми розподілили на: соціально-ціннісний і соціально-професійний. 

Отже, на Рис. 1 представленні чинники формування спортивної діяльності спортсменів, 

які займаються бойовим хортингом, поділяються:  

 Організаційно-методичний чинник включає в себе всі сторони і розмаїття впливів на 

спортсменів, які займаються бойовим хортингом. У цьому чиннику відбивається сукупність 

принципів побудови методів і форм організації навчальної та позанавчальної діяльності 

спортсменів. 

 Соціально-ціннісний чинник забезпечує становлення особистості, її біосоціальних 

засад, суттєвих характеристик тілесної і духовної природи, визначення ціннісного ставлення, 

задоволення своїх особистих і соціальних потреб у заняттях фізичними вправами, у соціумі з 

однаковими інтересами і цінностями, де формується ціннісне ставлення до власного фізичного 

стану і фізичного розвитку, фізичного вдосконалення молодої людини з можливостями 

соціальної реалізації її інтересів, потреб та амбіцій. 

 Соціально-професійний чинник вирішує завдання по формуванню у майбутніх 

фахівців активної соціальної і професійної позиції, орієнтування на сучасні міжнародні 

стандарти у сфері фізичної культури і спорту, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із 

світовим досвідом у цій сфері, розвитку професійно важливих рухових здібностей, володіння 
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раціональною технікою основних життєво важливих рухів, залученню їх до спортивної 

діяльності спортсменів, які займаються бойовим хортингом, яка підтримує спортивні традиції, 

що склалися у спортивних секціях з бойового хортингу за допомогою яких формуються і 

вдосконалюються професійно-прикладні вміння та навички, у зв’язку з підвищенням вимог 

ринку праці до якості підготовки сучасних спеціалістів. 

 Психолого-педагогічний чинник охоплює зміст, якість і рівень проведення 

професійно спрямованих спортивних занять зі спортивної діяльності спортсменів, які 

займаються бойовим хортингом, що забезпечується висококваліфікованими спортивними 

тренерами. У структурі цього чинника виділяють професійну спрямованість, рішення 

оздоровчих і освітньо-виховний завдань, індивідуально-психологічних і фізичних 

особливостей спортивної діяльності спортсменів, які займаються бойовим хортингом. 

 Особистісно-духовний чинник є основним у формуванні активності спортивної 

діяльності спортсменів, які займаються бойовим хортингом, що визначає відповідальність за 

себе і свій гармонійний розвиток, усвідомлення себе і своїх учинків, прагнення до повної 

самореалізації свого потенціалу у високодуховному особистісному зростанні. 

 Природничо-середовищний чинник спрямований на розвиток соціоприродних 

систем, адаптацію організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища; компонент 

професійної підготовки спортивної діяльності спортсменів, які займаються бойовим 

хортингом, який дозволяє заохочувати ініціативу, розвивати почуття відповідальності, 

дбайливого ставлення до природного середовища і прагнення до покращення екологічної 

ситуації, яка склалася сьогодні в Україні. 

 Соціально-демографічний чинник (чинник відтворення та підтримання здоров’я 

спортсменів, які займаються бойовим хортингом) суттєво пов’язаний з пропагандою 

здорового способу життя і фізичного потенціалу нації, зміцнення здоров’я, яке дасть 

можливість швидко адаптуватись до різних, інколи несприятливих умов життя та праці, 

усвідомлення цінності здоров’я (домінуючий у світогляді людини духовний пріоритет і 

відповідна психічна установка). 

 Матеріально-побутовий чинник включає в себе належне матеріально-технічне та 

фінансове забезпечення спортивних клубів, спортивних секцій, ДЮСШ, завдяки організації 

умов життя спортивної діяльності спортсменів, які займаються бойовим хортингом (якість 

житла, умови для пасивного й активного відпочинку, рівень психічної та фізичної безпеки на 

території життєдіяльності), дотримання суспільної гігієни праці, підтримання раціонального 

харчування (у тому числі якісної питної води, необхідної кількості вітамінів, мікроелементів, 

протеїнів, жирів, вуглеводів, спеціальних продуктів і харчових добавок тощо), створення 

належних умов праці, спортивного устаткування, інвентарю й одягу (безпека не тільки в 

фізичному, а й у психічному аспекті, наявність стимулів і умов професійного розвитку).  

З огляду на вищевикладене, у запропонованій нами авторській структурній схемі базових 

чинників формування спортивної діяльності спортсменів, які займаються бойовим хортингом, 

ми характеризуємо внутрішні (суб’єктивні) чинники, які впливають на інтенсивність 

мотивації до навчання фізичними вправами (знання, переконання, бажання і пошук причин, 

що заважають реалізувати мету). 

Суб’єктивні чинники спортивної діяльності спортсменів, які займаються бойовим 

хортингом нами розглядаються як сукупність мотиваційно-ціннісних орієнтацій, 

властивостей та особливостей особистості, індивідуальної свідомості і світогляду особистості 

та ін. До них відносяться: особливості психічних процесів (відчуття, сприйняття, увага, 

пам’ять, мислення, уява, мова, емоції і почуття, воля і вольові дії та ін.); знання; ступінь 

науковості поглядів і переконань (потреби, установки, переконання, інтереси, здібності і 

задатки, властивості особистості). 

Таким чином, ми виділяємо п’ять груп суб’єктивних чинників, які визначають розмаїття 

особистісних проявів, що обумовлюють формування зі спортивної діяльності спортсменів, які 

займаються бойовим хортингом, в навчально-тренувальному процесі,а саме:  
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Перша група – морфо-функціональні властивості, обумовлені спадковими факторами і 

конкретними умовами зовнішнього середовища, які визначають індивідуальні особливості 

тих, хто займається (вікові, статеві, будова тіла, стан здоров’я, фізичні якості й рухові 

здібності). Практично, трактуючи фізичний розвиток спортсменів, які займаються бойовим 

хортингом, ми ведемо мову про розвиток рухових здібностей. Ознаки, що одержали значний 

розвиток у результаті спортивних тренувань на заняттях з бойового хортингу. Вони фактично 

є якостями тих, хто займається, обумовлені у розвитку спадковістю й умовами навколишнього 

середовища. 

Друга група – природні властивості спортсменів, які займаються бойовим хортингом і 

визначають динаміку психофізичної діяльності. До них відносяться: швидкість виникнення і 

стійкість психічних процесів (швидкість сприйняття і мислення, тривалість відчуттів, 

яскравість уяви та ін.); інтенсивність психічних процесів (відчуттів, емоцій, волі); темп і ритм 

психічної діяльності; спрямованість психічної діяльності (наприклад, прагнення до 

міжособистісних, соціальних контактів, нових або гострих вражень або навпаки – 

відгородженість, заглибленість у себе, в свої проблеми та ін.). У процесі спортивної діяльності 

спортсменів, які займаються бойовим хортингом, необхідно враховувати, що всі ці 

особливості проявляються в мимовільних реакціях: в міміці, жестах, емоційній забарвленості 

мови, різноманітних рухах і діях. 

Третя група – морально-вольові якості: толерантність, взаємоповага, рівність, довіра, 

рішучість, цілеспрямованість, наполегливість, терплячість, ініціативність, самовладання, 

світогляд спортсменів, які займаються бойовим хортингом, у формі переконань, моральні 

норми і фізкультурні ідеали, які спонукають його діяти певним чином. Систематизуючи і 

цілеспрямовуючи свою поведінку, особистість вносить у нього свої корективи, поступово 

формуючи особистість, розвиває свої здібності, пізнає власну унікальність, безпомилково 

самовизначається в житті, і в процесі самоактуалізації в неї мимоволі формуються основні 

компоненти здоров’я. 

Четверта група – комунікативні міжособистісні відносини: товариськість, 

справедливість, привітність, доброзичливість, скромність, чуйність, тактовність та ін. 

Товариськість характеризує ступінь зацікавленості спортсменів, які займаються бойовим 

хортингом у колективних видах діяльності (факультативні заняття, спортивні секції, 

спортивні змагання, спортивно-масові заходи, фізкультурні свята). 

П’ята група – психофізичні кондиції особистості: вимогливість, самокритичність, 

упевненість в собі й інші риси, пов’язані з самосвідомістю, самоспостереженням, 

самоаналізом, самооцінкою та фізичним самовдосконаленням; організаторські властивості 

особистості спортсменів, які займаються бойовим хортингом: діловитість, відповідальність, 

вимогливість, ініціативність, працездатність, уміння організувати себе; перцептивно-

гностичні властивості спортсменів бойового хортингу: спостережливість, розуміння інших, 

уміння проектувати саморозвиток, творче ставлення до справи. 

Відтак, процес формування спортивної діяльності спортсменів, які займаються бойовим 

хортингом – це особливе поєднання внутрішніх чинників розвитку особистості: морфо-

функціональних, психічних, фізичних і особистісних новоутворень із зовнішніми чинниками, 

що характерні для сучасних умов організації спортивного удосконалення, навчання й 

оптимізації навчально-тренувального процесу, у напрямку популяризації бойового хортингу. 

До внутрішніх чинників процесу формування спортивної діяльності спортсменів, які 

займаються бойовим хортингом ми віднесли: сформованість у спортсменів стійкого інтересу 

до занять з бойового хортингу, формування мотиваційного компоненту, педагогічне 

керівництво і контроль з боку тренера-викладача, дотримання дидактичних принципів. До 

об’єктивних (зовнішніх) чинників, що відбивають нестійкість мотивів й інтересів і низьку 

мотивацій, належить брак часу, відсутність бажання регулярно займатися у секції, шкідливі 

звички, матеріальна база, яка не задовольняє потреби спортивної молоді. 

Об’єктивні чинники є своєрідним фундаментом для формування суб’єктивних чинників, 

які спрямовують, регулюють, стимулюють активність спортсменів бойового хортингу і, 
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навпаки, гальмують, заглушають діяльність негативних чинників, що викликають пасивне 

ставлення до спортивної діяльності. 

Спортивна діяльність спортсменів, які займаються бойовим хортингом формується і 

розвивається в рамках певних закономірностей, виявлення яких є один із найважливіших 

питань осмислення її сутності та ролі в житті спортивної молоді й суспільства в цілому. 

Вивчення її сутності та взаємозв’язків із зовнішніми соціальними явищами дозволяє 

сформулювати деякі з цих закономірностей у процесі формування спортивної діяльності 

спортсменів, які займаються бойовим хортингом: 

а) залежність цілей, змісту і спрямованості формування спортивної діяльності 

спортсменів, які займаються бойовим хортингом від соціально-економічного, політичного і 

ідеологічного становища в суспільстві; 

б) закономірністю формування і розвитку особистості виступає залежність її цілей і 

змісту від вимог науково-технічної революції і викликаних нею змін характеру виробничої 

діяльності суб’єкта; 

в) залежність формування спортивної діяльності особистості спортсмена, якй займається 

бойовим хортингом від його індивідуальних особистісних особливостей; 

г) формування особистості та його розвиток знаходяться в тісному взаємозв’язку з її 

духовним потенціалом у цілому, систематичним самовдосконаленням, що включає в себе 

самоосвіту, самопереконання, соціально-психологічні тренування спортивної діяльності 

спортсменів, які займаються бойовим хортингом. 

1.2. Формування специфічних принципів спортивної діяльності в спортсменів 

бойового хортингу: учнівська та студентська молодь, курсанти 

У нашому науково-методичному досліджені проаналізуємо формування специфічних 

принципів спортивної діяльності в спортсменів бойового хортингу: учнівська та студентська 

молодь, курсанти. Це є основні орієнтири (правила), в яких сконцентровані обов’язкові вимоги 

до проведення навчально-тренувального процесу для забезпечення необхідного педагогічного 

ефекту: принцип науковості; принцип свідомості та активності; принцип наочності; принцип 

легітимності; принцип демократизації навчально-виховного процесу; принцип системності; 

принцип стратегічної цілісності; принцип багатоаспектності; принцип систематичності, 

доступності та індивідуальності; принцип динамічності; принцип циклічності; принцип 

вікової адекватності педагогічного впливу. 

Принцип науковості змісту навчання й виховання вимагає, щоб освітній процес 

розкривав спортсменам бойового хортингу (учнівська та студентська молодь, курсанти) 

об’єктивну наукову картину спортивної діяльності, закономірності розвитку фізичних 

якостей, особистої гігієни і загартовування, раціонального режиму дня, здорового способу 

життя тощо. Окрім формування наукового світогляду, вищезазначений принцип передбачає 

вироблення у спортсменів бойового хортингу умінь і навичок наукового пошуку, засвоєння 

ними способів наукової організації праці під час занять у спортивних секціях, самостійних 

занять, активного дозвілля. Реалізація принципу науковості розкриває вивчення спортивних 

технологій системи знань про спортивну діяльність з бойового хортингу, які дозволяють 

отримати необхідні знання, полегшуючи навчально-спортивну діяльність та створити умови 

позитивного ставлення до занять з бойового хортингу тощо. Вищезазначений принцип 

вимагає розкриття причинно-наслідкових зв’язків явищ, процесів і проникнення в їх сутність. 

Принцип свідомості і активності базується на закономірності єдності свідомості і 

діяльності людини. Ця єдність вивчає теорія діяльності (Л. Виготський, А. Леонтьєв, 

С. Рубінштейн), в якої діяльність виражається в тезисі, що свідомість управляє діяльністю 

людини, і чим вона вище, повніше і глибше, тим діяльність стає ефективнішою (Довгань Н. Ю. 

та ін., 2019; Довгань Н. Ю., 2020). 

Принцип свідомості й активності – формування спортивної діяльності спортсменів 

бойового хортингу (учнівська та студентська молодь, курсанти), що був провідним у нашому 

дослідженні, оскільки визначав спрямування пізнавальної діяльності спортсменів й 

управління нею. 
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Призначення принципу свідомості та активності у навчально-тренувальнім процесі 

полягає в тому, щоб сформувати у тих, хто займається глибоко осмисленого ставлення до 

свого здоров’я, стійкий інтерес і потреби в спортивної діяльності, осмислення і творчого 

підходу до опанування знань, умінь та навичок із бойового хортингу. 

Визначимо деякі важливі шляхи реалізації принципу свідомості та активності на заняттях 

з бойового хортингу на практиці: 

1. Повідомляти тим, хто займається в доступній для них формі знання (знання – це 

засвоєна інформація про навколишній світ, відображена в свідомості людини) про фізичну 

культуру і спорт, зокрема: про їх цінності і значення в житті людини, засоби і методи 

фізичного виховання, фізичних якостей, техніці, тактиці і т.д. Така інформація розширює їх 

спеціальний кругозір, пізнавальні можливості, розуміння тих чи інших закономірностей в 

методиці, техніці, робить процес спортивної діяльності на тренуваннях осмисленим і дієвим. 

2. Домагатися від спортсменів бойового хортингу (учнівська та студентська молодь, 

курсанти) свідомого виконання запропонованих завдань, щоб вони розуміли їх призначення і 

сенс, проникали в сутність досліджуваних рухів, використання тими, хто займається у процесі 

навчання таких розумових операцій, як аналіз рухових дій, де необхідно було навчити 

спортсменів аналізувати виконання фізичних вправ із бойового хортингу; синтез, 

узагальнення, індукція; дедукція; позитивні емоції.  

3. Завжди ставити перед спортсменами бойового хортингу (учнівська та студентська 

молодь, курсанти) не тільки конкретні завдання, що реалізуються на окремих заняттях у 

спортивних секціях, але і обов’язково позначати перспективні цілі фізичного 

самовдосконалення. Успішне просування до досягнення мети, як правило, стимулює 

подальшу активність тих, хто займається бойовим хортингом. Тому доступність конкретних 

завдань та їх спрямованість до перспектив підвищують їх свідомі зусилля, діяльну активність. 

Справа в тому, що активність завжди проявляється в тому чи іншому вигляді праці. А          

будь-яка праця завжди повинна бути системною і цілеспрямованою. Інакше заняття 

фізичними вправами та сам навчально-тренувальний процес втрачають будь-який сенс. 

4. Формувати та вміло регулювати мотиви спортивної діяльності спортсменів бойового 

хортингу (учнівська та студентська молодь, курсанти), а саме: позитивне ставлення до занять 

із бойового хортингу; інтерес до навчального матеріалу з бойового хортингу; взаєморозуміння 

між тренером і спортсменами. Наприклад, первинний мотив спортивних занять у молоді (мати 

гарну поставу, розвинути силу, збільшити працездатність і т.д.), зазвичай пов’язаний з 

отриманням задоволення від самих рухових дій, шляхом удосконалення можливостей тих, хто 

займається. 

5. Формувати в тих, хто займається стійкого інтересу до спортивної діяльності, яка 

характеризує вибіркове ставлення молодої людини до занять у спортивних секціях, які їм 

імпонують, що пов’язані з особистою життєвою значущістю і емоційною привабливістю. 

Тренеру з бойового хортингу слід використовувати наступні властивості для формування 

стійкого інтересу до тренувальних занять (наголошувати на корисній цінності цих занять зі 

спортсменами бойового хортингу (учнівська та студентська молодь, курсанти) і добиватися, 

щоб кожне заняття було для них емоційно насиченим і привабливим). 

6. Тренерам необхідно систематично ставити тих, хто займається в умови постійного 

прояву творчості як одного з основних чинників, що стимулюють діяльнісно-спортивну 

активність у досягнення більш високих спортивних здобутків, які активно розкриваються в 

ситуаціях, де проявляється творчість, сміливість, воля, самостійність, молода людина 

вдосконалює у собі всі ці якості. Вони ж, у свою чергу, тісно пов'язані з активністю, з ростом 

віри в свої сили і можливості особистості. 

Дотримання цього принципу передбачає усвідомлене ставлення до навчально-

вихованого педагогічного процесу, розуміння його мети, завдань, раціонального 

використання методів, здібність до аналізу занять, їх оцінки, бажання підвищувати рівень 

своєї теоретичної і практичної обізнаності. 
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Принцип наочності у спортивному вдосконаленні пов’язано з відчуттями і сприйняттями 

тих чи інших його реалій за допомогою різних аналізаторів (зору, слуху, м’язово-зв’язкового 

і вестибулярного апаратів). 

Принцип наочності на навчально-тренувальних заняттях бойового хортингу передбачає, 

що спортсмени (учнівська та студентська молодь, курсанти) мали можливість спостерігати 

все, що пов’язано з виконанням фізичних вправ у процесі спортивної діяльності.  

Подібне різнобічне сприйняття різних сторін тренувальної практики є необхідною 

умовою повноцінного пізнання і розвитку їх інтелекту та отримання досвіду, який дасть 

можливість швидко адаптуватися у спортивній діяльності. Наприклад, більш глибокий аналіз 

конкретного тренувального заняття з технічної підготовки виконання елементів бойового 

хортингу зробить цей спортсмен (учень, студент, курсант), який не тільки спостерігав за ходом 

цих занять, а й безпосередньо має теоретичні та методичні знання з виконання елементів з 

бойового хортингу. 

Призначення принципу наочності в навчально-тренувальному процесі зі спортсменами 

бойового хортингу (учнівська та студентська молодь, курсанти) полягає в тому, щоб: 

1. Тренерами розглядалися зорові й рухові уявлення досліджуваних рухових дій, 

комбінацій, елементів, зв’язок і тактичних прийомів при виконанні фізичних вправ. 

2. Створювати розуміння в спортсменів бойового хортингу сутності процесу – 

спортивної діяльності та пов’язаних із нею моральних і естетичних зразків поведінки при 

виконанні фізичних вправ. 

3. Створювати достатній запас вражень і відчуттів у тих, хто займається в якості 

своєрідного «фундаменту» для аналізу та узагальнення своєї спортивної діяльності.  

Основні шляхи реалізації принципу наочності на секційних заняттях спортсменів 

бойового хортингу: 

1. Систематично використовувати різноманітні форми наочності, зокрема, показ вправи 

в цілому і по частинах, уповільнений показ, демонстрація різних методичних посібників, 

перегляд мультимедійних програм, звукових сигналів, різних орієнтирів нового спортивного 

обладнання і т.д. 

2. Залежно від віку, статі, фізичного стану, особистих інтересів тих хто займається 

(учнівська та студентська молодь, курсанти), тренер повинен ширше практикувати різні 

спеціальні завдання, які характеризують спостереження за діями спортсменів, аналіз, 

узагальнення та оцінка цих дій, регулювання навантажень, управління поведінкою 

спортсменів, корекція їхніх взаємодій. 

3. Діяльність спортсменів бойового хортингу (учнівська та студентська молодь, 

курсанти) повинна бути націлена на отримання задоволення від занять фізичними вправами, 

оптимального сприймання матеріалу; спостереження; осмислення сприйнятого; проектування 

та виконання програми рухових дій; самоконтролю та самооцінки; взаємоконтролю; 

обговорення виникаючих питань у процесі секційних занять з бойового хортингу. 

За результатами здійсненого нами методологічно-рефлексивного аналізу визначено 

специфічні принципи спортивної діяльності в спортсменів  бойового хортингу: учнівська та 

студентська молодь, курсанти, які реалізуються у навчально-тренувальному процесі: принцип 

легітимності; принцип демократизації навчально-виховного процесу; принцип системності; 

принцип стратегічної цілісності; принцип багатоаспектності; принцип систематичності, 

доступності та індивідуальності; принцип динамічності; принцип циклічності; принцип 

вікової адекватності педагогічного впливу (Рис. 2). 

Принцип легітимності – розглядається як один із перспективних напрямів модернізації 

занять із бойового хортингу, що відповідає діючому законодавству, нормативно-правовим 

актам, прийнятий і схвалений суспільством, щодо застосування сучасних здоров’язберігаючих 

технологій на заняттях зі спортсменами бойового хортингу (учнівська та студентська молодь, 

курсанти). 
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Рис. 2. Формування специфічних принципів спортивної діяльності в спортсменів бойового 

хортингу: учнівська та студентська молодь, курсанти (автор Н. Довгань, 2022) 
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Принцип демократизації навчально-тренувального процесу – посилення уваги тренера 

до використання різноманітних форм співробітництва всіх учасників процесу спортивного 

вдосконалення, встановлення між ними позитивних партнерських стосунків, створення 

сприятливих організаційно-педагогічних умов, за якими успішно розвивається спортсмен, 

який займається в секції бойового хортингу (розвиток власних фізичних якостей, прагнення 

до фізичного самовдосконалення, урахування спортивних уподобань). 

Принцип багатоаспектності – ґрунтується на уявленні про фізичне самовдосконалення 

серед спортсменів (учнівська та студентська молодь, курсанти), які займаються бойовим 

хортингом, що відчувають на собі всі зміни в духовному розвитку країни, в її екологічному 

стані, в соціально-економічному становищі та передбачає використання різних напрямів у 

спортивній діяльності. 

Принцип системності – передбачає реалізацію здоров’язберігаючої діяльності на 

секційних заняттях із бойового хортингу, який має єдину мету, гнучку структуру, компоненти 

якої взаємопов’язані між собою, мають зворотні зв’язки, які дозволяють корегувати і 

уточнювати поточні завдання навчальної діяльності, спрямованої на формування у 

спортсменів прагнення до фізичного самовдосконалення, засвоєння та вдосконалення його 

цінностей, що зумовлює необхідність позитивного ставлення, збереження та зміцнення 

власного здоров’я. 

Принцип стратегічної цілісності – визначає єдину стратегію здоров’язберігаючої 

спортивної діяльності – секційні заняття з бойового хортингу, включаючи основні напрями і 

конкретні заходи, які сприяють усвідомленому, творчому ставленню спортсменів (учнівська 

та студентська молодь, курсанти) до завдань, засобів, методів і форм фізкультурної діяльності, 

формуванню ставлення до фізичної культури як цінності. 

Принцип системності – передбачає реалізацію здоров’язберігаючої діяльності на 

секційних заняттях із бойового хортингу, який має єдину мету, гнучку структуру, компоненти 

якої взаємопов’язані між собою, мають зворотні зв’язки, які дозволяють корегувати і 

уточнювати поточні завдання навчальної діяльності, спрямованої на формування в 

спортсменів (учнівська та студентська молодь, курсанти) прагнення до фізичного 

самовдосконалення, засвоєння та вдосконалення його цінностей, що зумовлює необхідність 

позитивного ставлення збереження та зміцнення власного здоров’я. 

Принцип стратегічної цілісності – визначає єдину стратегію здоров’язберігаючої 

спортивної діяльності, включаючи основні напрями і конкретні заходи, що сприяють 

усвідомленому, творчому ставленню до завдань, засобів, методів і форм спортивної 

діяльності, формуванню ставлення до сфери фізичної культури і спорту, як цінності. 

Стратегія впровадження здоров’язберігаючих спортивних технологій передбачає 

професіоналізм тренера-викладача, який має виступати гарантом збереження та зміцнення 

здоров’я всіх суб’єктів цілісного навчально-виховного процесу. 

Принцип систематичності, доступності та індивідуальності на секційних заняття з 

бойового хортингу передбачає неприпустимість перерви педагогічного процесу, що 

призводить до зниження досягнутого рівня фізичної підготовленості спортсменів (учнівська 

та студентська молодь, курсанти). Цілісність навчально-тренувального процесу 

забезпечується визначенням адекватної міри фізичного навантаження і відпочинку, яка б 

сприяла реалізації основ управління процесом чергування навантаження і відпочинку лежать 

закономірності адаптації організму до фізичного навантаження, а також динаміка 

відновлювання після виконаної роботи. 

При реалізації принципу систематичності, доступності та індивідуальності важливого 

значення набуває об’єктивна інформація про стан тих, хто займається. Вона є ключовим 

аспектом у прийнятті управлінських рішень, які регламентують величину фізичного 

навантаження (за обсягом та інтенсивністю), а також міру й якість відпочинку. 

Враховуючи високу рухливість компенсаторних механізмів організму спортсменів 

(учнівська та студентська молодь, курсанти) бойового хортингу, визначальну варіативність 
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оперативного і поточного стану об’єкта педагогічного впливу, процес управління будується 

на основі інформації, що постійно змінюється. 

Реалізація принципу систематичності, доступності та індивідуальності передбачає 

виконання певних правил, які забезпечуються систематичністю та регулярністю 

відвідуванням занять з бойового хортингу, не допускаючи при цьому невиправданих перерв, 

а також індивідуалізація занять, що виражається в реалізації потреб тих, хто займається, з 

урахуванням їхніх особливостей; програмування і конкретне планування роботи з акцентом 

на загальний стан і послідовність вирішення завдань фізичного вдосконалення; регламентація 

навантажень і адекватність їхнього застосування; прагнення адаптації до навантажень і в 

цілому до вправ; суворе дозування навантажень і послідовне їхнє збільшення; облік 

можливості оборотності (зниження) результатів і відображення її у керованій динаміці 

впливів; поєднання результативності занять з їхньою безпекою. 

Плануючи виконання вправ, зв’язок елементів на секційному занятті спортсменів 

бойового хортингу, слід враховувати спадкоємність і ступінь взаємозв’язку між ними. 

Важливо завчасно встановлювати послідовність вправ в одному занятті та в системі 

спортивної діяльності спортсменів (учнівська та студентська молодь, курсанти) бойового 

хортингу. 

Принцип динамічності – передбачає рухливість і гнучкість зв’язків між структурами і 

компонентами здоров’язберігаючої системи, яка застосовується на заняттях з бойового 

хортингу в умовах, що забезпечує можливість її розвитку і удосконалення з урахуванням 

досягнутих результатів. 

Спортивні секції, спортивні клуби та ДЮСШ повинні виступати ініціатором і 

організатором ефективної, цілеспрямованої роботи зі збереження, реабілітації й зміцнення 

здоров’я спортсменів (учнівська та студентська молодь, курсанти) бойового хортингу та 

тренерів-викладачів. 

Залучення спортсменів бойового хортингу до різних форм здоров’язберігаючої 

спортивної діяльності формує у них необхідність самозвітування за власне здоров’я. Це 

відбувається завдяки: дії особистих інтелектуальних і фізичних ресурсів; становленню 

самостійної активної позиції, що проявляється в самостійному пошуку й освоєнні інформації 

про здоров’я, засвоєння способів її обробки та застосування, реалізації отриманих знань на 

практиці, участі в здоров’язберігаючій діяльності, що вимагають умінь у веденні спортивної 

діяльності; самооцінці, самоповазі, самоконтролю. 

Принцип циклічності визначає структурну впорядкованість навчально-тренувального 

процесу. Його суть розкривається в композиційному повторенні окремих занять та їхніх серій.  

Принцип циклічності в практиці реалізується повною мірою при дотриманні наступних 

правил. Процес спортивної діяльності спортсменів бойового хортингу має бути побудований 

з використанням структурних одиниць, які повинні забезпечувати оптимальне співвідношення 

навантаження та відпочинку при досягненні позитивного ефекту на тренувальних заняттях з 

бойового хортингу.  

Частота тренувальних занять залежить від конкретних завдань підготовки і можливостей 

тих, хто займається (учнівська та студентська молодь, курсанти) бойовим хортингом. Тому 

даний показник коливається в досить широких межах. 

1. Спортивні секційні заняття (3-5 занять) з бойового хортингу на тиждень (згідно з 

розкладом занять) у спортивних клубах, спортивних секціях ДЮСШ. 

2. Щоденних самостійних занять спортсменів (учнівська та студентська молодь, 

курсанти) із бойового хортингу (біг – кросова підготовка, ранкова зарядка, плавання, сауна та 

інші), але з чітким чергуванням роботи і відпочинку. 

Інтенсивність роботи є провідним показником напруженості вправ і навантаження в 

цілому. Управління ним здійснюється за принципом «гойдалок», тобто, послідовного 

варіювання навантаження: збільшення, деякої стабілізації, зменшення і т.д. Цього принципу 

дотримуються під час використання однієї вправи в цілому занятті та циклі тренувань. При 
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цьому для аеробних видів вправ основним критерієм контролю приймається ЧСС, а для 

силових – вага вантажу або величина опори руху.  

Принцип вікової адекватності педагогічного впливу передбачає цілеспрямоване 

регулювання міри виховного впливу на різних етапах онтогенезу. Оскільки вікова динаміка 

розвитку фізичних здібностей, удосконалення вегетативних і моторних функцій організму 

багато в чому визначають зміст навчально-тренувального процесу. Реалізація розглядуваного 

принципу передбачає постановку довгострокових цілей, підбір оптимальних засобів і методів 

бойового хортингу та спортивного тренування в різні вікові періоди. Предикати (властивості, 

функції) принципу вікової адекватності передбачають вирішення складних методологічних і 

технологічних проблем. Найбільш актуальними є визначення вікових періодів, сприятливих 

для початку спортивної діяльності та для спортивної спеціалізації; уточнювання змісту і 

переважної спрямованості базової підготовки бойового хортингу. 

Технологічні труднощі реалізації цього принципу обумовлені складністю алгоритмізації 

багаторічного навчально-тренувального процесу, що забезпечує спадкоємність цілей, 

поточних педагогічних завдань, засобів і методів бойового хортингу, що використовуються на 

кожному віковому етапі. Ефективність занять з бойового хортингу для спортсменів (учнівська 

та студентська молодь, курсанти) багато в чому обумовлена правильним підбором фізичних 

навантажень переважного спрямування в період сенситивного розвитку організму, що, 

безумовно, забезпечує сприятливі передумови для ефективного росту їхньої спортивної 

підготовки. 

Характер занять фізичними вправами набуває рис фізичної рекреації оздоровчого та 

спортивного спрямування. Отже, ефективна реалізація принципу вікової адекватності 

передбачає вирішення наступних питань: визначення стратегії та технології переважної 

спрямованості підготовки на окремих етапах багаторічних занять; забезпечення гармонійного 

розвитку фізичних здібностей, удосконалення вегетативних і моторних функцій організму у 

процесі онтогенезу; забезпечення поступового збільшення фізичних навантажень відповідно 

до індивідуальних можливостей кожного вікового етапу спортивної діяльності з виду спорту, 

як бойовий хортинг. 

Усі принципи, які розглянуті в нашому досліджені синтезовані у систему єдиного 

педагогічного процесу спортивної діяльності спортсменів (учнівська та студентська молодь, 

курсанти) бойового хортингу, що спрямовані на всебічний фізичний розвиток, який важливий 

для озброєння особистістю певними знаннями, руховими вміннями і навичками. 

Так, свідомість та активність обов’язково передбачають доступність навчання і розвиток 

фізичних здібностей. Доступність та індивідуальність забезпечуються наочністю та 

систематичністю. Принцип систематичності у свою чергу сприяє поступовому підвищенню 

фізичної вдосконаленості з метою формування у неї здатностей до спортивної діяльності. 

Отже, враховуючи вищевикладене, формування гармонійно фізично розвиненої 

особистості в навчально-тренувальному процесі потребує дотримання наступних принципів 

спортивної діяльності спортсменів (учнівська та студентська молодь, курсанти) бойового 

хортингу: 

- загальних (соціальних) принципах виховної стратегії суспільства, що передбачають 

всебічну підготовку особистості до трудової та інших суспільно важливих видів діяльності і 

всемірний розвиток життєвих сил і здібностей людини як вищої цінності суспільства; 

- загальнометодичних принципах: науковості; свідомості та активності; наочності; 

- специфічних принципах спортивної діяльності спортсменів (учнівська та студентська 

молодь, курсанти) бойового хортингу, а саме: легітимності, демократизації навчально-

тренувального процесу, системності, стратегічної цілісності, багатоаспектності, 

систематичності, доступності та індивідуальності, динамічності, циклічності, вікової 

адекватності педагогічного впливу. 
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1.3. Аналіз оцінки ефективності вдосконалення структури і змісту спортивної 

підготовки спортсменів бойового хортингу: учнівська та студентська молодь, курсанти 

Для вирішення завдань дослідження та задля оцінки ефективності удосконалення 

структури і змісту спортивної підготовки спортсменів (учнівська та студентська молодь, 

курсанти) бойового хортингу були використані наступні методи дослідження, а саме: аналіз, 

синтез і узагальнення науково-методичної літератури; педагогічні методи (педагогічний 

експеримент, педагогічне спостереження); методи функціонального обстеження (обхват 

грудної клітки, ЖЄЛ, динамометрія, довжина тіла, маса тіла) педагогічне тестування, методи 

математичної статистики. 

Вищезазначені методи дослідження обрані нами тому, що вони піддані значним змінам 

під впливом занять з бойового хортингу і дають чітку характеристику: працездатності 

організму і рівня тренованості спортсменів; рівня розвитку тактичної та фізичної 

підготовленості. 

Аналіз науково-методичної літератури (Бойовий хортинг…, 2020; Діхтяренко З. М. 

та ін., 2017; Довгань Н. Ю. та ін., 2019; Довгань Н. Ю., 2020; Єрьоменко Е. А. та ін., 2020; 

Єрьоменко Е.А., 2020; Оржеховська В. М. та ін., 2016; Griban, G. et al., 2019; Dovgan, N., 2020; 

Dovgan, N. et al., 2021; Malynskyi, I. et al., 2020a; Malynskyi, I. et al., 2020b; Ostapenko, O. 

et al., 2020; Prontenko, K. et al., 2019) дозволив розширити уявлення про тактичні та фізіологічні 

аспекти і фізичну підготовку в навчально-тренувальній і змагальній діяльності. Використання 

сучасних засобів і методів розвитку рухових якостей на етапі вдосконалення тактико-технічної 

та фізичної підготовки, дозволило узагальнити та використати нові засоби і методи в розвитку 

загальної і спеціальної фізичної підготовки спортсменів (учнівська та студентська молодь, 

курсанти) бойового хортингу. Проаналізований матеріал довів, що на теперішній час не 

достатньо спеціальної літератури та наукових праць, що присвячені використанню 

спеціальних методик вдосконаленню тактико-технічної підготовки для розвитку рухових 

якостей спортсменів (учнівська та студентська молодь, курсанти) бойового хортингу. 

Педагогічні спостереження проводилися нами з 2019-2021 рр. на базі Громадської 

організації «Спортивний клуб Дзюдока», м. Ірпінь за навчально-тренувальними заняттями, 

так і за спортивною діяльністю спортсменів (учнівська та студентська молодь, курсанти) 

бойового хортингу. Педагогічні спостереження проводилися впродовж усієї 

експериментальної роботи. Об’єктом спостереження були спортсмени бойового хортингу 

(учнівська та студентська молодь (ч.). Упродовж спостереження за тренувальними заняттями 

ми вивчали зміст тактичної та технічної підготовки, визначали її найбільш оптимальні засоби. 

У процесі констатуючого і формуючого експериментів були використані такі види 

спостережень: 

 пряме (за типом зв’язку дослідника з об’єктом спостереження) – вивчалися 

особливості тактичної підготовки у змагальному періоді спортсменів бойового хортингу, 

безпосередньо під час його реалізації; 

 відкрите (з позиції спостереження) – дослідження відбувалося в умовах свідомого 

факту присутності сторонніх осіб; 

 перерване (дискретне, за ознакою часу) – використовувалося у зв’язку з 

особливостями побудови тактичної підготовки в змагальному періоді висококваліфікованих 

спортсменів бойового хортингу на етапі підвищення розумової і фізичної працездатності; 

 суцільне (за ступенем охоплення явищ) – дозволяло охопити практично всі процеси 

стосовно рівня розвитку тактичної та фізичної підготовленості спортсменів бойового 

хортингу; 

 пошукове (у зв’язку зі стратегією дослідження) – допомогло сформулювати загальну 

проблему дослідження. 

Використання цих видів спостережень дозволило зібрати фактичні дані, що 

характеризують різні аспекти спортивної діяльності в досліджуваного контингенту. 

Результати педагогічних спостережень використовувались для обґрунтування вибору засобів, 

методів і форм розвитку тактичної та фізичної підготовленості спортсменів бойового 
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хортингу. У наших дослідженнях педагогічні спостереження використовувалися як один із 

методів педагогічного контролю апробації запропонованої методики з розвитку рухових 

якостей висококваліфікованих спортсменів бойового хортингу з метою отримання візуальної 

інформації для оптимізації навчально-тренувального процесу та удосконалення тактичної 

підготовки в змагальному періоді спортсменів. Педагогічне спостереження в нашій роботі 

проводилось з наступною метою: визначення рівня фізичного розвитку та фізичної 

підготовленості спортсменів; виявлення змісту тренувальних програм спортсменів бойового 

хортингу; вивчення особливостей організації і проведення спеціалізованих вправ для розвитку 

рухових якостей з метою визначення їх впливу на тренувальну і змагальну діяльність, а також 

на загальний стан фізичного розвитку та здоров’я спортсменів.  

У дослідженні нами були вибрані тести, поширені в спорті, більшість з яких 

рекомендовано різними авторами (Бойовий хортинг…, 2020; Довгань Н. Ю., 2020; 

Єрьоменко Е.А. та ін., 2020; Єрьоменко Е. А., 2020; Griban, G. et al., 2019; Dovgan, N., 2020; 

Dovgan, N. et al., 2021; Malynskyi, I. et al., 2020a; Malynskyi, I. et al., 2020b; Ostapenko, O. 

et al., 2020; Prontenko, K. et al., 2019).  

Оцінювання розвитку рухових якостей спортсменів бойового хортингу проводилося 

за 6 тестовими завданнями, а саме: 

1. Біг на 30 м «з високого старту» – виконувався за командою «На старт». Спортсмени 

ставали перед стартовою лінією у положенні високого старту. За сигналом стартера «Руш» 

тестуючи починали біг, долаючи якомога швидше дистанцію, не знижуючи темпу бігу перед 

фінішем. Час долання дистанції фіксували з точністю до 0,1 с. 

2. Стрибок у довжину з місця – учасник тестування ставав у вихідне положення: ноги на 

ширині плечей, пальці ніг за стартовою лінією. Зігнувши ноги в колінах, виконував мах руками 

назад, потім різко виносив їх уперед, і, відштовхнувшись двома ногами, стрибав вперед. 

Результат визначався від стартової лінії до точки торкання підлоги п’ятками. 

3. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи – учасник тестування набував положення 

упору лежачи, руки випрямлені й розведені на ширину плечей кистями вперед, тулуб і ноги 

утворюють пряму лінію, пальці ступнів упираються в підлогу. За командою «Можна» учасник 

починав ритмічно з повною амплітудою згинати і розгинати руки. Результат визначався за 

кількістю безпомилкових згинань і розгинань рук за одну спробу. 

4. Підтягування на поперечині – учасник тестування хватом зверху (долонями вперед) 

брався за перекладину на ширині плечей, потім робив вис на прямих руках. За командою 

«Руш», згинаючи руки, він підтягувався до такого положення, коли його підборіддя 

знаходилося безпосередньо над рівнем перекладини. Потім учасник повністю випрямляв руки, 

опускався у вихідне положення. Вправа повторювалася стільки разів, скільки це можливо. 

Результат визначався за кількістю безпомилкових підтягувань. 

5. Нахил уперед із положення сидячи – виконувався на підлозі. Учасник босоніж сідав 

так, щоб його п’ятки торкались лінії АБ. Відстань між п’ятками – 20-30 см, ступні були у 

вертикальному до підлоги положенні. Руки лежали на підлозі між колінами та долонями 

донизу. Партнер тримав ноги на рівні колін, щоб уникнути їх згинання. За командою «Руш» 

учасник тестування плавно нахилявся вперед, не згинаючи ніг і намагався дістати руками 

якомога далі. Результатом тестування була відмітка на перпендикулярній (відносно лінії АБ) 

лінії, до якої учасник досягав кінчиками пальців рук у сантиметрах і утримував протягом 2 с.  

6. «Човниковий» біг 4 х 10 м – виконувався на біговій доріжці, обмеженій двома 

паралельними лініями (відстань між ними 10 м). Учасник займав положення високого старту 

на стартовій лінії. За командою він пробігав 10 м до другої лінії, брав один із двох дерев’яних 

кубиків, що лежав у півколі, бігом повертався назад і клав його в стартове півколо (кидати 

кубик не дозволялося), знову біг у зворотному напрямі, повертався за наступним кубиком і 

клав його у стартове півколо. Результат визначався із моменту старту до моменту, коли 

учасник поклав другий кубик у півколо. 

Проведення педагогічного експерименту, як найважливішого засобу наукового пізнання, 

вимагало чіткості під час планування, послідовності введення нових умов, усунення сторонніх 
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впливів, визначення кількісних та якісних змін, що відбувалися під впливом 

експериментальної методики.  

На початку нашого дослідження було проведено констатувальний експеримент, у 

процесі якого під час педагогічних спостережень було отримано первинну інформацію про 

об’єкт досліджень, зокрема, було визначено: 

 структуру та зміст тактичної підготовки спортсменів бойового хортингу різної 

кваліфікації; 

 показники виконання техніко-тактичних дій в сутичках (у різних фазах) у процесі 

спортивної діяльності спортсменів бойового  хортингу;  

 кількісні та якісні показники індивідуальних техніко-тактичних дій спортсменів 

бойового хортингу під час офіційних сутичок із рівними суперниками; 

 рівень розвитку рухових якостей спортсменів бойового хортингу; 

У процесі констатуючого експерименту були розроблені сучасні засоби і методи 

розвитку рухових якостей у спортсменів бойового хортингу, особливості тактичної підготовки 

у змагальному періоді спортсменів бойового хортингу, а також визначено рівень фізичного 

розвитку і фізичної підготовленості за традиційною системою. Експериментальна програма 

включала широке використання загальнопідготовчих і спеціальних вправ, ізометричних та 

ізотонічних вправ, імітаційних вправ (з обтяженнями і без), із партнерами, рухливих ігор, із 

використанням тренажерних пристроїв та ін. 

Етапи організації дослідно-експериментальної роботи відповідають окресленій меті та 

відображають хід реалізації кожного поставленого завдання. З метою обґрунтування 

запропонованої нами експериментальної методики розвитку рухових якостей та визначення 

техніко-тактичної підготовки в спортивній діяльності спортсменів бойового хортингу був 

проведений експеримент на базі Громадської організації «Спортивний клуб Дзюдока». 

Це група спортсменів бойового хортингу, які займалися в той період. Вікова категорія –          

17-21 рік. Загальна кількість – 30 осіб (три групи). 

Дослідження проводили в чотири етапи: з 2019 по 2021 роки, а саме: 

Перший етап – (вересень, 2019 р. – грудень, 2019 р.) – підготовчий етап. Було проведено 

аналіз сучасної наукової та методичної літератури, контенту мережі Інтернет з обраної 

наукової проблеми, сформульовано мету, яку конкретизовано в завданнях, складено план 

дослідження, дібрано раціональні загально-педагогічні методи дослідження, вивчення 

методик у суміжних видах спорту, досвід провідних тренерів України, що дозволило в цілому 

оцінити стан проблеми та сформувати основу для розробки апробованої методики з розвитку 

фізичної підготовки та рівня техніко-тактичної підготовленості спортсменів бойового 

хортингу в періоді спортивної підготовки. 

Другий етап – (січень, 2020 р. – березень, 2020 р.) – констатуючий етап. Було проведено 

констатуючий експеримент. У результаті здійснено педагогічні спостереження під час 

тренувального процесу спортсменів бойового хортингу. Розроблено та апробовано методику 

формування тактичних знань і контролю техніко-тактичної підготовленості спортсменів 

бойового хортингу в змагальному періоді із застосуванням комп’ютерних програм.  

Заняття з групою досліджуваних проводилися в спеціалізованому тренувальному залі для 

єдиноборств на базі Громадської організації «Спортивний клуб Дзюдока». Ґрунтуючись на 

результатах констатуючого етапу дослідження (початок експерименту), запропонований нами 

методичний матеріал був спланований так, щоб заняття проводилися не менше 8-10 разів у 

тиждень (у залежності від кваліфікації спортсменів). Також, у залежності від періоду 

підготовки (підготовчий, змагальний, перехідний). Навантаження в них зростали по мірі росту 

тренованості організму. Тренувальні заняття проводилися в трьох групах (початківці, 

розрядники ІІ-І, кандидати в майстри спорту і Майстри спорту України) одночасно. Заняття 

складалися з трьох частин: підготовчої, основної і заключної, і мали тривалість                    

від 1,5-2,5 годин (у залежності від рівня спортсменів бойового хортингу). Ефективність занять 

за запропонованою методикою в групах спортсменів бойового хортингу досліджувалася 

шляхом порівняння динаміки середніх результатів функціональних і антропометричних 
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даних, контрольних нормативів. Обстеження спортсменів кожної групи проводилося у вересні 

2019 року, а наступне – в березні 2020 року. Прийом контрольних нормативів – 2 рази 

протягом півріччя. Аналіз виступів спортсменів у змаганнях відбувався не пізніше наступного 

тренування. Педагогічне спостереження здійснювалося постійно в процесі тренувальних 

занять. Було проведено первинну обробку отриманих даних. 

Третій етап – (квітень, 2020 р. – вересень, 2020 р.) – формуючий етап. Було проведено 

формуючий експеримент, визначено ефективність запропонованої методики розвитку 

рухових якостей та техніко-тактичної підготовки в спортивній діяльності спортсменів 

бойового хортингу; формування тактичних знань і контролю тактичної підготовленості за 

допомогою статистичної обробки отриманих даних, узагальнено результати дослідження та 

зроблено висновки. 

В основу нашого дослідження покладено піврічне спостереження за 30 спортсменами 

бойового хортингу. У дослідженні взяли участь: 10 – початківців; 10 – другого, першого 

розряду (ІІ, І); 10 – кандидатів у майстри спорту (КМС) і Майстрів спорту України (МСУ)     

17-21 років. Такий розподіл досліджуваних було викликано тим, що контингент спортсменів 

у секціях бойового хортингу складається, як правило, зі спортсменів різного рівня 

майстерності, з перевагою масових розрядів (всі займалися бойовим хортингом).  

Четвертий етап дослідження – (листопад, 2020 р. – січень, 2021 р.) – заключний етап. 

Визначення результативності проведеної дослідної експериментальної роботи. 

Сформульовано практичні рекомендації, представлено основні результати досліджень на 

наукових конференціях. Результати дослідження впроваджено в навчально-тренувальний 

процес для спортсменів бойового хортингу. 

На початковому етапі експерименту ми досліджували реакцію організму на традиційні 

тренувальні навантаження, проаналізували зміну функціональних і антропометричних 

показників, стан розвитку фізичної підготовки спортсменів бойового хортингу різної 

кваліфікації. Показники дихання і гемодинаміки на фізичне навантаження (у спокої) в 

спортсменів бойового хортингу відображено у Таблиці 1.  

 

Таблиця 1. Функціональні показники спортсменів бойового хортингу різної кваліфікації 

(у стані спокою) (X + S) 

 

Як, видно з даних Таблиці 1, у стані спокою, на першому етапі в спортсменів бойового 

хортингу ІІІ групи відбулося зменшення ЧСС на 7,81 % у порівнянні з ІІ групою спортсменів, 

і на 18,96 % – з І групою. Знизилася також частота дихання, відповідно на 15,38 %, і 38,46 %. 

Систолічний тиск збільшився з 115 ± 2,64 (І група) до 117 ± 1,30 (ІІ група) і 118 ± 1,62 

(ІІІ група). Діастолічний тиск у всіх режимах був нижче вихідного рівня у порівнянні 

з І групою на 6,15 %. Пульсовий тиск підвищився в усіх режимах на 13 %. Після навантаження 

№  

з/п 
 

Параметри 

Кваліфікація спортсменів бойового хортингу 

І група 

(початківці) 

ІІ група 

(ІІ-І розряди) 

ІІІ група 

(КМС, МСУ) 

1. Частота серцевих 

скорочень, уд/хв 
 

69,07 ± 2,12 
 

64,28 ± 2,04 
 

58,44 ± 1,98 

2. Частота дихання, 

кількість за 1 хв 
 

18,46 ± 0,96 
 

15,16 ± 1,74 
 

13,76 ± 0,84 

3. Систолічний тиск 

(СТ), мм рт.ст. 

 

115 ± 2,64 

 

117 ± 1,30 

 

118 ± 1,62 

4. Діастоличний тиск 

(ДТ), мм рт.ст. 
 

69 ± 1,50 
 

65 ± 1,44 
 

65 ± 1,58 

5. Пульсовий тиск 

(ПТ), мм рт.ст. 
 

46 ± 2,10 
 

52 ± 2,38 
 

52 ± 2,82 
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ЧСС зменшувалася в порівнянні з вихідними даними І групи – на 3,77 % з ІІ групою, і на 5,76 % 

з ІІІ групою.  

У Таблиці 1 визначено, що повернення пульсу до норми відбувалося швидше вихідних 

показників на 0,5 хв. та 0,8 хв. Систолічний тиск після навантаження знижується на 1,58 % у 

спортсменів ІІ групи, на 3,22 % у ІІІ групи в порівнянні з спортсменами І групи. Діастолічний 

тиск знизився відповідно на 18,64 % і 25 %. Пульсовий тиск зріс на 15,78 % у спортсменів 

ІІ групи та на 22,80 % (ІІІ група) що вказує на збільшення серцевого викиду під впливом 

тренувального навантаження. Усі позитивні зміни у групах між показниками у стані спокою і 

в процесі навантаження були статистично достовірні (І група – p + 0,05; ІІ група –p + 0,01; 

ІІІ група –p + 0,001).  

Середні дані функціонального обстеження (антропометричних показників) фізичного 

розвитку та тактичної підготовленості спортсменів бойового хортингу приведені в Таблиці 2. 

Як видно з Табл. 2 порівнюючи дані показники, виявлено що ЖЄЛ збільшується 

відповідно до кваліфікації спортсменів і становила 1330 мл., що на 31,29 % вище вихідного 

рівня початківців. Це створює передумови для покращання загальної і спеціальної 

витривалості, сили кидків, захватів. Збільшення життєвої ємкості легень сприяє більш 

повному і швидкому відновленню дихання в перервах між раундами, використання всього 

об’єму легень під час глибокого вдиху і видиху, що нормалізує дихальний цикл. Динаміка 

сили правої кисті збільшувалась, як у спортсменів ІІ групи, так і у спортсменів ІІІ групи і 

становила 16,85°% і 23,42°%, лівої – 10,51°% і 16,21°%. 

 

Таблиця 2. Антропометричні показники спортсменів бойового хортингу 

різної кваліфікації (X + S) 

 

Згідно з середніми даними маса тіла і довжина тіла, можна спостерігати, як змінюється 

маса тіла протягом усіх періодів вимірювання. У ІІ групі спортсменів відбулося зменшення 

на 3,61 %, а у ІІІ-й – на 4,73 %. Під впливом тренувальних навантажень на заняттях за 

традиційною системою довжина тіла у спортсменів бойового хортингу ІІ і ІІІ групи має 

тенденцію до незначного збільшення на 1,01 % і 3,37 %. 

Тренувальні заняття з бойового хортингу сприяють розвитку практично всіх рухових 

якостей – силових, швидкісних, координаційних, витривалості і гнучкості, а також 

удосконаленню функціональних систем організму, аеробних та анаеробних механізмів 

енергозабезпечення. А це вимагає посиленої уваги до фізичного розвитку спортсменів, 

особливо під час відбору та орієнтації на всіх етапах багаторічного вдосконалення, розробки 

індивідуальних програм тренувань і тактичної підготовки в період змагальної діяльності. Під 

фізичним розвитком потрібно розуміти комплекс ознак, які характеризують 

морфофункціональний стан організму, рівень розвитку рухових здібностей необхідних для 

його життєдіяльності (Бойовий хортинг…, 2020; Довгань Н. Ю., 2020; Єрьоменко Е. А. 

та ін., 2020; Єрьоменко Е. А., 2020). 

№  

з/п 

 

Параметри 

Кваліфікація спортсменів 

І група 

(початківці) 

ІІ група 

(ІІ-І розряди) 

ІІІ група 

(КМС, МСУ) 

1. Обвід грудної 

клітки, см 

5,02 ± 0,64 7,02 ± 0,56 7,18 ± 0,52 

2. Життєва ємкість 

легень, мл 

4250 ± 2,82 4950 ± 2,82 5580 ± 1,92 

3. Динамометрія кисті 

правої, кг 

62,16 ± 2,32 72,64 ± 1,98 76,72 ± 1,82 

лівої, кг 56,12 ± 2,64 62,02 ± 2,06 65,22 ± 2,26 

4. Маса тіла, кг 71,68 ± 2,18 69,18 ± 2,08 68,44 ± 1,86 

5. Довжина тіла, см 169,12 ± 2,62 171,58 ± 1,52 174,76 ± 1,48 
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Ці ознаки набувають особливої значущості на етапах попередньої і спеціалізованої 

базової підготовки, що пов’язано, насамперед, із визначенням здібностей спортсменів для 

досягнення високих спортивних результатів, перенесення високих тренувальних і змагальних 

навантажень у період змагальної діяльності. 

Фізична підготовленість визначається з допомогою показників розвитку рухових 

якостей, тому добір педагогічних тестів, що мають високі показники автентичності, дуже 

складне і важливе завдання, вирішення якого дозволяє ефективніше управляти тренувальним 

процесом спортсменів, а також покращувати тактичну підготовку у період змагальної 

діяльності. 

Не будь-які вимірювання можуть бути використані як тести, а тільки ті, які відповідають 

спеціальним вимогам, до яких відносяться стандартність, наявність системи оцінок, надійність 

та інформативність. Під час аналізу результатів комплексу тестових вправ порівнювалися 

середні показники спортсменів різних груп (Табл. 3). 

Отримані дані (Табл. 3) свідчать, що в спортсменів бойового хортингу ІІІ групи 

простежується збільшення всіх результатів, що характеризує як більший рівень тренованості, 

так і розвиток окремих рухових якостей. У бігу на 30 м, «човниковому» бігу показники 

покращилися відповідно на 2,58 % і 3,67 % порівняно з ІІ групою, на 4,95 % і 9,74 % – 

з ІІІ групою спортсменів бойового хортингу. За результатами стрибка в довжину з місця 

можна констатувати збільшення на 7,02 % порівняно зі спортсменами ІІ групи та 18,96 % – 

порівняно зі спортсменами І групи. Такі вправи, як згинання і розгинання рук в упорі лежачи, 

підтягування на поперечині характеризують силу м’язів рук і верхнього плечового пояса. 

Покращання цих показників свідчить про приріст сили як однієї з найважливіших рухових 

якостей спортсменів бойового хортингу відповідно на 43,49 % і 19,53 % (з ІІ групою) 

та 89,57 % і 76,58 % (з І групою). Результат нахилу тулуба вперед також покращився 

на 12 % порівняно з ІІ групою і на 44,48 % – з І групою спортсменів бойового хортингу. 

 

Таблиця 3. Показники розвитку рухових якостей у спортсменів бойового хортингу 

різної кваліфікації (X +S) 

№  

з/п 

 

Тестові вправи 

Кваліфікація спортсменів 

І група 

(початківці) 

ІІ група 

(ІІ–І розряди) 

ІІІ група 

(КМС, МСУ) 

1. Біг 30 м з високого 

старту, с 

4,87 ± 0,52 4,76 ± 0,34 4,64 ± 0,88 

2. Стрибок у довжину 

з місця, см 

212,46 ± 4,96 236,16 ± 3,74 252,76 ± 2,84 

3. Згинання і розгинання рук в 

упорі лежачи, разів 

 

28,02 ± 3,62 

 

37,02 ± 3,56 

 

53,12 ± 2,52 

4. Підтягування на 

поперечині, разів 

11,02 ± 2,34 16,28 ± 2,24 19,46 ± 2,08 

5. Нахил тулуба вперед з 

положення сидячи, см 

 

15,24 ± 3,82 

 

19,66 ± 2,48 

 

22,02 ± 2,86 

6. «Човниковий» біг 

4 х 10 м, с 

10,14 ± 0,62 9,58 ± 0,32 9,24 ± 0,26 

 

Важливе значення для оптимального вибору фізичних навантажень у процесі підготовки 

спортсменів бойового хортингу мають відомості про їх фізичну підготовленість. Вона є 

результатом фізичної активності спортсмена, його інтегральним показником, так як під час 

виконання фізичних вправ у взаємодію вступають практично всі органи й системи організму.  

За допомогою спеціальних вправ-тестів можна визначити рівень функціонування 

окремих систем організму, від яких безпосередньо залежить результат у фізичній вправі, що 

надає у тренувальних заняттях цілеспрямовано впливати на стимуляцію окремих систем, 

підвищуючи їх рівень діяльності. 
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Фізична підготовленість є одним із важливих напрямів формування спортивної 

майстерності, завдяки якій спортсмен з бойового хортингу має можливість реалізувати своє 

право на вибір технічних прийомів – з одного боку, а з іншого – спираючись на попередню 

фізичну підготовку, не тільки підвищувати її рівень, але й одночасно оволодіти основами 

методики розвитку рухових якостей, плануванням та управлінням навчально-тренувальним 

процесом, організацією проведення змагань, методикою проведення контролю за руховими 

якостями. 

Таким чином, у навчально-тренувальний процес повинні бути включені засоби, які 

дозволяють управляти фізичною підготовкою спортсменів бойового хортингу із 

використанням сучасних методів, а це потребує, перш за все, знань про закономірність 

розвитку рухливих якостей, що дає змогу визначати обраний обсяг засобів тренувального 

впливу, його співвідношення у процесі розвитку фізичної підготовки. 

Враховуючи різний рівень фізичної підготовленості спортсменів бойового хортингу, ми 

розробили співвідношення засобів ЗФП і СПФ окремо для кожної групи для річного циклу 

тренування (Табл. 4).  

Етап тактичної та технічної підготовки і зниження спортивної форми в перехідному 

періоді вимагає включення для підготовки початківців 55 % ЗФП і 45 % СФП, для спортсменів 

бойового хортингу ІІ-І розряду – 60 % ЗФП і 40 % СФП, а для КМС, МСУ – 55 % ЗФП 

і 45 % СФП. Етап відновлення працездатності в початківців проходить із застосуванням 

60 % ЗФП і 40 % СФП, у спортсменів І-ІІ розряду – 65 % ЗФП і 35 % СФП, а у КМС,              

МСУ – 60 % ЗФП і 40 % СФП. 

 

Таблиця 4. Співвідношення тренувальних засобів (у річному циклі) для спортсменів 

бойового хортингу різної кваліфікації, % 

 

Періоди, етапи річного циклу 

підготовки 

Рівень кваліфікації спортсменів  

бойового хортингу 

початківці IІ-І розряди КМС, МСУ 

ЗФП СФП ЗФП СФП ЗФП СФП 

1. Підготовчий період 

а) етап загально-розвиваючого 

тренування 

 

 

65 

 

 

35 

 

 

60 

 

 

40 

 

 

55 

 

 

45 

б) етап спеціальної підготовки та 

вдосконалення техніки 

 

55 

 

45 

 

50 

 

50 

 

45 

 

55 

2. Змагальний період 

а) етап стабілізації спортивної форми 

 

52 

 

48 

 

48 

 

52 

 

42 

 

58 

б) етап спортивної готовності  

45 

 

55 

 

40 

 

60 

 

30 

 

70 

3. Перехідний період 

а) етап технічної підготовки і 

зниження спортивної форми 

 

 

55 

 

 

45 

 

 

60 

 

 

40 

 

 

55 

 

 

45 

б) етап відновлення 

працездатності 
 

60 
 

40 
 

65 
 

35 
 

60 
 

40 

 

Таким чином, з підвищенням рівня кваліфікації в спортсменів бойового хортингу, питома 

вага тренувальних засобів спеціальної фізичної підготовки збільшується, а загальної фізичної 

підготовки – зменшується. Хаотичне застосування на тренувальних заняттях різних засобів не 

тільки не сприяє зросту працездатності, але й може негативно вплинути на стан здоров’я 

спортсменів. У цьому випадку організм сприймає навантаження як випадковий чинник і не 

відповідає на нього процесами адаптації. 

Тільки після багаторазового ритмічного повторення навантаження певного спрямування, 

коли нервова система сприймає його, встановлює, що цей режим є закономірністю, в організмі 

активно починають проходити адаптивні морфофункціональні процеси. Враховуючи різний 
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рівень фізичної підготовленості спортсменів бойового хортингу, ми розробили 

співвідношення засобів окремо для кожної рухової здібності (Табл. 5).  

 

Таблиця 5. Співвідношення тренувальних засобів для розвитку рухових здібностей 

(у мікроциклі) для спортсменів бойового хортингу різної кваліфікації 

 

Спрямованість 

вправ для 

розвитку 

рухових 

якостей 

Рівень кваліфікації спортсменів бойового хортингу 

початківці IІ – І розряди КМС, МСУ 

Кількість 

годин 

% від 

загальної 

тривалості 

Кількість 

годин 

% від 

загальної 

тривалості 

Кількість 

годин 

% від 

загальної 

тривалості 

швидкісних 4 16,66 20 22,73 25 20,83 

витривалість 3 12,50 12 13,64 20 16,67 

силових 6 25 22 25,00 35 29,17 

гнучкості 6 25 14 15,90 20 16,67 

координаційних 5 20,84 20 22,73 20 16,67 

Разом, годин 24 88 120 

 

З Таблиці 5 видно, що для початківців у навчально-тренувальному процесі під час 

розвитку швидкісних якостей необхідно 16,66 % часу від максимального, для спортсменів       

ІІ-І розряду – 22,73% і КМС, МСУ – 20,83%, відповідно для розвитку силових якостей – 25°%, 

25°%, 29°%. 

Засобами для розвитку координаційних здібностей у початківців визначено в обсязі 

20,84 % від загального часу, а в спортсменів ІІ-І розряду – 22,73 %, і лише в КМС і МСУ – 

16,77 %. Порівнюючи співвідношення тренувальних засобів для розвитку витривалості та 

гнучкості, спостерігаємо таку «картину», в спортсменів початківців відповідно такі показники 

12,50 % і 25 %, ІІ-І розряду – 13,64 % і 15,90 % та КМС, МСУ – 16,67 % і 16,67 %. 

Засобами для реалізації виконання завдань для розвитку рухових якостей був 

комплексний підхід, який передбачав поєднання різнобічних навантажень. Вправи 

підбиралися відповідно конкретним завданням із використанням допоміжних, спеціальних й 

змагальних вправ, рухливих ігор, колового тренування і використання тренажерних пристроїв. 

Послідовність розвитку рухових якостей на тренувальних заняттях була такою: спочатку 

давались вправи на швидкість і координацію, потім на силу, а в кінці – на витривалість. На 

кожному занятті 20-30 хв. відводили час на підготовчу, 45 хв. – на основну, 30 хв. – для 

розвитку рухових якостей і 15 хв. – на заключну частину. Найбільш специфічним елементом 

підготовчої частини заняття було виконання різних фізичних вправ, тобто, розминки. В 

розминці використовувалися розігріваючі вправи на нестандартному обладнанні (стінка, лава) 

тощо. 

Завдання основної частини відповідали завданням технічної підготовленості. Розвиток 

рухових якостей відбувався за розробленими методичними рекомендаціями. Завдання 

заключної частини заняття полягало у зниженні та поступовому припиненні рухової 

активності й фізичного навантаження для спортсменів бойового хортингу, а також 

функціонального і психологічного відновлення.  

У процесі експериментальної роботи широко використовувався змагальний метод, а 

також метод колового тренування. Фізичні вправи об’єднувалися в 4-6 станцій, інтервали 

відпочинку між станціями складали 10-15 с. На кожну станцію відводилося 5-6 хв. Частота 

пульсу під час виконання вправ коливалася в межах 130-170 уд/хв. 

Порівняльна характеристика фізичної підготовленості спортсменів бойового хортингу 

КМС, МСУ після експерименту наведена в Таблиці 6. 

Значне покращення результатів у КМС і МСУ відбулося в тестах підтягування на 

поперечині (13,46 %,), нахил тулуба вперед з положення сидячи (11,53 %), бігу на 30 м з 

високого старту (3,57 %,). Менший ріст результатів у згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи 
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(9,86 %), «човниковий» біг 4 х 10 м (1,42 %) і стрибка у довжину з місця (0,50 %), але це 

підвищення, не має достовірного характеру (p ± 0,05). 

 

Таблиця 6. Показники розвитку рухових здібностей у спортсменів бойового хортингу 

КМС, МСУ після експерименту ( X , S ) 

№ 

з/п 
 

Тестові вправи 

До 

експерименту 

Після 

експерименту 

Приріст 

% абс. 

1. Біг 30 м з високого старту, с 4,64 ± 0,88 4,48 ± 0,16** 3,57 0,16 

2. Стрибок у довжину з місця, 

см 

252,76 ± 2,84 254,04 ± 2,36 0,50 1,28 

3. Згинання і розгинання рук в 

упорі лежачи, разів 
 

53,12 ± 2,52 
 

58,36 ± 2,06 
 

9,86 
 

5,24 

4. Підтягування на поперечині, 

разів 

19,46 ± 2,08 22,08 ± 1,78** 13,46 2,62 

5. Нахил тулуба вперед з 

положення сидячи, см 

 

22,02 ± 2,86 

 

24,56 ± 1,84** 

 

11,53 

 

2,54 

6. «Човниковий» біг 4 х 10 м, с 9,24 ± 0,26 9,11 ± 0,18 1,42 0,13 

Примітка * – різниця між показниками статистично значуща на рівні p ± 0,05;   

** – різниця між показниками статистично значуща на рівні p ± 0,01. 

 

Таким чином, результати дослідження показують, що у спортсменів бойового хортингу 

(учнівська та студентська молодь (ч.) різної кваліфікації після експерименту мають вірогідно 

вищий рівень у розвитку силових і швидкісних здібностей та гнучкості в суглобах, які 

відносяться до провідних якостей в бойовому хортингу. Це свідчить про ефективність 

розробленої експериментальної методики й можливість її широкого впровадження в 

навчально-тренувальний процес підготовки спортсменів бойового хортингу (учнівська та 

студентська молодь, курсанти). 

Висновки. Порівняльний аналіз функціональних показників спортсменів бойового 

хортингу (учнівська та студентська молодь (ч.) різної кваліфікації виявив, що у 

висококваліфікованих спортсменів ІІІ групи (КМС, МСУ) відбулося зменшення ЧСС 

на 7,81 % у порівнянні з ІІ групою (ІІ-І розряди) спортсменів, і на 18,96 % – з І групою 

(початківці). Знизилася також частота дихання, відповідно на 15,38 %, і 38,46 %. Порівнюючи 

фізіологічні дані встановлено, що ЖЄЛ збільшується відповідно до кваліфікації спортсменів і 

становила 1330 мл, яка на 31,29 % вище вихідного рівня початківців спортсменів бойового 

хортингу. Динаміка сили правої кисті збільшувалась. Так у спортсменів ІІІ групи і 

становила 16,85 % і 23,42 %, лівої – 10,51 % і 16,21 %. Під впливом тренувальних навантажень 

на заняттях за традиційною системою довжина тіла у спортсменів бойового хортингу ІІ і 

ІІІ групи має тенденцію до незначного збільшення на 1,01 % і 3,37 % відповідно. 

Отримані дані (педагогічне тестування) з розвитку рухових якостей свідчать, що у 

спортсменів бойового хортингу ІІІ групи простежується збільшення всіх показників, що 

характеризує як більший рівень тренованості, так і розвиток окремих рухових якостей. У бігу 

на 30 м, «човниковому» бігу 4 х 10 м показники покращилися відповідно на 2,58 % і 3,67 % 

порівняно з ІІ групою, на 4,95 % і 9,74 % – з ІІІ групою висококваліфікованих спортсменів 

бойового хортингу.  

Перспектива подальших досліджень полягає в пошуку раціональних підходів 

удосконалення науково-методичних аспектів спортивної підготовленості спортсменів 

бойового хортингу різної статті та різної кваліфікації з метою ефективнішого виступу їх на 

визначених змаганнях, що дає можливість рекомендувати впровадження в навчально-

тренувальний процес на етапі спортивної підготовки.  
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З ДІТЬМИ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

METHODS OF CONDUCTING PHYSICAL EDUCATION CLASSES WITH OLDER 

PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

 

Обґрунтування актуальності проблеми. У зв’язку з підвищенням рівня захворюваності 

дітей у ранньому віці, занедбаним станом охорони здоров’я та погіршенням глобальної 

епідеміологічної ситуації в країні кількість дітей з відхиленням у психофізичному розвитку 

неухильно зростає. Значна частина з них − діти із затримкою психічного розвитку.  

Затримка психічного розвитку (ЗПР) − це певний пограничний стан, який знаходиться 

у межах норми і патології. Провідні фахівці в галузі педагогіки та психології зазначають, що 

ЗПР у дітей можна подолати за умови проведення своєчасних та адекватних педагогічних 

заходів.  

Дошкільна освіта дітей із ЗПР здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 10 квітня 2019 р. № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності 

інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти», Додатку до листа МОН від 12. 10. 2015 року 

№ 1/9-487 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних 

груп у дошкільних навчальних закладах» та за спеціальними програмами, серед яких найбільш 

розповсюдженою є «Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного 

розвитку від 3 до 7 років «Віконечко».  

Станом на сьогодні програма з фізичної культури для дітей дошкільного віку 

зорієнтована, загалом, на дітей без відхилень у психічному розвитку. Підготовка спеціалістів 

з фізичної культури для дошкільних закладів не включає в себе вивчення особливостей 

психофізичного розвитку дітей із ЗПР. Відсутність методичного матеріалу для організації 

занять з фізичної культури в інклюзивних групах або спеціальних дошкільних установах, де є 

групи дітей із ЗПР, змушує спеціалістів адаптувати існуючі програми із врахуванням 

можливостей своїх вихованців.  

Нерозробленість методики занять з фізичної культури для дітей старшого дошкільного 

віку із ЗПР і дала нам підставу для обрання теми дослідження. 

Аналіз актуальних досліджень із даної теми. Досвід у корекції психічних і 

психомоторних відхилень засобами фізичної культури накопичений у дослідженнях таких 

зарубіжних авторів, як, E. H. Tsai, W. I. Cichy, A. Rokita, T. Rzepa, W. Wyrick, T. Rzepa, та інші. 

Несприятливий вплив, який порушує процеси розвитку дитини, нерідко у формі ЗПР, 

досліджували І.°С. Подолянчук, І.°О. Осіпчук, М.°Г. Ригун, Т.°Т. Павлюк, С. Миронова, 

Н. Бахмат та інші. 

Особливості психічного розвитку дітей з нормальним психічним розвитком та його 

затримкою, обумовлені взаємодією генетичних і середових факторів вивчали 

Т.°П. Висковатова, В.°П. Гудонис, E.°H. Tsai, соціальних факторів Н.°А. Бастун, Т.°В. Сак, 

Е.°М. Мастюкова. 

Можливість подолати вади психофізичного розвитку при умові своєчасного проведення 

необхідних лікувально-корекційних заходів розглядали Т.°Д. Ільяшенко, Н.°А. Бастун, 

Т.°В. Сак, Е.°М. Мастюкова, Y Vokat та інші. 

Однак, відсутність методики занять з фізичної культури, спрямованої на корекцію 

психофізичного стану дітей старшого дошкільного віку із ЗПР і дала нам підставу для обрання 

теми нашого дослідження. 

Мета: розробити методику проведення занять з фізичної культури для дітей старшого 

дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити особливості рівня фізичного, психічного розвитку та фізичної 

підготовленості дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. 
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2. Визначити напрямки корекційної роботи на заняттях з фізичної культури та 

обґрунтувати використання ефективних засобів для корекції фізичного і психічного розвитку 

та фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного 

розвитку. 

3. Розробити методику проведення занять з фізичної культури для дітей старшого 

дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. 

Результати дослідження. 

1. Особливості фізичного розвитку дітей із затримкою психічного розвитку. 

У процесі досліджень нами був проведений аналіз обліку дітей-інвалідів по Сумській 

області з 2016 по 2021 рік. Дослідження показали, що кількість дітей дошкільного і шкільного 

віку із затримкою психічного розвитку неухильно збільшується із року в рік, що свідчить про 

актуальність та необхідність вивчення даної проблеми. 

Дошкільний вік вважається найважливішим періодом у процесі росту та розвитку 

дитини. Відомо, що відставання психомоторики у дітей несприятливо позначається на їх 

загальному розвитку. Тому виключно важливим заходом у плані корекції вад психічного 

розвитку у дітей є визначення рівня їх фізичного розвитку. 

Для визначення особливостей фізичного розвитку дітей із ЗПР ми вивчали 

антропометричні показники: довжину тіла, масу тіла, обхват грудної клітки (Табл. 1, 2). 

У результаті досліджень було встановлено, що за такими антропометричними 

показниками, як довжина та маса тіла, достовірних відхилень між дітьми із затримкою 

психічного розвитку і їх нормально розвинутими однолітками не спостерігалось. 

 

Таблиця 1. Антропометричні показники фізичного розвитку у хлопчиків 

Антропометричні показники Нормально розвинуті діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

n = 27 

Р 

X±σ X±σ 

Довжина тіла (см) 121,2±3,1 119,8±2,5 >0,05 

Маса тіла (кг) 21,2±3,8 20,5±2,2 >0,05 

Обхват грудної клітки (см) 61,3±3,1 57,3±2,9 <0,05 

 

Вивчаючи такий антропометричний показник, як обхват грудної клітки, ми встановили, 

що діти із затримкою психічного розвитку поступаються своїм одноліткам з нормальним 

інтелектом. Так, різниця між хлопчиками обох груп становила 6,5°% (р < 0,05), між 

дівчатками – 7,4°% (р < 0,05). 

 

Таблиця 2. Антропометричні показники фізичного розвитку у дівчаток 

Антропометричні показники Нормально розвинуті діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

n = 25 

Р 

X±σ X±σ 

Довжина тіла (см) 118,5±3,9 116,6±1,7 >0,05 

Маса тіла (кг) 19,5±2,9 18,8±2,7 >0,05 

Обхват грудної клітки (см) 59,2±2,4 54,8±2,5 <0,05 

 

При оцінці рівня фізичного розвитку за шкалами регресії на основі антропометричних 

показників оцінювали як гармонійний, так і дисгармонійний фізичний розвиток дітей. 

Результати наших досліджень показали, що майже 2/3 дітей із затримкою психічного розвитку 

мають дисгармонійний фізичний розвиток з недостатньою вагою, коли серед нормально 

розвинутих дітей – 1/3. На нашу думку, це можна пояснити тим, що діти із затримкою 

психічного розвитку менше рухаються на заняттях з фізичного виховання, займаються 

фізичними вправами у вільний від занять час на відміну від своїх нормально розвинутих 

однолітків.  
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Отже, у результаті наших досліджень було встановлено, що діти із затримкою психічного 

розвитку практично не відрізняються від своїх однолітків з нормальним інтелектом за такими 

антропометричними показниками, як довжина тіла і маса тіла. Статистично достовірну 

різницю в результатах антропометрії між дітьми обох груп ми отримали лише в показниках 

обхвату грудної клітки. Це може бути пов’язано з недостатньо розвинутою дихальною 

системою у дітей із затримкою психічного розвитку, але, на нашу думку, систематичні і 

цілеспрямовані корекційні заняття з фізичної культури допоможуть дітям із затримкою 

психічного розвитку у майбутньому подолати цей розрив зі своїми нормально розвинутими 

однолітками. 

2. Особливості психічного розвитку у дітей із затримкою психічного розвитку.  
Для успішної корекційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку дуже 

важливим є вивчення сформованості їх психічних функцій. 

Увага у дітей є однією з ведучих психічних функцій. На думку спеціалістів-психологів, 

властивості уваги найбільш важливі в процесі здійснення дітьми пізнавальної діяльності. 

Зміна провідних властивостей уваги є одним з основних умов зниження працездатності та 

зросту втоми у дітей. 

У наших дослідженнях ми враховували одні з основних властивостей уваги: розподіл і 

об’єм. 

Сформованість розподілу уваги ми визначали за результатами виконання методики 

“Знайди відмінності” (Табл. 3, 4).  

 

Таблиця 3. Показники сформованості уваги у хлопчиків 

 

Найменування тесту 

Хлопці Р 

Нормально розвинуті діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

n = 27 

X±σ X±σ 

“знайди відмінності” (к-ть знайдених 

відмінностей з 15) 

 

14,06±0,9 

 

7,70±0,8 

 

<0,05 

“Знайди перестановки” (к-ть помилок): 

а) на об’ємних предметах; 

 

0,74±0,5 

 

1,26±0,6 

 

<0,05 

б) на площинних предметах 0,86±0,6 1,37±0,5 <0,05 

 

Нормально розвинуті діти виявили практично всі відмінності, коли діти із затримкою 

психічного розвитку знайшли трохи більше половини предметів, які їм пропонувались, що 

склало в середньому на 6 відмінностей менше, ніж їх нормально розвинуті однолітки (р < 0,05). 

Це стосується як хлопчиків, так і дівчаток. Різниця між дітьми обох груп складала 45,2°% у 

хлопчиків і 44,4°% у дівчаток при р < 0,05. 

 

Таблиця 4. Показники сформованості уваги у дівчаток 

 

Найменування тесту 

Дівчата Р 

Нормально розвинуті діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

n = 25 

X±σ X±σ 

“знайди відмінності” (к-ть знайдених 

відмінностей з 15) 

 

14,0±0,8 

 

7,79±0,9 

 

<0,05 

“Знайди перестановки” (к-ть помилок):  

а) на об’ємних предметах; 

 

0,67±0,5 

 

1,28±0,5 

 

<0,05 

б) на площинних предметах 0,74±0,5 1,40±0,5 <0,05 
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Сформованість об’єму уваги у дітей визначали за допомогою методики “Знайди 

перестановки”. Враховувалась кількість помилок зроблених дітьми окремо на об’ємних і 

площинних предметах (див. Табл. 3, 4). 

Результати досліджень показали, що у нормально розвинутих дітей біля 1 помилки при 

знаходженні перестановок як на об’ємних, так і на площинних предметах. Діти із затримкою 

психічного розвитку зробили в 2 рази більше помилок (р < 0,05), ніж їх нормально розвинуті 

однолітки, при знаходженні перестановок як на об’ємних, так і на площинних. Ця тенденція 

спостерігається як у хлопчиків, так і у дівчаток. Різниця між дітьми обох груп складала 

70,3°% на об’ємних і 59,3°% на площинних у хлопчиків та 91,1°% і 89,2°% відповідно 

у дівчаток при р < 0,05. 

Аналіз результатів показав, що дітям обох груп було простіше виконувати завдання на 

об’ємних предметах, ніж на площинних. Це можна пояснити тим, що об’ємні предмети краще 

сприймаються дітьми і потребують меншої концентрації уваги, ніж площинні. 

Пам’ять. У наших дослідженнях велика увага приділялась вивченню однієї з 

найважливіших психічних функцій у пізнавальній діяльності – пам’яті. Нами вивчались 

наступні її види: короткочасна, довгострокова, зорова і асоціативна пам’ять. 

Короткочасна і довгострокова види пам’яті вивчались за допомогою методики 

“Запам’ятовування 10 слів” з наступним їх пред’явленням. 

Нормально розвинуті діти успішно впоралися із завданням і змогли запам’ятати більше 

половини слів, які їм були запропоновані (Табл. 5, 6). 

 

Таблиця 5. Показники сформованості пам’яті у хлопчиків 

 

Найменування тесту 

Нормально розвинуті діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

n = 27 

Р 

X±σ X±σ 

“Запам’ятовування 10 слів після 

І пред’явлення” (к-ть слів) 
5,810,6 4,590,5 <0,05 

“Запам’ятовування 10 слів після 

VІ пред’явлення” (к-ть слів) 
6,810,6 4,67 0,5 <0,05 

“Запам’ятовування геометричних 

фігур” (к-ть з 9 фігур) 
7,060,7 3,710,5 <0,05 

“Запам’ятовування лінійних фігур” 

(к-ть з 9 фігур) 
6,500,5 3,490,5 <0,05 

“Підбір асоціацій”  

(к-ть помилок з 10 карток) 
1,170,5 2,210,6 <0,05 

“Відтворення за асоціаціями слів” 

(к-ть помилок) 
1,090,4 2,150,7 <0,05 

 

На відміну від них, діти із затримкою психічного розвитку утримували в пам’яті менше 

слів, ніж їх нормально розвинуті однолітки. Різниця між хлопчиками обох груп після 

І пред’явлення склала 20°%, після VІ пред’явлення – 31,4% (р < 0,05), між дівчатками 

відповідно – 23°% і 36°% (р < 0,05). 

Хоча у дітей із затримкою психічного розвитку об’єм короткочасної пам’яті був нижчим, 

ніж у їх нормально розвинутих однолітків, але не дивлячись на це, даний вид пам’яті був 

найбільш сформований поряд з іншими. 

Зорова пам’ять у дітей вивчалась за допомогою методики “Запам’ятовування 

геометричних і лінійних фігур”. 

У дітей із затримкою психічного розвитку показники зорової пам’яті були знижені на 

відміну від нормально розвинутих дітей (див. Табл. 5, 6).  

Різниця між хлопчиками складала 47,5°% на геометричних фігурах і 46,3°% на лінійних 

фігурах (р < 0,05), між дівчатками відповідно 47,2°% і 47,9°% (р < 0,05). 
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Таблиця 6. Показники сформованості пам’яті у дівчаток 

 

Найменування тесту 

Нормально розвинуті діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

n = 25 

Р 

X±σ X±σ 

“Запам’ятовування 10 слів після 

І пред’явлення” (к-ть слів) 
5,870,6 4,520,5 <0,05 

“Запам’ятовування 10 слів після 

VІ пред’явлення” (к-ть слів) 
6,940,6 4,440,5 <0,05 

“Запам’ятовування геометричних 

фігур” (к-ть з 9 фігур) 
7,120,6 3,760,7 <0,05 

“Запам’ятовування лінійних фігур” 

(к-ть з 9 фігур) 
6,500,7 3,390,5 <0,05 

“Підбір асоціацій”  

(к-ть помилок з 10 карток) 
1,150,4 2,250,5 <0,05 

“Відтворення за асоціаціями слів” 

(к-ть помилок) 
0,970,5 2,140,5 <0,05 

 

Досліджуючи асоціативну пам’ять, ми встановили, що нормально розвинуті діти робили 

в середньому 1 помилку при виборі асоціації і наступному відтворенні за ними слів 

(див. Табл. 5, 6). У дітей із затримкою психічного розвитку кількість помилок при виборі 

асоціацій і наступному відтворенні слів перевищувала рівень їх нормально розвинутих 

однолітків. Різниця між хлопчиками складала 88,9°% у виборі асоціацій і 97,3°% (р < 0,05) у 

наступному їх відтворенні, між дівчатками спостерігалась подібна тенденція.  

У результаті дослідження кількості помилок при виборі асоціацій і відтворенню за ними 

слів було виявлено, що у дітей із затримкою психічного розвитку виникали труднощі у 

відібранні асоціацій за словами, які вони запам’ятали, ніж їх відтворення. Це можливо 

пов’язано з недоліками сформованості процесів мислення. 

Мислення. Враховуючи дані літературних джерел про недостатню сформованість 

процесів мислення у дітей із затримкою психічного розвитку, ми досліджували загальні 

показники даної психічної функції у дітей із затримкою психічного розвитку та їх нормально 

розвинутих однолітків. 

Для визначення показників мислення у дітей ми вивчали сформованість процесів аналізу 

і синтезу, узагальнення та просторового мислення.  

Досліджуючи сформованість процесів аналізу і синтезу, ми використовували найбільш 

легку серію (серія А) матриць Дж. Равена. 

Аналіз результатів показав, що нормально розвинуті діти досить швидко виконували 

завдання які їм пропонувались. Для дітей із затримкою психічного розвитку вирішення 

поставлених перед ними завдань було досить складним. Вони виконували в середньому 

на 5 завдань менше ніж нормально розвинуті діти (р < 0,05). Така тенденція спостерігалась як 

у хлопчиків, так і у дівчаток (Табл. 7, 8). Різниця між дітьми обох груп складала 44,5°% при 

р < 0,05. 

Для визначення сформованості процесів узагальнення ми використовували шість завдань 

за методикою Т.°П.°Вісковатової (2001 р.) 

Нормально розвинуті діти виконали завдання досить легко, на відміну від дітей із 

затримкою психічного розвитку.  

Результати у дітей із затримкою психічного розвитку відставали від нормально 

розвинутих дітей у середньому в 2 рази (р < 0,05), як у хлопчиків, так і у дівчаток 

(див. Табл. 7, 8). Різниця між дітьми обох груп складала 46,8°% при р < 0,05. Однією із 

складових просторового мислення є зорово-просторове орієнтування, яке ми визначали як на 

об’ємних, так і на площинних предметах. У наших дослідженнях ми використали 

загальновідому методику з кубиками Кооса.  
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Таблиця 7. Показники сформованості мислення у хлопчиків 

 

Найменування тесту 

Нормально розвинуті діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

n = 27 

Р 

X±σ X±σ 

“Матриці Дж. Равена” 

(к-ть рішень з 12 завдань) 

 

10,620,9 

 

5,890,8 

 

<0,05 

“Проба на узагальнення” 

(к-ть узагальнень з 6 завдань) 

 

5,560,5 

 

2,96 0,5 

 

<0,05 

Просторове мислення і 

конструктивна діяльність (сек.): 

а) на об’ємних предметах 

 

 

89,574,3 

 

 

204,8918,6 

 

 

<0,05 

б) на площинних предметах (в 

трьох категоріях складності) 

 

68,064,9 

 

155,9715,6 

 

<0,05 

 

Нормально розвинуті діти виконували завдання в середньому на 1,5-2 хвилини швидше, 

ніж діти із затримкою психічного розвитку (р < 0,05). Дані результати стосуються як 

хлопчиків, так і дівчаток (див. Табл. 7, 8). Представлені вище дані знаходять підтвердження і 

у використанні методики “Склади малюнок”, завдання якої виконувались на площинних 

предметах і мають три категорії складності. 

У дітей обох груп спостерігається збільшення часу виконання завдань за мірою їх 

ускладнення. Нормально розвинуті діти виконали завдання на 1,5 хвилини швидше (р < 0,05), 

ніж діти із затримкою психічного розвитку як хлопчики, так і дівчатка (див. Табл. 7, 8).  

 

Таблиця 8. Показники сформованості мислення у дівчаток 

 

Найменування тесту 

Нормально розвинуті діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

n = 25 

Р 

X±σ X±σ 

“Матриці Дж. Равена” 

(к-ть рішень з 12 завдань) 
10,621,0 5,890,9 <0,05 

“Проба на узагальнення” 

(к-ть узагальнень з 6 завдань) 
5,810,4 3,090,5 <0,05 

Просторове мислення і 

конструктивна діяльність (сек.): 

а) на об’ємних предметах 

 

99,464,4 

 

213,8818,1 

 

<0,05 

б) на площинних предметах 

(в трьох категоріях складності) 
68,213,8 150,6311,1 <0,05 

 

Отже, результати наших досліджень свідчать про те, що сформованість показників 

мислення у дітей із затримкою психічного розвитку була найбільш низькою поряд з іншими 

психічними показниками.  

Таким чином, можна зробити висновок, що у дітей старшого дошкільного віку із 

затримкою психічного розвитку рівень сформованості основних психічних функцій нижчий, 

ніж у нормально розвинутих дітей, що визначає і впливає на затримку психічного розвитку. 

Особливо це стосується такого показника, як просторове мислення і конструктивна діяльність, 

де результати тестування у дітей із затримкою психічного розвитку були найгіршими, поряд з 

показниками нормально розвинутих дітей. 

3. Особливості фізичної підготовленості дітей із затримкою психічного розвитку 

Виключно важливим заходом у плані корекційної роботи з дітьми із затримкою 

психічного розвитку є вивчення рівня їх фізичної підготовленості. 

З метою визначення особливостей фізичної підготовленості дітей із затримкою 

психічного розвитку, було проведене тестування дітей старшого дошкільного віку із ЗПР та їх 
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нормально розвинутих однолітків за методикою Ю.°К.°Чернишенко (1998 р.), яке охопило всі 

основні рухові якості людини: силу, швидкість, спритність, гнучкість, витривалість. 

Про рівень розвитку сили у дітей ми судили за результатами кистьової динамометрії (кг), 

стрибка у довжину з місця (м), метанням набивного м’яча із-за голови (м), піднімання прямих 

ніг лежачи на спині за 10 секунд (раз), метання мішечка з піском (м), утримання набивного 

м’яча в прямих руках (с) у хлопчиків і вис на перекладині на зігнутих руках (с) у дівчаток 

(Табл. 9, 10). 

 

Таблиця 9. Показники сили у хлопчиків 

 

Найменування тесту 

Нормально розвинуті діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

n = 27 

Р 

X±σ X±σ 

Динамометрія (кг) 9,320,2 8,950,2 <0,05 

Стрибок у довжину з місця (см) 1,030,1 0,920,1 <0,05 

Метання набивного м’яча (м) 1,450,1 1,290,1 <0,05 

Піднімання прямих ніг за 10 сек. (раз) 5,810,8 4,440,6 <0,05 

Метання мішечка з піском (м) 5,50,7 4,890,4 <0,05 

Утримання набивного м’яча (с) 0,810,2 0,620,2 <0,05 

 

Порівнюючи показники швидкісно-силових здібностей у дітей, ми встановили, що діти 

із затримкою психічного розвитку достовірно відставали від своїх нормально розвинутих 

однолітків.  

Так, різниця в результатах тесту стрибка у довжину з місця у хлопчиків складала 10,7°% 

(р < 0,05), у дівчаток вона була дещо більшою і складала 12,7°% (р < 0,05). 

 

Таблиця 10. Показники сили у дівчаток 

 

Найменування тесту 

Нормально розвинуті діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

n = 25 

Р 

X±σ X±σ 

Динамометрія (кг) 8,620,1 8,400,1 <0,05 

Стрибок у довжину з місця (см) 1,10,1 0,960,1 <0,05 

Метання набивного м’яча (м) 1,490,1 1,250,1 <0,05 

Піднімання прямих ніг за 10 сек. (раз) 6,561,1 5,240,7 <0,05 

Метання мішечка з піском (м) 4,910,5 4,390,2 <0,05 

Вис на перекладині (с) 11,711 11,121 >0,05 

 

За результатами тесту метання набивного м’яча ми також спостерігали достовірну 

різницю між показниками нормально розвинутих дітей і їх однолітків із затримкою психічного 

розвитку. Відставання за даними показниками у хлопчиків із затримкою психічного розвитку 

складало 11°% (р < 0,05), у дівчаток − 12,1°% (р < 0,05). 

Подібна різниця спостерігалась у тесті метання мішечка з піском, де різниця між 

нормально розвинутими хлопчиками і хлопчиками із затримкою психічного розвитку 

складала 11,1°% (р < 0,05), між дівчатками – 10,6°% (р < 0,05). 

Досить значна різниця між нормально розвинутими дітьми і дітьми із затримкою 

психічного розвитку спостерігались у тесті піднімання прямих ніг за 10 секунд (раз), де у 

хлопчиків вона складала 23,6°% (р < 0,05), у дівчаток − 20,1°% (р < 0,05). 

Аналіз показників силової витривалості у хлопчиків показав, що діти із затримкою 

психічного розвитку значно поступаються своїм одноліткам з нормальним психічним 

розвитком. Так, різниця в результатах тесту утримання набивного м’яча складала 23,5°% 

(р < 0,05). За результатами тесту вис на зігнутих руках на перекладині у дівчаток достовірної 

різниці між обома групами дітей не спостерігалось. 
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Найменший ступінь відмінностей у дітей із затримкою психічного розвитку по 

відношенню до своїх нормально розвинутих однолітків спостерігався в показниках силових 

здібностей. Так, за результатами тесту кистьової динамометрії різниця між хлопчиками обох 

груп складала 4°% (р < 0,05), між дівчатками – 2,6°%.  

Таким чином, рівень розвитку сили у дітей із затримкою психічного розвитку значно 

нижчий, ніж у їх нормально розвинутих однолітків. Особливо це стосується випробувань на 

швидкісно-силову роботу, де потрібна велика скоординованість рук і ніг. 

Про рівень розвитку швидкості у дітей ми судили за результатами тестів у хлопчиків: 

10 метрів з ходу (с), переміщення перехресним кроком 10х3°м (с), постукування двома 

руками (с), присідання за 10 секунд (раз); у дівчаток: біг 10 метрів з ходу (с), човниковий 

біг 10х3 (с), згинання-розгинання ніг лежачи 10 раз (с), згинання-розгинання пальців рук 

10 раз (с), присідання 10 раз (с) (Табл. 11, 12). 

 

Таблиця 11. Показники швидкості у хлопчиків 

 

Найменування тесту 

Нормально розвинуті 

діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

 

n = 27 

Р 

X±σ X±σ 

Біг 10 м з ходу (с) 2,070,1 2,450,2 <0,05 

Пересування перехресним кроком 10х3 м (с) 14,110,6 18,531,4 <0,05 

Постукування двома руками (с) 1,450,1 5,111,3 <0,05 

Присідання за 10 сек. (раз) 11,061,1 7,631 <0,05 

 

Аналіз швидкості в тесті біг 10 метрів з ходу у дітей дозволив зробити висновок, що діти 

із затримкою психічного розвитку достовірно поступалися своїм нормально розвинутим 

одноліткам. Між хлопчиками різниця складала 18,4°% (p < 0,05), між дівчатками трохи 

менше – 14°% (p < 0,05).  

 

Таблиця 12. Показники швидкості у дівчаток 

 

Найменування тесту 

Нормально розвинуті 

діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

 

n = 25 

Р 

X±σ X±σ 

Біг 10 м з ходу (с) 2,150,1 2,450,2 <0,05 

Човниковий біг 10х3м (с) 17,330,6 22,271,7 <0,05 

Згинання і розгинання ніг 10 раз (с) 8,700,8 13,671,4 <0,05 

Згинання і розгинання пальців рук 10 раз (с) 3,810,2 7,730,9 <0,05 

Присідання 10 раз (с) 9,811 16,751,3 <0,05 

 

Порівнюючи результати тестів переміщення перехресним кроком у хлопчиків і 

човниковий біг у дівчаток, ми встановили, що діти із затримкою психічного розвитку значно 

відстають від своїх нормально розвинутих однолітків. Різниця у хлопчиків складала 31,3°% 

(p < 0,05), у дівчаток трохи менше – 28,5°% (p < 0,05). 

Однією з форм прояву швидкості рухів є максимально можлива їх частота. Проведення 

тесту постукування двома руками у хлопчиків та згинання-розгинання пальців у дівчаток 

дозволило виявити достовірно знижені результати у дітей із затримкою психічного розвитку 

у порівнянні зі своїми нормально розвинутими однолітками. Так хлопчики із ЗПР у 3,5 рази 

відставали від своїх нормально розвинутих однолітків (p < 0,05), дівчатка із ЗПР − у 4 рази 

(p < 0,05) за даними показниками. 

Досить значне відставання дітей із ЗПР від своїх нормально розвинутих однолітків ми 

спостерігали і при порівнянні результатів тестів присідання за 10 сек. (раз) у хлопчиків, 
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присідання 10 раз (с) та згинання-розгинання ніг (с) у дівчаток. Між хлопчиками обох груп 

різниця складала 31°%, між дівчатками відповідно – 70,7°% і 57,1°% (p < 0,05). 

Таким чином, можна зробити висновок, що рівень сформованості швидкісних здібностей 

у дітей із затримкою психічного розвитку набагато нижчий від їх нормально розвинутих 

однолітків. Особливо це стосується тестів, де потрібна велика скоординованість рухів, що 

характеризує координаційні здібності. 

Серед фізичних якостей спритність, з точки зору психології, займає особливе значення, 

тому ми поставили собі за мету визначити її особливості у дітей із затримкою психічного 

розвитку. Для визначення спритності у дітей Ю.°К.°Чернишенко (2008°р.) пропонує наступні 

тестові завдання: кидок м’яча у ціль (раз), ходьба по прямій лінії із закритими очима (м), 

відведення правої руки в бік (градус) у хлопчиків, відведення правої ноги в бік (раз), 

комплексна координаційна вправа (бал) (Табл. 13, 14). 

 

Таблиця 13. Показники спритності у хлопчиків 

 

Найменування тесту 

Нормально розвинуті 

діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

 

n = 27 

Р 

X±σ X±σ 

Кидок м’яча у ціль (раз) 4,560,5 0,980,7 <0,05 

Ходьба по прямій лінії (м) 3,020,2 2,020,2 <0,05 

Відведення правої руки в бік (градус) 10,871,2 17,593,8 <0,05 

Відведення правої ноги в бік (градус) 39,812,5 33,612,4 <0,05 

Комплексна координаційна вправа (бал) 9,250,7 3,951,3 <0,05 

 

Порівнюючи показники точності відтворення м’язових зусиль, ми встановили, що діти із 

затримкою психічного розвитку значно відстають від нормально розвинутих дітей того ж віку. 

Так, різниця в результатах тесту кидок м’яча у ціль у хлопчиків складала 78,5°% (р < 0,05), у 

дівчаток – 78°% (р < 0,05).  

 

Таблиця 14. Показники спритності у дівчаток 

 

Найменування тесту 

Нормально розвинуті 

діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

 

n = 25 

Р 

X±σ X±σ 

Кидок м’яча у ціль (раз) 4,370,7 0,960,9 <0,05 

Ходьба по прямій лінії (м) 7,310,7 2,880,7 <0,05 

Відведення правої ноги в бік (градус) 35,752,3 28,31,4 <0,05 

Комплексна координаційна вправа (бал) 9,250,6 4,050,8 <0,05 

 

Одним із компонентів цієї якості є здібність зберігати стійкість тіла як в статиці, так і в 

динаміці. При тестуванні дітей за тестом ходьба по прямій лінії, ми встановили, що рівень 

розвитку показників рівноваги тіла у динаміці у дітей із затримкою психічного розвитку 

значно нижчий, ніж у їх нормально розвинутих однолітків. Різниця в хлопчиків 

складала 33,1°% (p < 0,05), у дівчаток – 60,6°% (p < 0,05).  

Дівчатка із затримкою психічного розвитку не тільки поступалися своїм одноліткам з 

нормальним інтелектом, але і мали набагато гірші результати в порівнянні з хлопчиками із 

затримкою психічного розвитку. Це можна пояснити тим, що нормально розвинуті дівчатка 

набагато краще виконують це завдання в порівнянні з нормально розвинутими хлопцями тоді, 

коли дівчатка із затримкою психічного розвитку за результатами цього тесту не відрізняються 

від хлопчиків із затримкою психічного розвитку. 
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Ще одним із компонентів спритності є точність просторових переміщень. Результати 

тесту відведення правої ноги в бік у хлопчиків і дівчаток і відведення правої руки в бік (градус) 

у хлопчиків дозволили встановити, що діти із затримкою психічного розвитку мають нижчі 

показники ніж їх нормально розвинуті однолітки. У хлопчиків різниця відповідно 

складала 15,6°% та 61,8°% (p < 0,05), у дівчаток – 20,8°% (p < 0,05). 

Аналіз рівня комплексного прояву координаційних здібностей у дітей показав, що 

нормально розвинуті діти виконували вправу в середньому на 9 балів, коли діти із затримкою 

психічного розвитку лише на 4 бали. Дівчата із затримкою психічного розвитку мали трохи 

менше помилок при виконанні завдання ніж хлопці цієї ж групи. Різниця показників 

нормально розвинутих дітей і дітей із затримкою психічного розвитку у хлопчиків складала 

57,3°% (р < 0,05), у дівчаток трохи менше – 56,2°% (р < 0,05). 

Таким чином, можна зробити висновок, що діти із затримкою психічного розвитку мають 

значно гірші показники спритності в порівнянні зі своїми нормально розвинутими 

однолітками. Особливо це стосується точності відтворення м’язових зусиль (кидок м’яча 

у ціль), комплексного прояву координаційних здібностей (комплексна координаційна вправа), 

точності просторових переміщень (відведення правої руки у бік у хлопчиків), а також 

динамічної рівноваги (ходьба по прямій лінії у дівчаток). 

Однією із необхідних рухових якостей людини є гнучкість. Вона характеризує ступінь 

рухливості у суглобах і стан м’язової системи. Недостатньо розвинена гнучкість ускладнює 

координацію рухів, лімітує можливості просторових переміщень тіла і його сегментів. 

Про гнучкість у дітей ми судили за результатами тестів: нахил вперед, стоячи 

активний (см), нахил вперед, сидячи пасивний (см), викрут у плечових суглобах з 

гімнастичною палкою у руках (см), міст із положення лежачи на спині (см) (Табл. 15, 16). 

 

Таблиця 15. Показники гнучкості у хлопчиків 

 

Найменування тесту 

Нормально розвинуті 

діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

 

n = 27 

Р 

X±σ X±σ 

Нахил вперед стоячи активний (см) 6,942,9 2,781,6 <0,05 

Нахил вперед сидячи пасивний (см) 16,192,4 12,991,8 <0,05 

Викрут у плечових суглобах (см) 66,373,9 72,844,7 <0,05 

Міст з положення лежачи на спині (см) 50,443,1 53,463,5 >0,05 

 

Вивчаючи показники активної гнучкості у дітей, було встановлено, що хлопчики із 

затримкою психічного розвитку значно поступаються своїм нормально розвинутим 

одноліткам. Різниця в хлопчиків складала 59,9°% (р < 0,05), у дівчаток – 52,4°% (р < 0,05).  

Аналізуючи показники пасивної гнучкості ми встановили значно меншу різницю між 

дітьми із затримкою психічного розвитку і нормально розвинутими дітьми у порівнянні з 

попереднім тестом. Різниця в показниках даного тесту складала 19,8°% (р < 0,05) у хлопчиків 

і 30,2°% (р < 0,05) у дівчаток. 

 

Таблиця 16. Показники гнучкості у дівчаток 

 

Найменування тесту 

Нормально розвинуті діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

n = 25 

Р 

X±σ X±σ 

Нахил вперед стоячи активний (см) 6,812,7 3,242,3 <0,05 

Нахил вперед сидячи пасивний (см) 18,941,4 13,231,6 <0,05 

Викрут у плечових суглобах (см) 69,754,3 70,682,1 >0,05 

Міст з положення лежачи на спині (см) 49,564,9 51,372,8 >0,05 
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Це можна пояснити відсутністю належної уваги у вихователів до цього показника 

фізичної підготовленості, що в майбутньому можна подолати при використанні відповідних  

засобів фізичної культури для дітей із затримкою психічного розвитку. 

Дуже важливим показником гнучкості є рухомість у плечових суглобах і хребті. 

Аналізуючи показники тестових завдань викрут в плечових суглобах і міст, ми прийшли до 

висновку, що діти із затримкою психічного розвитку не мають достовірної різниці в цих 

показниках (p > 0,05) поряд зі своїми нормально розвинутими однолітками, крім тесту викрут 

у плечових суглобах у хлопчиків (p < 0,05), де вона була досить невеликою (9,7°%) поряд з 

іншими показниками гнучкості. 

Таким чином, можна зробити висновок, що діти із затримкою психічного розвитку мають 

нижчі показники розвитку гнучкості поряд зі своїми нормально розвинутими однолітками. На 

нашу думку, це не є результатом анатомо-фізіологічних відмінностей між двома групами 

дітей, а лише педагогічної занедбаності з боку методистів з фізичного виховання, які не 

приділяють належної уваги до розвитку цієї рухової якості у дітей із ЗПР. 

Не менш важливою руховою якістю, яка потребує вдосконалення у дітей дошкільного 

віку є витривалість. Інформацію про витривалість у дітей ми отримали за допомогою тестів: 

біг до першої зупинки (с), біг 120 метрів (с). В обох випадках фіксувався час пробігання 

(Табл. 17, 18).  

 

Таблиця 17. Показники витривалості у хлопчиків 

 

Найменування тесту 

Нормально розвинуті діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

n = 27 

Р 

X±σ X±σ 

Біг до першої зупинки (с) 85,751,1 86,101,4 >0,05 

Біг 120 м (с) 28,080,6 29,090,9 <0,05 

 

При визначенні загальної витривалості у дітей, ми встановили, що діти із затримкою 

психічного розвитку мають гірші результати ніж їх нормально розвинуті однолітки. 

Статистично достовірну різницю ми отримали в тесті біг 120 метрів, де вона у хлопчиків 

складала 3,6°% (р < 0,05), у дівчаток – 3,8°% і в тесті біг до першої зупинки (с) у дівчаток, де 

різниця  складала 1,4°% (р < 0,05). 

 

Таблиця 18. Показники витривалості у дівчаток 

 

Найменування тесту 

Нормально розвинуті діти 

n = 32 

Діти із ЗПР 

n = 25 

Р 

X±σ X±σ 

Біг до першої зупинки (с) 80,570,8 81,690,8 <0,05 

Біг 120 м (с) 27,930,8 28,980,9 <0,05 

 

Таким чином, отримані результати свідчать про те, що діти із затримкою психічного 

розвитку досить мало відрізняються за даними показниками від нормально розвинутих дітей 

у порівнянні з іншими руховими якостями. 

Отже, показники фізичної підготовленості дітей із затримкою психічного розвитку нижчі 

від показників їх нормально розвинутих однолітків, про що свідчать результати наших 

досліджень. Особливо це стосується таких фізичних якостей, як швидкість та спритність, де 

різниця між показниками нормально розвинутих дітей та дітей із затримкою психічного 

розвитку була найбільшою поряд з іншими показниками фізичної підготовленості. 

4. Методика проведення корекційних занять з фізичного виховання дітей старшого 

дошкільного віку із затримкою психічного розвитку. 

Враховуючи отримані дані попереднього розділу щодо особливостей фізичного, 

психічного розвитку і фізичної підготовленості дітей старшого дошкільного віку із ЗПР, нами 
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була розроблена і запропонована методика корекційних занять з фізичного виховання для 

дітей даної категорії. 

Фізичне виховання, стосовно до системи спеціальних корекційних дошкільних закладів, 

ми розуміли як навчально-педагогічний процес, спрямований на навчання руховим діям, 

керування розвитком фізичних якостей і на корекцію рухових порушень та психічних функцій, 

які мають діти старшого дошкільного віку із ЗПР. 

Основна мета занять з дітьми старшого дошкільного віку із ЗПР 

Особлива увага на цьому етапі розвитку приділялась корекції вад фізичного, психічного 

розвитку і фізичної підготовленості, розвитку дитини в цілому та підготовці її до шкільного 

навчання. 

До основних завдань належали: 

1. Оздоровчі завдання: 

- зміцнення фізичного і психічного здоров'я дитини; 

- удосконалення функцій організму;  

- підвищення фізичної та розумової працездатності; 

- формування правильної постави. 

2. Навчальні завдання: 

- розвиток необхідних умінь і навичок у основних рухах засобами фізичного виховання; 

- розвиток рухових якостей (спритності, швидкості, сили, гнучкості, витривалості); 

- отримання необхідних знань і уявлень у галузі фізичного виховання. 

3. Виховні завдання: 

- виховання, за допомогою ігрової та змагальної діяльності, таких особистісних якостей, 

як сміливість, дисциплінованість, чесність, взаємодопомога, працелюбність, відповідальність 

та ін.); 

- виховання у дітей позитивних емоцій, життєрадісність, розвиток уміння швидко долати 

негативний психічний стан; 

- виховання вміння творчо ставитися до отриманих знань і навичок у своїй руховій 

діяльності; 

- прищеплення гігієнічних навичок, які пов'язані із заняттями фізичним вихованням; 

- виховання інтересу до активної діяльності та формування потреби в систематичних 

заняттях фізичними вправами. 

4. Корекційні завдання: 

- корекція порушень психофізичного розвитку дитини; 

- цілеспрямований розвиток таких фізичних якостей, як швидкість та спритність, які за 

нашими дослідженнями відстають від нормально розвинутих дітей і мають високу 

кореляційну залежність з показниками психічного розвитку; 

- розвиток статичної і динамічної рівноваги, орієнтування у просторі; 

- розвиток пізнавальної сфери, уява, творчих здібностей. 

Кінцевий результат цього етапу педагогічного процесу передбачав досягнення дітьми, з 

менш вираженими порушеннями розвитку, стандарту готовності до навчання в масовій школі, 

який виявляється у відповідності рівня довільної поведінки до вікової норми та навчальної 

мотивації, сформованості інтелектуальної діяльності, обсягу знань та уявлень про 

навколишній світ. Дітей, які за цими показниками виявляли характерну для затримки 

психічного розвитку неготовність до навчання в масовій школі, рекомендували до спеціальної 

школи або класів інтенсивної педагогічної корекції для дітей із затримкою психічного 

розвитку. 

Здійсненню завдань фізичного виховання дітей старшого дошкільного віку із ЗПР 

сприяло створення оптимального рухового режиму в дитячому садку. Його основу, крім 

занять з фізичного виховання, складали щоденні заняття фізичними вправами та іграми в 

різних формах (під керівництвом вихователя, у процесі самостійної рухової діяльності дітей) 

у режимі дня дошкільного закладу.  
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У фізичному вихованні дітей із ЗПР ми використовували загальнодидактичні принципи 

(свідомість і активність, індивідуалізація, доступність, наочність, послідовність і 

систематичність, варіативність навантаження), враховуючи особливості психофізичного 

розвитку даної категорії дітей. 

Принцип свідомості і активності. Однією із головних причин, яка не дозволяла 

багатьом з дітей старшого дошкільного віку із ЗПР засвоїти програму дитячого садка, мати 

достатню фізичну підготовленість і фізичний розвиток, а також отримувати необхідну 

корекційну допомогу в розвитку психічних якостей було неусвідомлене виконання рухової дії, 

що досить характерно для дітей із ЗПР. Тому мета занять, методи і засоби його проведення 

відповідали інтересам і потребам дітей даної категорії.  

Принцип індивідуалізації. На заняттях з фізичного виховання нами обов’язково 

враховувалися індивідуальні особливості кожної дитини: вік, стать, особливості стану 

здоров’я, фізичного і психічного розвитку, особистісні якості, інтереси, наявність 

попереднього навчання і виховання. Ми брали до уваги загальні закономірності фізичного і 

психічного розвитку дітей даної категорії, враховуючи потенційні можливості кожної 

конкретної дитини, протипоказання до виконання вправ за станом його здоров’я. 

Принцип доступності. Всі засоби, які використовувались на заняттях з фізичного 

виховання, за своєю структурою, рівнем фізичного навантаження та рівнем попереднього 

досвіду були доступними даній категорії дітей і кожному окремо за станом здоров’я та рівнем 

фізичної підготовленості. 

Принцип наочності реалізувався безпосередньо через формування уявлень про рухову 

дію, яка вивчалася. Виникнення образу дії, яка вивчалася, відбувалася за рахунок сигналів, які 

надходять через органи чуття, а для дітей із ЗПР у першу чергу – зору. Разом з тим, для 

побудови повного образу рухової дії недостатньо було тільки зорових відчуттів, потрібні були 

також відчуття, які надходили з інших органів чуття – слуху, вестибулярного апарату та інших, 

які у дітей даної категорії недостатньо розвинуті. Отже, у своїх заняттях ми використовували 

безпосередньо наочні (показ вправи, пояснення її виконання) та опосередковані орієнтири 

(різні орієнтири, різноманітні асоціативні образи), що дозволило впливати на різні аналізатори 

для відчуття окремих рухів і елементів вправи. Чим більш були зрозумілі, цікаві, емоційні 

асоціативні образи для дітей, тим ефективніше засвоювалися нові рухові дії. Тому ми постійно 

розширювали діапазон подібних порівнянь, що активно впливало на рухові уявлення дітей 

із ЗПР. 

Принцип послідовності і систематичності. Під час навчання дітей із ЗПР ми намагалися 

поєднати два процеси – повторення старого матеріалу і вивчення нового. Ця системність 

забезпечувалася тим, що рухова дія, яка вивчалася, базувалася на тимчасових зв’язках, які 

були закріплені попередньою руховою дією. На заняттях з дітьми із ЗПР ми враховували те, 

що ці діти більш повільно засвоюють рухові дії у порівнянні з нормально розвинутими дітьми. 

Реалізація послідовності досягалася через обов’язкове виконання дидактичних правил: від 

засвоєного – до незасвоєного, від простого – до складного, від відомого – до невідомого. На 

кожну тему відводилось стільки часу, скільки було потрібно для засвоєння рухової дії всіма 

дітьми. Тільки після цього переходили до наступної. 

Принцип варіативності навантаження. Цей принцип був дуже важливим для 

попередження втоми у дітей із ЗПР, які мають досить низьку працездатність у порівнянні з 

нормально розвинутими дітьми. Він передбачав оптимальне співвідношення вправ різного 

спрямування, надаючи можливості здійсненню відновлюваних процесів у дітей. Різноманітні, 

цікаві, емоційні і доступні вправи та ігри попереджували втомлюваність у дітей із ЗПР. 

Розроблена нами методика корекційних занять з фізичного виховання, крім 

загальнодидактичних принципів, передбачала використання і відомих положень, які були 

засновані видатними педагогами і психологами (Л.°С.°Виготський, Д.°Б.°Ельконін, 

В.°І.°Лубовський, Т.°А.°Власова, М.°С.°Певзнер та інші): 

− положення про те, що чим раніше буде надана дитині із ЗПР корекційно-педагогічна 

допомога (цілеспрямована, з розумінням сутності і психологічної структури дефекту), тим 
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ефективніше вона буде діяти, оскільки менше виникатиме нашарувань, дефектів вторинного, 

третинного і т. ін. порядків, які ускладнюють психічний розвиток дитини. Тому нами 

досліджувались діти дошкільного віку; 

− положення про співвідношення первинних і вторинних порушень, яке доводить, що 

багато проявів у розвитку аномальної дитини визначаються не тільки основним порушенням, 

але й такими, що виникають внаслідок неправильного підходу до виховання і навчання. 

Вторинні порушення взагалі можуть не виникнути, якщо виховання дитини спрямовано на їх 

попередження, або можуть бути вчасно скориговані педагогічними методами. Тому ми 

враховували дане положення на своїх заняттях з фізичного виховання, підбираючи адекватні 

методи і засоби для корекції порушень психофізичного розвитку у дітей із ЗПР; 

− положення про те, що корекційно-розвиваючий характер навчання повинен 

враховувати як особливості вікового фактору, так і особливості структури дефекту. Навчання 

буде мати розвивальний характер тільки тоді, коли буде враховуватись зона найближчого 

розвитку дитини. Тому ми вивчали ті рухові дії, які дитина із ЗПР поки що не сприймала 

самостійно, але могла засвоїти під керівництвом дорослого. Організація навчання базувалася 

на основі єдності всіх сторін навчально-виховного процесу, враховуючи інтереси дитини; 

− положення про діяльнісний підхід у розвитку психічних процесів і особистості дитини. 

Цей принцип реалізувався внаслідок формування у дитини із ЗПР за допомогою фізичних 

вправ таких психічних процесів, як сприйняття, мислення, розвитку практичного орієнтування 

в предметному середовищі. Це було основою для взаємопов’язаного становлення всіх видів 

дитячої діяльності на заняттях з фізичного виховання (предметної, ігрової, конструктивної, 

образотворчої, елементарно-трудової); 

− положення про єдність діагностики і корекції розвитку дитини. Корекція порушень 

розвитку можлива тільки при врахуванні результатів діагностики і аналізу соціальної ситуації 

розвитку дитини. Тому, у корекційній роботі з дітьми із ЗПР на заняттях з фізичного виховання 

нами враховувалися не тільки особливості їх психофізичного розвитку, але й аналіз 

соціального середовища, в якому вони виховувались; 

− положення про те, що корекційна робота повинна спиратися на функції дитини, що 

збереглися. Тому ефективність використання засобів і методів у корекції психофізичного 

розвитку нами була нерозривно пов’язана з вірою в активні сили самої дитини. 

Відомо, що заняття фізичними вправами для людини, яка не має рухових недоліків, є 

умовою активного загального розвитку, то для дітей із ЗПР фізичне виховання є невід’ємною 

частиною корекційної роботи по усуненню недоліків у їх психофізичному розвитку.  

У процесі фізичного виховання дітей із ЗПР ми враховували дані про те, що активна 

діяльність дітей сприяє розвитку усіх зон кори великих півкуль мозку, покращенню 

координації міжцентральних зв’язків, формуванню рухових взаємодій, підвищенню розумової 

працездатності. Дозовані фізичні вправи є сильнодіючим засобом корекції і компенсації 

недоліків у психофізичній сфері дітей із ЗПР, що підтверджує положення про те, що рухова 

активність − необхідна вимога нормального функціонування внутрішніх органів, 

аналізаторних систем та асоціативних зв’язків. Цілеспрямований коригуючий педагогічний 

вплив у процесі формування і вдосконалення рухової сфери значно розширив потенційні 

можливості дітей із ЗПР. 

Ефективність корекційної роботи базувалась на правильному підборі методичних 

прийомів з усунення існуючих недоліків у психічному і фізичному розвитку дітей старшого 

дошкільного віку із ЗПР (Рис. 1). 

Корекційна робота з дітьми із ЗПР на заняттях з фізичного виховання складалася з трьох 

напрямків (Рис. 2), кожен з яких виконував свою специфічну роль.  

1. Основний напрямок корекційної роботи з дітьми із ЗПР був спрямований на розвиток 

необхідних рухових вмінь і навичок в основних рухах. Сюди увійшли різновиди ходьби, бігу, 

стрибків, метання, ловів, кидання, повзання, лазіння та інші.  
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2. Загальнорозвиваючий напрямок був спрямований на підвищення рівня фізичного 

розвитку та фізичної підготовленості. До нього увійшли комплекси загальнорозвиваючих 

вправ для різних частин тулуба (вправи для м’язів шиї, плечового поясу, тулуба, ніг). 

 

Рис. 1. Методичні прийоми корекційної роботи на заняттях з фізичної культури  

з дітьми старшого дошкільного віку із ЗПР. 

 

Коригуючий напрямок був найбільш корекційно спрямований, що виявлялося у 

результативності корекції порушень психічного розвитку дітей, а також поліпшенні фізичних 

якостей, особливо швидкості та спритності, за якими діти із ЗПР найбільше відстають від своїх 

нормально розвинутих однолітків.  

Корекційна робота складалась з декількох різновидів коригуючих вправ: вправи з 

рівноваги, вправи на грубу та дрібну моторику, асинхронні та артикуляційні вправи, 

заспокійливі вправи, а також естафети та ігри, які були спрямовані на корекцію недоліків 

психофізичного розвитку дітей із ЗПР. 

Заняття з фізичного виховання за розробленою нами методикою проходили на високому 

емоційному рівні, під час них забезпечувалась зміна видів діяльності дитини, раціонально 

сполучались мовні, наочні та практичні методи, індивідуальні, групові та фронтальні форми 

роботи, вони проходило у формі цікавої для дітей діяльності − гри. 

Корекційна робота на заняттях з фізичного виховання будувались таким чином, що після 

досить інтенсивного фізичного навантаження, а також після застосування вправ та ігор з 

психофізичною напругою, використовувались заспокійливі вправи та ігри. Це давало змогу 

підтримувати необхідну інтенсивність роботи на занятті, підвищити її ефективність, а також 

запобігти втомі у дітей із ЗПР. 

При плануванні, організації і проведенні корекційної роботи з дітьми із ЗПР ми 

враховували рівень їх фізичного розвитку, сформованості психічних функцій, фізичної 

підготовленості. 

Використання на заняттях вправ та ігор, які мали свою цікаву і зрозумілу для дітей 
назву

• сприяло більш чіткому усвідомленню та швидкому їх засвоєнню і запам’ятовуванню, 
розвитку уяви, асоціативного мислення

Виконання дітьми вправ за описом і назвою

• сприяло розвитку пам’яті та мислення у дітей із ЗПР

Використання попереднього вербального супроводу рухової дії, яка буде 
виконуватись

• сприяло кращому усвідомленню вправи

Застосування різних аналізаторних систем при виконанні вправи (за сигналом, 
музичним супроводом, наочним орієнтиром, тактильним відчуттям, за допомогою 

відповідних предметів тощо)

• сприяло швидкому засвоєнню вправи та розвитку просторово-часової орієнтації

Широке використання різних вихідних положень, різноманітного інвентарю при 
виконанні вправи як в статичному, так і динамічному положенні

• сприяло розвитку координації рухів та придбанню незамінного рухового досвіду

Застосування розповіді самими дітьми про виконані дії, що досягалося шляхом 
відповідних запитань педагога до дітей

• сприяло кращому їх запам’ятовуванню та розвитку пізнавальних процесів, а також 
подоланню мовленнєвих порушень
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Рис.2. Схема напрямків корекційної роботи з фізичного виховання для дітей старшого 

дошкільного віку із затримкою психічного розвитку 

 

Навчальній рік у дітей старшого дошкільного віку із ЗПР, за тривалістю окремих 

структурних частин занять з фізичного виховання та набором засобів, умовно поділявся на 

чотири етапи: 

1. Вересень місяць − період адаптації після літнього періоду, де використовувалися 

переважно ігрові вправи, рухливі ігри з основних рухів та на розвиток психічних процесів та 

психомоторних здібностей. На даному етапі проводилось обстеження рухових навиків і 

фізичних якостей у дітей із ЗПР. 

2. Жовтень-листопад-грудень − значна перевага віддавалася коригуючим вправам 

ігрового спрямування, естафетам, рухливим іграм та ігровим вправам з основних рухів, на 

розвиток психічних процесів та психомоторики, враховуючи результати дослідження 

попереднього періоду та дані обстеження медиків, психологів та дефектологів дитячого 

закладу. 

3. Січень-лютий-березень − більше уваги приділялося завданням з програмного 

матеріалу в розвитку необхідних рухових умінь і навичок, а також коригуючим естафетам, 

рухливим іграм та ігровим вправам з основних рухів на розвиток психічних процесів та 

психомоторики. 

4. Квітень-травень − проводилось обстеження рухових навиків і фізичних якостей у 

дітей із ЗПР на кінець навчального року, а також надавалася перевага коригуючим естафетам, 

рухливим іграм та ігровим вправам з основних рухів, на розвиток психічних процесів та 

психомоторики. 

Заняття з фізичної культури складались з трьох частин: підготовчої, основної та 

заключної.  

У підготовчій частині заняття ми проводили організуючі вправи: шикування, 

перешикування в шеренги і колони, розмикання, фігурне марширування (в обхід, по колу, по 

квадрату, по трикутнику, змійкою, по спіралі, використовуючи наочні орієнтири), що сприяло 

Напрямки корекційної роботи

Основний

Основні рухи:

ходьба

біг

стрибки

метання, лови, 
кидки

повзання та лазіння

Загальнорозвивальний

Загальнорозвиваючі 
вправи:

вправи для мьязів 
шиї

вправи для 
плечового поясу

вправи для тулубу

вправи для ніг

Корегуючий

заспокійливі 
вправи

вправи на 
координацію

вправи на дрібну 
і грубу моторику

асинхронні та 
артикуляційні 

вправи

естафети та ігри
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розвитку процесів гальмування нервової системи, координації рухів, просторової уяви, 

зосередженості, просторового мислення та інших. 

При пересуванні ми використовували різновиди ходьби, бігу під музичний супровід із 

зміною темпу, ритму та швидкості руху. 

У підготовчій частині заняття також проводилися загальнорозвивальні та коригуючі 

вправи. У процесі їх виконання вирішувались як загальні, так і корекційні завдання фізичного 

виховання, які обумовлені особливостями вікового розвитку, психофізичним розвитком дітей 

із ЗПР та специфікою самих вправ.  

Загальнорозвивальні вправи відіграють важливу роль в оздоровленні всього організму, 

сприяють укріпленню великих м’язових груп плечового поясу, тулуба, ніг, покращують 

рухливість у суглобах, нормалізують процеси напруження та розслаблення м’язів. Завданням 

цих вправ є формування правильної постави, укріплення всього опорно-рухового апарату та 

покращення кровообігу, дихання, обмінних процесів, діяльності нервової системи. 

Загальнорозвивальні вправи активізують роботу нервових центрів, які керують мимовільними 

рухами і сприяють прояву фізичних якостей − сили, витривалості, гнучкості, викликають 

позитивний емоційний стан. 

Підбираючи вправи, ми враховували особливості фізичного, психічного розвитку дітей, 

дотримувались поступового ускладнення вправ. 

При виконанні загальнорозвивальних вправ ми враховували: 

- правильність виконання вправ, які пропонувалися дітям; 

- необхідність одночасно починати і закінчувати вправу дітьми за сигналом; 

- потребу максимально сконцентрувати увагу дітей; якщо можливо, усувати всі 

відволікаючі фактори; 

- необхідність слідкувати, щоб діти зберігали основний напрямок руху окремих частин 

тіла за допомогою наочних орієнтирів; 

- важливість сполучання впливу слова і наочності з одночасним виконанням вправи 

дитиною; 

- потребу поступово привчати дітей до виконання рухів за описом і назвою; 

- необхідність повторення добре відомого руху спочатку з ведучим, потім самостійно. 

- інтерес і бажання дітей займатися фізичним вихованням; 

- необхідність проведення занять цікаво і різноманітно; 

- важливість не перевтомити дітей. 

У підготовчій частині заняття використовували комплекси загальнорозвиваючих вправ, 

які діти знають за назвами («Метелик», «Літак», «Дзиґа» та інші). Це допомагало їм розширити 

уяву про навколишній світ, сприяло розвитку уяви, мислення, інтересу до занять, що, у свою 

чергу, допомагало дітям більш легко і швидко засвоїти рухову дію. 

Багато загальнорозвиваючих вправ ми проводили з предметами. Відомо, що у дітей із 

ЗПР недостатньо розвинута просторова орієнтація. Дії з предметами давали можливість мати 

більш чітку рухову уяву, яка ґрунтувалась на різноманітних відчуттях і сприйняттях 

(просторово-часові параметри рухів). Вони створювали у дітей інтерес до занять, впливали на 

краще засвоєння рухів, на розвиток сенсомоторики, рухових якостей. Активні дії з предметами 

в процесі виконання вправ сприяли пізнанню кольору, ваги, форми, якості матеріалу та інших 

властивостей предметів.  

Усі вправи з предметами, у тій чи іншій мірі, потребували роботи пальців рук. Це 

активізувало діяльність аналізаторних систем, впливало на розвиток мовлення, на 

інтелектуальний розвиток в цілому. Удосконалення координації рухів пальців важливе не 

тільки у дитячому садку, а і в навчальній діяльності в школі. При виконанні вправ з 

предметами вирішувались і виховні завдання: діти привчались охайно, обережно поводитися 

з ними, організовано й швидко брати і класти їх на місце, допомагати вихователю в їх 

підготовці. 
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При навчанні загальнорозвиваючим вправам з предметами ми застосовували малий 

(прапорці, кубики, кіски, кеглі, стрічки та ін.) і великий (рейки, обручі) фізкультурний 

інвентар. 

Показ вправи подавався вихователем дзеркально. Образ, який пропонувався, був 

знайомий дітям. Виконуючи вправу, ми намагалися бути якомога виразнішими, щоб 

спонукати дітей краще передавати характер руху. 

Важливе значення в корекційній роботі з дітьми із ЗПР мали коригуючі вправи 

(артикуляційні, масажні, на дрібну і грубу моторику, на координацію, вправи з асинхронної 

гімнастики, а також заспокійливі вправи), які ми застосовували переважно в підготовчій 

частині заняття: 

1. Артикуляційні вправи. 

Ці вправи дуже важливі, якщо у дитини спостерігаються порушення вимови. Відомо, що 

у дітей із ЗПР спостерігаються мовленнєві недоліки. Артикуляційні вправи сприяють розвитку 

специфічних м'язів, що беруть участь у формуванні правильної вимови у дітей. 

2. Масажні вправи пальцями рук 

Масажні вправи впливають на розвиток дрібної моторики пальців рук, яка у дітей із ЗПР 

розвинута недостатньо, а також сприяють відновленню, бадьорості, гарному настрою, зняттю 

емоціональної напруги у дітей. 

3. Вправи на дрібну і грубу моторику. 

Ці вправи впливають на розвиток координації рухів, а також мовленнєвих та психічних 

функцій.  

4. Вправи на координацію.  

Вони сприяють розвитку статичної і динамічної рівноваги, просторово-часової 

орієнтації, розвиток таких психічних процесів, як відчуття і сприйняття.  

5. Асинхронна гімнастика. 

Відомо, що для гармонійного розвитку дитини дуже важливо, щоб були задіяні обидві 

півкулі головного мозку, без різкої переваги однієї над іншою. Вправи з асинхронної 

гімнастики сприяють залученню обох півкуль головного мозку, зняттю м’язової напруги, 

подоланню стереотипів у дітей із ЗПР. 

6. Заспокійливі вправи.  

Заспокійливі вправи ми проводили у заключній частині заняття. Вони допомагали дітям 

із ЗПР зняти емоційну напругу, сприймати образ свого тіла та сприяли саморегуляції. 

Коригуючі вправи були спрямовані на корекцію певних порушень психофізичного 

розвитку. Їх можна використовувати як на заняттях з фізичного виховання, так і під час інших 

занять з дітьми. 

Особливо увагу ми приділяли вправам, спрямованим на розвиток дрібної моторики у 

дітей із затримкою психічного розвитку. На думку деяких авторів, вправи на дрібну моторику 

рук мають сильний тонізуючий вплив на кору великих півкуль головного мозку, відіграють 

важливу роль у розвитку мовлення, впливають і на інтелектуальний розвиток, оскільки 

мовлення тісно пов'язане з мисленням. Формування рухів кисті тісно пов’язане з дозріванням 

рухового апарату, розвитком зорового та слухового аналізатора, орієнтацією в просторі та 

іншими складними психічними функціями. 

Гарне володіння рухами рук і пальців є істотною передумовою для придбання багатьох 

навичок (письма, малювання, ліплення тощо) і функцій догляду за собою. Тому нами 

підбиралися такі вправи, які спонукали цілеспрямовано використовувати руки та пальці.  

Дрібномоторні вправи вміщували наступні основні навчальні завдання: 

 контролюючий рух рук та пальців. 

 самостійне хватання рукою. 

 цілеспрямоване оперування предметами. 

 координоване використання рук. 

Основна частина заняття була присвячена безпосередньо навчанню необхідним 

руховим діям, згідно змісту програмного матеріалу занять з фізичного виховання, естафетам, 
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рухливим іграм та ігровим вправам з основних рухів, на розвиток психічних процесів, 

психомоторних порушень у дітей. 

Як при виконанні комплексів загальнорозвиваючих вправ, так і при проходженні 

програмного матеріалу у навчанні основним видам рухів, ми намагалися, щоб окрім основного 

впливу, вправа, яка вивчається, вдосконалювала і координацію рухів. Встановлено, що від 

рівня розвитку просторової орієнтації залежить успішність навчання дитини в усіх видах 

діяльності, тому важливе значення в психомоторному розвитку надавалося координаційним 

здібностям. Так, виконання більшості вправ ускладнювались за рахунок зміни просторових 

характеристик рухів (з різних вихідних положень). Комплекси вправ виконувались дітьми на 

гімнастичній лаві, стінці, стільцях, колоді та ін.  

У процесі занять з фізичного виховання особлива увага нами приділялась усвідомленню 

дітьми вправ, які вони виконували. З цією метою ми звертали увагу на поєднання 

кінестетичних, зорових, слухових, тактильних відчуттів зі знаннями про засоби виконання 

рухової дії, що надавало великого корекційно-розвивального впливу на функції центрального 

рухового аналізатора. У результаті такого поєднання у дітей формувалося розуміння таких 

характеристик рухової дії, як напрямок, амплітуда, темп, ритм.  

Активно використовувався такий методичний прийом, як попередній вербальний 

супровід рухової дії, яка буде виконуватись. Такий підхід сприяє кращому усвідомленню 

дітьми рухової дії, а також долає мовленнєві порушення у дітей із ЗПР. 

Для забезпечення доступності сприйняття і усвідомлення дітьми основних ознак рухів 

ми використовували різноманітні наочні засоби, прості і зрозумілі для даної категорії дітей 

(гімнастичні палиці, обручі, стрічки та інше). Враховуючи властиве їм наслідування, ми 

широко застосовували на заняттях аналогії і асоціації, застосовуючи при цьому знайомі дітям 

назви предметів, тварин, птахів, рослин, персонажів казок, явищ природи тощо, що активно 

сприяло розвитку пізнавальної діяльності цих дітей. 

Відомо, що діти із ЗПР значно повільніше вдосконалюють свої рухи. Цей аспект ми 

завжди враховували при підборі засобів і методів на заняттях з фізичного виховання. Тільки 

переконавшись у впевненому засвоєнні попереднього матеріалу, розпочиналось вивчення 

нового.  

Основну увагу в розвитку рухових якостей дітей із ЗПР ми приділяли вихованню 

швидкісних, швидкісно-силових здібностей і спритності. Регулярні додаткові фізичні 

навантаження, які розвивають дані якості, ми розглядали не тільки як засіб всебічного 

фізичного розвитку, але і як засіб корекції дефектів центральної нервової системи, тому що 

вони тісно пов’язані з рухливістю нервових процесів аналітико-синтетичної діяльності. 

Розвитку координації рухів, швидкості та швидкісно-силових здібностей сприяли 

використанням спеціальних ігрових вправ, естафет та ігор, деякі з них поєднували у собі не 

тільки розвиток даних здібностей, але і психічних функцій дитини: уваги, пам’яті, мислення, 

уяви. 

Протягом усього заняття ми активно використовували ігровий метод навчання, якій 

виявлявся у створенні спеціальних ігрових ситуацій.  

Відомо, що в дошкільному віці розвиток рухів відбувається в ігровій діяльності, яка є 

ведучою у психічному розвитку дошкільника. Тому важливе місце в нашій корекційно-

виховній роботі займали блоки рухливих ігор, на які відводилося до 50°% часу всього заняття. 

Їм був властивий творчий характер, заснований на азарті, руховому досвіді та точному 

дотриманні правил. Тікаючи та наздоганяючи, вивертаючись, діти максимально мобілізували 

свої зусилля, уміння та навички, самостійно вибираючи при цьому засоби, які забезпечували 

результативність ігрових дій, при цьому у них формувалися психомоторні якості. У процесі 

гри діти навчились відчувати часові, просторові та динамічні параметри рухів. Під час ігрової 

діяльності, у дітей із ЗПР ефективніше формувались зв’язки між системою аналізаторів 

(зоровими, слуховими, руховими, тактильними), що має велике значення для розвитку 

просторової уяви, координації рухів. 



121 

Розроблені рухливі ігри застосовувались переважно в основній частині заняття (частина 

рухливих ігор виносилась у заключну частину) після комплексу загальнорозвиваючих вправ 

спеціального спрямування (розвиток дрібної моторики, асинхронна гімнастика та інші) і 

вивчення одного основного руху, яке теж проводилось з ігровою установою. 

У рухливих іграх, естафетах, ігрових вправах ми використовували різноманітний ігровий 

матеріал (обручі, м’ячі, кеглі та інші), що різнобічно впливало на психофізичний розвиток 

дитини (відчуття та сприйняття форми предмету, його розміру, ваги, тобто розвивалося 

перцептивне мислення). Впровадження в корекційний процес ігрових вправ з предметами 

сприяло розвитку дрібної моторики пальців рук, що позначалося на стані координації рухів 

руки взагалі, яка серед інших рухових функцій має особливе значення в розвитку вищої 

нервової діяльності дитини. 

Особлива роль у корекційній роботі з дітьми із ЗПР відводилась вправам, іграм та 

естафетам з м’ячем. Вправи з м’ячем починались із засвоєння прийомів утримання м’яча: 

двома руками, тильною стороною кисті, між кистями, перехресним хватом та інші. 

У сучасній педагогіці відомо, що гра, забава з м’ячем удосконалює у дитини 

гносеологічні якості, підвищує емоційність та зацікавленість руховою активністю, збільшує 

ефективність систем навчання та виховання. М’яч є найбільш доступним ігровим предметом 

на всіх ступенях навчання дитини. Найбільш простою його властивістю є те, що він може 

котитись.  

Діти можуть ефективно використовувати великі (до 120 см) або малі (50-60 см) м’ячі. Ми 

використовували такі вправи, як: котіння м’яча прямо по лінії, через «ворота», крізь 

перешкоди, по колу, у слаломі навколо маркування або прямо до наміченої цілі та інші. Ці 

вправи сприяли розвитку дрібної моторики руки, вони є доступними і цікавими для дітей цього 

віку, а також дають можливість їх використання для виховної мети. 

Однією із основних вправ з м’ячем, яка є базовою для багатьох ігор і естафет, є 

відбивання м’яча. Спочатку ми навчали дітей із ЗПР відбивати і ловити м’яч у вертикальному 

положенні (спочатку сидячи, потім стоячи на колінах), потім стоячи у повний зріст, потім 

відбивання почерзі різними руками з різних вихідних положень, що сприяло підвищенню 

вимог до координаційних здібностей дитини взагалі. 

У корекційній роботі ми також активно використовували повітряні кулі, м’ячі для 

купання і м’ячі з пінопласту (25-40 см), які особливо підходять для навчання дітей із ЗПР 

таким навичкам, як утримання, ведення, кидок, поштовх та ловля м’яча. У русі вони діють 

легко, м’яко і повільно, тому страх у дітей перед ними зникає. 

Дальність кидка, висоту і точність у дітей із ЗПР ми розвивали за допомогою відповідної 

рухової допомоги: нерухомі цілі (коло на стіні, вертикально встановлені обручі, корзини різної 

висоти) та рухомі цілі (обручі, які котяться, м’ячі, люди які йдуть або біжать).  

На заняттях з фізичної культури ми також використовували м’ячі зменшеного розміру, 

які були різних кольорів (жовтий, синій, зелений, червоний та інші), на яких чорним кольором 

були намальовані малі та великі літери абетки, цифри від 0 до 9, прості геометричні фігури. 

Таким чином, діти, які займались з такими м’ячами, одночасно вдосконалювали свої моторні 

та інтелектуальні якості. 

Враховуючи те, що сприйняття простору походить із взаємодії різних аналізаторних 

систем, ми вважали за необхідне розвиток функції кожного з аналізаторів. Так, на заняттях 

активно використовувались вправи з об’ємними предметами під музичний та мовний 

супровід, різні еталони, схеми, різні орієнтири, рухомі і нерухомі цілі. 

Ефективність виконання багатьох фізичних вправ залежить від здібності зорового 

аналізатора розрізняти параметри предмету. При визначенні просторових параметрів руху 

пропріоцептивні відчуття коригуються зоровою оцінкою відстані або взаємного розташування 

частин тіла, тому ми велику увагу приділяли іграм, які потребували зорового контролю, 

зорової пам’яті.  

Деякі з дослідників вважають, що фізіологічні механізми прояву координаційних 

здібностей мають пряму залежність від рухливості нервових процесів, тому ми активно 



122 

використовували на заняттях ігри, які були спрямовані на розвиток властивостей вищої 

нервової діяльності, а саме: ігри на швидкість переключення нервової системи і здатності до 

диференційованого гальмування (ігри та вправи на швидкодію), на рівновагу, на дрібну 

моторику, на відтворення і збереження заданого ритму.  

Вище зазначені вправи та ігри включають рухові дії: біг, стрибки, метання, ловлю, що 

дозволило активно впливати і на загальну моторику дітей. 

У корекційних заняттях також активно використовувались ігри та ігрові вправи на 

подолання смуги перешкод. Такі вправи давали дитині із ЗПР різнобічні знання про своє тіло, 

розширювали індивідуальний набір рухів і поз, просторове уявлення та робили можливим 

придбання незамінного рухового досвіду. 

У частини дітей із ЗПР спостерігались супровідні мовленнєві порушення, тому в своїх 

заняттях ми велику увагу звертали на ігри, які окрім вирішення основної мети, сприяли 

розвитку мовлення за допомогою віршів та іншого речитативу. Такі ігрові завдання 

виявлялись досить ефективними для дітей з мовленнєвими дефектами. 

Інший ігровий блок був спрямований безпосередньо на розвиток психічних якостей у 

дітей із ЗПР (рухової пам’яті, мислення, уяви, уваги, уявлення). Вони потребували 

вигадування рухів самими дітьми, імітації рухів тварин, предметів та ін. Збільшенню 

асоціативних зв’язків сприяли різноманітні ігри − «Малюнок», «Пора року», «Пташки», 

«Розумний м’яч» та інші, які активізували мовну активність дитини, сприяли формуванню 

словникового запасу.  

Розподіл матеріалу занять, крім вирішення основних завдань фізичного виховання 

спирався на облік питань, які пов’язані з розвитком пізнавальної діяльності дошкільників із 

ЗПР (з урахуванням інтелектуального розвитку дитини), а саме: формування за допомогою 

рухів просторово-часових уявлень (короткий, довгий, великий та інші); фізичних властивостей 

предметів (важкий, гладенький, холодний та інші); для чого і як використовується той чи 

інший предмет (прапорець, колода, обруч та інші) і їх зв’язок з навколишнім середовищем. 

У процесі корекційної роботи з дітьми із ЗПР нами ефективно використовувались 

наочно-предметне і наочно-образне мислення, зорова пам’ять (показ із поясненням, імітація, 

спеціальні наочні орієнтири).  

Зміст роботи з формування мислення у дітей був спрямований на розвиток орієнтовно-

пізнавальної діяльності, на взаємозв’язок між основними компонентами діяльності мислення: 

дії, слова, образу.  

Розвиток мислення в дошкільному віці пов’язаний з практичними діями дитини, 

сприйняттям властивостей і відношень предметів оточуючого середовища. Отже, на заняттях 

з фізичного виховання ми застосовували разом з предметними діями і уявлення про їх фізичні 

властивості, застосування в навколишньому середовищі, розширювали словниковий запас 

дітей. Поєднання уявлення дитини про предмет чи явище з конкретною дією, допомагало 

закріпити в уяві образи цих предметів чи явищ, їх властивості і відносини, робило їх більш 

чіткими та узагальненими.  

Заключна частина заняття забезпечувала дитині поступовий перехід від збудженого 

стану до відносно спокійного, давала можливість перейти до іншого виду діяльності. Це 

досягалося за рахунок проведення вправ на відновлення дихання, на увагу, тобто таких вправ, 

що заспокоювали нервову систему. 

Дошкільні психологи рекомендують вводити розслаблюючі вправи в повсякденне життя 

дитячого садка і застосовувати їх неодноразово протягом дня. 

Після проведення різноманітних ігор та ігрових вправ в основній частині заняття, що 

викликали у дітей емоційну радість, ми застосовували заспокійливі ігри та вправи, які 

супроводжувались повільною музикою і навчали дітей саморегуляції. Психофізичний спокій, 

який досягався внаслідок розслаблюючих вправ та ігор, відновлював сили дитини, сприяв 

зняттю напруги у м’язах. 
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При проведенні психом’язових тренувань, особливо в заключній частині заняття, ми 

намагались зберігати почуття міри, щоб не затягувати відпочинок і “дозувати” навіювання. 

Закінчувались заняття спокійною ходьбою з елементами дихальних вправ. 

Дуже важливим у нашій корекційній роботі з дітьми із ЗПР було те, що заняття 

проводиться за допомогою музичних творів. Музика допомагала цим дітям розвивати 

емоційність, увагу, пам’ять, підвищувала працездатність, формувала вміння диференціювати 

просторові та часові параметри рухів.  

Ритм має першочергове значення для навчання руховим діям. Розвиток почуття ритму 

допомагав виконанню вправ і розвитку інших рухових якостей. Вправи, які виконувались у 

правильному ритмі, значно простіше автоматизувались. 

На початку та в кінці заняття ми використовували такий методичний прийом, як 

розповідь самими дітьми про виконані дії, або ті вправи та ігри, які будуть виконуватись, що 

досягалося шляхом відповідних запитань до дітей («Які вправи ми виконували на занятті?», 

«В яку гру ми з вами сьогодні грали?» «Які кольори ми з вами складали в грі?» тощо). Завдяки 

такому аналізу діти із ЗПР краще запам’ятовували вправи та ігри, аналізували виконані дії, 

розвивали пізнавальні процеси, а також долали мовленнєві порушення, які у них 

зустрічаються досить часто.  

Ефективності всьому процесу навчання надавало використання цілого ряду прийомів: 

наочність, яка забезпечувала можливість розвитку у дітей емоційної та сенсомоторної сфери, 

мислення та інших психічних процесів; активність і самостійність дитини у процесі навчання, 

як умову його психічного розвитку та основу формування усіх видів дитячої діяльності; 

необхідний темп навчання, який враховував особливості вищої нервової діяльності дітей; 

повторюваність у навчанні, забезпечена концентричним принципом побудови змісту 

методики; структурна простота викладання та навчання знань, умінь і навичок, які 

формувалися та поліпшувалися. 

Ми намагались постійно створювати у дітей позитивне емоційне ставлення до 

запропонованої діяльності, використовували похвалу та винагороду, вживали методи 

заохочування (схвалення), що стимулювало діяльність дитини, піднімало її настрій, 

підтримувало впевненість в успішності виконання вправи. 

Розподіл матеріалу занять, крім вирішення основних завдань фізичного виховання, 

спирався на облік питань, які пов’язані з розвитком пізнавальної діяльності дошкільників із 

затримкою психічного розвитку (з урахуванням інтелектуального розвитку дитини). Розвиток 

відповідних знань та уявлень на заняттях з фізичного виховання з дітьми із ЗПР базувався на 

змісті спеціальних навчальних занять, які були передбачені програмою дитячого закладу і 

відбувався паралельно проходженню програмного матеріалу. Це сприяло закріпленню 

вивченого матеріалу і відповідало принципу не ізольованого педагогічного впливу, а системі 

впливів на навчання дитини, що об’єднує в собі різні навчальні предмети, кожен з яких має 

своє корекційне значення у розумовому розвитку дитини. 

Висновки. 

1. Діти із затримкою психічного розвитку не відстають від нормально розвинутих дітей 

за такими антропометричними показниками, як довжина і маса тіла. Статистично достовірне 

відставання у дітей із затримкою психічного розвитку від своїх нормально розвинутих 

однолітків ми отримали в показниках обхвату грудної клітки. 

2. У дітей старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку рівень 

сформованості основних психічних функцій набагато нижчий, ніж у нормально розвинутих 

дітей, що визначає і впливає на затримку їх психічного розвитку. Особливо це стосується 

такого показника, як просторове мислення і конструктивна діяльність, де результати 

тестування у дітей із затримкою психічного розвитку були найгіршими, поряд з нормально 

розвинутими дітьми. 

3. Діти старшого дошкільного віку із затримкою психічного розвитку мають низький 

рівень фізичної підготовленості в порівнянні з нормально розвинутими однолітками. 

Насамперед, це стосується таких фізичних якостей як швидкість та спритність. 
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4. Теоретично обґрунтовано зміст методики проведення корекційних занять з фізичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку із ЗПР, визначено напрямки корекційної роботи, 

педагогічні умови та методи їх реалізації на заняттях з фізичної культури, розкрито специфіку 

практичного використання засобів фізичного виховання з метою розвитку психічних процесів 

і психофізичних якостей. 
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ВЗАЄМОДІЯ ЗДО І РОДИНИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

THE INTERACTION OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTION AND FAMILY 

IN ENSURING PRESCHOOL CHILDREN’S MOTOR ACTIVITY  

 

Обґрунтування актуальності проблеми. Однією з найважливіших проблем сучасного 

суспільства є суттєве погіршення стану здоров’я дітей дошкільного віку. Аналіз численних 

досліджень цієї проблеми свідчить, що близько 60 % дітей, які народжуються в Україні мають 

функціональні відхилення в стані здоров’я, і тільки близько 40 % дітей можна вважати цілком 

здоровими. До переліку найбільш важливих факторів, що характеризують ситуацію, що 

склалася, називають зниження загального рівня життя і соціальної захищеності населення, 

погіршення стану здоров’я і дефіцит рухової активності дітей, недостатня кваліфікація 

педагогів і масова безграмотність батьків у питаннях збереження, зміцнення і формування 

здоров’я дітей (Вільчковський, Денисенко, 2010).  

Соціально-економічні та політичні перетворення в країні надають сприятливий вплив на 

розвиток системи дошкільної освіти. Подолання колишніх ідеологічних заборон і обмежень, 

всебічна інформація про різні сфери людської діяльності в європейському світі сприяють 

висловленню педагогічної думки, відкривають простір для новаторських пошуків і 

експериментів. Система фізкультурної освіти дітей дошкільного віку вимагає спеціальних 

знань і умінь. Внаслідок цього увесь процес фізичного виховання дитини в закладі дошкільної 

освіти (ЗДО) поставлений в залежність від знань і умінь педагогів, які володіють 

педагогічними технологіями контролю за фізичним станом дитини на наступних після 

народження етапах життя.  

Наукові дослідження Е.°С. Вільчковського, О.°І.°Курка (2019) довели, що рухова 

активність дітей дошкільного віку обумовлена численними соціальними, біологічними та 

природними факторами (режимом, станом здоров'я дитини, руховою підготовленістю, 

кліматичними умовами та ін.). 

Активна рухова діяльність для підростаючого організму має особливе значення як 

фактор, який сприяє розвитку та вихованню особистості дитини в цілому. У дослідженнях 

психологів Л.°С.°Виготського, О.°В.°Запорожця, Ж.°Піаже показана наявність тісного 

взаємозв’язку між кількістю та якістю рухової активності і проявленням сприйняття, пам’яті, 

мислення, емоцій у дітей дошкільного віку. 

З огляду на це стає досить важливим формування рухової активності дітей дошкільного 

віку. Так як діти діти дошкільного віку не можуть самостійно і цілеспрямовано займатися 

власним фізичним вихованням, вони потребують допомоги тих людей, які їх виховують. 

Аналіз актуальних досліджень із даної теми. Проблемами підвищення рівня рухової 

активності дітей дошкільного віку на занятті з фізичної культури займалися такі науковці, як 

О.°Л.°Богініч (2014); Е.°С.°Вільчковський (2010); О.°І.°Курок (2014); Ю.°В.°Бойко (2015); 

Н.°Ф.°Денисенко (2010); О.°Вавілова (2017); питання оптимізації рівня рухової активності 

дітей дошкільного віку в умовах ЗДО досліджували С.°Грищенко, О.°Шурубенко (2019); 

Н.°О.°Пахальчук, О.°І.°Мируха, Г.°М.°Романенко (2019), А.°І.°Драчук, Н.°О Хлус (2022). 

Мета дослідження: теоретично обґрунтувати та дослідити форми взаємодії закладу 

дошкільної освіти і родини у забезпеченні рухової активності дітей дошкільного віку.  

Завдання дослідження: 

− проаналізувати науково-методичну літературу з теми дослідження; 

− визначити роль закладу дошкільної освіти у розвитку інтересу до рухової діяльності у 

дітей дошкільного віку; 

− висвітлити форми взаємодії закладу дошкільної освіти і родини у забезпеченні рухової 

активності дітей дошкільного віку.  

Для досягнення поставлених завдань використовувалися наступні методи дослідження: 

теоретичні (аналіз наукової літератури з теми дослідження та суміжних з нею проблем); 
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емпіричні (спостереження, анкетування, бесіди, крокометрія); методи математичної 

статистики 

Результати дослідження. Здоров’я дитини − це гармонійний розвиток усіх її 

фізіологічних систем, насамперед, серцево-судинної, дихальної, нервової, опорно-рухового 

апарату тощо. Запорукою здоров’я є його оптимальна, правильно організована рухова 

активність. Підвищену потребу дітей у рухах дозволяє задовольнити раціональна організація 

всієї системи фізичного виховання в закладі освіти (Єфименко М., 2014) 

У ЗДО потребу дітей у рухах забезпечують шляхом використання широкого комплексу 

різних засобів фізичної культури, насичення повсякденного життя дітей різними руховими 

іграми і вправами, які вони можуть виконувати самостійно (Пахальчук, Мируха, 

Романенко, 2019). 

Для досягнення оптимального рухового режиму в ЗДО необхідно врахувати відповідну 

систему педагогічних умов − створення спортивно-фізкультурного середовища, а саме: 

використання різноманітного інвентарю та обладнання; формування дитячих інтересів до 

рухів та рухової діяльності; забезпечення рухової активності в процесі проведення 

організаційних форм фізичного виховання; організація самостійних ігор дітей у 

повсякденному житті; організація активного відпочинку дітей. 

Аналіз рухової діяльності дітей дошкільного віку протягом дня, визначення обсягу 

рухового режиму свідчать про те, що вся виконана робота щодо розвитку інтересу у дітей до 

систематичних занять фізичними вправами зрештою забезпечує достатню рухову активність  

дітей дошкільного віку (Грищенко, Шурубенко, 2019). 

Суттєвою умовою оптимізації рухового режиму є дозований розподіл різних 

організаційних форм і засобів фізичної культури у часі протягом дня та тижня. Певне значення 

має рухова активність дітей вранці, оскільки в цей період діти ще мляві, загальмовані. Рухи в 

ранкові години мають відповідати певним вимогам: створення у дітей бадьорого емоційного 

настрою, активізація розумової діяльності, організація спільної діяльності.  

Заняття з фізичної культури − найефективніша форма оптимізації рухового режиму в 

ЗДО. Важливими методичними аспектами тут є: наявність оптимального обсягу (залежно 

від віку) рухів у кожній структурній частині заняття й підпорядкування їх законам 

фізіологічної діяльності дитини; добір ефективних методів і прийомів навчання та способів 

організації дітей під час виконання рухів у основній частині заняття; правильний розподіл часу 

на основні компоненти заняття. Найоптимальнішим є заняття з фізичної культури побудоване 

за типовим планом. 

Наукові дослідження Е.°Вільчковського, Н.°Денисенко (2010) стверджують, що 

створення відповідних умов для самостійної ігрової діяльності дітей під  час прогулянок і у 

вільний від занять час більше стимулює вдосконалення рухової підготовленості дітей 

дошкільного віку. 

У самостійній руховій діяльності вбачається потенційний резерв часу для підвищення 

рухової активності дітей дошкільного віку як додатковий час для розвитку їх рухових 

можливостей, а також як педагогічна умова оптимізації рухового режиму. Неабияке значення 

в організації самостійної рухової діяльності дітей 4-6 років має правильне розміщення в групах 

і на ділянках обладнання, іграшок, наявність достатньої площі для ігор, новизна, 

різноманітність ігрового матеріалу і його достатня кількість (Бойко, 2015). 

В освітніх програмах закладено основи фізичної культури дітей, виховання в них потреби 

у фізичному вдосконаленні, русі, акцентується увага педагогів на створенні комфортних і 

корисних для повноцінного розвитку умов, необхідності врівноваження буття дитини. 

Педагоги та батьки мають забезпечувати оптимальне співвідношення діяльнісного стану 

дитини з її відпочинком, регламентованим та вільним часом, інтенсивних форм зайнятості − з 

полегшеними. В освітніх програмах педагоги мають змогу творчо підходити до організації 

освітнього процесу, вносити корективи в послідовність, тривалість та інтенсивність 

фізкультурно-оздоровчих заходів як за звичайних умов, так і за несприятливої погоди, при 

специфічному стані дітей тощо. 
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Важлива умова повноцінного фізичного та психічного розвитку дитини дошкільного 

віку − правильна, фізіологічно обґрунтована організація її життєдіяльності. З огляду на це 

робота з фізичного розвитку дітей у ЗДО має спиратися на вищезгадані концептуальні засади, 

зазначені в освітніх програмах. Завдання фізичного розвитку дітей (оздоровчі, освітні, 

виховні) реалізуються протягом усього періоду перебування дитини в ЗДО. Для їх розв’язання 

необхідно використовувати всі сприятливі фактори, зокрема − сили природи (Курок, 

Лісневська, 2014). 

Літній період − найсприятливіший період для формування рухової активності дітей. 

Саме влітку такі природні фактори, як сонце, повітря та вода найефективніше впливають на 

організм людини, зміцнюють здоров’я та підвищують фізичну працездатність. Усі ці фактори 

використовуються як самостійні засоби загартування організму. Вони підвищують опірність 

організму до переохолодження та інфекційних захворювань, надають йому здатності 

пристосовуватися до різких метеорологічних змін. 

Під час занять на свіжому повітрі, при сонячній погоді, у воді посилюється ефективність 

впливу фізичних вправ. Вони викликають у дітей позитивні емоції, підвищують функціональні 

можливості окремих органів і систем. 

Ефективним засобом оздоровлення, фізичного виховання та формування рухової 

активності дітей є прогулянки, які організовують на ігрових майданчиках, обладнаних для 

кожної вікової групи. Активна діяльність під час прогулянки (ігри, комплекси вправ, 

спортивні розваги, спостереження, трудова діяльність тощо) загартовує дітей, розвиває їхні 

рухи, формує фізичні якості, підвищує життєвий тонус і сприяє всебічному розвитку. Тому в 

літній період варто забезпечити максимальну тривалість щоденного перебування дітей на 

свіжому повітрі (Осокіна, 2014). 

Прогулянку здійснюють за будь-якої погоди за виключенням тих випадків, коли склалися 

небезпечні умови для її проведення. Прогулянка влітку особливо важлива, тому що зі 

зменшенням навчального навантаження діти мають більше часу для самостійної діяльності. 

З’являється можливість пограти в улюблені ігри, використовуючи обладнання майданчиків, 

виносні іграшки та інвентар, проявити свою ініціативу та творчі здібності. 

Правильна організація прогулянки передбачає зміну різних видів діяльності (гра, праця, 

спостереження тощо) та забезпечення оптимального рухового режиму. Прогулянки 

розширюють можливості індивідуальної роботи вихователя з дітьми. Малорухливих дітей 

варто активізувати, залучати до діяльності, яка сприяє розвитку інтересу до рухливих ігор та 

вправ, частіше вправляти в тих способах виконання рухів, якими дитина володіє гірше. 

Активних і рухливих дітей слід переключати на діяльність, яка вимагає точності рухів, уваги 

та стриманості. Але завжди треба враховувати особистий інтерес дитини до певних ігор та 

вправ. 

Ефективною формою розвитку рухової активності дітей дошкільного віку є заняття з 

фізичної культури на повітрі. Їх проводять щоденно під час прогулянок у першій половині 

дня. Тривалість цих занять така сама, як і у приміщенні. Проводять їх з усією групою або з 

підгрупами дітей. Засвоєння матеріалу на заняттях є основою для всіх фізкультурно-

оздоровчих заходів і самостійних вправ та ігор дітей. Тривалість занять з фізичної культури 

на повітрі вихователь визначає сам, установлюючи доцільне співвідношення між 

організованими та самостійними формами активності дітей (Драчук, Корякіна, Хлус, 2022). 

Заняття з фізичної культури є основною формою навчання дітей руховим навичкам та 

розвитку фізичних якостей. Зміст занять на повітрі формують на основі програмових 

матеріалів із врахуванням результатів весняного обстеження рівня розвитку основних рухів у 

дітей. Поєднання таких занять з ранковою та гігієнічною гімнастикою, рухливими іграми та 

спортивними вправами під час прогулянки дає дітям змогу повністю засвоїти програму 

розвитку рухів. 

Рухова активність є природною біологічною потребою дітей, ступінь задоволення якої 

визначає подальший структурний та функціональний розвиток їх організму. Рухи є важливою 

складовою частиною будь-якого виду діяльності та багатьох психічних процесів. Оптимальна 
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рухова активність виконує роль своєрідного регулятора росту та розвитку молодого організму, 

є необхідною умовою для становлення та удосконалення дитини як біологічної істоти та 

соціального суб’єкта. 

Необхідний обсяг рухової активності дітей дошкільного віку є вирішальною гарантією 

виховання всебічно розвиненого, здорового підростаючого покоління. Як свідчать численні 

дослідження науковців завдяки достатньому обсягу рухової діяльності діти всіх вікових груп 

мають добре здоров’я, фізичний розвиток та швидше засвоюють фізичні вправи. 

Однак рухова активність дітей дошкільного віку повинна мати свої межі, оптимальні для 

кожної вікової групи. Численними дослідженнями встановлено, що як недостатня, так і 

занадто велика рухова активність призводить до негативних змін у стані організму дитини 

(Рунова, 2009). 

В основу норми рухової активності може бути покладено принцип оптимальної кількості 

довільних рухів, які виконуються протягом дня. Другий важливий принцип нормування 

рухової активності − оптимальність фізичних навантажень відповідно до функціональних 

можливостей організму, яка сприяє зміцненню здоров’я та всебічному розвитку дошкільників. 

Дослідження О.°Л.°Богініч, Е.°С.°Вільчковського, Н.°Ф. Денисенко, які проводилися у 

цьому напрямку, свідчать, що рухова активність дітей значною мірою обумовлена 

запропонованим їм руховим режимом ЗДО.  

Основна мета оптимізації рухового режиму полягає в тому, щоб освітнє і оздоровче 

середовище, що оптимізує рухову активність дітей, сприяло зміцненню їх здоров’я, 

формуванню інтересу до різних видів діяльності і потреби в рухах. При цьому колектив 

закладу дошкільної освіти або батьки в родині мають право на свій розсуд, враховуючи умови 

(матеріально-технічну базу, стан здоров’я, рівень фізичного розвитку дітей), скласти свою 

модель рухового режиму.  

Так, в працях Е.°С.°Вільчковського запропонована приблизна система фізкультурно-

оздоровчої роботи для дітей дошкільного віку (Табл. 1).  

 

Таблиця 1. Руховий режим дітей дошкільного віку в ЗДО 

Форми роботи Частота 

проведення 

Тривалість, хв 

Організована рухова діяльність (всього 45-47 хв) 

Ранкова гімнастика щодня 5-7 хв 

Заняття з фізичної культури 1-2 рази на тиждень 20-25 хв 

Рухливі ігри під час прогулянки 3-4 рази на тиждень 20-25 хв 
Самостійна рухова діяльність (всього 92-100 хв) 

Вранці щодня 10-15 хв 

Після сніданку щодня 5-7 хв 

Під час прогулянки щодня 40-50 хв 

Після денного сну щодня 7-10 хв 

Під час другої прогулянки щодня 30-40 хв 

Побутова та ігрова діяльність (60-100 хв) 

 

Руховий режим представлений за обсягом рухової активності в межах 5,5-6 тис. кроків 

тривалістю 4 години на день. Розглядаючи запропонований руховий режим, слід відмітити, 

що, на наш погляд, одного або двох занять з фізичної культури на тиждень недостатньо. Крім 

того, запропоновані рухливі ігри на прогулянці в організованій формі, на думку авторів, слід 

проводити 3-4 рази за тиждень, а в самостійності рухової діяльності дітей їх пропонують 

застосовувати щодня. Тим часом відомо, що знання і вміння, рухові навички, сформовані у 

дитини в організованих формах рухової діяльності, успішно переносяться в повсякденне 

життя, в самостійну діяльність. На нашу думку, виникає суперечність між кількістю 

запропонованих організованих форм рухової активності і можливою якістю засвоєного 

матеріалу в кінцевому результаті.  
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Модель рухового режиму дітей дошкільного віку на підставі показників годині рухової 

діяльності дітей з відображенням змісту й якості в різні режимні моменти представлена в 

працях Є.°С.°Вільчковского (Табл. 2).  

З метою оптимізації рухової активності автор пропонує включити додаткові види занять 

рухового характеру, а також нетрадиційні форми і методи їх проведення: оздоровчий біг, 

індивідуальну роботу з дітьми з розвитку рухів і регулювання рухової активності дітей під час 

на прогулянки, лікувальну фізичну культуру. Разом з тим заняття з фізичної культури автор 

пропонує проводити два рази на тиждень, що, на наше переконання, недостатньо. Відомо, що 

для отримання кумулятивного тренувального ефекту, що виражається в підтримці або 

розвитку необхідних фізичних якостей, потрібно, щоб повторне виконання навантаження 

проводилося на основі попередньої, і з оптимальним часовим інтервалом між навантаженнями 

24-28 години. 

 

Таблиця 2. Руховий режим дітей дошкільного віку в ЗДО 

Форми роботи Частота проведення Тривалість, хв. 
Заняття з фізичної культури 2 рази на тиждень 25 хв х 2=50 хв 

Ранкова гімнастика щодня 6 хв х 5 =30 хв 

Фізкультхвилинка щодня під час занять занять 2 хв  х 5=10 хв 

Рухливі ігри під час прогулянки щодня вранці і ввечері 8 хв х 10=80 хв. 

Фізичні вправи під час прогулянки щодня вранці і ввечері 8 хв х 10=80 хв. 

Фізичні вправи після денного сну щодня 4 хв х 5=20 хв. 

Індивідуальна робота щодня 5 хв х 10=50 хв 

Оздоровчий біг щодня вранці 3 хв. х 5=15 хв 

Басейн 1 раз на тиждень 30 хв. 

ЛФК за планом оздоровчої групи 30 хв х 3=90 хв 

Всього 6 год.30 хв. − 7 год. 

 

Отже, існуюче в наш час в більшості закладах дошкільної освіти два заняття з фізичної 

культури на тиждень не можуть забезпечити не тільки повний руховий режим дитини, але 

навіть і підтримувати тренувальний ефект. Інтерес, на наш погляд, представляє модель 

рухового режиму запропонована М. О. Руновою (Табл. 3).  

На перший план автор висуває фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня. До них 

віднесені загальновідомі види рухової діяльності: ранкова гімнастика, рухливі ігри та фізичні 

вправи під час прогулянок, фізкультурні хвилинки на заняттях з розумовим навантаженням 

і т.д. Далі відзначені навчальні заняття як основна форма навчання руховим навичкам і 

розвитку оптимальна рухова активність. На третє місце відводиться самостійної рухової 

діяльності, яка, на думку М. О. Рунової, є важливим джерелом активності і саморозвитку 

дитини. Однак тривалість її залежить від індивідуальних особливостей дітей, що передбачає 

цілеспрямоване педагогічне керівництво з врахуванням їх рівня рухової активності дітей. 

Важливе значення в представленій моделі рухового режиму відводиться фізкультурно-

масовим заходам. 

Аналізуючи представлені моделі рухових режимів, слід ще раз підкреслити, що у всіх 

літературних джерелах запропоновано методичні положення і рекомендації, що стосуються 

проблеми оптимізації рухового режиму в закладах дошкільної освіти. З іншого боку, в 

доступній нам літературі даних про організацію та структуру оптимального рухового режиму 

в умовах родини ми не виявили. 

Таким чином, відсутність науково-методичної та спеціальної літератури саме в цьому 

аспекті дослідження проблеми дозволяє зробити висновок про недостатню міру її вивченості 

і зосереджують нашу увагу саме в цій області.  

Як зазначає Е. С. Вільчковский, О. І. Курок руховий режим в родині − це частина 

загального режиму, що включає в себе всі форми занять фізкультурно-оздоровчого характеру. 
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Таблиця 3. Модель вдосконаленого рухового режиму дітей в ЗДО 

Види занять Особливості організації 
Фізкультурно-оздоровча робота 

Ранкова гімнастика Щодня на свіжому повітрі, в спортивній залі 

Рухова розминка (в перервах між заняттями) Щодня 

Фізкультурна хвилинка Щодня 

Рухливі ігри і фізичні вправи під час 

прогулянки 

Щодня, під час ранкової прогулянки 

Індивідуальна робота за розвитком рухів  

під час прогулянки 

Щодня, під час вечірньої прогулянки 

Прогулянки-походи до лесу, парку  

(пішеходні, лижні) 

2-3 рази на місяць під час заняття з фізичної 

культури 

Оздоровчий біг 2 рази на тиждень, під час ранкової 

прогулянки 

Логоритмічна гімнастика 2 рази на тиждень 

Гімнастика після денного сну в поєднанні з 

контрастними повітряними ваннами 

2-3 рази на тиждень, по мірі пробудження, 

пробудження дітей 
Сауна з контрастним обливанням тулуба і 

сухим масажем і подальшими іграми в басейні 

2 рази на місяць, в другій половині дня 

Навчальні заняття 

Заняття з фізичної культури 3 рази на тиждень, в першій половині дня  

(1 заняття на свіжому повітрі) 

Плавання 2 рази на тиждень, в другій половині дня 

Самостійна рухова діяльність Щодня, в спортивній залі, на свіжому 

повітрі Активний відпочинок 

Фізкультурне дозвілля 1-2 рази на місяць 

Фізкультурні свята на свіжому повітрі, на воді 2-3 рази на рік 

Ігри-змагання між віковими групами 1-2 рази на рік, на свіжому повітрі, в 

спортивній залі 

 

Ми вважаємо, основні компоненти рухового режиму дітей в ЗДО та родини принципово 

відрізнятися не повинні. Проте, з огляду на низький рівень знань в галузі фізичної культури 

батьків, модель рухового режиму, запропонована О. І. Курок, з урахуванням деяких 

зауважень, в умовах родини, на наше переконання, буде найбільш оптимальною з точки зору 

нормування фізичного навантаження і раціональної побудови основних компонентів рухового 

режиму (Табл. 4).  

На наш погляд, раціональне поєднання всіх форм фізичної культури, що забезпечує 

оптимальний руховий режим дитини, має повністю задовольняти її біологічну потребу в 

рухах, відповідати функціональним можливостям організму, сприяти поліпшенню стану 

здоров’я і гармонійному фізичному розвитку. 

Форми співпраці закладу дошкільної освіти та родини у фізичному вихованні дітей 

можуть мати різноманітний характер та зміст. Зокрема сюди можна зарахувати проведення 

батьківських зборів, де інструктор з фізичного виховання спільно з медичним працівником або 

лікарем та вихователями розкривають роль родини у вихованні здорової дитини. При цьому 

варто наголосити на необхідності ведення здорового способу життя в родині, занять 

фізкультурно-оздоровчою роботою в ЗДО та родині. 

З метою удосконалення взаємозв’язку родини та ЗДО з питань фізичного виховання дітей 

можуть бути: презентація досвіду із забезпечення фізичного розвитку та рухової активності 

дитини окремих родин; обговорення раціонального режиму дня, здорового способу життя та 

побуту дітей, використання ранкової гігієнічної гімнастики у формуванні постави та гігієни 
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тіла, порад лікарів, тижневого обсягу фізичних навантажень (8-12 годин), загартування 

організму та організація участі батьків у змаганнях родинних команд (Вавілова, 2017). 

 

Таблиця 4. Модель оптимального рухового режиму для дітей 

дошкільного віку в ЗДО 

Форми роботи Частота проведення Тривалість рухової  

активності, хв. 

Ранкова гімнастика щодня 6 хв. х 7 = 42 хв. 

Заняття з фізичної культури 4-5 разів на тиждень 15−20 хв. х 5 = 75−100 хв. 

Фізкультурні хвилинки щодня 2 хв. х 7=14 хв. 

Рухливі ігри під час прогулянки  Щодня вранці і ввечері 6-8 хв. х 14 = 84−112 хв. 

Фізичні вправи під час 

прогулянки 

Щодня вранці і ввечері 6−8 хв. х 14 = 84−112 хв. 

Гімнастика після денного сну щодня 4 хв. х 7= 28 хв. 

Елементи спортивних вправ під 

час прогулянки 

щодня під час 

прогулянки 

10 хв. х 7 = 70 хв. 

Загартування щодня (в різних формах) 10-20 хв. х 7 = 70−140 хв. 

Спортивне дозвілля 1 раз на місяць 30 хв. 

Всього 9 год. 20 хв. − 10 год. 

 

Дослідження взаємодії ЗДО і родини у забезпечення рухової активності дітей 

дошкільного віку. 

Формування рухової активності дітей має займати одну з першочергових ланок у 

вихованні дитини, адже саме завдяки цьому дитина зможе мати гарне фізичне та психічне 

здоров’я, що сприятиме успішній соціалізації у соціумі. 

Експериментальне дослідження проводилося на базі Глухівського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) «Фіалка» Глухівської міської ради Сумської області від 

січня 2020°р. до травня 2021 р. 

В дослідженні взяли участь 35 дітей старшого дошкільного віку, з яких було створено дві 

групи та їх батьки. Одна група − контрольна (n = 18), яка займалися за освітньою програмою 

«Дитина». Друга − експериментальна група (n = 17), яка займалася також за освітньою 

програмою «Дитина» та розробленою системою роботи взаємодії ЗДО та родини у 

забезпеченні рухової активності дітей дошкільного віку. 

У зв’язку з вивченням формування рухової активності дітей дошкільного віку був 

проведений констатуючий етап експерименту, який включав в себе вивчення критеріальних 

компонентів. Розвиток рухової активності дітей дошкільного віку включає такі компоненти: 

Когнітивний компонент: 

− уявлення дітей про норми, правила фізичного розвитку, прийнятих в суспільстві, 

виражених у поняттях: «можна», «не можна», «погано», «добре», «потрібно»; 

− розуміння батьками фізичного стану дітей; 

− розуміння вихователями наслідків формування рухової активності дітей, її впливу на 

фізичне та психічне здоров’я. 

Поведінковий компонент: 

− вміння дитини проявляти фізичні якості, взаємодіючи в системах «дитина-дитина» 

«дитина-дорослий»; 

− вміння батьків організовувати простір для формування рухової активності дітей; 

− вміння вихователів розвивати потребу в щоденній руховій активності. 

Рівні рухової активності за період перебування дітей в ЗДО за нормативними 

показниками Т.°С.°Грядкіної представлено в Таблиці 5. 
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Таблиця 5. Рівні рухової активності за період перебування дітей в ЗДО 

за нормативними показниками Т.°С.°Грядкіної 

Рівні 

рухової 

активності 

Кількість 

кроків за 

час 

перебування 

в ЗДО 

Показники 

Високий 

рівень 

11-10 тис. 

кроків 

Діти виявляють зацікавленість до освоєння нових рухів. Мають 

хороший рівень розвитку фізичних якостей. Для них 

характерна різноманітна самостійна рухова діяльність, 

насичена іграми і вправами різного ступеня інтенсивності. При 

виконанні нелегких завдань не звертаються за допомогою до 

вихователя, а намагаються самостійно подолати перешкоду. 

Вони правильно і якісно виконують завдання, у них 

відзначається не достатнє володіння технікою рухів.  

Середній 

рівень 

10-9 тис. 

кроків 

Діти із задоволенням включалися у всі вправи, але не завжди 

виявляли належних зусиль і не завжди доходили до кінця гри. 

Виконуючи всі рухові функції, не порушували правил, але 

особливих інтересів не виявляли, часто відволікалися. 

Протягом дня діти були активні. Невелика загальмованість 

спостерігалася лише у ІІ половині дня.  

Низький 

рівень 

9-8 тис. 

кроків 

Діти часто переключаються на інші види діяльності. Діти 

невпевнено виконували складні вправи, не завжди були уважні. 

У ЗДО (за цілий день) виявлялася пасивність, млявість і 

небажання включатися у рухливі ігрові ситуації.  

 

Щоб детальніше дослідити кожен компонент рівня рухової активності дітей дошкільного 

віку ми обрали такі методики: 

 Когнітивний компонент: 

1. Опитувальник для батьків «Фізичне виховання дітей»; 

2. Бесіда з дітьми «Сильна людина. Яка вона?». Для вивчення інтересу дітей ми 

використовували метод бесіда. Дітям старшого дошкільного віку задавалися наступні 

питання: Чи подобається дітям приходити в наш заклад дошкільної освіти ? Які рухливі та 

спортивні ігри більше любите ? Чи подобаються вам заняття з фізичної культури ? Які вправи 

ви виконуєте з задоволенням ? 

Для дослідження рухової активності дітей старшого дошкільного віку застосовували 

метод педагогічного спостереження, який проводився під час прогулянки, фізкультурному 

занятті і в самостійній діяльність дітей. Під час спостереження розглядалися такі питання:  

− чи знають особливості стану здоров’я вихованців та планують заняття фізичними 

вправами відповідно до цих особливостей.  

− чи контролюють фізичне навантаження дітей за зовнішніми ознаками втоми.  

3. Методика «Розуміння значення рухової активності дитини» (Опитувальник для 

вихователів). В ході бесіди з вихователями обговорювалися теми питань: чи знають програму, 

відповідно до якої реалізується фізичне вдосконалення дітей; які умови створюються 

вихователями для підвищення рухової активності дітей; керуються чи вихователі режимом 

рухової активності дітей; чи враховують вихователі конкретні рухові навички дітей.  

 Поведінковий компонент: 

1. Крокометрія − вимірювання загального обсягу рухової активності в ЗДО за 

нормативними показники Т.°С.°Грядкіною; 

2. Спостереження і оцінювання різноманітності рухів в самостійній руховій діяльності 

дітей за методикою В. А. Шишкіною, М. М. Дедулевич; 
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3. Методика «Роль батьків у формуванні рухової активності дітей» (опитувальник для 

батьків). 

4. Хронометраж − за допомогою хронометрії ми фіксували час, витрачений на рухову 

активність у різних формах роботи з дітьми (ранкова гімнастика, фізкультурні заняття, рухливі 

ігри, гімнастика після сну, самостійна діяльність. 

Під час проведення констатувального етапу експерименту були отримані наступні дані, 

які характеризують отримані рівні рухової активності дітей, що беруть участь в дослідженні.  

Під час використання методу крокометрії ми визначали кількість рухів виконаних під час 

проведення занять з фізичної культури та загальну кількість кроків за час перебування дітей в 

ЗДО. За час перебування в ЗДО загальна кількість рухової активності за нормативними 

показниками має становити 11 тисяч кроків (за Т. С. Грядкіною).  

Отримані дані представлено в Таблиці 6. 

 

Таблиця 6. Показники рівнів рухової активності дітей старшого дошкільного віку  

протягом дня методом крокометрії (за Т. С. Грядкіною) 
Рівні рухової 

активності 

Високий рівень 

(11 тисяч кроків) 

Середній рівень 

(9-10 тисяч кроків) 
Низький рівень 

(8-9 тисяч кроків) 

Показники Кіл. % Кіл. % Кіл. % 

КГ (n=18) 2 10 10 57 6 33 

ЕГ (n=17) 2 12 10 61 5 27 

 

Кількість дітей старшого дошкільного віку в КГ з високим рівнем (11°тисяч кроків) 

2 дітей (10°%), середній рівень 10 дітей (57°%), низький рівень – 6 дітей (33°%); в ЕГ з високим 

рівнем (11 тисяч кроків) 2 дітей (12°%), середній рівень 10 дітей (61°%), низький рівень – 

6 дітей (27°%). Ці діти відрізнялися урівноваженою поведінкою, хорошим емоційним тонусом. 

Вони виявляли зацікавленість до засвоєння нових рухів. Діти мали хороший рівень розвитку 

фізичних якостей. Для них характерна різноманітна самостійна рухова діяльність, насичена 

іграми і вправами різного ступеня інтенсивності. Якщо дітям пропонувалося виконувати 

нелегкі завдання, вони не зверталися за допомогою до вихователя, а самостійно намагалися 

подолати перешкоду. Завдання виконували правильно і якісно, але спостерігалося не достатнє 

володіння технікою виконання основних рухів.  

Середній рівень рухової активності (9-10 тисяч кроків): діти з середнім рівнем рухової 

активності з задоволенням включалися в усі вправи, але не завжди проявляли належні зусилля 

і не завжди доходили до кінця гри. Виконуючи всі рухові функції, не порушували правил, але 

особливого інтересу не проявляли, часто відволікалися. Протягом усього дня діти були 

активні. Невелика загальмованість спостерігалася лише в другій половині дня.  

На низькому рівні освоєння прояву рухової активності (8-9 тисяч кроків): інтерес до 

рухливості у дітей старшого дошкільного віку низький, часто діти переключалися на інші види 

діяльності. Діти невпевнено виконували складні вправи, не завжди були уважні, рідко 

дотримувалися правила гри. За цілий день перебування дітей в закладі дошкільної освіти 

виявлялася пасивність, млявість і не бажання включатися в рухливі ігрові ситуації. Ці діти із 

задоволенням малювали, грали в настільні та рольові ігри. В результаті рухова активність 

дітей погано розвинена, і перебувала на низькому рівні. 

Під час проведення занять з фізичної культури обсяг підвищення рухової активності за 

нормативними показниками становить 1400-1500 кроків за заняття (за М. О. Руновою). 

Отримані дані представлено в таблиці 7.  

Високий рівень 1400-1500 кроків. Діти з великою зацікавленістю слухають уважно 

пояснення вихователя, прагнуть до кращого результату. Всі завдання діти виконували 

сумлінно і з великою зацікавленістю. Діти допомагали вихователеві, підтримували дисципліну 

під час занять. Дивлячись на цих них, діти із середнім рівнем рухової активності активно 

включалися в ігрові вправи та змагальні естафети. Деякі діти швидко пробігали свою 

дистанцію і вставали вперед дітей, щоб виконати вправу знову.  
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Таблиця 7. Рівні рухової активності дітей старшого дошкільного віку під час занять  

з фізичної культури за методом крокометрії 
Експериментальні 

групи  
Рівні рухової активності 

Високий рівень 
(1400-1500 кроків) 

Середній рівень 
(1300-1400 кроків) 

Низький рівень 
(1000-1300 кроків) 

Кіл. % Кіл. % Кіл. % 
КГ (n=18) 2 13 11 60 5 27 
ЕГ (n=17) 2 10 9 55 6 35 
 

Середній рівень 1300-1400 кроків. Вони з задоволенням включалися в усі фізкультурні 

вправи, рухливі ігри, але під час естафет деякі діти сідали на стільчики або на підлогу, не 

бажаючи брати участь. На прохання вихователя взяти участь, діти відмовлялися, спираючись 

на втому. Деякі діти виконували кидки м’яча в ціль (кошик) добре, але намагалися один одного 

зачепити та штовхнути, балувалися та відволікали увагу інших дітей від вихователя. 

Низький рівень 1000-1300 кроків. Дітям нелегко давалися складні вправи: стрибки на 

місці з почерговим підніманням правої і лівої ноги з наступним хлопком над головою. Під час 

ігор з м’ячем у цих дітей погано вироблена координація рухів та окомір. Їм важко дається 

виконання вправи кидка м’яча в кошик з-за голови. Деякі діти відмовлялися їх повторювати, 

деякі часто відволікалися і були не уважні. Діти з низьким рівнем рухової активності мають 

погану координацію рухів і нестійку (розсіяну) увагу, тому у них не все виходило.  

Під час перебування дітей в ЗДО рекомендується використовувати всі форми рухової 

діяльності: ранкову гімнастику, заняття фізичної культури в спортивному залі та на свіжому 

повітрі, фізкультурні хвилинки, рухливі ігри, вправи спортивного характеру, ритмічну 

гімнастику, заняття на тренажерах, плавання для покращення рівня рухової активності. 

Під час проведення методу хронометрії ми фіксували час, витрачений на рух в різних 

формах роботи з дітьми старшого дошкільного віку. 

– ранкова гімнастика +  

– фізкультурні заняття +  

– фізкультурні розминки –  

– рухливі ігри +  

– гімнастика після сну –  

– самостійна діяльність. +  

– на прогулянці –  

Дані за методом хронометрії ми порівнювали з нормативними показниками рухової 

активності 2-2,5 години. Результати хронометрії показали, що діти старшого дошкільного віку, 

протягом дня, мало задіяні в руховій активності. Не всі форми роботи відповідають 

нормативним показникам й так само виконуються. Загальна рухова активність в різних 

формах дорівнювалася 1 год. 50 хвилин. Ранкова гімнастика як одна з форм рухової активності 

дітей старшого дошкільного віку, є важливим фактором у виконанні всіх рухових функцій.  

Під час спостереження було помітно, що діти не мають бажання виконувати ранкову 

гімнастику. При її виконанні діти автоматично виконували чіткі вказівки вихователя, без 

залучення ігрових елементів, музичного супроводу та без отримання дітьми позитивних 

емоцій. Загальний час рухової активності дітей старшого дошкільного віку під час прогулянці 

повинен становити не менше 60-70 % від її тривалості. 

Слід пам’ятати, що педагог, організовуючи рухову діяльність дітей старшого 

дошкільного віку, повинен знати, що хлопчикам цього віку найбільш сприятливий режим 

великої рухової активності, а для дівчаток − режим середньої рухової активності. У зв’язку з 

цим, педагог повинен визначити, коли в режимі дня дітям з підвищеною потребою в рухах 

(хлопчикам), слід надати можливість для додаткових занять фізичними вправами, і чим в цей 

час будуть зайняті інші діти. Частково цю проблему можна вирішити раціональним 

розміщенням зони рухової активності в груповій кімнаті та через систему занять в спортивних 

секціях.  

Отримані в результаті проведення спостереження дані представлено в Таблиці 8.  
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Таблиця 8. Результати спостереження і оцінювання різноманітності рухів  

в самостійній руховій діяльності дітей старшого дошкільного віку 

Експериментальні 

групи  

Рівні самостійної рухової діяльності 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

Кіл. % Кіл. % Кіл. % 

КГ (n=18) 3 11 10 59 5 30 

ЕГ (n=17) 3 12 10 62 4 26 

 

Аналізуючи дані, отримані в результаті проведення спостереження, можна відзначити, 

що 11 % дітей старшого дошкільного віку (4 дітей) мають високий рівень рухової активності.  

Ці діти самостійні у виборі та проведенні рухливих ігор, вони частіше за інших самі 

організовують ігри, вільно використовують запропоноване обладнання. Добре знають правила 

і ігрові ролі, спостерігаючи за рухами дітей, намагаються відтворити їх по-своєму, творчо 

підходять до розвитку ходу рухливих ігор. Діти активно вступають у взаємодію з однолітками, 

люблять демонструвати власні рухи, намагаються навчити ігровим діям інших. Як правило, ці 

діти емоційно реагували на гру, були активні і радісні.  

Під час спостереження середній рівень рухової активності показали 59-62 % дітей 

старшого дошкільного віку. Ці діти відрізнялися невмінням виконувати рухи в помірному 

темпі і небажанням займатися спокійними видами діяльності. Цим дітям була характерна 

зайва рухливість, метушливість, агресивність. Синдром дефіциту уваги заважав їм 

зосередитися, слухати пояснення дорослого і послідовно виконувати елементи різних видів 

рухів.  

Значна частина – 26-30 % дітей старшого дошкільного віку − проявили низький рівень 

рухової активності в самостійній руховій діяльності. Рухи дітей були невпевнені та 

одноманітні. Вони намагалися наслідувати рухи однолітків, але не проявляли особливого 

інтересу до рухливих ігор, були без емоційні. Включалися в гру тільки з вказівки вихователя. 

Важко було у дотриманні правил рухливих ігор та ігрових ролей. Діти не проявляли інтересу 

до колективних ігор, вони вважали за краще грати в поодинці або удвох. Важко було у виборі 

ігор, спостерігаючи за іграми однолітків. Для них характерна нерішучість, сором’язливість, 

замкнутість, плаксивість, образливість.  

Дослідження участі батьків у забезпеченні руховою активністю дітей в ЗДО і родині. 

З метою вивчення участі батьків у формуванні рухової активності дітей в умовах родини 

було проведено анкетування. В рамках дослідження були оброблені дані анкетного 

опитувальника 35 родин що мають дитину старшого дошкільного віку.  

За даними анкетного опитування, в більшості випадків стан здоров’я і фізичного 

розвитку дітей батьки оцінюють як задовільний. Виявляючи матеріальні передумови 

фізичного виховання дітей, ми вивчили спортивну інфраструктуру середовища родин − 

наявність поблизу від будинку спортивних майданчиків, місць для ігор та активного 

відпочинку, спортивних споруд.  

Аналізуючи умови для фізкультурно-спортивної діяльності дітей в родині виявилося, що 

практично у всіх опитаних спортивний майданчик знаходиться поблизу будинку, де вони 

проживають. Велика частина родин мають гарні умови для виїзду за місто як в літній, так і в 

зимовий періоди. Вищенаведені дані свідчать про задовільні матеріальні умови для занять з 

фізичної культури дітей за місцем проживання і для сімейної рекреації на природі, а також про 

відсутність у них будь-яких розладів у стані здоров’я, що перешкоджають занять фізичною 

культурою і спортом.  

Досліджуючи фактори, що впливають на фізичне виховання дітей дошкільного віку, ми 

вивчили фізичну підготовку і активність батьків, а також їхнє ставлення до фізичного 

виховання дітей. З’ясувалося, що в минулому спортом займалися більш половини опитаних 

батьків дітей. Спортивний досвід батьків в значній мірі залежить від рівня їх освіти. Ми вже 

відзначали, що з числа опитаних переважає кількість батьків з вищою освітою. Можна 

припустити, що однією з причин активного залучення до фізичної культур і спорту є період 
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навчання у ЗВО, тобто роки студентського життя. Значна частина батьків (43 %) 

усвідомлюють важливість фізичної культури в зміцненні здоров’я, вдосконалення людини, але 

самі в організованих формах або індивідуально не займаються. Фізкультурно-спортивні 

вміння та активність батьків цікавлять нас в значенні для фізичного виховання дітей.  

Отримані результати показали, що серед виділених дев’яти основних груп якостей, які 

батьки хочуть сформувати у своїх дітей в процесі їх виховання і напередодні вступу до школи, 

фізичний розвиток займає значне місце, як і показники інтелектуального розвитку та 

психічного здоров’я. При цьому виявилося, що батьки оцінюють фізичний розвиток, уміння 

читати і писати, постояти за себе в якості мети виховання вище, ніж матері (Табл. 9).  

 

Таблиця 9. Ціннісні орієнтації батьків у вихованні дітей, 

напередодні їх вступу до школи, % 

Цінності Мати  Батько 

Вміння читати, писати 44,4 80 

Товариськість 61,1 40 

Вміння постояти за себе 22,2 66,6 

Фізичний розвиток, фізична підготовленість і здоров’я 61,1 86,6 

Інтелектуальний розвиток 72,2 26,6 

Психічне здоров’я, врівноваженість 66,6 26,6 

Дружелюбність 5,5 20 

Конкурентоспроможність 16,6 26,6 

Здатність до творчості 28,5 13,3 

 

Відповідно до думки батьків, найбільш дієвим факторами, що впливає на розвиток 

інтересу дитини та її залучення до фізичної культури, є спільні заняття з дитиною (76 %), 

відвідування спортивних свят, змагань та розваг, особисті спостереження дитини (71 %), 

особистий приклад батьків (61 %). Такий фактор, як бесіда про важливість фізичної культури 

в житті людини і засобах масової інформації, батьки поставили на останнє місце. 

Слід зазначити, що практично всі батьки бажають, щоб їх дитина в майбутньому 

відвідувала заняття в спортивній секції або інші організовані форми занять з фізичної 

культури. В якості основного мотиву для залучення дитини в спортивне життя батьки 

вважають − бажання зміцнити їх здоров’я і підвищити рівень фізичного розвитку (Табл. 10).  

 

Таблиця 10. Мотиви, що визначають залучення дитини в організовані заняття  

фізичною культурою і спортом (% батьків) 

Мотиви На думку 
батька матері 

Має значення для здоров’я і загального фізичного розвитку 71,4 81,8 

Впливає на гармонійний розвиток дитини 57,1 36,3 

Впливає на формування характеру, вольових якостей 85,7 63,6 

Сприяє вихованню дисципліни − 9,1 

Розвиває впевненість в собі 28,5 63,3 

Фізична культура і спорт є складовими частинами способу життя дитини 28,5 − 

Розвиває вміння спілкуватися в колективі 14,2 − 

Дає можливість змагатися з іншими 14,2 9 

 

З’ясувалося, що батьки добре розуміють завдання фізичного виховання, надаючи велике 

значення таким цілям, як його вплив на гармонійний розвиток дитини, на характер і вольові 

якості, на виховання впевненості в собі.  

Виходячи з того, що фізичне виховання − це невід’ємний компонент загального 

виховання, формування гармонійно розвиненої особистості дитини, ми досліджували зусилля 

батьків, спрямовані на фізичний розвиток і підготовленість дітей.  
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З’ясувалося, що батьки цілеспрямовано витрачають на всі види занять з дітьми в 

середньому одну годину, а матусі − від однієї години до трьох. Необхідно зазначити, що в 

таких спеціальних заняттях в родині переважає діяльність, що сприяє загальному розвитку 

дитини: читання, малювання, перегляд мультфільмів, розмови. Проте, рухливі ігри, 

загартовуючи процедури, елементи спортивних вправ (катання на ковзанах, лижах, 

велосипеді, плавання) займають значне місце в режимі дня дітей (Табл. 11).  

 

Таблиця 11. Розподіл видів діяльності батьків з дітьми,% 

№ Вид діяльності Думка батьків 

1 Гра з іграшками 71,4 
2 Малювання 76 

3 Ліплення 23,8 

4 Читання 85,7 

5 Спів, заняття музикою 9,5 

6 Рухливі ігри 85,7 

7 Догляд за тваринами, квітами 14,2 

8 Побутові роботи 9,5 

9 Настільні ігри 14,2 

10 Перегляд і прослуховування мультфільмів, радіо 19 

 

Відомо, що для розвитку дітей, зміцнення їх здоров’я, виховання дисциплінованості та 

інших якостей особистості велике значення має оптимальний організований режим дня. 

Ставлення батьків до фізичного розвитку дітей серйозно впливає на види рухової активності, 

що потребують уваги та контролю з боку дорослих. 

Найбільш показовими, на наш погляд, є заняття ранковою гімнастикою, оскільки дитина 

дошкільного віку може регулярно виконувати вправи в цій формі тільки в родині, де батьки 

спеціально приділяють увагу її фізичному розвитку. Так, при вивченні рухової активності 

дітей з’ясувалося, що 45,4 % дітей дошкільного віку систематично займаються ранковою 

гімнастикою і фізичними вправами, а 54,6 % роблять це нерегулярно. Однак іншим видам 

рухової активності, що вимагає контролю дорослих − катання на велосипеді, лижах, 

прогулянки та ігри на свіжому повітрі, − батьки приділяють більше уваги і виконують ці 

обов’язки систематично.  

Представляють інтерес джерела інформації про форми і методи фізичного виховання 

дітей, якими користуються батьки. З’ясувалося, що до спеціальної літератури, журналів, 

підручників звертаються менше половини опитаних батьків.  

Тим часом, знання з галузі фізичного виховання з джерел, які не потребують 

цілеспрямованого пошуку (тобто від знайомих, близьких, з передач по телебаченню), є 

найбільш поширеними (69,2 %). Однак є батьки, які не цікавляться теоретичними знаннями і 

виходять з особистого досвіду (27,2%).  

При вивченні активності батьків у турботі про фізичне виховання дитини розглядалися 

також чинники, які представляють її підвищення. Більшість батьків відзначають брак часу для 

цілеспрямованих занять з дитиною, в наслідок чого, в якості причин батьки вказують на те, 

що практично весь час йде на турботу про родину та вирішення побутових проблем, на 

тривалість робочого часу і завантаженість на роботі (Табл. 12).  

Таким чином, аналізуючи місце і значення фізичної культури в життєдіяльності родини 

дітей дошкільного віку, можна зробити висновок про те, що найбільший вплив на інтерес 

дитини до занять фізичними вправи подають особистий приклад батьки, їх спільні заняття з 

дитиною, використання особистого досвіду в галузі фізичної культури, отриманого в 

студентські роки. Разом з тим з досліджуваних питань важливим, з точки зору нашого 

дослідження, ми вважаємо рівень компетентності батьків в галузі фізичного виховання. Аналіз 

причин, наведених батьками, виявив недостатню поінформованість (30 %) опитаних батьків в 
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питаннях практичного застосування всього арсеналу засобів фізичної культури для виховання 

своєї дитини.  

 

Таблиця 12. Причини, що заважають батькам займатися 

фізичним вихованням дитини, % 

Причини Батьки 

Мати Батько 

Брак часу 58,3 62,5 

Турбота про родину, вирішення побутових проблем 44,4 14,2 

Тривалий робочий день, велика завантаженість на роботі 16,6 87,5 

Втома після робочого дня 14,2 25 

Брак знань і умінь 25 5,5 

Немає бажання і інтересу, лінощі 22,2 − 

Відсутність вольових зусиль 8,3 − 

 

Таким чином, відомо, що освітній аспект, який дозволяє батькам поповнювати і 

поглиблювати свої теоретичні знання в галузі фізичної культури і мати можливість практично 

застосовувати ці знання в родині, має велике значення. Крім того, тільки в результаті 

практичної діяльності людина здатна реально усвідомити і перевірити ефективність засвоєних 

знань. Внаслідок цього, з огляду на виявлені особливості і фактори формування способу життя 

родини, з’являється можливість і необхідність створення певних педагогічних умов, що 

визначають високий рівень здоров’я і фізичних кондицій дітей старшого дошкільного віку 

через проведення системи роботи з взаємодії ЗДО і родини у забезпеченні рухової активності 

дітей дошкільного віку.  

Форми взаємодії ЗДО і родини у забезпеченні рухової активності у дітей 

дошкільного віку. 

Повноцінне здійснення завдань розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку 

можливе лише за умови злагодженої співпраці дорослих. Педагоги і члени родин вихованців 

мають усвідомити, що вони, як і діти, є рівноправними учасниками педагогічного процесу, та 

взаємодіяти на засадах довіри, партнерства, взаємоповаги, єдності вимог. 

Ініціаторами такого співробітництва мають бути педагоги. Водночас потрібно цінувати 

ідеї батьків, прислухатись до їх побажань, підтримувати ініціативу. Бажано разом з батьками 

обговорювати і розв’язувати нагальні проблеми, що виникають у педагогічному процесі, 

приймати рішення у конкретних ситуаціях. 

Ефективність педагогічного процесу в ЗДО, спрямована на зміцнення здоров’я, 

всебічний фізичний розвиток та оптимальну рухову активність дітей дошкільного віку, 

залежить від тісної співпраці ЗДО і родини.  

Форми співпраці ЗДО і родини: 

− відвідування родини вихованця. Така форма роботи допомагає встановити контакт із 

дитиною, її батьками, з’ясувати умови виховання в родині. Педагог має заздалегідь погодити 

з батьками зручний для них час відвідування, а також зазначити мету свого візиту. 

− день відкритих дверей. Досить розповсюджена форма роботи, яка дає можливість 

ознайомити батьків з ЗДО, його традиціями, правилами, особливостями освітнього процесу, 

зацікавити нею й залучити до співпраці. 

− консультації. Зазвичай складається система консультацій, які проводять 

індивідуально або для групи батьків. 

− семінари-практикуми. Батьки, особливо молоді, які ще не мають достатнього досвіду 

виховання дітей, відчувають потребу отримати практичні навички виховання. Тому на 

семінарах – практикумах доцільно не просто розповісти про способи і прийоми навчання 

(у нашому випадку – забезпечення руховою активністю дітей), а й показати їх.  

− батьківські збори. Проводять групові й загальні. Загальні збори організовують двічі – 

тричі на рік. На них обговорюють завдання на новий навчальний рік, результати освітньої 
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роботи, питання фізичного виховання й літнього оздоровлення дітей тощо. Групові збори 

проводять один раз у 2-3 місяці.  

− «круглий стіл». Учасниками обговорення проблеми, крім батьків, є вихователь-

методист, психолог, вихователі груп та інші фахівці. Теми засідань можуть бути такі: «Фізичне 

виховання дошкільників», «Розвиток рухової активності дитини вдома» тощо. У роботі 

доцільно використовувати такі методи: постановка дискусійних питань, аналіз педагогічних 

ситуацій, повідомлення фахівців з певної проблеми, обмін досвіду батьків, відповіді 

спеціалістів на їхні запитання.  

− дискусія. Обговорення проблеми проходить жваво та цікаво, якщо використовувати 

такі методи: постановка спірних питань, ознайомлення батьків з результатами тестування 

дітей, надання слова фахівцям, аналіз педагогічних ситуацій. Можна провести дискусію у 

вигляді ток – шоу, коли частина учасників відстоює одну позицію, а інша – протилежну. 

− усні журнали. Журнал складається з 3-6 сторінок, тривалістю від 5 до 10 хвилин. 

Таким чином, загальна тривалість заходу становить близько 40 хвилин, і за відносно короткий 

відрізок часу батьки дітей дошкільного віку отримують досить великий обсяг інформації. 

Кожна сторінка журналу – це усне повідомлення, яке може бути проілюстроване дидактичним 

матеріалом, відеозаписами, виставками виробів, малюнків, книг. Батькам заздалегідь 

пропонують літературу для ознайомлення з проблемою. Ця форма може проводитися 

регулярно за визначеними рубриками («Поради фахівця», «Це цікаво знати», «Як говорять 

діти» тощо). 

− розповсюдження інформаційних матеріалів. Вихователі готують пам’ятки, стенди, 

фотовиставки тощо. Наприклад, картки з показниками фізичного розвитку дітей за віковими 

групами або запропонувати наочний матеріал для ігор та вправ, спрямованих на забезпечення 

рухової активності дітей. 

− брифінг. Зустріч, на якій коротко розкривають зміст якогось одного актуального для 

батьків питання. Її може проводити вихователь-методист вихователь групи або інший 

фахівець (медсестра, лікар, психолог, педагог), який заздалегідь готується до відповідей на 

запитання з певної теми.  

− батьківські конференції. Це чудовий засіб обміну досвіду родинного виховання. 

Батьки готують повідомлення, педагог за потреби допомагає вибрати тему, оформити виступ. 

На конференції може виступити фахівець. Який спонукатиме батьків до обговорення, а якщо 

вийде, то й дискусії. 

− родинні клуби. На відміну від батьківських зборів, де панує навчальна форма 

спілкування, клуб будує стосунки з родиною на принципах добровільності, особистої 

зацікавленості. У такому клубі дітей об’єднують спільні інтереси та діяльність, спрямована на 

пошук оптимальних форм виховання й навчання дитини. Теми зустрічей формують самі 

батьки. 

− бібліотека спеціальної літератури. Педагоги стежать за спеціальним обміном, 

добором необхідних книг, періодичних фахових видань, складають анотації новинок, 

створюють тематичні виставки. 

− «батьківська пошта» і «телефон довіри». Це нетрадиційні форми спілкування з 

родиною: будь-який член родини має можливість у короткій записці висловити сумніви з 

приводу методів виховання своєї дитини, звернутись по допомогу до конкретного фахівця 

тощо. Телефон довіри допомагає батькам анонімно з'ясувати важливі для них питання, 

попередити вихователів про незвичні прояви у поведінці дітей. 

− ігротека. Дорослі з дітьми придумують нові ігри, а потім розповідають про їхні 

правила, умови, досвід проведення, історію появи задуму тощо. Також пропонують пограти 

всім охочим. 

− гурток «Рухливі малята». Батьки і родичі вихованців, проводять рухливі заняття для 

дорослих і дітей. 

− фізкультурні розваги. Проводять двічі − тричі на місяць. Їх головне завдання − 

створити у дітей гарний настрій, удосконалити їхні рухові вміння й навички в невимушеній 
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ігровій ситуації. Атмосфера гри зменшує напругу під час виконання рухів, а отже розкриває 

потенційні можливості кожної дитини, сприяє виявленню творчості в руховій діяльності. 

Фізкультурні розваги не готують заздалегідь. Зазвичай на них проводять знайомі дітям рухливі 

ігри, атракціони, вправи, ігри та змагання спортивного характеру. 

− фізкультурні свята. Їх готуються заздалегідь: розробляють сценарій, визначають 

відповідальних за підготовку та проведення, учасників, склад журі, продумують 

оформлення, виготовляють атрибути, костюми, призи та нагороди.  

− день здоров’я. У системі заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я, загартування, 

покращення фізичного розвитку та виховання у дітей прагнення бути сильними, спритними, 

витривалими важливе місце належить Дню здоров'я. Рекомендують проводити ці дні в усіх 

дошкільних групах один раз на місяць. 

Основна мета Дня здоров’я − охопити всіх вихованців групи різними фізкультурними 

заходами. Заходи проводять протягом усіх періодів дня: зранку − ігри середньої рухливості 

(під час прийому дітей), ранкова гімнастика, заняття з фізичної культури тощо. Інші навчальні 

заняття в цей день не проводять. Під час прогулянок планують різноманітні змагання в іграх 

та вправах спортивного характеру, іграх-естафетах (для дітей старших груп), розваги-

атракціони, виконання фізичних вправ (біг, стрибки, метання, лазіння). 

− фізкультурні свята. У системі фізичного виховання дітей дошкільного віку чільне 

місце посідають фізкультурні свята, спрямовані на комплексну реалізацію загального кола 

оздоровчих та виховних завдань.  

 

 
Рис. 1. Модель напрямків взаємодії ЗДО і родини у забезпеченні рухової активності дітей 

дошкільного віку 
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Участь у фізкультурних святах сприяє виявленню самостійності та ініціативи у 

виконанні рухових завдань, досягненню кращих результатів в умовах змагань, вихованню 

дружби, наполегливості, відповідальності, дисциплінованості та інших морально-вольових 

якостей.  

− фізкультурні розваги. У кожній віковій трупі ЗДО проводять фізкультурні розваги 

двічі-тричі на місяць. Їх планують на другу половину дня у приміщенні або на майданчику 

(залежно від пори року та погодних умов). Зміст фізкультурних розваг складають рухливі ігри, 

вправи та ігри спортивного характеру, вправи на фізкультурних тренажерах. 

Планування фізкультурних розваг здійснює вихователь (інструктор з фізичної культури) 

відповідно до рухової підготовленості дітей, наявності фізкультурного інвентарю та 

обладнання. Головна мета педагога під час проведення фізкультурних розваг − створити у 

дітей радісний настрій, удосконалити їхні рухові вміння та навички у невимушеній ігровій 

ситуації, залучити до систематичного виконання фізичних вправ.  

− пішохідні переходи. Прогулянки за межі ЗДО на природу (пішохідні переходи) 

здійснюють у першу половину дня. Пішохідні переходи являють велику цінність для 

зміцнення здоров’я дітей 4-7 років і формування рухових умінь та навичок бігу, ходьби, 

метання, підлізання, стрибків та інших рухів. Рухова діяльність у поєднанні зі свіжим 

повітрям, сонцем підвищує захисні реакції організму дітей, загартовує їх. Навколишня 

природа, різноманітні враження збагачують знання, виховують естетичні почуття дітей. 

Під час проведення пішохідних переходів необхідно вчити дітей дотримуватися 

дисципліни та ознайомлювати їх з правилами дій пішоходів на вулиці. Мета пішохідних 

переходів є удосконалення рухових навичок та комплексний розвиток рухових якостей у 

природних умовах (парк, ліс, берег річки), навчання дітей орієнтуватися на місцевості. 

Канікули. Двічі на рік (на початку січня та наприкінці березня) організуються канікули 

тривалістю один тиждень, які мають на меті забезпечити активний відпочинок дітей, сприяти 

їх оздоровленню та зміцненню організму в єдності з емоційно-позитивним станом психіки 

дошкільників. Під час канікул заняття, пов'язані з розумовою діяльністю дітей, у ЗДО 

замінюють різними організаційними формами фізичного виховання (ранкова гімнастика, 

щоденні заняття з фізичної культури тощо) та значно збільшують час перебування дітей на 

свіжому повітрі. 

Організація оздоровчу фізкультурно-масової роботи під час канікул потребує від 

вихователя продумування та планування на цей період усіх основних форм фізичного 

виховання дітей своєї групи. 

Кожен день канікул повинен проходити цікаво. Із цією метою потрібно удосконалювати 

форми та методи оздоровчої роботи протягом дня. Вихователь може спланувати «День ігор» 

або «День здоров’я». Ефективне проведення канікул залежить від чіткого планування роботи 

з фізичного виховання під час канікул та творчого підходу вихователя до змісту фізкультурно-

оздоровчих заходів на щодень. 

− домашні завдання з фізичної культури. Завдання з фізичної культури з метою 

виконання у домашніх умовах визначає вихователь для того, щоб створити оптимальний 

руховий режим для дитини в родині. До цих завдань входять: обов'язкове виконання ранкової 

гімнастики, особливо у вихідні та святкові дні; виконання фізичних вправ під контролем 

батьків та разом з ними під час прогулянок. 

Для реалізації спільних завдань з фізичного виховання у ЗДО та родині педагоги 

проводять групові консультації для батьків, під час яких можна розучити з ними комплекси 

ранкової гімнастики, показати та розповісти про навчання дітей ходьби на лижах, катання на 

ковзанах, велосипеді під час спільних прогулянок тощо. 

Регулярне виконання домашніх завдань з фізичної культури дає змогу сформувати у 

дітей стійку потребу до щоденного виконання фізичних вправ у їхньому повсякденному житті.  
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Аналіз результатів дослідницько-експериментальної роботи з взаємодії ЗДО і 

родини у забезпеченні рухової активності дітей дошкільного віку. 

Мета контрольного етапу експерименту: визначити динаміку рівня розвитку рухової 

активності дітей старшого дошкільного віку. 

Завдання контрольного етапу експерименту: 

1. провести повторну діагностику рівня розвитку рухової активності дітей старшого 

дошкільного віку КГ та ЕГ;  

2. математична обробка даних діагностики контрольного етапу експерименту;  

3. зробити порівняльний аналіз результатів констатувального і контрольного етапів 

експерименту.  

На даному етапі використовувалася та ж діагностика, що і на констатувальному етапі 

експерименту. Під час проведення контрольного етапу експерименту були отримані наступні 

дані, які характеризують отримані рівні дітей, що беруть участь в дослідженні. 

При повторній діагностиці рівнів рухової активності методом крокометрії за 

Т.°С.°Грядкіною було визначено загальну кількість кроків за час перебування дітей в ЗДО. 

Отримані дані представлено в Таблиці 13. 

 

Таблиця 13. Рівні рухової активності дітей старшого дошкільного віку протягом дня 

методом крокометрії на контрольному етапі експерименту 

Показники Рівні рухової активності 

Високий рівень 

(11 тисяч кроків) 

Середній рівень 

(9-10 тисяч кроків) 

Низький рівень 

(8-9 тисяч кроків) 

Кіл. % Кіл. % Кіл. % 

КГ (n=18) 2 12 11 62 5 26 

ЕГ (n=17) 6 37 10 57 1 6 

 

За результатами проведеної діагностики методом крокометрії ми отримали такі 

показники у КГ низький рівень мають 5 дітей (26 %), середній рівень – 11 дітей (62 %), 

високий рівень – 2 дітей (12 %). В ЕГ після впровадження системи роботи реалізації 

педагогічних умов оптимізації рухової активності дітей старшого дошкільного віку в родині 

відбулися значні покращення показників: низький рівень мають 1 дитина (6 %), середній 

рівень – 10 дітей (57 %), а високий рівень покращився більше двох разів (з 14 % до 37 %) в 

порівнянні з констатувальним етапом експерименту – 6 (37 %).  

Під час проведення контрольного етапу експерименту при повторній діагностиці 

показників рівнів рухової активності дітей старшого дошкільного віку під час занять з 

фізичної культури методом крокометрії за М. О. Руновою були отримані такі дані, які 

представлено в Таблиці 14.  

 

Таблиця 14. Рівні рухової активності дітей старшого дошкільного віку під час занять  

з фізичної культури за методом крокометрії на контрольному етапі експерименту 

Експериментальні 

групи  

Рівні рухової активності 

Високий рівень 

(1400-1500 кроків) 

Середній рівень 

(1300-1400 кроків) 

Низький рівень 

(1000-1300 кроків) 

Кіл. % Кіл. % Кіл. % 

КГ (n=18) 3 14 8 62 7 24 

ЕГ (n=17) 6 30 10 57 1 5 

 

За результатами даної діагностики ми бачимо, що високий рівень рухової активності 

дітей старшого дошкільного віку під час занять з фізичної культури за методом крокометрії на 

контрольному етапі експерименту покращився в обох групах. В КГ відбулися незначні 

покращення в порівнянні з констатувальний етапом експерименту: низький рівень мають 
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7 дітей (24 %), середній рівень – 8 дітей (62 %) та високий рівень має 3 дитини (14 %). В ЕГ 

відбулися значні покращення показників рухової активності: низький рівень має всього 

1 дитина (5 %), середній рівень підвищився у 10 дітей (57 %), а високий мають 6 дітей (30 %), 

що значно краще в порівнянні з констатувальним етапом експерименту.  

При повторній діагностиці на контрольному етапі експерименту отримані дані під час 

проведення спостереження за методикою В. А. Шишкіної, М. М. Дедулевич відображено 

в Таблиці 15.  

За результатами повторного проведення діагностики за методикою В. А. Шишкіної, 

М. М. Дедулевич можна зробити висновок: в КГ відбулися покращення порівнюючи 

з констатувальним етапом експерименту: низький рівень мають 5 дітей (21 %), середній 

рівень – 10 дітей (56 %) та високий рівень має тільки 3 дитини (15 %). 

 

Таблиця 15. Результати спостереження і оцінювання різноманітності рухів в самостійній 

руховій діяльності дітей старшого дошкільного віку на контрольному етапі експерименту 

Експериментальні 

групи  

Рівні самостійної рухової діяльності 

Високий рівень Середній рівень Низький рівень 

Кіл. % Кіл. % Кіл. % 

КГ (n=18) 3 15 10 56 5 21 

ЕГ (n=17) 7 40 9 56 1 4 

 

В ЕГ відбулися значні покращення показників самостійної рухової діяльності: низький 

рівень має всього 1 дитини (4 %), середній рівень підвищився у 9 дітей (56 %), а високий мають 

7 дітей (40 %), що найкраще в порівнянні з показниками самостійної рухової діяльності дітей 

старшого дошкільного віку на констатувальному етапі експерименту.  

На констатувальному етапі експерименту за допомогою анкетування досить детально 

було вивчено участь батьків в оптимізації рухової активності дітей в родині. На 

формувальному етапі експерименту з батьками дітей експериментальної групи була проведена 

система роботи з взаємодії ЗДО і родини у забезпеченні рухової активності дітей старшого 

дошкільного віку. На контрольному етапі експерименту після проведення бесід та опитування 

з батьками з’ясували, що майже всі діти експериментальної групи (96,3 %) систематично 

займаються ранковою гімнастикою і фізичними вправами (на відміну від констатувального 

етапу експерименту 45,4 %). Усі родини, які брали участь в експерименті, свій вільний час 

витрачають на різноманітні види рухової активності (катання на велосипеді, ходьба на лижах, 

прогулянки та ігри на свіжому повітрі) батьки приділяють більше уваги і виконують ці 

обов’язки систематично.  

Висновки. В дослідженні було проведено дослідницько-експериментальну роботу з 

взаємодії ЗДО і родини у забезпеченні рухової активності дітей дошкільного віку, в якій 

виявили рівень рухової активності у дітей старшого дошкільного віку. Було визначено участь 

батьків у забезпеченні рухової активності дітей старшого дошкільного віку в родині, 

впровадили в освітній процес закладу дошкільної освіти систему роботи з взаємодії ЗДО і 

родини у забезпеченні рухової активності дітей старшого дошкільного віку, яка сприяла 

покращенню рівня рухової активності. 

Під час дослідження було здійснено аналіз стану рухової активності дітей старшого 

дошкільного віку в експериментальній і контрольній групі. На констатувальному етапі 

експерименту ми виявили рівні рухової активності дітей: високий, середній і низький. Щодо 

загального рівня рухової активності дітей старшого дошкільного віку на контрольному етапі 

отримали наступне: в КГ високий рівень – 42°%, середній – 53°%, низький – 5°% дітей, в КГ 

високий рівень – 14°%, середній – 65°%, низький – 21°%, що говорить про ефективність нашої 

роботи.  

Таким чином, дослідницько-експериментальна робота з взаємодії ЗДО і родини у 

забезпеченні рухової активності дітей дошкільного віку дала нам позитивні результати щодо 

покращення рівня рухової активності. Батьки та діти старшого віку оволоділи більш 
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глибокими уявленнями про рухову активність та способи покращення їх в умовах ЗДО та 

родини. 
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РОЛЬ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПОШУКУ ШЛЯХІВ ПОКРАЩЕННЯ 

РІВНЯ МОРАЛЬНОЇ ВИХОВАНОСТІ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 

 

THE ROLE OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHER IN SEARCHING FOR WAYS 

TO IMPROVE THE LEVEL OF MORAL EDUCATION AND PHYSICAL FITNESS 

OF THE YOUNG GENERATION 

 

Обґрунтування актуальності проблеми. Актуальність проблеми всебічного виховання 

підростаючого покоління наразі визначається новими завданнями, поставленими державою 

перед українським народом, − готувати підростаюче покоління до активної участі в управлінні 

господарськими, політичними та суспільними справами своєї країни, враховуючи, що 

вихованість особистості представляє собою сукупністю соціально значущих якостей: відносин 

людини до суспільства та колективу, до самої себе до праці, до людей, інтегруючи культуру 

поведінки, що характеризує повсякденні форми вчинків, етикет, дотримання правил поведінки 

в регламентованій формі та манери поводження, як результатом ефективності навчально-

виховного процесу і проявляється постійно в повсякденному поводженні, в конкретних 

вчинках і справах, та висловлюваннях. Це чітко зазначено в провідних офіційних документах: 

Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту, Законі України «Про фізичну 

культуру і спорт», які є фундаментом для регламентування соціально-педагогічної діяльності 

у вирішенні питання формування всебічно розвиненого підростаючого покоління.  

Враховуючи, що головним завданням незалежної правової держави є формування 

всебічно підготовлених людей, а однією з провідних передумов успішного виховання є 

суспільне середовище, нами для вирішення поставленої мети застосовано комплексний підхід, 

продиктований новими завданнями ідеологічної та виховної роботи зі школярами підліткового 

шкільного віку (Городинська, 2004).  

Але комплексний підхід до виховання вимагає не лише загальних умов соціального життя 

суспільства в цілому, а й особливостей конкретного мікросередовища для підростаючого 

покоління, яким і може бути регулярна робота в різноманітних шкільних гуртках та секціях, в 

тому числі ї секціях загальної фізичної підготовки, що дає право говорити про дотримання 

такими школярами здорового способу життя, як потужного засобу морального виховання. 

Саме усвідомлення важливості проблеми здоров’я підлітків спонукало нас до проведення 

поглибленої роботи щодо піднятої проблеми. 

Мета дослідження – розробка програми та дослідження її ефективності у педагогічному 

експерименті щодо організації роботи шкільної комплексної секції загальної фізичної 

підготовки та краєзнавства, що сприятиме формування здорового способу життя у дітей 

підліткового шкільного віку засобом фізкультурно-оздоровчої діяльності. 

Завдання дослідження: Вивчити теоретичні підходи та практичний досвід вирішення 

проблеми формування здорового способу життя у дітей підліткового шкільного віку засобом 

поєднання фізкультурно-оздоровчої та пізнавальної діяльності школярів. 

Враховуючи, що процес формування здорового способу життя взаємопов’язаний з 

руховою активністю, міцним і стимулюючим фактором інтелектуального та емоційного 

розвитку дитини, розробити комплексну програму спортивно-масової роботи з дисциплінами 

навчального плану школи.  

Результати дослідження.  

Анатомо-фізіологічна та психолого-педагогічна характеристика школярів 

підліткового віку 

Доступна нам література (Аносов, 2008; Гарлінська, 2019) має досить обмежений банк 

даних щодо особливостей розвитку організму дітей підліткового шкільного віку. То ж великої 

уваги у дітей цього віку вимагає врахування анатомо-фізіологічних особливостей опорно-

рухового апарату, так як при неправильній позі під час сидіння учня за партою збільшується 
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грудний кіфоз, а при невідповідності росту дитини висоті парти збільшується поперековий 

лордоз. Таким чином, неправильна поза за партою викликає викривлення хребта убік (сколіоз). 

Характерним для опорно-рухового апарату дітей підліткового віку є нерівномірність 

закостеніння їх скелету. Так, спочатку (9-11 років) відбувається закостеніння фалангів пальців 

рук, пізніше (10-13 років ) – зап’ястя та п’ястя. Нерівномірно розвиваються кістки таза. Так, 

до 10 років інтенсивніше розвиваються кістки таза у дівчаток. З 10 до 12 років формування 

кісток таза у дівчаток та хлопчиків відбувається рівномірно. 

Відмічені особливості формування та розвитку опорно-рухового апарату ми 

враховували, перш за все, при активізації рухового режиму дітей, чи за умови цілеспрямованої 

роботи з фізичного виховання. Брали до уваги, що різкі поштовхи, різкі рухи, приземлення у 

стрибках з гімнастичних снарядів, що за відсутності матів, може викликати зміщення кісток 

таза та неправильне їх зрощення.  

А нехтування ваговими нормами у туристських походах краєзнавців, коли закостеніння 

ще не закінчилось, може призвести до розвитку плоскостопості. 

У 6-7 річному віці має місце інтенсивний розвиток м’язів. У зв’язку з цим зростання сили 

м’язів-згиначів випереджає розвиток м’язів-розгиначів. А різниця сили кисті у молодшому 

шкільному віці поступово вирівнюється. Зростає м’язова маса. Що ж до функціональної 

зрілості нервово-м’язового апарату (збудливість та лабільність), то вже у 8-10 річному віці 

вони вже наближаються до рівня дорослих. 

У період з 7 до 11 років помірно розвивається серцево-судинний апарат. Відносно більш 

повільними темпами збільшується об’єм серця порівняно з сумарним поперечником судин. 

Поперечник крупних судин, а також прикапілярного та капілярного русла у дітей підліткового 

шкільного віку відносно більший, ніж у дорослих. Цим і пояснюється відносно низький рівень 

артеріального тиску у дітей 6-11 років у порівнянні з таким школярів підліткового віку. 

У дітей підліткового шкільного віку нерівномірно розвивається іннерваційний апарат. З 

віком спостерігається підвищення тонусу блукаючого нерва, що призводить до уповільнення 

серцевого ритму. Так, якщо у дітей молодшого шкільного віку частота серцевих скорочень 

складає 90-92, то удари за хвилину, то у підлітків вона складає 80-82 удари на хвилину. 

Відносний хвилинний об’єм серця у дітей та підлітків більший, ніж у дорослих. Більша 

у порівнянні з дорослими і відносна маса крові. Так, якщо у 7-8 річному віці вона складає 

9°% від маси тіла проти 7-8°% у дорослих. 

У дітей підліткового віку відносна величина хвилинного об’єму дихання у стані спокою 

вища у порівнянні з молодшими школярами, в той час, як відносна величина максимальної 

вентиляції легенів зменшується. 

То ж при організації роботи шкільної секції загальної фізичної підготовки ми 

враховували вікові зміни анатомо-фізіологічних показників, аби сприяти всебічному розвитку 

підростаючого покоління. 

Вплив активного рухового режиму та його обмеження на всебічний розвиток 

підростаючого покоління 

Наявна література має величезний банк даних про негативний вплив обмеження рухового 

режиму на розвиток підростаючого покоління, що веде до швидкого розвитку втоми, в’ялості, 

апатії, нервово-емоційного напруження, хвилювання, до невротичного стану та різних 

відхилень психічних функцій. А це знижує тонус і силу м’язів, порушує координацію рухів, 

змінює протікання процесів обміну. Тому і мають місце часті захворювання у школярів з 

малорухливим способом життя. Фіксується також і відставання їх у фізичному розвитку. А 

зниження фізичної активності призводить до детренованості багатьох систем організму, що 

стає причиною зменшення реакції пристосування організму, передчасного одряхління 

організму, ранніх захворювань (Аносов, 2008). 

Загальновідомими є факти негативного впливу на організм, що росте і розвивається, 

обмеження рухової активності, особливо враховуючи інтенсивне навчальне навантаження 

упродовж навчального року. Гіпокінезія виявляється в зниженні і розумової, і фізичної 

дієздатності. Постійна розумова втома на фоні обмеженої рухової активності веде до психічної 
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астенізації і зниження резистентності до простудних та інфекційних захворювань, 

відбивається на гармонійному розвитку особистості. 

Гіподинамію нерідко називають «бичем» сучасної цивілізації. Справедливість такого 

твердження стає очевидною при згадці паро те, як формувався організм людини в процесі 

еволюції тваринного світу. Фізична активність була необхідна нашим предкам просто для 

того, щоб вижити. Старовинні люди змушені були знаходитися в постійному русі, щоб добути 

їжу і зберегти життя собі і своєму потомству. Таким чином, потреба в русі була закладена в 

генах людини, як одна з умов для нормальної життєдіяльності організму в суворих умовах 

зовнішнього середовища. Генетична програма людини залишається незмінною протягом усіх 

останніх тисячоліть, а от спосіб її життя зазнав дуже істотних змін. Рух заради виживання 

перестало бути необхідністю. Науковий і технічний прогрес допомагає сучасній людині 

забезпечити собі комфортні умови життя при мінімумі фізичних навантажень. 

То що ж відбувається в організмі внаслідок обмеження фізичного навантаження, тобто 

гіподинамії. Першими від гіподинамії страждають наші м’язи. Позбавлені необхідного 

тренування, вони слабшають, стають в’ялими і, врешті-решт, атрофуються. Слабкість м’язової 

тканини неминуче позначається на роботі всіх органів і систем організму людини. Обмеження 

м’язової активності природно призводить до зниження активності енергетичного обміну. 

Сповільнюється забезпечення багатими енергією фосфорних сполук, сповільнюється 

виведення кальцію, викликаючи підвищену крихкість кісток. Відбувається неминуче 

зниження газообміну, приводячи до зменшення вентиляції легенів і загального зниження 

працездатності. Ось чому людина, що веде сидячий спосіб життя, часто втомлюється більше, 

ніж то, хто активно рухається. Однак наслідки гіподинамії далеко не вичерпуються загальною 

слабкістю і відчуттям втоми. Зниження рухової активності негативно позначається на стані 

усіх м’язів організму людини (Аносов, 2008). 

М’язова тканина стінок судин і серцевий м’яз також неминуче відчувають на собі 

наслідки гіподинамії. Недостатнє надходження кисню і зниження кровообігу нерідко 

призводить до порушень ритму серцевих скорочень, ішемічної хвороби серця і гіпертонічної 

хвороби. Гіподинамія супроводжується зниженням навантаження на кістковий скелет 

людини. Таке зниження навантаження у поєднанні з порушеннями мінерального обміну 

знижує міцність кісткової тканини, приводячи до деформацій скелету. 

Гіподинамія впливає на психічний і емоційний стан людини. Рефлекторні зв’язки, 

сформовані в процесі еволюції, мають на увазі тісну взаємодію мускулатури з нервовою 

системою. То ж гіподинамія неминуче відбивається на емоційній сфері, викликаючи 

підвищену реактивність на фактори зовнішнього середовища, знижуючи адаптаційні здібності 

людини, приводячи до депресій і нервових зривів. Особливої уваги заслуговує зв’язок 

гіподинамії з таким захворюванням, як ожиріння. При малорухомому способі життя людині 

потрібна мінімальна кількість калорій для підтримки життєдіяльності організму. 

Харчові звички сучасної людини найчастіше пов’язані зі значним перевищенням такого 

мінімуму. Уповільнений енергетичний обмін у поєднанні з надмірним надходженням калорій 

і призводить до ожиріння, частим наслідком якого є атеросклероз, цукровий діабет і ряд інших 

серйозних захворювань.  

Наукові дослідження переконливо довели, що одним із серйозних наслідків гіподинамії 

є зниження загальної опірності організму людини. Тривала гіподинамія сприяє розвитку 

інфекційних захворювань, ускладнюючи їх перебіг і сповільнюючи відновлювальні процеси в 

організмі. Сказаного цілком достатньо, аби усвідомити небезпеку гіподинамії для здоров’я 

людини, бо робота м’язового апарату сприяє розвитку мозку і встановленню міжцентральних 

і міжсенсорних взаємозв’язків (Аносов, 2008). 

Відсутність м’язової навантаження знижує інтенсивність енергетичного обміну, що 

негативно позначається на роботі скелетних м’язів та серцевого. А знижена кількість нервових 

імпульсів, що йдуть від працюючих м’язів, знижує тонус нервової системи, а це призводить 

до втрати набутих раніше навичок. А нові не утворюються. Все це негативно відбивається на 

здоров’ї.  
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Доносячи таку інформацію учням, членам секції загальної фізичної підготовки та 

краєзнавства (і не тільки), наголошуємо на необхідності триматися осторонь сидячого способу 

життя, бо це може призвести до того, що хрящ поступово стає менш еластичним, втрачає 

гнучкість. Результат − зниження амплітуди дихальних рухів і втрата гнучкості тіла. Але 

особливо сильно від нерухомості або малої рухливості страждають суглоби. 

Характер руху в суглобі визначено його будовою. У колінному суглобі ногу можна тільки 

згинати і розгинати, а в тазостегновому суглобі рухи можуть здійснюватися у всіх напрямках. 

Однак амплітуда рухів залежить від тренування. При недостатній рухливості зв’язки 

втрачають еластичність. У порожнину суглоба при русі виділяється недостатня кількість 

суглобової рідини, що відіграє роль мастила. Все це ускладнює роботу суглоба. 

Недостатня навантаження впливає і на кровообіг у суглобі, в результаті чого живлення 

кісткової тканини порушується, формування суглобового хрящів, що покриває головку і 

суглобову западину, зчленовуються. Та і живлення самої кістки відбувається неправильно, що 

призводить до різних захворювань. Але справа не обмежується тільки цим. Порушення 

кровообігу може призвести до нерівномірного росту кісткової тканини, внаслідок чого 

виникає розпушення одних ділянок і ущільнення інших. Форма кісток при цьому може стати 

неправильною, а суглоб втратити рухливість. Той факт, що рухова активність вдосконалює 

фізичні особливості, підвищує працездатність, загальновідомий. Він підтверджений 

неодноразово в спеціальних експериментах і спостереженнях.  

Не менш відомо, що науково-технічна революція веде до зменшення частки важкої 

фізичної праці і на виробництві, і в побуті, а, отже, до неухильного зниження частки активної 

рухової діяльності. До того ж життєвий комфорт сучасної людини викликав різке обмеження 

щоденної рухової активності, що призводить до негативних змін в діяльності різних систем 

організму. Особливо великі зміни в умовах дефіциту рухів відбуваються стосовно серцево-

судинної та дихальної систем. 

Гіподинамія негативно впливає як на дорослих, так і на підростаюче покоління. Це вказує 

на необхідність вживання термінових заходів, спрямованих на посилення рухової активності 

підростаючого покоління. 

Сьогодні, вивчивши граничні можливості систем дихання та кровообігу у людини, можна 

визначити максимальне споживання кисню (МСК). На думку Всесвітньої організації охорони 

здоров’я, МСК – являється одним з найбільш інформативних показників функціонального 

стану кардіореспіраторної системи. А так як системи кровообігу і дихання провідні в процесах 

аеробного енергозабезпечення, то за їх показниками судять і про фізичну працездатність 

організму в цілому. 

Актуальність проблеми розумової втоми і її профілактики в наш час зростає у зв’язку з 

інтенсифікацією процесу навчання і великого потоку інформації роблем активного відпочинку 

після розумової праці вивчена недостатньо з фізіологічної і гігієнічної сторін. Відомо, що 

активний відпочинок не тільки знижує, але і попереджує втому. 

Зниження рухової активності може позначитись на фізичному і психічному стані, на 

гармонійному розвитку особистості. Загальновідомо, що обмеження рухової активності 

супроводжується зниженням артеріального тиску, хвилинного об’єму та ритму серця, 

збільшенням рівня основного обміну, зниженням силової витривалості при м’язових 

напруженнях, зниженням рухливості у суглобах і життєвої ємкості легенів, збільшенням ваги 

тіла. Бездіяльність губить і душу, і тіло, вкорочуючи життя. Природа не пробачає зневажання 

її законів. Вона нам мстить за кожну перемогу над нею, а непередбачувані наслідки цих 

перемог, як правило, знищують показну користь. 

Відсутність м’язової навантаження знижує інтенсивність енергетичного обміну, що 

негативно позначається на скелетних і серцевого м’язах. Крім того, мала кількість нервових 

імпульсів, що йдуть від працюючих м’язів, знижує тонус нервової системи, втрачаються 

набуті раніше навички, не утворюються нові. Все це негативно відбивається на здоров’ї. Слід 

врахувати також наступне. 
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Сидячий спосіб життя призводить до того, що хрящ поступово стає менш еластичним, 

втрачає гнучкість. Це може спричинити зниження амплітуди дихальних рухів і втрату 

гнучкості тіла. Але особливо сильно від нерухомості або малої рухливості страждають 

суглоби. 

Характер руху в суглобі визначено його будовою. У колінному суглобі ногу можна тільки 

згинати і розгинати, а в тазостегновому суглобі рухи можуть здійснюватися у всіх напрямках. 

Однак амплітуда рухів залежить від тренування. При недостатній рухливості зв’язки 

втрачають еластичність. У порожнину суглоба при русі виділяється недостатня кількість 

суглобової рідини, що відіграє роль мастила. Все це ускладнює роботу суглоба. Недостатня 

навантаження впливає і на кровообіг у суглобі, в результаті чого живлення кісткової тканини 

порушується, формування суглобового хрящів, що покриває головку і суглобову западину 

зчленовуються. Та і живлення самої кістки відбувається неправильно, що призводить до 

різних захворювань. Але справа не обмежується тільки цим. Порушення кровообігу може 

призвести до нерівномірного росту кісткової тканини, внаслідок чого виникає розпушення 

одних ділянок і ущільнення інших. Форма кісток при цьому може стати неправильною, а 

суглоб втратити рухливість. Той факт, що рухова активність вдосконалює фізичні особливості, 

підвищує працездатність, загальновідомий. Він підтверджений неодноразово в спеціальних 

експериментах і спостереженнях (Аносов, 2008). 

Не менш відомо, що науково-технічна революція веде до зменшення частки важкої 

фізичної праці і на виробництві, і в побуті, а, отже, до неухильного зниження частки активної 

рухової діяльності. До того ж життєвий комфорт сучасної людини викликав різке обмеження 

щоденної рухової активності, що призводить до негативних змін в діяльності різних систем 

організму. Особливо великі зміни в умовах дефіциту рухів відбуваються в серцево-судинній 

та дихальній системі. Гіподинамія негативно впливає як на дорослих, так і на підростаюче 

покоління.  

Сьогодні, вивчивши граничні можливості систем дихання та кровообігу у людини, можна 

визначити максимальне споживання кисню (МСК). На думку Всесвітньої організації охорони 

здоров’я, МСК – являється одним з найбільш інформативних показників функціонального 

стану кардіореспіраторної системи. А так як системи кровообігу і дихання провідні в процесах 

аеробного енергозабезпечення, то за їх показниками судять і про фізичну працездатність 

організму в цілому. 

Наразі вже не викликає сумніву, що рухова активність є необхідною умовою самого 

життя і дитина поступово втрачає свої природні задатки. Рух є однією з головних умов 

існування та прогресу в її еволюції. Від активності скелетної мускулатури залежить 

резервування енергетичних ресурсів, закономірне їх витрачання в умовах спокою і, як 

наслідок цього − збільшення тривалості життя. 

Практичний досвід, експериментальні дослідження вчених дають можливість зробити 

висновки про те, що активна рухова діяльність стримує інволюційні зміни, сприяє 

подовженню періоду активного творчого життя. 

Вже доведено, що фізична активність викликає зміни морфологічного та 

функціонального характеру, а характер впливу фізичних навантажень неоднозначний для 

різних систем організму і не однаковий у різні періоди онтогенезу.  

То ж які зміни спостерігаються в організмі дітей під впливом рухової активності ? 

Найбільші зміни відмічено з боку опорно-рухового апарату. І про це ми теж говоримо дітям. 

Фізичні навантаження впливають на формування окремих макро-морфологічних та 

функціональних ознак, сприяючи гармонійному розвитку тіла. Так, у нетренованої дитини при 

сильному напруженні максимальне число задіяних в скороченні моторних одиниць становить 

усього 30-50°% від наявних. Тому і сила мала. У тренованої ж дитини число мобілізованих 

моторних одиниць при силових напруженнях зростає до 80-90°% і більше. Сила, у порівнянні 

з нетренованими, більша у 2-4 рази. Ці зміни пов’язані із збільшенням окислювального 

потенціалу волокон, збереженням у них енергетичних резервів, переважно глікогену, що 
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відбувається за рахунок червоних волокон. У білих волокон адаптивному критерію відповідає 

лише динаміка енергетичного потенціалу. Підвищення параметрів мітохондрій менш значне. 

Активний руховий режим суттєво впливає і на систему дихання. Перш за все зростає 

легенева вентиляція, що відбувається за рахунок збільшення частоти дихання та за рахунок 

поглиблення дихальних рухів і що більша життєва ємність легенів, то, при інших рівних 

умовах, більша глибина дихання. Збільшення вентиляції легенів за рахунок частоти дихання 

виявляється більш економним, ніж при глибокому диханні. Повітря, яке лишається при 

кожному видиху у, так званому, мертвому просторі і може становити відносно меншу частину 

усього повітря, що вентилюється. Як бачимо, життєва ємність легенів у деякій мірі лімітує 

ощадливість дихання при м’язових навантаженнях. То ж у процесі еволюції м’язова робота є 

стимулом до формування механізмів регуляції та адаптації дихання. Стимуляція зовнішнього 

дихання зумовлена зростанням кисневого запиту, який під час м’язової роботи може 

перевищувати кисневий запит організму у стані спокою у десятки разів. 

Наразі вже загальновідомо, що систематична рухова активність викликає в організмі 

спочатку компенсаторні, а у подальшому і адаптивні зміни. Компенсаторні механізми 

пов’язані з мобілізацією наявних резервних можливостей організму. Тривалі та систематичні 

фізичні навантаження чи то регулярні тренування у спортивних секціях, що у більшості 

випадків супроводжуються дефіцитом кисню, зберігають збільшення резервних можливостей 

організму. Інтенсивність процесів дифузії в легенях залежить від площі функціонуючої 

поверхні альвеоло-капілярних мембран, об’єму крові легеневих капілярів і кількості 

гемоглобіну, здатного зв’язувати кисень. 

Мають місце більш високі показники дифузійної властивості легенів у тренованих 

спортсменів у порівнянні з нетренованими (Гарлінська, 2019). 

Функція системи дихання, як і функція серця в тренованому організмі характеризується 

ощадливістю у стані спокою, при помірних стандартних навантаженнях та підвищенням 

максимального рівня реакції при максимальній роботі. 

Економічність визначається у значній мірі тим, що один і той же хвилинний об’єм 

вентиляції може підтримуватись при меншій частоті дихання, тобто при меншій роботі 

дихальних м’язів за рахунок об’єму вдиху. 

Доведено, що у дітей з активним руховим режимом у порівнянні з ровесниками, що не 

мають його, величини легеневої вентиляції відносно менші. Це пояснюється підвищенням 

кисневої ємкості крові та збільшенням властивості тканини утилізувати кисень з крові, яка 

протікає. А це зменшує вимоги організму до системи транспортування кисню. 

Вже стало відомо і за рахунок яких механізмів мобілізуються резерви дихальної системи 

при адаптації до фізичних навантажень. У процесі адаптації до фізичних навантажень аеробні 

можливості вдосконалюються в послідовному «освоєнні» різних категорій резервів дихальної 

системи: потужності, мобілізаційної властивості та економічності на рівні середніх величин 

аеробних можливостей. І домінуюче значення має підвищення потужності дихальної системи. 

У подальшому роль резервів потужності дихальної системи знижується, хоча вентиляційні 

можливості легень, особливо підтримка ними високих величин хвилинного об’єму дихання на 

рівні МПК, зростає.  

Отже, організм, який має регулярні фізичні навантаження, використовує досягнуті 

раніше резерви потужності у більшій мірі, ніж той, що їх не має. 

Загальновідомо, що активний руховий режим позитивно впливає на серцево-судинну 

систему. Так, помітно зростає ударний об’єм серця, зростають усі насосні функції серця. Це 

значить, що зростає здатність одиниці маси серця генерувати механічну роботу, що 

проявляється у поліпшенні нервово-гуморальної регуляції серця. Знижується частота 

серцевих скорочень. Виявлено, що у осіб, які розвиваються в умовах низької добової 

активності, частота серцевих скорочень у стані спокою вища в порівнянні з тими, чия добова 

активність висока. А після перебування в умовах гіподинамії зростає реактивність серцевих 

скорочень на різні види навантажень. Навіть незначні фізичні навантаження у таких дітей 

викликають виражену тахікардію. 
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Торкаємося і динаміки артеріального тиску під впливом регулярних фізичних 

навантажень. Наразі немає єдиної думки щодо цього питання. Під впливом систематичного 

тренування зменшується реакція артеріального тиску на одне і те ж фізичне навантаження. 

Активний руховий режим мобілізує природні захисні функції організму, змінює його 

імунологічну стійкість. І основним механізмом підвищення імунологічного статусу організму 

є утворення спеціальних захисних компонентів крові (інтерферону з білками сироватки крові), 

мобілізація ретикуло-ендротеліальної захисної системи. 

Відомо, що м’язова робота прискорює міграцію частини лімфоцитів у кістковий мозок, 

які стимулюють кровотворну функцію (в кров викидається надлишок еритроцитів та В-

лімфоцитів). Вказані зміни мають чітку адаптивну спрямованість. При помірних 

навантаженнях у крові спостерігається зростання лімфоцитів. 

Таким чином, позитивний вплив регулярної рухової активності на розвиток дітей 

сумнівів не викликає. Думка вчених схиляє важелі терезів на користь рухової активності, 

фізичного та психічного здоров’я, гармонійного розвитку особистості, наголошуючи на 

благотворному впливі активного рухового режиму на розвиток підростаючого покоління та 

формування всебічно розвиненої особистості (Аносов, 2008). 

Рухова активність являється одним із найважливіших регуляторів гомеостазу організму, 

джерелом потужного потоку імпульсів, що регулюють тонус та активність ЦНС, 

перетворювачем функціонального рівня та структури органів, тканин, від чого у найбільшій 

мірі залежить працездатність організму. 

То ж в результаті теоретичного аналізу стало ясно, що успішна робота в секції загальної 

фізичної підготовки можлива лише за умови високої компетентності вчителя фізкультури, 

який веде таку секцію, за умови забезпечення необхідним інвентарем, обладнанням, та 

рекомендаціями вчених з проблем розвитку фізичних якостей підростаючого покоління 

(Жуков°В.°Л., 2004; Городинська°І.°В., 2004; Гарлінська°А.°М., 2019; Гурман°Л.°Д., 2014). 

Як показало вивчення передового досвіду вчителів фізичної культури, головна роль у 

всебічному розвитку підростаючого покоління належить постійному вдосконаленню системи 

спортивного тренування, це і підвищення об’єму тренувальної роботи, збалансованість 

тренувальних навантажень і відпочинку, харчування, засобів відновлення та мобілізації 

резервів організму. 

Встановлено, що кожна вікова група володіє лише їй притаманними кількісними та 

якісними особливостями морфологічних структур та функціональних ознак окремих органів і 

всього організму в цілому. І знання їх обов’язкове, адже це дає змогу вчителям правильно 

організувати навчально-виховний процес та фізичний розвиток. То ж при організації роботи 

по всебічному розвитку дітей шкільного віку і батькам, і вчителям фізичної культури слід 

враховувати вікові зміни анатомо-фізіологічних показників, аби сприяти всебічному та 

гармонійному розвитку підростаючого покоління. То ж не викликає сумніву, що рухова 

активність є необхідною умовою самого життя. Якщо дитина обмежена у цій умові, її природні 

задатки поступово втрачають своє значення (Шиян, 2008). 

Організація педагогічного експерименту та методики дослідження 

На початку навчального року у трьох базових школах було створено комплексні секції 

загальної фізичної підготовки та краєзнавства, метою яких було надання допомоги школярам 

підліткового віку у покращенні їх моральної вихованості та фізичної підготовленості. Члени 

цих секцій відносилися до основної медичної групи і склали експериментальну групу. У 

жодній із спортивних секцій вони, як і контрольна група, не займалися. Контролем слугували 

однолітки з тих же шкіл м. Кролевець. 

У дітей обох груп на початку навчального року та в кінці його знімали деякі показники 

фізичної підготовленості (сила згиначів плеча, розгиначів тулуба, швидкість човникового бігу, 

дальність стрибка у довжину з місця, нахил тулуба вперед з положення сидячи) за 

загальноприйнятими методиками, відслідковуючи їх динаміку упродовж педагогічного 

експерименту. 
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Упродовж всього педагогічного експерименту вивчали і динаміку показників моральної 

вихованості школярів підліткового віку за методикою І.°С.°Марєнка, Г.°І.°Філонова (2007): 

дисциплінованість, колективізм, дружба та товариськість, суспільна активність, відношення 

до природи, відношення до праці. 

Місце фізичної підготовки та її зміст у роботі з членами комплексних секції 

Членів комплексної секції упродовж роботи з ними забезпечували знаннями, які були 

необхідні їм для правильного розуміння своєї роботи в секції. Доводили до відома, що у 

розвитку та прояві фізичних якостей важлива роль належить умовно рефлекторним 

механізмам. Багатократне повторення рухів забезпечує формування таких умовно-

рефлекторних відносин у діяльності центрального та периферичного апарата, які створюють 

умови для оптимального прояву фізичних якостей в залежності від зовнішніх умов. 

Прогресивні морфологічні та біохімічні зміни в організмі складають структурну основу 

розвитку фізичних якостей. Так, в результаті збільшення анатомічного поперечника м’яза 

збільшується м’язова сила. 

Зміни вмісту хімічних елементів у м’язах (фосфорних сполук, глікогена, білкових 

сполук) впливають на швидкість, витривалість та інші якості. 

То ж розвиток фізичних якостей обумовлений, з одного боку, умовно рефлекторними 

факторами, з другого − безумовно-рефлекторними та гуморальними впливами на працюючі 

органи та тканини. Фізичні якості знаходяться у прямій залежності від морфологічних та 

біохімічних змін у руховому апараті, а також від взаємної узгодженості в роботі 

периферичного апарата та внутрішніх органів (Шиян, 2008). 

Враховуючи вищезазначене, основним завданням роботи з членами секції загальної 

фізичної підготовки та краєзнавства була всебічна фізична підготовка, виховання стійкого 

інтересу до занять. У подальшому ми продовжували освоєння технічних прийомів у вивченні 

та вдосконаленні фізичних вправ, які сприяють розвитку тих чи інших фізичних якостей. 

Фізична підготовка школярів на перших порах будувалася так, аби розвивати швидкісно-

силові якості, спритність, витривалість, гнучкість. 

Якість витривалості характеризується найбільшим часом виконання роботи заданої 

потужності. Важливими фізіологічними критеріями витривалості являються стійкість до змін 

внутрішнього середовища організму та темпи процесів відновлення після стомлювальної 

діяльності. Вона характеризується змінами у вегетативних функціях, в біохімічних та 

морфологічних процесах, які виникають при виконанні тривалої, мало інтенсивної роботи. В 

нашій роботі ми застосовували мало інтенсивний біг у поєднанні з ходьбою різної тривалості, 

бо він створює благодатні передумови для підвищення функціональних “потолків” усіх систем 

і органів, які забезпечують високу злагодженість у їх роботі. Тривалість бігу у поєднанні з 

ходьбою збільшували від однієї хвилини до п’яти. 

Фізіологічно виправданим було застосування для вдосконалення загальної витривалості 

різних видів циклічних вправ, бо вегетативний компонент рухових навичок у циклічних видах 

спорту не має суттєвих відмінностей. 

Швидкість за фізіологічною природою представляє собою здатність людини терміново 

реагувати на зовнішній подразник і виконувати відповідні рухи. Кількісно швидкість 

характеризується часом прихованого періоду рухових реакцій на дію подразника, частотою 

рухів за одиницю часу, швидкістю пересування у просторі (Шиян, 2008). 

Швидкість, як якість, залежить як від фізіологічних (рухливість нервових процесів, 

швидкість обмінних процесів, сила та еластичність м'язів), так і від психологічних передумов. 

З фізіологічної точки зору швидкість характеризується рухливістю нервових процесів, що 

полягають в терміновості виконання та взаємопереходах збудження та гальмування в рухових 

нервових центрах. 

Біохімічною основою якості швидкості є швидкість розкладу та ресинтезу енергетичних 

джерел, що забезпечують скоротливу функцію м’яза − АТФ та КФ. 
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У роботі з членами секції для розвитку швидкості ми застосовували біг з максимальною 

швидкістю на коротких відрізках, різні швидкісно-силові вправи, ігрові дії за раптовим 

сигналом з максимальною швидкістю пересування майданчиком, повороти, тощо. 

Для розвитку сили використовували вправи з партнером, обтяженнями, які виконувались 

з максимальною швидкістю (Гарлінська, 2019). 

Навчально-виховна робота в секціях загальної фізичної підготовки та краєзнавства 

Засоби і методи виховання. На тренувальних заняттях були використані 

загальноприйняті засоби, методи і форми виховного впливу: формування особистості, 

корисної суспільству, всебічно розвиненої людини з високим моральним потенціалом, яка 

бажає і вміє трудитися для загального добра. Ці завдання вирішувалися в процесі 

тренувальних занять шляхом формування в учнів єдності моральної свідомості, почуттів, волі 

та характеру. Теорія й практика педагогіки визнають, що провідним фактором у вихованні є 

моральні відносини, які пронизують найрізноманітніші сфери життя та діяльності людини і 

впливають на її життєву позицію, поведінку в товаристві, роль у трудовій діяльності, взаємини 

з іншими людьми, на її самооцінку. 

Та перш ніж ставити завдання щодо морального виховання в процесі спортивної 

підготовки, ми визначили рівень вихованості, тобто готовності учнів до формування 

пізнавальних і емоційних реакцій, відповіді поведінкою на певну зовнішню дію.  

Базуючись на оцінці рівня вихованості, ми добирали форми, засоби і методи 

педагогічного впливу, які й застосовували відповідно до основних закономірностей виховного 

процесу − єдності навчання та виховання, виховання через активну діяльність, єдності 

виховання та самовиховання. 

Як показало вивчення передового досвід вчителів фізичної культури для виховання 

підростаючого покоління зазвичай використовують різноманітні засоби, основними з яких є 

моральна освіта, організація морального досвіду і моральне стимулювання. 

Моральна освіта − це дії вчителя, тренера, спрямовані на формування моральної 

свідомості, моральних понять і почуттів. Основним методом моральної освіти є переконання 

під час індивідуальних і групових бесід на етичні теми, інформаційних повідомлень, лекцій на 

політичні і морально-етичні теми, диспутів, конференцій і спортивних вечорів. У роботі зі 

школярами підліткового віку ми використовували наступні педагогічні прийоми : 

1. Розповідь про аналогічний вчинок, коли придумана нами історія або факт із життя, які 

подібні до вчинку учня, про який власне і йдеться, мають допомогти учневі правильно оцінити 

свою поведінку, зрозуміти, як треба себе вести.  

2. Звернення до «невідомого» адресата, коли вчитель чи тренер звертається до всього 

класу або групи учнів, а не до автора вчинку і цим наштовхує його на самостійну оцінку своєї 

поведінки. «Випадково» передана інформація про поведінку учня, коли вчитель чи тренер 

оцінює вчинок за відсутністю винуватця, але впевнений, що тому стане про це відомо. У цьому 

разі вчитель може говорити і про достоїнства учня, припускаючи, що винний попробує 

виправдати таку оцінку, довести, що в ньому не помилилися, що він кращий, ніж про нього 

думають. 

Наразі керівники спортивних секцій вдаються до систематичних впливів на свідомість і 

почуття учнів прикладами з життя великих людей, батьків і старших товаришів, що, як показує 

досвід, сприяє формуванню у дітей власного морального ідеалу, в якому втілюються високі 

якості (Гурман, 2014). 

Організація морального досвіду. Враховуючи, що заняття фізичними вправами, які при 

правильній педагогічній організації приносять учневі емоційне задоволення і являються 

справжньою школою морального досвіду, ми широко використовували метод вправи, тобто 

багаторазове повторення вчинків і дій, в результаті яких формуються звички. Під час 

багаторазового повторення дій, які учні мають виконувати свідомо, ми, ставлячи однакові 

вимоги до всіх, поступово ускладнювали умови виконання вправ. Такі умови привчають учнів 

переборювати труднощі, діяти в інтересах колектива, звикати до дисципліни, сприяють 

самостійності та самовихованню. Наприклад, чітке дотримання режиму дня гарантує добрий 
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стан здоров’я. Проте не всі учні справлялися з цим завданням, не кожен може відмовитись від 

задоволення подивитися цікавий телевізійний фільм, погратися на вулиці тощо. При цьому 

виникали труднощі, перебороти які ми і допомагали, проводячи роз’яснювальну роботу, 

наводячи яскраві приклади з життя, а потім привчали дітей дотримуватись вимог, які 

поступово перетворювалися у звичку. 

На тренувальному занятті ми намагалися створювати якомога більше виховних ситуацій 

під час тренувальних занять, при виконанні дітьми громадських доручень, при приготуванні 

та прибиранні спортивного інвентаря, а згодом, самостійному проведенні розминки тощо. 

Деякі тренери вважають, що виховання учнів у процесі занять фізичною культурою і 

спортом відбувається автоматично. Науковці зі спортивної фізіології вважають таку точку 

зору серйозною помилкою. Адже успіхів у вихованні підростаючого покоління досягає лише 

той педагог, який конкретно на кожному уроці ставить виховні завдання та вирішує їх за 

допомогою різних засобів і методів впливу. 

Не можна недооцінювати значення колективу учнів, громадської думки, тобто 

поєднанню моральних оцінок, які дають тій чи іншій події всі або більшість членів колективу. 

Колективна оцінка вчинку є найефективніший спосіб впливу на особистість дитини 

(Городинська, 2004). 

Моральне стимулювання. Великого значення ми надавали заохоченню і покаранню. Як 

показує досвід кращих вчителів фізичної культури заохочення і покарання є тими 

стимулюючими факторами, які дають змогу закріпити добру звичку і зруйнувати, 

переформувати погану, шкідливу. 

Заохочення − це позитивна оцінка дій і поступків учнів, визнання їх успіхів і досягнень, 

які приносить дітям моральне задоволення і закріплюють позитивні форми поведінки. 

Заохочення може мати форму схвалення, похвали, подяки як від імені вчителя, так і від усього 

колективу.  

Застосовуючи метод заохочення для перевиховання, ми вдавалися до наступних 

педагогічних прийомів : 

1. Виявлення довіри учневі, який ще не заслужив заохочення, але уже почав проявляти 

наполегливість, завзятість та дисциплінованість. 

2. Спонукання довірою. Ми довіряли, наприклад, отримувати спортивний інвентар чи 

допомогти товаришу у виконанні якоїсь вправи. 

3. Моральна підтримка. У будь-якій спортивній секції є учні, які за своїми 

індивідуальними психічними або фізичними показниками не вирізняються із загалу. Надаючи 

такому учневі моральну підтримку, ми допомагали йому виявити свої здібності і не 

обов’язково спортивними.  

У роботі зі школярами ми застосовували і протилежний за своєю суттю прийом – 

покарання − негативна оцінка вчинків та дій учнів, спрямована на подолання або викорінення 

шкідливих навичок і поведінки. Відмітимо, що потреба у покаранні учня з’являлася на перших 

стадіях формування колективу секції. Зі зміцненням та налагодженням ритму життя колективу 

секції, потреба у покараннях відпала. Розпорядження в таких випадках замінювалися 

проханням або порадою.  

Як методичні прийоми перевиховання ми застосовували засудження вчинку колективом, 

переживання учнем неприємних наслідків власного вчинку, очікування покарання тощо. 

Таким чином, виховання учня в процесі тренувальних занять в умовах секції загальної 

фізичної підготовки та краєзнавства є складний педагогічний процес, ефективність якого може 

бути більшою при використанні на заняттях усіх засобів − моральної освіти, морального 

досвіду і морального стимулювання в комплексі (Городинська, 2004). 

Особливості навчання. Робота керівника шкільної секції загальної фізичної підготовки 

та краєзнавства, передбачає забезпечення її членів глибокими знаннями закономірностей 

навчально-тренувального процесу. Перш ніж програмувати педагогічну дію, ми намагались 

чітко уявити, які засоби і методи треба буде застосувати для досягнення кінцевого результату, 
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та яких закономірностей принципів слід дотримуватись при організації роботи з підлітками 

щодо розвитку їх фізичних якостей. 

Загальновідомо, що основною закономірністю педагогічного процесу є розвиваючий 

характер навчання, яка базується на глибокому взаємозв’язку розумового, фізичного 

розвитку та змістові навчання. Л.°С.°Вигодський відзначав, що потреба узгодження навчання 

з рівнем розвитку дитини є емпірично встановленим і багаторазово перевіреним фактором, 

який не можна заперечити. 

При цьому особливості розвитку особистості учня якоюсь мірою визначають характер 

подальшого навчання й передусім можливий ступінь самоосвіти. 

Виховний характер навчання, як закономірність педагогічного процесу, вимагає її 

дотримання, бо дає змогу формувати за допомогою засобів фізичного виховання позитивні 

якості особистості початківців. 

Відомо, що в процесі спортивної підготовки розвивається світогляд учнів, відбувається 

моральне виховання, прищеплюються свідома дисциплінованість, наполегливість і міцність 

характеру, активність та ініціативність, чесність і справедливість, формуються уміння діяти в 

колективі, дружба і товариськість, навички культурної поведінки, патріотизм. А керівник 

любої спортивної секції є передусім вихователь підростаючого покоління, який тримає у своїх 

руках могутній засіб виховання − фізичні вправи. 

Під час виховання, яке закономірно здійснюється в процесі навчання, велике значення 

має особистий приклад керівника спортивної секції, його організуюча роль. То ж спираючись 

на об’єктивні закономірності розвиваючого і виховного характеру навчання, ми 

використовували різноманітні можливості навчального процесу для рівномірного та 

систематичного формування особистості спортсмена. Для процесу навчання в системі 

спортивної підготовки підлітків ми застосовували наступні дидактичні принципи. 

Принцип науковості навчання. Останнім часом практика педагогіки значно 

збагатилась новими даними про закономірності побудови навчального процесу з дітьми 

підліткового шкільного віку, зміст і форми спортивної підготовки, засоби та методи фізичної 

і теоретичної підготовки, на знання про закономірність формування педагогічної майстерності 

керівника спортивної секції. Методиці навчання і виховання підростаючого покоління в 

процесі занять фізичними вправами присвячено досить велику кількість наукових і 

методичних публікацій. 

Принцип науковості нами передбачено в змісті та методах навчання, покладено в основу 

програми роботи нашої секції. Таким чином, кожна педагогічна дія була науково 

обґрунтованою. 

Принцип систематичності і послідовності. Будуючи роботу зі школярами підліткового 

в шкільній секції загальної фізичної підготовки та краєзнавства ми виходили з того, що 

систематичність навчання передбачає оволодіння знаннями, уміннями й навичками в чітко 

визначеному порядку, відповідну послідовність засвоєння матеріалу для створення стрункої 

системи в свідомості членів секції. Ми орієнтували учнів не пропускати тренувальних занять, 

наголошуючи на тому, що це негайно позначиться на техніці рухів і рівні розвитку фізичних 

якостей, а брак теоретичних знань буде перешкоджати їх самовдосконаленню.  

Принцип наочності особливо важливий на початкових етапах вивчення фізичних вправ. 

Ще К.°Д.°Ушинський підкреслював, що дитина мислить формами, барвами, звуками, взагалі 

відчуттями, і спроби змінити дитячу природу, заставити дітей думати інакше є даремними та 

шкідливими. 

Для ефективної реалізації цього принципу ми застосовували безпосередню наочність, 

дохідливо пояснювали навчальні завдання, використовували наочні посібники. 

Принцип доступності. Як у навчанні, так і у вихованні базується на закономірностях 

вікового та індивідуального розвитку. Так, наприклад, у певні вікові періоди прискорюються 

темпи зростання фізичних можливостей юних спортсменів. Ці періоди дістали назву 

сенситивних, або чутливих. Тому в цей час ми застосовували значні за обсягом тренувальні 

засоби, спрямовані на розвиток фізичних здібностей, що перебувають у сенситивному стані. 
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Принципу доступності, який потребує глибоких вікових особливостей розвитку учнів, ми 

дотримувались як під час навчання рухів, так і при подачі теоретичних відомостей, при 

розробці системи педагогічного впливу. 

Принцип міцності знань, умінь і навичок. Згідно з цим принципом знання, уміння і 

навички, набуті учнями, мають бути міцними, відтворюватися і застосовуватись у 

різноманітних ситуаціях. Під міцністю рухових навичок розуміють збереження їх і стійкість. 

Збереження рухової навички − це незмінність її упродовж тривалого часу, а стійкість − 

стабільність, міцність за будь-яких обставин. Важливо, щоб техніка виконання руху довго і 

чітко трималася в пам’яті. 

Практичне здійснення принципу міцності − повторення, як головний і єдиний спосіб 

зміцнення результатів, досягнутих у процесі навчання і спортивного вдосконалення 

(Шиян, 2008).  

Засоби та методи навчання. Процес навчання потребує застосування відповідних 

методів − словесних, наочних, практичних, а також засобів дії, основними з яких є фізичні 

вправи. Методи навчання застосовували відповідно до дидактичних принципів. Зміст цих 

методів базувався на вікових закономірностях розвитку учнів. Теоретичний матеріал ми 

викладали за допомогою словесних методів, поєднаних з наочними. Одним із словесних 

методів викладу теоретичних відомостей є розповідь. То ж ми намагались, аби вона була 

образною, жвавою, емоційною і послідовною, базувалась би переважно на фактичному 

матеріалі. Розповідь зазвичай тривала не більше 10-15 хв. Бесіда як метод навчання, давала 

нам змогу через чітко продуману систему запитань і відповідей на них, опираючись на знання 

учнів, підвести їх до вирішення поставленого завдання. Коли розповідь, чи бесіда не 

забезпечували ясного розуміння того чи іншого явища, або при потребі довести правильність 

якихось положень, ми застосовували пояснення, використовуючи доказову форму викладу на 

базі логічно пов’язаних висновків, які свідчать про істинність суджень. Цей метод ми широко 

застосовували при навчанні техніці рухів, вивченні структури фаз, елементів рухів. Словесні 

методи ми поєднували з наочними − демонструванням предметів, явищ і процесів зображення 

їх. 

Тестування фізичної підготовленості. У роботі з вихованцями шкільної секції загальної 

фізичної підготовки та краєзнавства нами здійснювались наступні види педагогічного 

контролю: етапний контроль, під час якого визначали динаміку стану вихованців під впливом 

відносно тривалого періоду тренувальних впливів та розробляли стратегію на послідуючий 

період занять; поточний контроль, під час якого визначали стан упродовж дня; оперативний 

контроль, під час якого оцінювали стан в процесі занять і проводили корекцію тренувального 

впливу. До змісту педагогічного контролю входило тестування фізичного розвитку та фізичної 

підготовленості.  

Ефективність роботи шкільної секції загальної фізичної підготовки та краєзнавства 

щодо покращення моральної вихованості школярів підліткового віку 

Актуальність проблеми всебічного виховання підростаючого покоління наразі 

визначається новими завданнями, поставленими державою перед українським народом, − 

готувати підростаюче покоління до активної участі в управлінні господарськими, політичними 

та суспільними справами своєї країни, враховуючи, що вихованість особистості представляє 

собою сукупністю  соціально значущих якостей: відносин людини до суспільства та колективу, 

до самої себе до праці, до людей, інтегруючи культуру поведінки, що характеризує повсякденні 

форми вчинків, етикет, дотримання правил поведінки в регламентованій формі та манери 

поводження, як результатом ефективності навчально-виховного процесу і проявляється 

постійно в повсякденному поводженні, в конкретних вчинках і справах, та висловлюваннях. Це 

чітко зазначено в провідних офіційних документах: Національній доктрині розвитку фізичної 

культури і спорту, Законі України “Про фізичну культуру і спорт”, які є фундаментом для 

регламентування соціально-педагогічної діяльності у вирішенні питання формування всебічно 

розвиненого підростаючого покоління: фізично здорового, морально вихованого. То ж 

педагогу у свої роботі важливо враховувати, що характеризується вихованість набором 
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суспільно значущих якостей особистості, що відображають якісний бік вихованості, кожний 

показник якої слугує узагальненим критерієм оцінки наявності у школярів підліткового віку 

відповідної якості. То ж метою наших досліджень було вивчення впливу занять дітей 

підліткового віку у шкільній секції загальної фізичної підготовки та краєзнавства на динаміку 

показників фізичної підготовленості та моральну вихованість, бо саме моральна вихованість, 

будучи важливим напрямком роботи педагогів, спрямованої на всебічний розвиток 

особистості, обіймає всі види виховання і визначає людину як суспільного суб’єкта, який 

характеризується активною позицією в засвоєнні та прояві соціальних вимог. Тому підвищення 

ефективності морального виховання в сучасних умовах є важливою передумовою успішного 

здійснення виховання в цілому. 

Виділення моральної вихованості у спеціальний об’єкт дослідження пояснюється 

глибоким взаємозв’язком соціальних, психологічних та педагогічних закономірностей 

розвитку особистості. З педагогічної точки зору необхідність виділення моральної вихованості 

обумовлена потребою постійного зворотного зв’язку − інформації про реальні результати 

педагогічного впливу, про тенденції в темпах розвитку підростаючого покоління. 

Питання виявлення рівня моральної вихованості підростаючого покоління в реальному 

виховному процесі представляє чинний інтерес і вимагає розв’язання цілої низки завдань: 

виділення конкретних показників його морального розвитку, пошук шляхів найбільш 

ефективної й доступної оцінки морального світу особистості, отримання інформації про 

особливості та результати морального формування на певному етапі розвитку особистості та 

планування на цій основі виховної роботи з коригуванням того чи іншого показника 

моральності у конкретної дитини а також систематичний облік досягнутих результатів з 

послідуючим аналізом ефективності проведеної роботи і науково обґрунтоване планування 

виховної діяльності педагогічного колективу. 

Враховуючи, що головним завданням незалежної правової держави є формування 

всебічно підготовлених людей, а однією з провідних передумов успішного виховання є 

суспільне середовище, нами для вирішення поставленої мети застосовано комплексний підхід, 

продиктований новими завданнями ідеологічної та виховної роботи з дітьми підліткового 

шкільного віку. 

Але комплексний підхід до виховання вимагає не лише загальних умов соціального життя 

суспільства в цілому, а й особливостей конкретного мікросередовища для підростаючого 

покоління, яким і може бути регулярна робота в різноманітних шкільних гуртках та секціях, в 

тому числі ї секціях загальної фізичної підготовки та краєзнавства, що дає право говорити про 

дотримання такими школярами здорового способу життя, як потужного засобу морального 

виховання. 

З погляду на те, що дотримання здорового способу життя має виховувати, ми разом з 

педагогами базових шкіл планували свою роботу у поєднанні з вихованням високих моральних 

якостей школярів аби підростаюче покоління у подальшому було готове жити повноцінним 

життям. 

Ефективність такої роботи вивчалася упродовж чотирьох років під час проведення 

природного тривалого педагогічного експерименту з використанням методів 

експериментально-теоретичного рівня і перш за все, спостереження (безпосереднє, 

опосередковане, дискретне, монографічне), що мають чітко сформульовану мету, проводились 

за попередньо розробленими планами і спиралися на відповідну науково-методичну 

документацію (схеми протоколів спостереження тощо). 

Відомості оцінювались на основі єдиних критеріїв; вивчення та узагальнення 

педагогічного досвіду шляхом спостереження, вивчення документації, бесід за попередньо 

складеними програмами; соціологічні методи, масове опитування за чітко визначеним колом 

питань, бесіди та інтерв’ю; соціометричні, що базувались на опитуванні піддослідних з метою 

встановлення соціально-психологічних взаємовідносин. 
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Моральна вихованість дітей оцінювалась за окресленим колом якостей особистості 

(патріотизм, старанність, працьовитість, дбайливе ставлення до суспільного майна, природи, 

дисциплінованість, колективізм, суспільна активність). 

Вивчення моральної вихованості піддослідних включало в себе облік найрізноманітніших 

проявів особистості (висловлювання: усні, письмові, а також емоційні реакції. Вивчалося і 

ставлення підростаючого покоління до довкілля, а також загальний характер поводження 

конкретних осіб. Вивчення рівня їх моральної вихованості проводилося постійно упродовж 

усього навчального року упродовж усього педагогічного експерименту, керуючись 

положеннями, сформульованими М.°Монаховим та І.°Мар’єнко (2012), про те, що виявлення 

рівня вихованості − це не короткочасна кампанія, а повсякденна кропітка робота, що є 

складовою частиною всього виховного процесу.  

Методологічну основу вивчених показників складала точка зору педагогів про те, що 

особистість слід оцінювати саме за її діями.  

То ж враховуючи, що вихованість підростаючого покоління постійно проявляється в 

повсякденній поведінці кожного, у конкретних вчинках та справах, висловлюваннях, у 

ставленні до оточення, про неї ми судили за набором суспільно вагомих якостей особистості: 

патріотизм, бережливе ставлення до суспільного майна, до природи, колективізм, суспільна 

активність, дружба та товариськість, любов до навчання, праці), які відображують якісний бік 

вихованості. 

Почуття патріотизму багатогранне. Будучи синтезом найрізноманітніших почуттів, що 

виявляють ставлення дитини до Батьківщини, свого народу, воно в кожному конкретному 

випадку проявляється специфічно. Наприклад, перебування дітей у краєзнавчих екскурсіях в 

інших районах викликають шляхетні переживання краси та гідності рідного краю, красоти  

природи, розмаїття  квітів та красивої рослинності. 

Враховуючи, що патріотизм, як риса особистості, містить у собі не тільки моральні 

почуття, але й певну спрямованість, він знаходить свій конкретний прояв і втілення в 

колективістських відносинах людей. То ж необхідність виховання колективізму диктується 

тим, що в міру подальшого розвитку демократії зростає роль морального досвіду 

колективістських відносин, що стануть добровільними нормами життя підростаючого 

покоління. А з колективістських відносин випливає така важлива риса як гуманізм, який 

проявляється у повазі до людини, у чуйному ставленні  та товариській турботі про неї. В ньому 

органічно поєднуються любов і повага до людини з високою вимогливістю до неї. Почуття 

патріотизму виявляється в складній єдності рис суспільної моралі і є основою формування 

суспільної активності у підростаючого покоління. І наразі знаходиться в центрі уваги держави, 

усіх соціальних інститутів, що визначають напрямки виховання поколінь людей. Суспільна 

активність припускає усвідомлену діяльність людини, колективу на користь суспільства, 

свідоме, добровільне та творче виконання особистістю соціальних функцій, що виявляється у 

відповідальному ставленні до праці, до навчання, перетворення принципів суспільної моралі в 

глибокі особисті переконання, керівництво до дії (Гурман, 2014). 

Організовуючи педагогічний експеримент, ми виходили з того, що суспільна активність 

являє собою специфічний синтез проявів фізіологічних і фізичних функцій організму людини 

як найвищої біологічної системи. І обумовлена вона перш за все свідомістю і цілеспрямованою 

волею людини, що суб’єктивно визначає суспільну активність, регулює її зміст і форму прояву.  

Здійснення завдань розвитку суспільної активності у підростаючого покоління 

забезпечується змістом різних видів його діяльності, що організовуються у загальноосвітній 

школі. 

Підчас педагогічного експерименту секційна робота школярів представляла собою один 

із видів суспільної діяльності, спрямованість якої визначалася тим, що в ній дитина постійно 

збагачувала свої знання, підвищувала культурний рівень, морально та фізично 

вдосконалювалася, реалізуючи вимоги суспільства до виховання її суспільної активності, 

поступово зростаючого всебічного розвитку. Для кожної моральної якості ми визначили 

ознаки, притаманні рівням моральної вихованості, оцінюючи їх за п’ятибальною системою, 



160 

яка передбачає високий, середній, низький, нестійкий негативний та стійкий негативний рівні. 

Показники моральної вихованості підлітків оброблено за Стьюдентом і представлено 

у Таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Динаміка показників моральної вихованості школярів підліткового віку  

під впливом занять у шкільні секції загальної фізичної підготовки та краєзнавства 

 

Аналіз результатів дослідження продемонстрував позитивну динаміку показників моральної 

вихованості. З року в рік зростала суспільна активність, покращувалося ставлення до навчання, 

праці, до природи, суспільної власності. Зростало почуття колективізму, дружби та товариськості. 

Так, по відношенню до показників початку першого року навчання суспільна активність школярів 

після першого року занять у комплексні секції була вищою на 7,2°%, другого − на 21,4°%, третього – 

на 38,8°%.  

Cтавлення до навчання зросли відповідно на 13,1°%, 20,3°% та 18,4°%; показники 

ставлення до суспільної власності зросли відповідно на 6,4°%, 12,3°%, та 12,9°%. 

Помітнішою виявилась динаміка показників колективізму, дружби та товариськості. 

Так, показники колективізму на кінець першого навчального року роботи в секції зросли 

на 4,1°%, на кінець другого навчального року − на 6,3°%, на кінець третього року − на 16,8°%.  

Показники дружби та товариськості зросли відповідно на 3,2°%, 6,7% та 14,6%.  

Таким чином, регулярна робота в шкільні секції загальної фізичної підготовки та 

краєзнавства позитивно вплинула на вивчені показники моральної вихованості школярів 

підліткового віку. То ж вчителі експериментальних шкіл бачать своїм завданням активізацію 

роботи зі школярами підліткового віку щодо пропаганди здорового способу життя на прикладі 

роботи секції загальної фізичної підготовки та краєзнавства, аби діти мали можливість 

виховувати в собі кращі моральні якості майбутнього громадянина незалежної правової 

держави.  

Упродовж всього педагогічного експерименту вивчали динаміку показників моральної 

вихованості школярів підліткового віку за методикою І.°С.°Марєнка та Г.°І.°Філонова: 

№ 

п/п 

Показники Час 

обстеження 

п М + м Різниця абсол. 

вел. % 

1. Суспільна 

активність 

1Х   1-го н.р. 

У1   1-го н.р. 

У1   2-го н.р 

У1   3-го н.р. 

320 

19 

3,04 4 0,16 

3,28 + 0,12 

3,69 + 0,14 

4,22 + 0,17 

0,24 

0,65 

1,18 

0,43 

7,9 

21,4 

38,8 

25,5 

2. Ставлення до навчання 1Х   1-ю н.р. 

У1   1-го н.р. 

У1   2-го н.р 

У1   3-ю н.р. 

23 

23 

20 

19 

3,05 + 0,11 

3,45 + 0,13 

3,67+ 0,32 

3,67+ 0,31 

0,40 

0,62 

0,71 

0,56 

13,1 

20.3 

23.3 

18,4 

3. Колективізм 1Х   1-го н.р. 

У1   1-го н.р. 

У1   2-ю н.р 

У1   3-го н.р. 

23 

23 

20 

19 

3,16 + 0,23 

3,29 + 0.21 

3,36 + 0,19 

3,81 +0,24 

0,13 

0,20 

0,65 

1,04 

4,1 

6,3 

16,8 

26,4 

4. Дружба й 

товариськість 

1Х  1-го н.р. 

У1  1-го н.р. 

У1  2-го н.р 

У1  3-го н.р. 

У1  4-го н.р 

23 

23 

20 

19 

19 

3,11 +0,26 

3,21 +0,18 

3,32 + 0,23 

3,68 + 0,19 

4,01 +0,20 

0,10 

0,21 

0,57 

0,90 

3,2 

6,7 

14,6 

28,9 

5 Ставлення до 

суспільної власності 

1Х  1-го н.р. 

У1  1-го н.р. 

У1  2-го н.р 

У1  3-го н.р. 

23 

23 

3,21 +0,17 

3,42 + 0,14 

3,69 + 0,17 

3,84 + 0,18 

0,21 

0,38 

0,63 

0,89 

6,5 

11,2 

19,6 

27,7 
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дисциплінованість, колективізм, дружба та товариськість, суспільна активність, відношення 

до природи, відношення до праці). 

Місце фізичної підготовки та її зміст у роботі зі школярами підліткового віку. 

Членів комплексної секції упродовж роботи з ними забезпечували знаннями, які були 

необхідні їм для правильного розуміння своєї роботи в секції. Доводили до відома, що у 

розвитку та прояві фізичних якостей важлива роль належить умовно − рефлекторним 

механізмам. Багатократне повторення рухів забезпечує формування таких умовно-

рефлекторних відносин у діяльності центрального та периферичного апарата, які створюють 

умови для оптимального прояву фізичних якостей в залежності від зовнішніх умов. 

Прогресивні морфологічні та біохімічні зміни в організмі складають структурну основу 

розвитку фізичних якостей. Так, в результаті збільшення анатомічного поперечника м’яза 

збільшується м’язова сила. 

Зміни вмісту хімічних елементів у м’язах (фосфорних сполук, глікогена, білкових 

сполук) впливають на швидкість, витривалість та інші якості. 

То ж розвиток фізичних якостей обумовлений, з одного боку, умовно − рефлекторними 

факторами, з другого − безумовно-рефлекторними та гуморальними впливами на працюючі 

органи та тканини. Фізичні якості знаходяться у прямій залежності від морфологічних та 

біохімічних змін у руховому апараті, а також від взаємної узгодженості в роботі 

периферичного апарата та внутрішніх органів. 

Враховуючи вищезазначене, основним завданням роботи з членами секції загальної 

фізичної підготовки та краєзнавства була всебічна фізична підготовка, виховання стійкого 

інтересу до занять. У подальшому ми продовжували освоєння технічних прийомів у вивченні 

та вдосконаленні фізичних вправ, які сприяють розвитку тих чи інших фізичних якостей. 

Фізична підготовка школярів на початку будувалася так, аби розвивати швидкісно-силові 

якості, спритність, витривалість, гнучкість. 

Якість витривалості характеризується найбільшим часом виконання роботи заданої 

потужності. Важливими фізіологічними критеріями витривалості являються стійкість до змін 

внутрішнього середовища організму та темпи процесів відновлення після стомлювальної 

діяльності. Вона характеризується змінами у вегетативних функціях, в біохімічних та 

морфологічних процесах, які виникають при виконанні тривалої, мало інтенсивної роботи. В 

нашій роботі ми застосовували мало інтенсивний біг у поєднанні з ходьбою різної тривалості, 

бо він створює благодатні передумови для підвищення функціональних “потолків” усіх систем 

і органів, які забезпечують високу злагодженість у їх роботі. Тривалість бігу у поєднанні з 

ходьбою збільшували від однієї хвилини до п’яти. 

Фізіологічно виправданим було застосування для вдосконалення загальної витривалості 

різних видів циклічних вправ, бо вегетативний компонент рухових навичок у циклічних видах 

спорту не має суттєвих відмінностей. 

Швидкість за фізіологічною природою представляє собою здатність людини терміново 

реагувати на зовнішній подразник і виконувати відповідні рухи. Кількісно швидкість 

характеризується часом прихованого періоду рухових реакцій на дію подразника, частотою 

рухів за одиницю часу, швидкістю пересування у просторі. 

Швидкість, як якість, залежить як від фізіологічних (рухливість нервових процесів, 

швидкість обмінних процесів, сила та еластичність м’язів), так і від психологічних передумов. 

З фізіологічної точки зору швидкість характеризується рухливістю нервових процесів, що 

полягають в терміновості виконання та взаємопереходах збудження та гальмування в рухових 

нервових центрах (Аносов, 2008). 

Біохімічною основою якості швидкості є швидкість розкладу та ресинтезу енергетичних 

джерел, що забезпечують скоротливу функцію м’яза − АТФ та КФ. 

У роботі з членами секції для розвитку швидкості ми застосовували біг з максимальною 

швидкістю на коротких відрізках, різні швидкісно-силові вправи, ігрові дії за раптовим 

сигналом з максимальною швидкістю пересування майданчиком, повороти, тощо. 
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Для розвитку сили використовували вправи з партнером, обтяженнями, які виконувались 

з максимальною швидкістю. 

Ефективність роботи шкільної секції загальної фізичної підготовки та краєзнавства 

щодо покращення фізичної підготовленості школярів підліткового віку 

Школа незалежної правової держави України, активно переймаючись долею 

підростаючого покоління, робить усе можливе для його всебічного розвитку, намагається 

зростити таке покоління, яке володіло би громадською свідомістю та переконанням, мало би 

високу професійну майстерність, було би фізично досконалим, щиро переймалось би життям 

незалежної правової держави, що розбудовується. Школа ставить за мету виховати покоління, 

яке поєднувало б у собі ідейну переконаність та величезну життєву енергію, культуру, знання 

та уміння застосовувати їх у своєму житті. А це можливо за комплексного підходу до 

організації виховання, який в умовах розбудови незалежної правової держави набирає 

особливого значення, передбачаючи необхідність широкого використання 

найрізноманітніших прийомів та засобів. Будучи науково обґрунтованим принципом 

організації усієї справи виховання, він має забезпечити єдність ідейно-політичного, 

морального та трудового виховання, формування всебічно та гармонійного розвиненої 

особистості громадянина України, що  забезпечить оптимізацію організації виховання − 

можливість отримати максимально високі результати при мінімальних затратах сил та часу. 

Ідея комплексного підходу до організації виховання знайшла своє відображення в 

роботах А.°С.°Макаренка, який вважає, що людину треба виховувати цілеспрямовано та 

безперервно під впливом довкілля та спеціально організованої виховної діяльності. То ж 

одним із дієздатних засобів всебічного розвитку підростаючого покоління і являється 

позакласна спортивно-масова та краєзнавча робота підростаючого покоління,  про яку судили 

за показниками швидкості човникового бігу, дальності стрибка у довжину з місця та гнучкості 

хребта., які представлені в таблицях.  

Так, в Таблиці 2 представлена динаміка показників швидкості та човникового бігу 

підлітків. Як видно з приведених даних швидкість човникового бігу школярів 

експериментальної групи члени секції загально фізичної підготовки і краєзнавства) уже на 

кінець першого року занять в секції загальної фізичної підготовки та краєзнавства стала 

кращою у порівнянні з такою ровесників контрольної групи на 1,4°% у дівчат та на 0,8°% у 

хлопців. 

 

Таблиця 2. Динаміка показників швидкості човникового бігу школярів підліткового віку 

контрольної та експериментальної груп 

Навчальний 

рік 

Час 

обстеження 

Групи 

Контрольна Експериментальна 

п М±м Різниця п М±м Різниця 

    Абс. %   Абс. % 

Дівчата 

1 Початок 9 14,0±0,31 -0,2 1,4 17 14,2±0,37 -0,4 2,8 

 Кінець  9 13,8±0,28 17 13,8±0,41   

Хлопці 

1 Початок                   9 13,6±0,29 -0.2 1,5 22 13,5±0,42 -0,3 2,3 

 Кінець 9 13,6±0,36   22 13,2±0,34   

 

В Таблиці 3 представлена динаміка показника стрибка у довжину з місця членів шкільної 

секції  загальної фізичної підготовки та краєзнавства у порівнянні з показниками контрольної 

групи школярів. 

Як видно з представлених даних дальність стрибка у довжину з місця на кінець 

педагогічного експерименту стала більшою у дівчат експериментальної групи у порівнянні з 

такою ровесниць контрольної групи на 7,6°%, у хлопців − на 6,7°%. 
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Таблиця 3. Динаміка стрибка у довжину з місця підлітків 

контрольної та експериментальної груп 
Н

ав
ч
ал

ь
н

и
й

 р
ік

 

  Ч
ас

 о
б
ст

еж
ен

н
я 

 

Групи 

Контрольна Експериментальна 

п 

 

М±м Різниця п 

 

М±м Різниця 

Абс. % Абс. % 

Дівчата 

1 

 

Початок 9 120,2±0,98 8,9 6,0 17 121,0±0,92 9,2 7,6 

Кінець 9 127,4±1,12 17 130,2±1,21 

Хлопці 

1 

 

Початок 9 125,4±1,09 8,0 6,4 22 124,9±2,15 8,4 6,7 

Кінець 9 133,4±1,14 22 133,3±2,07 

 

Дослідження школярів показало, що стрибучість є якісною мірою, природженою 

здатністю людини, але спеціальна дія фізичними вправами може значно підвищити рівень 

швидкісно-силової підготовленості тих, що тренуються. Однак, це можливо лише при 

правильному підборі засобів і методів тренування, відповідно до вікових і статевих 

особливостей. 

Визначення вікових періодів, упродовж яких розвиток стрибучості протікає 

інтенсивніше або більш сповільнено, − актуальне питання, від вирішення якого багато в чому 

залежить вибір тренувальних дій і ефективність спортивної підготовки дітей в різних видах 

спорту.  

В Таблиці 4 представлені показники гнучкості кульшових суглобів підлітків 

експериментальної і контрольної груп. 

 

Таблиця 4. Динаміка рівня розвитку гнучкості кульшових суглобів підлітків 

контрольної та експериментальної груп 

Н
ав

ч
ал

ь
н

и
й

 

р
ік

 

 

   
Ч

ас
 

о
б
ст

еж
ен

н
я
 

 

  

Групи 

Контрольна Експериментальна 

п 

 

М±м Різниця п 

 

М±м Різниця 

Абс. % Абс. % 

Дівчата 

1 

 

Початок 9 8,47±0,95 1,41 9,8 17 7,56±0,58 2,82 14,6°% 

Кінець 9 9,88±0,96 17 10,38±0,87 

Хлопці 

1 

 

Початок 9 5,76±0,73  0,65 5,4 22 5,65±0,46 1,88 11,2°% 

Кінець 9 6,41±0,77  22 7,53±0,52 

 

Високі результати були отримані при виконанні тесту “Нахил тулуба вперед з положення 

сидячи”. Середній результат у хлопців контрольних класів становив 5,76 ± 0,73 см. У дітей 

експериментальної групи результат становив 5,65 ± 0,46 см. Вірогідної різниці між 

кількісними характеристиками результатів даного тесту не виявлено (Р  0,1). 

Результати у дівчат: 7,56 ± 0,58 см експериментальної групи, де працювала секція 

загальної фізичної підготовки та краєзнавства, та 8,47 ± 0,95 см – контрольних. Різниця в рівні 

розвитку даної якості статистично не значна (Р  0,1). 

Високий рівень розвитку гнучності свідчить про сприятливий віковий віковий період для 

її удосконалення. 
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Виконання хлопцями тесту “Нахил тулуба вперед із положення сидячи показало в учнів 

експериментальної групи високі відносні кількісні зрушення в гнучкості кульшових 

суглобів − 11,2°%. У хлопців контрольної групи показники значно нижчі –5,4°%. Високий 

приріст результатів у хлопців експериментальної групи свідчить про позитивний вплив їх 

участі у роботі шкільної секції загальної фізичної піждготовки та краєзнавства. 

У дівчат контрольної групи амплітуда нахилу збільшилась на 9,8°%, а у членів 

експериментальної групи (секція загальної фізичної підготовки та краєзнавства) – на 14,6°%. 

Висновки. Таким чином, результати педагогчного експерименту дали можливість 

зробити наступні висновки щодо пошуку шляхів покращення рівня моральної вихованості та 

фізичної підготовленості підростаючого покоління: 

Можна вважати доцільним створення в школі комплексних секцій загальної фізичної 

підготовки та краєзнавства, що дасть можливість поглиблення знань у школярів з різних 

дисциплін навчального плану школи. Наші попередні результати дослідження, які ми наразі 

публікуємо, спонукали нас у майбутньому на поглиблення вивчення піднятої проблеми.  

Всебічна робота комплексної секції загальної фізичної підготовки та краєзнавства дала 

можливість покращити показники моральної вихованості та фізичної підготовленості членів 

цієї секції. 

Наразі питання збереження і підтримання здоров’я громадян України є пріоритетним 

напрямком державної політики, а її програма “Здорова Україна” спрямована на створення 

умов для збільшення кількість громадян, які притримуються здорового способу життя, 

збільшуючи таким чином а також кількість громадян, що прагнуть систематичних занять 

фізичною культурою та спортом. То ж вчителям фізичної культури слід звернути особливу 

увагу школярам, незалежно від віку. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 

ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГОГО РОЗВИТКУ 

 

FEATURES OF PHYSICAL TRAINING OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN 

WITH MENTAL RETARDATION 

 

Вступ. Розробка та впровадження нових педагогічних технологій, зміст яких відповідає 

реальному стану індивідуальних можливостей молодої людини та має наукове обґрунтування 

засобів, методів та форм навчання – завжди були і залишаються потребою не тільки системи 

середньої освіти, а й суспільства в цілому. Аналізуючи сучасні середньостатистичні дані в 

педіатрії, в усьому світі та зокрема в Україні, увагу привертає негативна статистика по 

збільшенню процентної кількості дітей, які мають порушення або затримку інтелектуального 

розвитку, через цей фактор система освіти зазнає значних труднощів. Гостро постало питання 

створення модифікації типових освітніх програм та розробки спеціальних корекційних 

програм для навчання школярів з особливими освітніми потребами, підготовки педагогічних 

кадрів, які б володіли основами дефектології (Луценко, 2015). 

Недостатній фізичний розвиток дітей із затримкою психічного розвитку (Л.°Шапковой, 

В.°Григоренко, О.°Гаяш, Л.°Прохоренко та ін.) спричиняє виникнення соматичних 

захворювань дихальної та серцево-судинної системи, а також порушень постави, 

плоскостопості. Все це негативно впливає на загальний розвиток і навчання дітей з 

розумовими вадами. Порушення здоров’я і фізичної підготовленості дітей може бути певною 

мірою скоректовані тільки шляхом цілеспрямованої організаційно-методичної роботи на 

уроках фізкультури і в позаурочний час. 

Завдання закладів загальної середньої освіти – підготувати здорову, освічену, здатну до 

саморозвитку особистість, яка буде спроможна об’єктивно мислити, вирішувати життєві та 

професійні проблеми, реалізовувати свій творчий потенціал (А.°Алексюк, В.°Андрущенко, 

А.°Бондар, М.°Жалдак, С.°Єрмаков, В.°Лозова, та ін.). 

За даними наукових досліджень (В.°Андрущенко, Ю.°Бабанський, В.°Кремінь та ін.), 

розробка та впровадження нових педагогічних технологій, зміст яких відповідає реальному 

стану індивідуальних можливостей молодої людини та має наукове обґрунтування засобів, 

методів та форм навчання – завжди були і залишаються потребою не тільки системи загальної 

середньої освіти, а й суспільства в цілому. Процес формування здорового способу життя 

взаємопов’язаний з руховою активністю, як міцним і стимулюючим фактором 

інтелектуального та емоційного розвитку дитини. 

С.°Бородуліна, О.°Яшна та ін. в своїх наукових працях дали зрозуміти, що робота з 

дітьми цієї категорії потребує спеціальних знань. Міністерство освіти та науки України 

розробили програми фізичної культури для дітей з ЗПР для спецшкіл, але вчителю фізичної 

культури в ЗЗСО складно працювати в класі де навчаються і діти, фізичні показники та 

розумові здібності яких не дозволяють в повному обсязі втілювати рекомендації та програму 

з фізичної культури МОН. 

Мета дослідження – полягає в теоретичному обґрунтуванні та експериментальному 

визначенні особливостей фізичного розвитку та рухової підготовки школярів з ЗПР в умовах 

інклюзії в закладах загальної середньої освіти. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити теоретичні аспекти та практичний досвід вирішення проблеми фізичної 

підготовки учнів з особливими освітніми потребами. 

2. Визначити найбільш ефективні засоби та методи фізичного виховання для включення 

в програму корекції фізичного розвитку і фізичної підготовленості дітей з затримкою 

психічного розвитку. 

3. Розробити програму фізичного вдосконалення дітей молодшого шкільного віку з 

особливими освітніми потребами та експериментально перевірити її ефективність. 
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Результати дослідження. Затримка психічного розвитку – межовий стан між 

порушенням розвитку дитини та нормою, який характеризується затримкою в розвитку 

інтелектуальної сфери, емоційно-вольових проявів, зниженні навчально-пізнавальної 

діяльності та соціалізації. Дитина з ЗПР може використовувати допомогу дорослого, виконує 

нескладні доручення, чи вирішує поставлені задачі, якщо попередньо вже знайома з 

алгоритмом дій (Колупаєва, 2011). 

За класифікацією К.°Лебединської, в основі якого лежав етіологічний принцип затримка 

психічного розвитку дітей мають наступні види: 

- ЗПР конституційного характеру (уповільнення дозрівання лобних відділів мозку). 

Сюди відносяться діти з нескладним гармонійним інфантилізмом, вони поводять себе як діти 

за розвитком на 3−4 роки молодші, їх провідна діяльність ігрова. Діти даного контингенту при 

правильному психолого-педагогічному підході швидко наздоганяють своїх однолітків в 

розумовому розвитку; 

- ЗПР соматогенного походження. До цієї категорії відносять фізично ослаблених 

внаслідок перенесених захворювань дітей, ознаками якої є знижена опірність організму 

навколишнім факторам, емоційна лабільність. 

- ЗПР психогенного походження. Сюди відносять дітей, які ростуть в маргинальних 

сім’ях, або в сім’ях, де батьки більше переймаються власними проблемами (кар’єрою чи 

здоров’ям, наявна ще одна дитина що потребує особливого догляду), а дитина залишається 

сама собі; 

- ЗПР церебрально-астенічного ґенезу. До цієї групи відносять дітей з нервовою 

лабільністю. Дана група знаходиться в групі ризику – найчастіше саме ці діти згодом можуть 

перейти в категорію дітей з порушенням інтелекту. В цієї групи дітей спостерігаються 

нав’язливі думки, рухові ритуали, харчові розлади та інше. 

Фізичний розвиток дитини, що відображає її біологічну зрілість, є одним з критеріїв 

оцінки біологічного віку дітей і підлітків, часто розглядається лікарями, як динамічний процес 

росту, зміни розмірів тіла, м’язової маси дитини і використовується в діагностиці. Ряд 

дослідників (І.°Гладченко, О.°Глушко, Т.°Дегтяренко та ін.), визначили, що діти з ЗПР часто 

мають зменшені антропометричні дані. За фізичними параметрами вони нагадують дітей 

більш молодшого віку. Проте в невеликій кількості зустрічаються діти з підвищеними 

антропометричними даними, так звані акселерати, також в 20°% дітей надлишкова вага. У 

дітей присутні порушення загальної моторики і недостатній розвиток основних рухових вмінь 

та навичок: нахиляють голову при бігу чи метанні, неправильно ставлять стопи при виконанні 

вправ на ходьбу чи варіантах бігу, здійснюють «слабке» відштовхування і винос стегна 

махової ноги при стрибках з місця чи розгону в довжину, мають труднощі при виконанні 

координаційних вправ. 

Фізичний розвиток дитини є одним з критеріїв оцінки біологічного віку дітей, 

розглядається лікарями, як динамічний процес росту, зміни розмірів тіла, м’язової маси 

дитини і використовується в діагностиці. Кожний етап вікового розвитку характеризується 

комплексом морфофункціональого розвитку фізичних якостей (Баштан, 2011). 

На фізичний розвиток, рухові здібності, здатність до навчання і пристосованість до 

фізичного навантаження впливає тяжкість інтелектуального дефекту, супутні захворювання, 

вторинні порушення, особливості психічної та емоційно-вольової сфери дітей. Психомоторне 

недорозвинення дітей з легкою розумовою відсталістю проявляється в уповільненому темпі 

розвитку локомоторних функцій, непродуктивності рухів, руховому неспокої і метушливості. 

Рухи бідні, кутасті, недостатньо плавні. Особливо погано сформовані тонкі і точні рухи рук, 

предметна маніпуляція, жестикуляція та міміка. У дітей з помірною розумовою відсталістю 

моторна недостатність виявляється в 90-100 % випадків. Страждає узгодженість, точність і 

темп рухів. Вони уповільнені, незграбні, що перешкоджає формуванню механізму бігу, 

стрибків, метань. Навіть в підлітковому віці школярі важко приймати і утримувати задану 

позу, диференціювати свої зусилля та переключатися на інший вид фізичних вправ. У одних 

дітей рухове недорозвинення проявляється у в'ялості, низькій силі і швидкості рухових дій, в 
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інших − підвищена рухливість поєднується з невпорядкованими, спонтанними діями та 

наявністю зайвих рухів (Вакуленко, 2010). 

Системний виклад порушень рухової сфери розумово відсталих дітей представлено в 

«класифікації порушень фізичного розвитку і рухових здібностей дітей-олігофренів», 

розробленої А.°А.°Дмитрієвим. Порушення фізичного розвитку: відставання в масі тіла; 

відставання в довжині тіла; порушення постави; порушення у розвитку стопи; порушення у 

розвитку грудної клітини та зниження її окружності; парези верхніх кінцівок; парези нижніх 

кінцівок; відставання в показниках обсягу життєвої ємності легень; деформації черепа; 

дисплазії; аномалії лицевого скелета. Порушення в розвитку рухових здібностей: 

1) порушення координаційних здібностей − точності рухів у просторі; координації рухів; 

ритму рухів; диференціювання м'язових зусиль; просторового орієнтування; точності рухів у 

часі; рівноваги; 

2) відставання від здорових однолітків у розвитку фізичних якостей − сили основних груп 

м'язів рук, ніг, спини, живота на 15-30°%; швидкості реакції, частоти рухів рук, ніг, швидкості 

одиночного руху на 10-15°%; витривалості до повторення швидкої динамічної роботи, до 

роботи субмаксимальної потужності, до роботи великої потужності, до роботи помірної 

потужності, статичним зусиллям різних м’язових груп на 20-40°%; швидкістно-силових 

якостей у стрибках і метаннях на 15-30°%; гнучкості і рухливості в суглобах на 10-20°%.  

Порушення основних рухів:  

− неточність рухів у просторі і часі;  

− грубі помилки при диференціюванні м’язових зусиль;  

− відсутність спритності і плавності рухів;  

− зайва скутість і напруженість;  

− обмеження амплітуди рухів у ходьбі, бігу, стрибках, метаннях. 

Специфічні особливості моторики обумовлені насамперед недоліками вищих рівнів 

регуляції. Це породжує низьку ефективність операційних процесів усіх видів діяльності і 

проявляється в несформованих диференційованих рухів, погану координацію складних 

рухових актів, низької навченості руху, відсталості сформованих навичок, недоліки доцільної 

побудови рухів, труднощі при зміні рухів по словесній інструкції. Відставання у фізичному 

розвитку дітей з особливими освітніми потребами та ступінь пристосування до фізичного 

навантаження залежать не тільки від ураження ЦНС, але і є наслідком вимушеної гіпокінезії. 

Відсутність або обмеження рухової активності гальмує природний розвиток дитини, 

викликаючи ланцюг негативних реакцій організму: послаблюється опірність до простудних і 

інфекційних захворювань, створюються передумови для формування слабкого мало 

тренованого серця. Гіпокінезія часто призводить до надмірної ваги, а іноді до ожиріння, що 

ще більше знижує рухову активність (Осадченко, 2014). 

Незважаючи на те, що розумова відсталість − явище необоротне, це не означає, що вона 

не піддається корекції. Статичність і доступність дидактичного матеріалу при заняттях 

фізичними вправами створюють передумови для оволодіння дітьми різноманітними руховими 

вміннями, ігровими діями, розвитку фізичних якостей і здібностей необхідних в 

життєдіяльності дитини. За даними В.°О.°Ковальова, 80°% дітей з легким ступенем розумової 

відсталості до закінчення школи за своїм фізичним, психометричними проявами незначно 

відрізняються від здорових людей. 

Фізичне виховання дітей з особливими освітніми потребами повинне бути спрямоване на 

їхній всебічний фізичний розвиток та на підготовку до трудової діяльності. Проте в зв’язку з 

особливостями психічного та фізичного розвитку цієї категорії дітей, фізичне виховання має 

свою специфіку. Воно виражається у тому, що зміцнення здоров’я та загартування дитячого 

організму, забезпечення правильного фізичного розвитку, навчання руховим вмінням та 

навичкам здійснюється одночасно з розв’язанням корекційних завдань шляхом подолання 

недоліків фізичного розвитку та порушень моторики розумово відсталих дітей. Отже, 

корекційна спрямованість фізичного виховання визначає і його специфіку в інклюзивних 

класах (Мамічева, 2008). 
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Фізичне виховання учнів повинне здійснюватися у єдності з іншими напрямами 

виховання і є органічною частиною усієї навчально-виховної роботи школи. 

Особливого значення у корекції дефектів та розвитку особистості дитини набуває якість 

викладання фізичної культури у молодших класах. На початковому етапі навчання 

закладається фундамент для подальшого розвитку дітей, вироблення у них навичок основних 

рухів та формування постави. 

Корекція недоліків розвитку дитини з особливими освітніми потребами у процесі 

фізичного виховання здійснюється шляхом впливу на дитину з метою покращення загального 

стану її здоров'я та активізації всіх функціональних можливостей організму з одного боку, та 

вибіркового впливу з метою виправлення та розвитку ушкодженої функції чи органу, з іншого 

боку. 

Загальний вплив фізичних вправ на організм дитини виражається в тому, що вони 

сприяють підвищенню життєдіяльності всього організму. Фізичні вправи, особливо ті, які 

проводяться на свіжому повітрі, покращують обмін речовин, кровообіг, дихання, тонізують 

діяльність центрального та периферичного відділів нервової системи, позитивно впливають 

на стан кістково-м’язового апарату. Все це сприяє покращенню загального стану організму 

дитини, підвищенню її розумової та фізичної працездатності, збільшенню компенсаторних 

можливостей центральної нервової системи. Така активізація діяльності усього організму і, у 

першу чергу, центральної нервової системи є важливою умовою успішного навчання та 

подолання недоліків розумово відсталої дитини (Яшна, 2013). 

Заняття фізичною культурою відіграють суттєву роль і у організації правильного режиму 

праці та відпочинку учнів. Спеціальними дослідженнями встановлено, що переключення із 

загальноосвітніх уроків, де учні зайняті розумовою працею і знаходяться в незмінній позі 

сидіння за партою, на заняття фізичною культурою або на роботу у майстернях, де переважає 

рухова робота, позитивно впливає на діяльність центральної нервової системи. Особливо 

позитивний вплив на підвищення розумової працездатності здійснюють уроки фізичної 

культури у тих випадках, коли вони за розкладом стоять третіми у молодших класах і третіми-

четвертими у старших класах (Гаяш, 2014). 

У зв’язку з підвищеною втомлюваністю учнів на загальноосвітніх уроках, особливого 

значення набуває питання про використання уроків фізичної культури, гігієнічної гімнастики, 

фізкультхвилинок під час уроків у класі та на заняттях у майстернях, а також фізкультурних 

заходів на великих перервах, з метою підвищення розумової та фізичної працездатності дітей 

з особливими потребами. Заняття фізичною культурою, поряд із освітнім та оздоровчим, 

здійснюють вплив і на розвиток та виправлення окремих рухів, а також корекцію деформацій 

та відхилень у формах тіла. 

Науковими дослідженнями та практикою роботи з фізичного виховання доведено, що за 

допомогою спеціальних фізичних вправ можна змінити форми тіла людини. Вправи, 

спрямовані на виправлення недоліків у формах тіла, звичайно називаються коригуючими, або 

коригуючою гімнастикою (Худолій, 2007). 

Спеціальні фізичні вправи застосовуються також для попередження недоліків будови 

тіла, що можуть виникати в учнів у зв’язку з тривалим сидінням за партою (викривлення 

хребта, асиметрія плечей, деформація грудної клітини). У той же час слід відзначити, що немає 

різкої межі між вправами, спрямованими на попередження недоліків постави, та вправами для 

виправлення наявних відхилень. Мета цих вправ одна − корекція та профілактика деформацій 

будови тіла та забезпечення розвитку правильної будови. 

Фізична культура має можливості для корекції недоліків та удосконалення моторики 

учнів інклюзивних класів. Велика кількість фізичних вправ та варіативність їх виконання 

дозволяють добирати найбільш доцільні поєднання вправ для кожного окремого випадку. 

Завдяки можливості безмежно комплектувати та корегувати фізичні вправи при виправленні 

рухових недоліків, засоби фізичної культури мають перевагу у цьому відношенні перед 

відновлюючою трудотерапією (Осадченко, 2014). 
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Рухові порушення в учнів з ЗПР зумовлюються патологічними відхиленнями у розвитку 

центральної нервової системи. Типові порушення рухів у розумово відсталих дітей тісно 

пов’язані з особливостями їхнього психічного інтелектуального розвитку. Такі недоліки 

найяскравіше проявляються у тих рухових діях, які потребують значної нервово-розумової 

роботи. Поряд з цим у деяких учнів мають місце диференційовані парези. 

Сутність відновлюючого впливу фізичних вправ на рухові розлади, що виникли 

внаслідок ушкоджень центральної нервової системи, полягає у тому, що під впливом 

систематично повторюваних рухів стимулюється діяльність відповідних відділів нервової 

системи, включаються у роботу раніше не задіяні нервові механізми, утворюються нові 

нервові шляхи за рахунок умовно-рефлекторних зв’язків. Шляхом певного поєднання 

фізичних вправ, які виконуються з показом та словесною інструкцією, можна розвивати в 

учнів здатність регулювати свої рухові дії. 

Недосконала, недорозвинена моторика дітей з особливими освітніми потребами не 

тільки суттєво ускладнює навчання їх руховим діям, а й гальмує подальший розвиток дітей. 

Як зазначається у роботах багатьох авторів, від стану моторики значною мірою залежить і 

психічний стан дитини.  

У свою чергу, розвиток довільних рухів індивіда, а також їх відновлення після 

патологічних порушень залежить від характеру рухової діяльності. З цього можна зробити 

висновок, що для корекції недоліків та удосконалення моторики учнів необхідно забезпечити 

такий характер їхньої рухової діяльності у навчанні, праці та грі, за яким постійно виявлявся 

б корекційно-розвиваючий вплив на учнів з урахуванням їхніх рухових розладів 

(Мамічева, 2008). 

Окремо слід розглянути питання про взаємозв’язок фізичного виховання та трудового 

навчання учнів інклюзивних класів. 

Фізичне виховання відіграє важливу роль у справі підготовки учнів з ЗПР до трудової 

діяльності. Воно зміцнює здоров’я та загартовує дитячий організм, сприяє всебічному 

фізичному розвитку, виховує в розумово відсталих учнів вміння керувати органами рухів, 

розвиває такі рухові якості, як сила, швидкість, спритність, витривалість, формує навичку 

правильного утримання свого тіла у різних позах тощо. Усі ці якості та вміння є необхідними 

для трудової діяльності. У свою чергу, фізична праця здійснює відчутний освітньо-виховний 

вплив на учнів і є важливим фактором їхнього фізичного виховання. Проте специфіка праці 

така, що вона виявляє однобічний вплив на фізичний розвиток зростаючого організму. У 

процесі праці відбувається навантаження на одні й ті ж групи м’язів; розвиток рухів, фізичних 

якостей обмежується формуванням трудових навичок в межах виконуваних робочих рухів, у 

багатьох видах праці дитина знаходиться у одноманітній позі. Тільки за вмілого поєднання 

фізичної праці та засобів фізичної культури можна забезпечити правильний фізичний 

розвиток учнів (Худолій, 2007). 

Отже, можна виділити основні специфічні особливості фізичного виховання учнів з 

особливими освітніми потребами. 

Перша особливість полягає у тому, що фізичне виховання учнів спрямоване перш за все 

на корекцію недоліків їхнього розвитку. При цьому корекційний вплив на учнів не 

обмежується корекцією недоліків фізичного розвитку та рухового апарату, а включає в себе і 

сферу психічного розвитку дитини. Таким чином, фізичне виховання у школі є досить 

важливою ділянкою роботи, спрямованою на всебічний розвиток дітей з особливими 

потребами і на підготовку їх до праці. 

Друга особливість полягає у тому, що для успішного здійснення корекційно-

розвивальних завдань у процесі фізичного виховання слід враховувати наявні у дітей 

відхилення у фізичному та психічному розвитку. Для цього необхідна тісна взаємодія у роботі 

педагогів та медичних працівників школи. 

Третя особливість полягає у застосуванні спеціально підібраних засобів та методичних 

прийомів, які найбільшою мірою сприяють корекції недоліків і у той же час сприятливо 

впливають на загальний фізичний розвиток дітей (Тучак, 2015). 
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Фізичне виховання дітей з порушенням інтелекту є важливою та складною проблемою, 

що містить в собі питання фізичного та психічного розвитку хворої дитини. Ця проблема 

охоплює широке коло питань роботи школи з вивчення стану здоров’я, особливостей 

фізичного розвитку та рухової діяльності дітей, використання науково обґрунтованих засобів 

та методів фізичного виховання з урахуванням вимог корекції. 

Для оцінки рухових здібностей дітей, які мають порушення інтелекту можлива методика 

тестування, яка притаманна здоровим дітям, але велике значення в цьому відводиться формі, 

ступеню патології, можливість дитини виконувати свідомо і активно запропоновані тестові 

завдання (Яшна, 2013). 

Складна структура хвороби засвідчують, що система фізичної і спеціальної реабілітації 

повинна будуватись на основі об’єктивної інформації щодо стану їхньої рухової системи, 

нервово-м’язової працездатності, моторно-вісцеральної регуляції механізмів адаптації її 

організму до фізичних навантажень, корекційної спрямованості і в повній мірі враховувати 

їхні індивідуальні особливості (вік, стать, складну структуру дефекту, характер вторинних 

відхилень, якісний стан рухової сфери, рівень позитивної дидактико-реабілітаційної мотивації 

і т. ін.). Немає сумніву, що психолого-педагогічна система фізичної і соціальної реабілітації 

дітей означеної категорії повинна бути організована як поетапна структура, що враховує 

перманентний стан їхнього організму (Мамічева, 2008). 

Наукові джерела засвідчують про те, що процес фізичної і соціальної реабілітації дітей з 

порушенням інтелекту носить багаторічний характер, відтак, вона повинна стати одним із 

найважливіших аспектів їхнього способу життя, оптимальної адаптації до різних умов 

побутової, навчальної, трудової, реабілітаційної, спортивної діяльності, бути ефективною 

психолого-педагогічною формою всебічного розвитку і самовираження особистості учнів. 

Загальні положення методики навчання та розвитку рухових здібностей. У теорії і 

методиці фізичного виховання, навчання визначається, як педагогічне явище у вигляді 

процесів передачі та засвоєння спеціальних знань і рухових дій, спрямованих на рухове 

вдосконалення людини. Навчання рухам у фізичному вихованні розглядається як 

розвиваючий складний пізнавальний процес, який на практиці, під час навчального процесу, 

може проходити у вигляді викладання теоретичного матеріалу та проведення практичних 

занять. 

У дидактичній структурі навчання виділяють діяльність вчителя, учня і зміст освіти. 

Відношення «учень – зміст освіти» містять в собі рушійні сили, мотиви навчання і особливості 

засвоєння. Засвоєння – це поєднання попереднього досвіду з новим, збагнутою раніше 

інформацією, з новою інформацією. Зміст освіти під час засвоєння проходить переробку і 

засвоєння в ЦНС. Саме тому сутність усіх методик навчання зводиться до одного – яким чином 

подати предмет навчання, щоб індивідуальні можливості засвоєння учня якнайкраще 

(оптимально, швидко і якісно) відобразили зміст освіти і розширили його попередній досвід 

(Колупаєва, 2011). 

Навчання рухам являє собою складний педагогічний процес, який інтегрує більшість 

зовнішніх і внутрішніх факторів. Методологічною основою цього процесу є сучасні 

педагогічні принципи та закономірності. Одним із важливих факторів навчання і засвоєння 

спортивної техніки є розпізнання деталей руху, яке базується на порівнянні надходження 

зовнішньої інформації (у формі світлових, акустичних сигналів, включаючи мовні) із 

внутрішніми кінестетичними, вестибулярними та іншими сигналами. Таким чином, навчання 

рухам відбувається за рахунок сприйняття і переробки відповідної інформації. Сприйняття 

інформації, а також її переробка в організмі виконується за принципом зворотного зв’язку 

(Баштан, 2011). 

Принцип зворотного зв’язку і саморегулювання відображає закони ВНД, яка 

відбувається через сенсорні системи, постійно інформуючи про характер виконання діяльності 

і шляхом переробки інформації, коригує і поліпшує цю діяльність. 

Значення зворотного зв’язку, що бере участь у контролі ходу засвоєння навчального 

матеріалу, особливо зросло за останні роки з появою програмного забезпечення, із 
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застосуванням технічних засобів навчання в фізичній культурі та спорті. Використання 

технічних засобів значно підвищило можливості педагога у навчанні та управлінні 

навчальним і тренувальним процесом. Серед значної кількості засобів, які надають суттєву 

допомогу для ефективного протікання процесу навчання рухам (його якість і термін), важливе 

місце займає інформація про засвоєння рухів, якою володіє вчитель і учень.  

Інформація, яка використовується з метою навчання рухам, може бути представлена в 

трьох видах: бінарна (так, ні) – учням повідомляється тільки про те, виконано чи не виконано 

завдання; термальна – учням повідомляються такі показники, як «виконав краще», «нижче» 

або «ближче» та ін.; кількісна – учням дається числова інформація про виконання вправи 

(в грамах, сантиметрах, кг, ньютонах). 

Розробка програми розвиваючого спрямування ґрунтується на використанні різних 

варіантів навантажень. Ефективність фізичних вправ розвиваючого і оздоровчого напрямку 

визначається періодичністю і тривалістю занять, інтенсивністю, характером засобів, режимом 

роботи і відпочинку (Круцевіч, 2019). 

Під час регулювання фізичного навантаження (Табл. 1) треба враховувати, що 

найчастіше оздоровчий ефект фізичних навантажень пов’язують з використанням вправ 

аеробного спрямування помірної інтенсивності. Дослідженнями останнього часу доведена 

необхідність застосування в оздоровчих програмах вправ великої потужності, що 

стимулюють, крім аеробних, також і анаеробні джерела енергозабезпечення. 

 

Таблиця 1. Характеристика видів навантаження (В.°М.°Платонов) 

Навантаження Критерії величини навантаження Рішення завдань 

Мале 

перша фаза періоду стійкої 

працездатності (20-25°% обсягу роботи, 

виконуваної до настання явного 

стомлення) 

підтримка досягнутого рівня 

підготовленості, прискорення 

процесів відновлення після 

навантажень 

Середнє 

друга фаза стійкості працездатності   

(40-60°% обсягу роботи, виконуваної до 

настання явного стомлення) 

підтримка досягнутого рівня 

підготовленості, рішення 

приватних задач підготовки 

Значне 

фаза схованого (компенсованого) 

стомлення (70-80°% обсягу роботи, 

виконуваної до настання явного 

стомлення) 

стабілізація і подальше 

підвищення підготовленості 

Велике явне стомлення підвищення підготовленості 

 

Фахівці в галузі фізичного виховання пропонують три варіанти фізкультурно-оздоровчих 

занять: перший варіант – це переважне використання вправ циклічного характеру 

безперервним методом впродовж 10-30 хв. з потужністю навантажень 60-70 % МСК; другий 

варіант − «кондиційних тренувань» передбачає застосування вправ швидкісно-силового 

характеру, які виконуються в інтервальному режимі. Потужність навантажень досягає 80-85 % 

від індивідуального максимуму, а тривалість роботи і відпочинку від 15°с до 3 хвилин. У 

третьому варіанті оздоровчих програм використовується комплексний підхід до підбору 

фізичних вправ, що стимулюють як аеробну, так і анаеробну продуктивність організму.  

Доцільне використання навантажень у процесі фізичного виховання нерозривно 

пов'язане з нормуванням і спрямованим регулюванням інтервалів відпочинку між вправами, 

їхніми повтореннями і заняттям в цілому. На практиці використовується два різновиди 

відпочинку: 

– власне відпочинок, чи пасивний відпочинок (відносний спокій, що змінює рухову 

активність); 

– активний відпочинок (відпочинок, як переключення на діяльність, що відрізняється 

від тієї, котра викликала стомлення, який сприяє відновленню працездатності). 
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У процесі фізичного виховання відпочинок в обох своїх різновидах є насамперед 

необхідною умовою відновлення рівня працездатності, що знизився у результаті 

навантаження, і тим самим створює передумови поновлення діяльності. Разом з тим 

регулювання інтервалів відпочинку слугує одним із засобів оптимального управління 

загальним ефектом вправ. У процесі фізичного виховання відпочинок в обох своїх різновидах 

є насамперед необхідною умовою відновлення рівня працездатності, що знизився у результаті 

навантаження, і тим самим створює передумови поновлення діяльності. Разом з тим 

регулювання інтервалів відпочинку слугує одним із засобів оптимального управління 

загальним ефектом вправ. 

Інтервали відпочинку в ході кожного окремого заняття встановлюються відповідно до 

необхідності гарантувати визначений ступінь відновлення оперативної працездатності до 

моменту чергового повторення вправи або до моменту виконання чергової нової вправи, 

включеної в дане заняття. Одночасно враховують необхідність дати значне сумарне 

навантаження, не допустивши перевтоми. Інтервали між заняттями нормують з таким 

розрахунком, щоб забезпечити звичайне, або надлишкове, або як мінімум часткове 

відновлення рівня працездатності стосовно видів роботи, що складають зміст чергового 

заняття. Разом з тим виходять з необхідності гарантувати наступність ефектів кожного 

попереднього і наступного занять з метою підвищення працездатності та попередження 

перенавантаження дитини (Вільчковський, Курок, 2019). 

Формування основних рухових здібностей і навичок у процесі фізичного виховання може 

бути успішнішим за умови обґрунтованого застосування засобів і методів фізичної культури, 

а також інтенсифікації фізичних навантажень, що вимагає напруженої діяльності всіх 

фізіологічних систем. Але при цьому необхідно враховувати віково-статеві та індивідуальні 

особливості дітей і підлітків, а також резервні можливості їх організму на різних етапах 

розвитку. Такий підхід захистить практику фізичного виховання від застосування недостатніх 

і разом з цим надмірних навантажень, небезпечних для здоров’я. 

У практиці фізичного виховання для оцінки величини навантажень в окремих заняттях 

можуть використовуватися відносно прості, але досить об'єктивні показники: колір шкіри, 

зосередженість учня, якість виконання ними рухів, настрій, загальне самопочуття. 

Специфічність навчально-виховної роботи у галузі фізичного виховання з дітьми з 

особливими освітніми потребами у початковій школі. Фізичний розвиток – це процес, яким 

можна керувати, його можна спрямовувати в певному напрямку (покращення рухових 

якостей, розвиток функціонального рівня окремих систем та органів тощо). На фізичний 

розвиток, рухові здібності, здатність до навчання і пристосованість до фізичного 

навантаження впливає тяжкість інтелектуального дефекту, супутні захворювання, вторинні 

порушення, особливості психічної та емоційно-вольової сфери дітей. 

Аналізуючи роботи (І. В.°Бобренко, С. О.°Баштан та ін.), визначено, що корекційна 

методика для дітей із затримкою психічного розвитку має містити в собі оздоровчу, навчальну, 

виховну та корекційну задачі: 

– оздоровча полягає у профілактиці захворювань систем організму; 

– навчальна задача полягає у засвоєнні рухових вмінь та навичок, необхідних для 

вирішення рухових задач; 

– виховна задача полягає в морально-вольових якостей та розвитку етичної сторони 

особистості; 

– корекційна задача полягає в корегуванні вроджених чи придбаних через малорухливий 

образ життя недоліків фізичного розвитку засобами фізичного виховання з корекційним 

спрямуванням. 

На думку О. П.°Яшної та ін., мета корекційних задач реалізовується комплексом таких 

навчальних, оздоровчих, виховних, корекційно-розвивальних завдань: 

– профілактика порушень опорно-рухового апарату, формування та укріплення 

м’язового корсету; 

– розвитку фізіологічної активності органів і систем організму; 
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– фізичне зміцнення, профілактичної роботи щодо шкідливих звичок, прищеплення 

потреби займатись власним фізичним розвитком; 

– профілактика і корекція вторинних фізичних порушень (порушення постави, ходи, 

слабкість м’язів черевного преса, тулуба, кінцівок); 

– корекція моторних порушень (порушення координації, орієнтування в просторі, 

статичної рівноваги т. ін.); 

– корекція або формування рухових і інших якостей (сили, швидкості, спритності, 

витривалості, гнучкості, стрибучості та ін.); 

– корекція та розвиток психомоторики. 

Незважаючи на те, що розумова відсталість − явище необоротне, це не означає, що вона 

не піддається корекції. Статичність і доступність дидактичного матеріалу при заняттях 

фізичними вправами створюють передумови для оволодіння дітьми різноманітними руховими 

вміннями, ігровими діями, для розвитку фізичних якостей і здібностей, необхідних в 

життєдіяльності дитини. 

Для вирішення завдань дослідження нами був проведений аналіз та узагальнення даних 

педагогічної, психологічної, наукової та науково-методичних праць за наступними 

напрямами: 

- фізичний розвиток та рухова активність дітей молодшого шкільного віку із 

особливими освітніми потребами; 

- теоретичні передумови диференційованого фізичного виховання; 

- сучасні аспекти диференціації форм, засобів і методів у процесі фізичного виховання; 

- спрямованість навантажень під час фізкультурно-оздоровчих занять дітей молодшого 

шкільного віку; 

- диференціація методів дозування навантажень в процесі занять фізичними вправами, 

- ознайомитись і систематизувати корекційні програми та фізичні вправи, які 

спрямовані на розвиток специфічних рухових здібностей. 

Результати вивчення досвіду роботи дозволили визначити характер і спрямованість 

побудови програм фізичних вправ для розвитку рухових здібностей хворих дітей.  

При вивченні досвіду практичної роботи проводились консультації та бесіди з 

методичних питань, використання фізичних вправ, які спрямовані на вирішення, як основних 

завдань (формування життєво необхідних умінь та навичок) так і допоміжних (розвиток 

рухових здібностей). Основу експериментального дослідження на констатувальному етапі 

склав комплекс діагностичних методів: спостереження, анкетування, тестування, 

педагогічний експеримент. 

За допомогою таких показників: зріст, вага тіла і окружності грудної клітини визначали 

індекс фізичного розвитку (ІФР) дітей з особливими освітніми потребами (Табл. 2).  

ІФР визначається за формулою:  

 

ІФР = L − (P + ОГК),  

де L − зріст стоячи, см; 

Р− вага тіла, кг; 

ОГК − окружність грудної клітини, см. 

 

Таблиця 2. Рівень фізичного розвитку за показниками ваги, зросту тіла 

і окружності грудної клітини за методикою А. Д.°Дубогай 

Значення ІФР Рівень фізичного розвитку 

менше 23,1 низький 

23,1-31,9 нижче середнього 

32,0-37,9 середній 

38,0-42,8 више середнього 

більше 42,9 високий 
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За період молодшого шкільного віку діти з ЗПР незначно відстають за показниками 

довжини тіла від своїх однолітків. Проте, не дивлячись на відставання, в абсолютних 

показниках зростання і віковій динаміці цього показника, у здорових дітей і дітей з 

особливими освітніми потребами багато спільного. Якісних відмінностей вікової динаміки 

росту розумово відсталих дітей у середньому шкільному вікці не виявлено, що говорить про 

єдність загально-біологічних закономірностей процесу росту дитини. 

З віком у дітей з ЗПР спостерігається нерівномірне збільшення об’єму грудної клітки. 

Від 8-ми до 13 років у хлопчиків відбувається плавне збільшення показників об’єму грудної 

клітки. Аналогічна картина вікових змін об’єму грудної клітки спостерігається і у дівчаток. 

Необхідно відзначити, що хлопчики протягом шкільного періоду за показниками об’єму 

грудної клітки перевершують дівчаток (від 1,6°% до 2,7°%). 

Таким чином, з віком відбувається неухильне збільшення всіх показників фізичного 

розвитку дітей із затримкою психічного розвитку. У віковій динаміці зростання, ваги та об’єму 

грудної клітки наголошується поступальний, але нерівномірний процес становлення 

параметрів, що вивчаються. Темпи приросту показників фізичного розвитку, у різні вікові 

періоди у хлопчиків і у дівчаток не співпадають. 

Проаналізувавши методики різних авторів, ми відібрали з усіх запропонованих вправ 

найбільш, на наш погляд, ефективні та сприятливо впливаючи на здоров’я учнів. Дослідження 

даного питання проводилося в декілька етапів, які включали: аналіз наукових досліджень, 

отриманих та оброблення даних тестувань дітей з особливими освітніми потребами, що 

характеризують кожну одиницю спостереження, перевірялась та доводилась ефективність 

розробленої програми. 

На основі теоретичних аналізів наукових робіт, отриманих даних тестувань дітей з ЗПР 

в розробленій нами програмі реалізовувалися загальні педагогічні та корекційні завдання. 

Методика з фізичної підготовки для школярів із затримкою психічного розвитку передбачала 

вирішення оздоровчої, навчальної, виховної та корекційної задач. 

Заняття з фізичної культури проводилися згідно розкладу 3 рази на тиждень з 

використанням стандартного та нестандартного спортивного обладнаня та інвентарю. 

Запропонована у процесі дослідження програма корекції та розвитку рухових здібностей 

дітей з особливими освітніми потребами ґрунтується на системному підході і полягає у 

спрямованості педагогічних впливів на підвищення адаптивності організму учнів за рахунок 

регулярних занять фізичними вправами в урочній і позаурочній роботі з фізичної культури та 

вмілого використання методичних прийомів і дозування рухових режимів з боку вчителя. На 

початку занять, а також систематично в процесі реалізації методики підтримувався постійний 

зв’язок з медичним працівником для більш об’єктивної та компетентної оцінки стану здоров’я 

учнів. 

Зміст навчально-виховних занять планувався з обов’язковим дотриманням принципів 

систематичності, безперервності, цілеспрямованості на формування основ здоров’я учнів, 

планомірності, послідовності, доступності та стимулюючої складності, раціональності 

чергування роботи і відпочинку. 

Під час реалізації методики розвитку рухових здібностей учнів інклюзивних класів 

систематично проводились зрізи показників фізичного розвитку та стану здоров’я учнів, що 

дозволяло отримувати зворотну інформацію, об’єктивно оцінювати корисність адаптаційних 

змін (терміновий ефект фізичної вправи, кумулятивний ефект заняття, серії занять, регулярних 

тривалих занять) та в результаті аналізу отриманих даних вчасно здійснювати корекцію 

педагогічних впливів для забезпечення ефективності процесу фізичного вдосконалення. 

Корекційні завдання були складені, спираючись на роботи Л. І.°Прохоренко, 

С. Г.°Шевченко: 

- розвиток тривалості уваги та рухової пам’яті; 

- розвиток дрібної та загальної моторики; 

- розвиток статичної та динамічної координації рухів; 

- формування і розвиток темпоритмічного відчуття. 
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Дослідження рухової пам’яті 

При проведенні оцінки рівня сформованості рухової пам’яті вчитель один раз показував 

як необхідно виконувати завдання. Кожен тест виконувався 3 рази і записувалися кількість 

успішних виконань. Якщо учень повільно виконував завдання з порушенням послідовності 

виконання завдання, збільшував чи зменшував кількість поданих рухів, показував 

«заборонений рух – спробу не зараховували. 

Тест І. Визначення схильності до запам’ятовування і послідовного відтворення рухового 

завдання. Учень стоїть в основній стійці і повторює за викладачем вправи для рук: руки 

вперед, угору, в сторони праву руку в сторону, ліву вперти в бік, а далі виконати їх самостійно. 

З трьох спроб записують кількість успішних. 

Тест ІІ. Визначення рівня уваги та пам’яті на рухове завдання. Учень стоїть в основній 

стійці і повторює за викладачем названі вище рухи за виключенням одного «забороненого» 

який був повідомлений на початку. З трьох спроб записують кількість успішних.  

Досліджуючи рухову пам’ять школярів з особливими освітніми потребами на початку 

експерименту контрольної та експериментальної груп було з’ясовано, що рівень розвитку не 

відповідає віковим нормам. При дослідженні схильності до запам’ятовування і послідовного 

відтворення завдання з’ясувалось, що діти молодшого шкільного віку з ЗПР не можуть 

запам’ятати повністю всю послідовність рухових дій. 

При визначені рівня уваги та пам’яті на рухове завдання спостерігалось постійне 

повторення «забороненого руху» в більшої кількості школярів. Тому для ЕГ в 

експериментальну програму були додані спеціальні вправи. 

Вправи на увагу та послідовне відтворення рухових завдань: 

1. В.°п. – на три рахунки нахиляти голову поперемінно вправо і вліво. На рахунок 2 по 

центру робимо точку. Темп повільний. 5-6 р. Рух головою вперед-назад – заборонений. 

2. В.°п. − руки в сторони, кисті стискаємо в кулак. На 1-2 колові оберти в плечових 

суглобах, 2-3 – в ліктьових суглобах, 5-6 – в кистях. Викладач показує 1 раз, потім тільки веде 

рахунок. 

3. В. п. − руки вздовж тулуба. Поперемінно піднімаємо кожну руку вгору і робимо 

подвійні ривки на рахунок 1-2-3-4. На рахунок 5-6-7-8 виконують одиночні ривки руками. 

4. В. п. − руки вздовж тулуба. Поперемінно піднімаємо кожну руку вгору і робимо ривки 

по діагоналі. 

5. Ходьба по колу зі зміною положень стоп спиною вперед. 

6. Біг по колу – по сигналу – розворот і ходьба спиною вперед. 

7. В. п. – о.с. На 1-2 присісти, 3-4 – два кроки в напівприсід вліво, на 5-6 вправо,             

на 7 – підйом, 8 – о.с. Два рази виконується разом з вчителем потім 6-7 р самостійно під 

рахунок. 

8. Гра «Вовк». Низька інтенсивність виконання гри. Корекційна спрямованість: 

розвиток уваги, спритності, сили; здатності до аналізу своїх дій і дій інших учнів, виховання 

комунікаційних навичок, розвиток швидкості реакцій. Обирають одного «вовка». Решта 

гравців – «кози». Всі «кози» розташовані на одній стороні майданчика. За сигналом «вовк» 

показує серію рухів з 3-4 (згодом можна кількість рухів збільшити). За другим сигналом 

«кози» повторюють рухи вовка. Учень який краще виконав завдання стає новим «вовком». 

Вправи на розвиток уваги та рухової пам’яті. 

Кожну вправу викладач виконує разом з учнями. Коли без команди «наступна вправа» 

викладач починає виконувати іншу вправу – учні повинні зупинитись. 

1. В. п. – стоячи рівно − ноги на ширині плечей, вдих підняти рівні руки перед собою і 

над головою – видих опустити через сторони. 

2. В. п. – стоячи рівно − ноги на ширині плечей, руки в замок за головою – створення 

опору руками на тім’я, руки долонями до себе – створення опору лобом на долоні. По 20 с. 

3. В. п. – стоячи рівно − ноги на ширині плечей − колові оберти тулубом. 1хв. 
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4. В. п. – стоячи рівно − ноги на ширині плечей, руки в замок за головою. На вдих – 

відвести лікті якнайдалі назад, виставивши грудну клітку вперед, на видих – опустити руки по 

швах і трохи округлити спину. 

5. В. п. – руки на поясі, стоячи рівно. Підскоки на місці – чергуючи на 2 ногах, на 1 нозі 

по 20 р. 

6. В. п. – руки на поясі. Підскоки на місці – з виносом 1 ноги в сторону по 20 р. 

7. Марширування на місці 1 хв. Відновлення дихання. 

8. Гра «Заборонений рух». Інтенсивність: низька. Корекційна спрямованість: розвиток 

уваги, кмітливості, швидкості реакції, спритності. Зміст. Учні стають на відстані витягнутої 

руки один від одного. Вчитель чи ведучий показує, який рух вважається забороненим. Гравці 

повинні повторювати за ведучим всі рухи, крім забороненого. Перемагають найбільш уважні 

діти.  

Досліджуючи рухову пам’ять дошкільників із особливими освітніми потребами виявили, 

що діти з експериментальної групи по закінченню експерименту набагато краще виконали 

запропоновані тестові завдання, ніж їх однолітки з контрольної групи. 

Результати дослідження по закінченню експерименту свідчать, що діти ЕГ завдяки 

корекційним завданням збільшили кількість правильних спроб вдвічі.  

Відстежено, що діти з експериментальної групи швидше і правильніше виконували 

поданий руховий матеріал, правильно виконували перехід під час зміни завдань, пам’ятали 

послідовність виконання завдань що не вдалося дітям з контрольної групи. 

У школярів з контрольної групи спостерігалася заміна рухів, збільшення зайвих рухів під 

час виконання вправи після кількоразової демонстрації педагогом. 

Аналіз результатів дослідження засвідчив, що збільшився об’єм рухової пам’яті в 

експериментальній групі, що вказує на збільшення ефективності виконання завдань на 

заняттях. В контрольній групі відмітився незначний приріст показників рухової пам’яті 

(Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Різниця рівнів розвитку рухової пам’яті в КГ та ЕГ в кінці експерименту 

 

Отже, отримані достовірні дані вказують на те, що експериментальна методика 

позитивно вплинула на рівень розвитку досліджуваних параметрів школярів із 

експериментальної групи. 

Дослідження дрібної моторики та реципкорної координації (міжаналізаторні зв’язки). 

При проведенні оцінки рівня розвитку дрібної моторики та реципкорної координації 

(міжаналізаторних зв’язків) один раз показували як необхідно виконувати завдання. Кожен 
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тест виконувався 3 рази і записували кількість успішних виконань. Якщо учень плутав 

черговість пальців, не міг зберегти пальчикову позу, повільно переключався між завданнями – 

спробу не зараховували. 

Тест І. Визначення навички утримувати пальчикову позу на обох руках. На обох руках 

одночасно показати комбінацію з пальців, інші щільно стиснуті в кулак. З трьох спроб 

записують кількість успішних. 

Тест ІІ. Визначення рівня сформованості моторної вправності кистей рук. Учень стоїть в 

основній стійці і повторює за викладачем вправи. Пальці в кулак, окрім мізинців – вони 

напівзігнуті у формі гаків. Міняючи положення кистей під рахунок – права долоня до себе чи 

від себе, зачіплюватись різними пальцями як гаками. З трьох спроб записують кількість 

успішних. 

Тест ІІІ. Визначення рівня сформованості міжаналізаторних зв’язків. Учень стоїть в 

основній стійці руки прямі витягнуті перед собою – одночасно стискає в кулак пальці правої 

руки і розтискає пальці лівої, потім навпаки під рахунок. З трьох спроб записують кількість 

успішних. 

Рівень розвитку дрібної моторики на початку експерименту також не відповідав віковим 

особливостям дітей молодшого шкільного віку. При дослідженні вміння утримувати 

пальчикову позу було виявлено що діти правильно виконують тільки перший раз пальчикову 

позу, а потім починають плутати пальці та не дотискати «зайві» пальці в кулак. При 

дослідженні моторної вправності кистей рук дітям було важко виконувати повороти в кисті та 

зачіплятись «гаками». При досліджені узгодження міжаналізаторних зв’язків учні одночасно 

повторювали позу двома руками, а не по черзі. Тому в експериментальну програму були 

додані спеціальні корекційні вправи. 

Вправи для розвитку вміння утримувати пальчикові пози. 

1. В. п. − руки перед собою «струшуємо водичку». Трясіння кистю зі сторони в сторону. 

4 повтори (однією та іншою). 

2. В. п. − руки перед собою. Одночасно та почергово стиснути пальці в кулак – розкрити 

долоню. 10 р. 

3. В. п. − руки перед собою. Притискання поперемінно до великого 2-3-4 пальців 

почергово одночасно на двох руках. 

4. В. п. − руки перед собою. Відставити з кулака мізинець (або інший палець) і тримати 

10 с. (5 повторів після 15 с відпочинку). 

5. В. п. − руки перед собою. Відставити з кулака мізинець на рахунок 1-2, відставити 

великий палець на рахунок 3-4. (10 р). 

6. В. п. − ноги на ширині плечей, руки перед собою, приставляємо всі 5 пальців лівої 

руки до пальців правої і тиснемо, зберігаючи пальці рівними. 15 с. (5 повторів після 10°с 

відпочинку). 

7. В. п. − ноги на ширині плечей, в одній руці тенісний м’ячик. Утримувати м’ячик між 

1 і 5, 1і 2, 1 і 3, 1 і 4 пальцями по 15 с. (5 повторів). 

8. В. п. − ноги на ширині плечей, в одній руці тенісний м’ячик. Утримувати його по черзі 

4-5 пальцями двох рук та 3-2 по команді. 

Вправи на моторну вправність кистей рук. 

Вправи виконуються біля гімнастичної лави присівши. 

1. Вправа «пальчики вітаються». Притискання поперемінно до великого пальця інших 4 

по переміно лівою, правою. (5 повторень). 

2. Вправа «краб». Стиснути кулак однієї руки – відставити 1 та 5 пальці. «Походити» 

рукою вправо / ліво. Повторити іншою рукою. 10-15 повторень. 

3. Вправа «чоловічок». Стиснути пальці в кулак та відставити 2 і 3 пальці і «походити». 

(10-15 повторень). 

4. Вправа «слон». Поставити 5 рівних пальців на поверхню та підняти вгору середній 

палець «походити». Важливо – «слон» ходить на 4 ногах, а функцію «хобота» виконує 

середній палець. Повторити з 2 рукою. (10-15 повторень). 



179 

5. Вправа «жабка». «Поплигати» розгорнутою долонею по поверхні. Повторити 

з 2 рукою. (10-15 повторень). 

6. Вправа «павук». «Побігати» всіма 5 пальцями по поверхні. (Повторити з 2 рукою.     

10-15 повторень). 

7. Вправа «жук танцює». Поставити кисть руки на поверхню та поперемінно підіймати 

по 1 пальцю. Слідкувати щоб підіймався тільки 1 пальчик за 1 раз. (Повторити з 2 рукою.        

10-15 повторень). 

8. В. п. − ноги на ширині плечей, руки перед собою, праву долоню вгору пальці в 

напрямку в право, ліва рука над правою пальці лівої руки спрямовані в право. Змикаємо пальці 

як гаками – мізинець-до вказівного, безіменний до середнього і д.т. По сигналу змінили 

положення – ліва рука в низу – права зверху. (10-15 змін). 

На початку дослідження розвитку дрібної моторики та реципкорної координації високий 

рівень не показала ні контрольна, ні експериментальна групи, в кінці дослідження відбулися  

більш значні позитивні зміни у експериментальній групі. Діти контрольної групи майже 

підняли рівень ручної вправності, проте під час виконання пальчикових вправ у них 

спостерігалась погана узгодженість рухів рук під час виконання тесту ІІІ, їм було важко 

зрозуміти принцип вправи «гаки» з тесту ІІ. 

Як показав констатуючий етап експерименту, рівень розвитку дрібної моторики та 

реципкорної координації у школярів з ЗПР експериментальної групи виріс в порівняні з дітьми 

з контрольної групи. Приріс показників першого тесту склав − 50°%, другого тесту − 79,2°%, 

а третього тесту склав − 108,3°%. У контрольної групи рівень розвитку був нижче – 16,7°%, 

12,5°% та 4,5°% відповідно (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Рівень розвитку дрібної моторики та реципкорної координації ЕГ і КГ  

в кінці експерименту 

 

Дослідження темпоритмічного відчуття (регуляторного праксису) 

При проведенні оцінки рівня сформованості темпоритмічного відчуття (регуляторного 

праксису) один раз показували як необхідно виконувати завдання. Перший тест складався 

з 2 частин, записували кількість успішних виконань. На другий тест давалось 3 спроби Якщо 

учень не дотримувався ритму виконання, збільшував чи зменшував кількість звукових «нот» – 

спробу не зараховували. 

Тест І. Визначення відчуття ритму. Викладач проплескує ритмічний малюнок  

(1 плеск – І, 2 плески – ІІ). Учень прослухує ритмічний малюнок повернувшись спиною плески 
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І-ІІІ-І. Відтворює. Потім прослухує ІІ-І-ІІ-І. Відтворює. Дається по три спроби на кожну, 

записується кількість успішних. 

Тест ІІ. Визначення слухового переключення між завданнями. Викладач проплескує 

(або відстукує олівцем по столу) ритм протягом 5 секунд з однією швидкістю, потім змінює 

на повільну – учень повинен йти на п’ятах, плескає швидко – учень повинен йти навшпиньках 

піднімаючи ногу зігнуту в коліні. 

Після впровадження експериментальної програми було досягнуто певних результатів, які 

визначалися шляхом зіставлення досліджуваних показників у учнів молодших класів з 

особливими освітніми проблемами на початку проведення експерименту і після нього. Для 

цього використовувався комплекс спеціально підібраних вправ, що був застосований на 

протязі дослідження і дали можливість відстежити динаміку фізичної підготовленості учнів. 

Під час проведення першого тестування рівня розвитку темпоритмічного відчуття 

(регуляторного праксису) діти контрольної та експериментальної груп показали однаково 

дуже низькі результати. При досліджені відчуття ритму діти не дотримувались ритмічного 

малюнку, збільшували кількість плескання. При досліджені слухового переключення діти не 

чули зміну темпу, повільно переключались з одного темпу на інший, плутали вид ходьби. 

Вправи для розвитку темпоритмічного відчуття ми виконували вправи і ігри на розвиток 

вміння слухового переключення: 

1. В. п. − о.с. – на рахунок 1-2 по черзі піднімаємо праве/ліве плече. На 3-4 діти повинні 

стояти не ворушачись. 5-6 р.  

2. В. п. − о.с. – на рахунок 4-3-2-1 виконуємо марширування на місці. При лічбі 1-2-3-4 

діти повинні стояти не ворушачись. 5-6 р.  

3. Діти відвернувшись спиною слухають кодове слово – «рух» і починають плескати. 

Почувши слово «рух» другий раз – зупиняються. Почувши слово «вперед» – ігнорують. 

4. В. п. − о.с. – на рахунок 1-2 – плескають з підвідним приплескуванням. 3-4 – звичайний 

плеск. 10 р. 

5. В. п. − о.с. – нахилившись, долоні спираються на коліна – по сигналу колові оберти в 

колінному та ступному суглобах. За другим сигналом – зупинка. 10 р. 

6. В. п. − о.с. – під рахунок 1-2-3-4-10 виконується плескання в такт рахування. – Як 

тільки плескання закінчилось – діти плескають за сигналом під самостійний рахунов про себе, 

відповідно до попереднього рахунку викладача. 6 р. 

7. Викладач приплескує сигнал І-ІІ-І-ІІ. Діти повинні повторити за сигналом. 5 разів. 

8. Гра «За сигналом» Інтенсивність гри: низька. Вирішувані завдання: розвиток стійкості 

уваги, швидкості виконання рухів; виховання спостережливості; вдосконалення основних 

рухових навичок. Зміст. Вчитель озвучує свистком, який сигнал буде використано для зупинки 

руху. Учні йдуть по колу зали (майданчика) в колоні. Темп повільний. За озвученим раніше 

сигналом  діти завмирають, а при відсутності чи іншому сигналі – продовжують свій рух.  

Вправи для розвитку рухової пам’яті: 

1. В. п. − о.с. – виконуємо стрибки під рахунок 1-2-3-4-1-2-3-4. Як тільки рахунок 

закінчився – діти повинні стояти не ворушачись. 

2. В. п. − о.с. – під рахунок 1-2 – зробити крок вперед правою ногою, 3-4 – зробити крок 

назад лівою ногою і приставити праву. 

3. В. п. – руки на поясі, ноги разом. Підскоки на місці – на 2 ногах під рахунок – та-та-

та, на 1 нозі під рахунок – ту-ту-ту. 

4. В. п. − о.с. – під рахунок 1-2-3-4-10 виконується плескання в такт рахування – як тільки 

плескання закінчилось – діти плескають за сигналом під самостійний рахунок про себе, 

відповідно до попереднього рахунку викладача. 

5. В. п. − о.с. –  руки на поясі. За сигналом – підскоки на місці – з заносом правої ноги в 

сторону, потім в ліву. За другим сигналом – зупинитись. 

6. Біг по колу, по сигналу – присідання 4 рази. 

7. Біг по колу, по сигналу – поворот навколо своєї осі. 
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8. Гра «М’яч по колу». Діти утворюють коло. За сигналом починають передавати м’яч 

двома руками праворуч тому хто поруч стоїть. За сигналом – змінюють сторону передачі.  

Аналізуючи результати по закінченню дослідження ми констатуємо що, що діти з 

експериментальної групи правильніше виконували поданий ритмічний малюнок, швидше 

переходили з одного темпу виконання на інший, змінювали рухові дії під звуковий сигнал 

(зміна ритму плескання) не збиваючись. Переважно всі діти експериментальної групи всі три 

спроби виконували успішно в кінці експерименту, на відміну від контрольної групи, де 

показники істотно не змінювалися.  

У школярів контрольної групи спостерігалась заміна рухів, уповільнене переключення 

між зміною темпів, аритмічність виконання. Деякі діти постійно збивались під час виконання 

завдань і відмовлялись доводити тестування до кінця через складність. 

Досліджуючи рухову темпоритмічне відчуття школярів з ЗПР ми виявили, що в 

експериментальній групі набагато краще виконали запропоновані тестові завдання, ніж їх 

однолітки з контрольної групи. Показники виконання першого тесту у ЕГ склали 

приріст 120,1°%, а в контрольній лише 15,6°%. Показники виконання другого тесту у ЕГ 

склали приріст 50°%, а в контрольній 33,3°% (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Порівняння рівня розвитку темпоритмічного відчуття ЕГ і КГ в кінці експерименту 

 

Висновки. Аналіз результатів дослідження визначення рівня фізичного розвитку 

школярів із ЗПР показали достовірні зміни показників таких компонентів: як моторні якості, 

темпоритмічне відчуття, рухової пам’яті, дрібної моторики та реципрокної координації.  

Матеріали дослідження свідчать, що: 

− показники рівня розвитку статичної координації учнів з особливими освітніми 

потребами на кінець дослідження збільшилась в ЕГ на − 43°%, показники динамічної 

координації збільшилися на − 76,9°%, показники динамічної швидкості та спритності 

збільшилися на − 41,7°%. В контрольній групі показники також покращилися але значно 

гірше: 16,7°%, 12,5°% та 4,5°% відповідно; 

− в показниках рівня сформованості темпоритмічного відчуття (регуляторного праксису) 

в кінці експерименту показники ЕГ покращилися на 33,3°%, а показників слухового 

переключення на – 120,1°%, результати учнів КГ – 15,6°% та 50°%. Що також свідчить про 

ефективність використання фізичних вправ на фізичне вдосконалення учнів; 

− аналіз результатів рівня розвитку рухової пам’яті вказує, що різниця показників ЕГ до 

запам’ятовування і послідовного відтворення рухового завдання склала 41,75°%. Показники 

КГ ЕГ
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рівня уваги та пам’яті на рухове завдання по закінченню дослідження збільшилися на − 71,7°% 

тоді як результати КГ склали 9,7°% та 33,3°% відповідно; 

− показники рівня розвитку дрібної моторики та реципкорної координації по закінченню 

експерименту мали наступні результати: збільшення показників вміння утримувати 

пальчикову позу в експериментальній групі склала − 50,0°%, в контрольній – 16,7°%. Різниця 

показників моторної вправності кистей рук в експериментальній групі склала − 79,2°%, а в 

контрольній групі − 12,5°%. Різниця показників узгодженості міжаналізаторних зв’зків в 

експериментальній групі склала − 108,3°%, у контрольній групі – 4,5°%. 

Якісні зміни показників рухових умінь та навичок учнів молодшого шкільного віку з 

затримкою психічного розвитку, протягом дослідження свідчать, що запропоновані 

корекційні фізичні вправи які були включені в навчальний процес з фізичного виховання та 

методика їх застосування виявилися ефективними. На основі даних показників можна зробити 

висновок, що навчання й тренування – невід’ємні частини єдиного педагогічного процесу, в 

якому слід дотримуватися основних положень для досягнення кращих результатів, 

враховуючи індивідуальність та фізичні можливості учнів.  

Отже, розроблена експериментальна методика фізичної підготовки школярів з 

затримкою психічного розвитку показала свою ефективність і може бути рекомендована для 

використання у практиці роботи закладів середньої освіти для школярів початкової школи з 

особливими освітніми потребами. 
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СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У ПРОЦЕСІ 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 

 

MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND INNOVATION METHODS 

OF TRAINING OF STUDENTS SPECIALIZING IN PHYSICAL CULTURE AND SPORTS 

WITHIN THE PROCESS OF PROFESSIONAL MOBILITY FORMATION 

 

Обґрунтування актуальності проблеми. Глибокі економічні та соціальні 

трансформації, що відбуваються в Україні, підвищення ролі фахівців у розбудові країни 

вимагають підвищення якості підготовки майбутніх сучасних фахівців до рівня 

професіоналізму та конкурентоспроможності, спонукають до вирішення актуальних проблем 

системи вищої освіти, пов’язаних із формуванням особистості, її професійної діяльності в 

умовах ринкової економіки. У зв’язку з цим актуалізується спрямованість освітнього процесу 

на посиленні формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця, зокрема сфери 

фізичної культури і спорту.  

Висока професійна компетентність, кваліфікація та майстерність є запорукою попиту 

фахівця на ринку праці. При цьому особливої значущості набуває поглиблення теоретичної 

загальноосвітньої, загальнонаукової та загальнопрофесійної підготовки, що пов’язано з 

фундаменталізацією освіти. Водночас, останніми роками докорінно змінилося соціальне 

призначення освіти як в Україні так і в світі в цілому. Все більше наголошується на якості 

освіти, головним завданням якої є формування високопрофесійної та конкурентоспроможної 

особистості, адаптованої до реалій сучасної української дійсності. 

На переконання Н. Бєлікової «вищим навчальним закладам значну увагу слід приділяти 

підготовці фахівця відповідного рівня і профілю, конкурентоздатного на ринку праці, 

компетентного, відповідального, який вільно володіє своєю професією й орієнтується в 

суміжних галузях діяльності, здатного до ефективної роботи за обраною спеціальністю на 

рівні світових стандартів, готового до постійного професійного зростання, соціальної і 

професійної мобільності» (Бєлікова, 2012, с. 13).  

Безумовно, концептуальні ідеї процесу формування кадрового потенціалу галузі фізичної 

культури і спорту передусім пов’язані зі створенням інноваційної системи вищої 

фізкультурно-спортивної освіти, розвитком наукових напрямів, створенням моделі взаємодії 

закладів вищої освіти, стейкхолдерів і держави, формуванням багаторівневого освітнього 

середовища. 

Задача створення сучасної системи вищої освіти зорієнтована на забезпечення 

конкурентоспроможності фізкультурно-спортивної галузі шляхом підготовки кваліфікованих 

фахівців, які володіють високим рівнем професійної кваліфікації, продуктивністю, 

мобільністю, креативністю, а також шляхом створення, впровадження та розповсюдження 

нових ідей і технологій. Водночас в умовах сьогодення інтеграція вищої освіти України до 

загальноєвропейського освітнього простору актуалізує проблему реформування системи 

підготовки кадрів за міжнародними вимогами. Отже, створення ефективного сучасного 

інноваційного освітнього середовища у закладах вищої освіти, упровадження прогресивних 

нововведень, технологій і моделей навчання є стратегічним завданням модернізації сучасної 

освіти в країні.  

Аналіз актуальних досліджень із даної теми. Наразі у вітчизняній педагогічній науці 

спостерігається тенденція до збільшення кількості наукових праць, що присвячені пошуку 

різних підходів, механізмів, аспектів формування професійної мобільності майбутніх 

фахівців. Це пов’язано передусім із ґрунтовними інноваційними змінами на ринку праці й 

зайнятості, адаптацією й реалізацією молоді на ринку праці, подальшою можливістю її 

конкурентоздатності, професійного зростання та підвищення соціального статусу.  

Проблема підготовки конкурентоспроможних та професійно мобільних фахівців різних 

галузей знайшла своє відображення у здобутках як вітчизняних, так і зарубіжних дослідників: 
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педагогічні аспекти формування професійної мобільності обґрунтували Р. Пріма, 

Л. Сушенцева, О. Малишевський, Н. Денисенко, Н.°Ничкало, А. Hirschi, D.°Valero, L.°Gomes, 

R. Jerônimo. 

Аналіз науково-педагогічної та спеціальної літератури показав, що різні аспекти 

проблеми професійної підготовки та компетентності майбутнього фахівця сфери фізичної 

культури і спорту відображено в наукових працях С. Бекасова, А.°Деркача, Р.°Карпюк, 

М. Прохорова, Л. Сущенко, Ю.°Лянного, О.°Тимошенко, Ю.°Шкребтія, Є.°Павлюка 

Питанню технологій, їх визначенню й ознакам у зарубіжній та вітчизняній педагогіці 

присвячено ряд досліджень, зокрема роботи Т.°Дмитренко, О.°Коваленко, І.°Прокопенка, 

А. Прокопенка, Г.°Селевка, С.°Сисоєвої, В.°Сластьоніна, І.°Смолюк, В.°Богомазової, 

E. Bettinger, J.°Liu та ін. Окремі аспекти проблеми педагогічних технологій (теоретичні, 

методологічні засади проєктування технологій; організаційно-педагогічні умови 

впровадження технологій; моделювання змісту технологій) були висвітлені в дисертаційних 

працях О.°Євдокимова, Л.°Кайдалової, О.°Попович, І.°Синельник, С.°Якубовської, 

Л.°Ярощук. 

Разом з тим у науково-педагогічній літературі недостатньо повно розкриті можливості 

впровадження сучасних освітніх технологій та інноваційних методик для формування 

професійної мобільності майбутніх фахівців сфери фізичної культури і спорту. 

Мета дослідження – обґрунтування необхідності застосування сучасних освітніх 

технологій та інноваційних методик навчання майбутніх фахівців фізичної культури у процесі 

формування професійної мобільності. 

Результати дослідження. Сформовані професійна мобільність майбутнього фахівця, 

його впевненість у працевлаштуванні й адаптація до мінливих економічних та професійних 

умов, прогнозування власного професійного розвитку, динамізм особистості багато в чому 

залежать від набутої ним професійної освіти. При цьому «сфера освітніх послуг має 

відповідати викликам ринку праці, а результативність проведення тих чи інших освітніх 

реформ слід оцінювати, у тому числі, й за показниками стану ринку праці» (Квасниця, 

Корольов & Ляшенко, 2021, с. 161). Саме ринок праці об’єктивно вимагає від особистості 

постійного розвитку, що забезпечував би конкурентоспроможність фахівця вже на початку 

його професійної діяльності, та уможливлює процес його працевлаштування та професійної 

самореалізації. Це пов’язано з тим, що конкуренція на ринку, зокрема фізкультурно-

спортивних послуг, щороку посилюється. В інноваційній моделі розвитку сучасної економіки 

попитом на ринку праці користуються фахівці, які вміють нестандартно мислити, творчо 

застосовувати знання у складних виробничих і соціальних ситуаціях.  

З метою виявлення основним проблем формування професійної мобільності, нами було 

проведено анкетування працюючих тренерів-викладачів, головною метою якого було оцінити 

ставлення до означеної проблеми фахівців відповідної галузі. 

Провівши опитування тренерів-викладачів з видів спорту ДЮСШ м. Хмельницького та 

Хмельницької обласної школи вищої спортивної майстерності та проаналізувавши їх 

відповіді, ми змогли виокремити такі ключові вимоги для успішної професійної реалізації 

майбутніх тренерів:  

– наявність міцних теоретичних знань та практичних професійних навичок і умінь за 

фахом (89 %); 

– здібності до аналізу професійної інформації, системність мислення та прагнення до 

подальшого кар’єрного зростання (87°%); 

– уміння та здібності у розв’язуванні проблемних ситуацій професійного 

характеру (68°%); 

– комунікативні вміння (74°%); 

– навички швидкої адаптації відповідно до вимог суспільства та ринку праці (92%); 

– обізнаність у споріднених галузях спортивних спеціальностей та наявність 

сформованих міждисциплінарних компетентностей (85°%). 



186 

Проаналізувавши відповіді тренерів-викладачів на питання анкети та в усній бесіді щодо 

основних недоліків у професійній підготовці майбутніх фахівців спортивного профілю, ми 

одержали дані, які подали у вигляді діаграми на Рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Недоліки професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів  

з виду спорту у закладах вищої освіти 

де: 1 – брак уміння самостійно вирішувати проблемні ситуації професійного характеру;           

2 – недостатньо сформовані практично-професійні навички та уміння реалізовувати 

професійні завдання; 3 – недостатність аналітичних навичок для розв’язування практичних 

завдань професійного характеру; 4 – брак теоретичних знань за фахом; 5 – недостатньо 

розвинені комунікативні навички для розв’язання професійних завдань. 

 

Як видно з діаграми, працюючі тренери-викладачі найчастіше вказують на недостатньо 

сформовані у випускників закладів вищої освіти навички вирішення професійних проблемних 

ситуацій, на необхідність формування практично-професійних умінь та на брак досвіду у 

розв’язуванні завдань професійного характеру. 

Таким чином очевидними є питання підготовки закладами вищої освіти 

конкурентоспроможних фахівців з фізичної культури і спорту до динамічних змін на ринку 

фізкультурно-спортивних послуг, що засвідчує актуальність формування у них готовності до 

професійної мобільності як інтегративної якості особистості та передбачає формування 

універсальних навичок діяльності, що забезпечують мобільність; орієнтацію на інноваційну 

діяльність; забезпечення якісної фахової підготовки як бази для можливого освоєння інших 

професій. 

Понятійний апарат та класифікація сучасних освітній технологій. Відповідно перед 

закладами вищої освіти постає завдання оновлення змісту освіти, що буде орієнтований на 

формування конкурентоспроможного фахівця-початківця, який житиме в динамічних 

соціально-економічних умовах, умітиме швидко адаптуватись у професійній діяльності, буде 

здатним переглядати свої професійні пріоритети та орієнтири. 

Формування професійної мобільності майбутнього фахівця фізичної культури і спорту, 

зокрема тренера-викладача з виду спорту, в умовах модернізації фізкультурно-спортивної 

освіти актуалізує впровадження сучасних освітніх технологій в оновлений зміст їхньої 

підготовки.  

Проблема активності студента в навчанні, як провідного чинника досягнення цілей, 

загального розвитку особистості, вимагає принципового осмислення важливих елементів 

навчання (змісту, форм, методів). Це стимулює викладачів до створення дидактичних і 

психолого-педагогічних умов осмислення навчання, включення в нього студентів на рівні не 

тільки інтелектуальної, але й особистісної та соціальної активності (Гомонюк, Онишко & 

Райко, 2016, с. 288).  
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Поява і розвиток сучасних активних технологій зумовлена тим, що перед процесом 

навчання постали нові завдання: не лише надати студентам знання, а й забезпечити 

формування і розвиток пізнавальних інтересів і здібностей, творчого мислення, умінь і 

навичок самостійної розумової праці для розкриття їх потенційних внутрішніх резервів.  

У «Тлумачному словнику сучасної української мови» поняття «технологія» трактується 

як «сукупність знань, відомостей про послідовність окремих виробничих операцій у процесі 

виробництва; навчальний предмет, що викладає ці знання, відомості» (Тлумачний словник 

сучасної української мови, 2007). 

За визначенням Г.°Селевко, «технологія» – «науково та/або практично обґрунтована 

система діяльності, яка застосовується людиною з метою перетворення навколишнього 

середовища, виробництва матеріальних або духовних цінностей» (Селевко, 2005, с. 34). 

Освітня технологія визначається науковцем як система функціонування всіх компонентів 

педагогічного процесу, яка побудована на науковій освіті, запрограмована в часі й просторі, 

що призводить до належних результатів (Селевко, 2005, с. 37). 

Сучасні освітні технології передусім розглядаються як засіб, із допомогою якого може 

бути зреалізована нова освітня парадигма. Тенденції розвитку освітніх технологій 

безпосередньо пов’язані з гуманізацією освіти, яка сприяє самоактуалізації й самореалізації 

особистості.  

Поняття «освітня технологія» науковиця С.°Сисоєва трактує як «теоретично 

обґрунтовану систему упорядкованих професійних дій педагога, що при оптимальності 

ресурсів і зусиль гарантовано забезпечує ефективну реалізацію поставленої освітньої мети та 

можливість відтворення процесу будь-яким педагогом незалежно від рівня його майстерності» 

(Сисоєва, 1998).  

Також важливим є розкриття сутності таких понять, як: «інновація», «інноваційна 

діяльність», «інноваційна діяльність в освіті», «інноваційна педагогічна діяльність».  

На думку вченого Ю. Янісіва, «інновація» «позначає таку новацію або нововведення, що, 

по-перше, робить відповідну систему істотно більш ефективною, і, по-друге, як наслідок, має 

позитивну оцінку, тому, зустрічаючи в текстах слово інновація, слід розуміти, що за ним стоїть 

дуже радикальне поліпшення чого-небудь» (Янісів, 2014, с.°156). 

Слід наголосити, що під інноваційним процесом розуміють діяльність по створенню 

нововведень, їх використанню та поширенню. Розвиток інноваційної педагогічної діяльності 

цілеспрямований на реалізацію основних завдань вищої освіти: задоволення потреб 

особистості в інтелектуальному, моральному та культурному розвитку в процесі отримання 

вищої професійної освіти; розвиток науки за допомогою наукових досліджень і творчої 

діяльності професорсько-викладацького складу та студентів, використання отриманих 

результатів в освітньому процесі; сприяння підготовці, перепідготовці та підвищенню 

кваліфікації працівників з вищою освітою; формування у молоді громадянської позиції, 

здатності до праці і життя в умовах сучасної цивілізації і демократії; збереження і 

примноження моральних, культурних та наукових цінностей суспільства; поширення знань 

серед населення, підвищення освітнього і культурного рівнів суспільства (Дубасенюк, 2009). 

Узагальнюючи світовий досвід та аналізуючи сучасні умови розвитку вітчизняної освіти, 

науковиця В.°Богомазова головними напрями основних інноваційних змін у системі вищої 

освіти виокремлює «формування нового змісту освіти, що полягає у підготовці людини до 

самореалізації та самовизначення, спонуканні до трансформації стилю мислення та способу 

діяльності; створення та впровадження нових форм навчання – інноваційних технологій, 

включаючи загальну підприємницьку освіту в умовах сталого розвитку; використання 

інноваційних методів, прийомів, засобів у впровадженні нових навчальних програм і планів; 

залучення студентів до науково-дослідної та пошукової  роботи, створення умов для 

прагнення до винаходів і відкриттів; пошук нових шляхів і джерел фінансування (інноваційні 

фонди, приватний капітал); створення умов на рівні держави і ЗВО (нормативно-правових, 

матеріально-технічних, фінансових) для комерціалізації результатів освітньої, науково-
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дослідної діяльності та реалізації академічного (університетського) підприємництва» 

(Богомазова, 2022, с.°144). 

Слід зауважити на значущій ролі закладів вищої освіти в інноваційному процесі. Як 

зауважує низка авторів, ця роль полягає не тільки в постачаннях на технологічні ринки 

науково-дослідної продукції, але і виховання фахівців інноваційного типу, які володіють 

компетенціями, що забезпечують перехід від досліджень до розробок з подальшою їх 

комерціалізацією (Дичківська, 2004; Parson, 2014; Basak, Wotto & Be ́langer, 2018). Дослідники 

акцентують увагу на тому, що наразі заклади вищої освіти можуть стати глобальною 

комунікаційною ланкою в інноваційному процесі, партнерські відносини з якими здатні не 

тільки забезпечити виробничі структури новими ідеями, технологіями і пристроями, але і 

запропонувати їм перспективну творчу особистість разом з вже створеною майбутньою 

інтелектуальною продукцією. Погоджуємось із цими тезисами та вважаємо, що застосування 

сучасних освітніх технології та інновацій у професійній діяльності професорсько-

викладацького складу закладів вищої освіти у процесі підготовки майбутніх фахівців з 

фізичної культури та спорту передусім пов’язані з розвитком творчих резервів викладачів, їх 

здатності до планування та реалізації педагогічних новітніх змін.   

Безумовно, з метою формування випускника як суб’єкта майбутньої професійної 

діяльності, власного розвитку, а також суб’єкта міжособистісних відносин у суспільстві й ринку 

праці необхідно, щоб особистість в освітньому процесі розглядалася як суб’єкт діяльності, яка 

сама, формуючись у діяльності та спілкуванні з іншими людьми, визначає характер цієї діяльності. 

Отже, застосування сучасних освітніх технологій та інновацій є умовою набуття майбутнім 

фахівцем компетенцій, завдяки яким він зможе стати суб’єктом вирішення професійних завдань, 

відносин у колективі, суб’єктом власного професійного розвитку та удосконалення професійної 

майстерності. 

На думку науковців, використання сучасних та інноваційних освітніх технологій 

забезпечить ефективність підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти, підвищить 

якість та покращить рівень їхніх професійних знань, умінь і навичок (Костюкевич, 2014; 

Hribovska, 2015; Danylevych, 2017).  

До сучасних освітніх технологій прийнято відносити таку сукупність видів спільної 

діяльності педагога зі студентом, у результаті якої суттєво покращується ставлення здобувачів 

вищої освіти до навчального процесу (Рис. 2). 

Можливості впровадження модифікованої лекційно-семінарської системи 

навчання у процесі формування професійної мобільності майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту. Нині домінуючим є традиційний лекційно-семінарський метод 

викладання, що переважно спрямований на формування когнітивної складової професійної 

мобільності майбутнього фахівця фізичної культури і спорту та є найбільш 

інформаційноємною технологією. Проте, з метою реалізації сучасних освітніх цілей 

функціональне призначення, види та методика ведення лекцій змінюються. Зміст навчання 

перебудовується так, щоб необхідні для розв’язання професійних завдань знання набувалися 

студентами шляхом їх самостійного «відкриття». 

На нашу думку, у межах сучасних освітніх реалій доцільним є використання 

модифікованих варіантів традиційних лекцій, а саме: проблемної лекції, гостьової лекції, 

лекції-прес-конференції, бінарної лекції, лекції-презентації тощо. 

Успішність проблемної лекції забезпечується спільними зусиллями викладача і 

студентів. Основним дидактичним прийомом «включення» мислення здобувачів вищої освіти 

на проблемній лекції є створення проблемної ситуації, що має форму пізнавального завдання, 

яке фіксує певне протиріччя в її умовах, і завершується питанням, яке це протиріччя 

об’єктивує. Невідомою є відповідь на питання, що дає можливість розв’язати протиріччя. 

Іншою формою навчання може бути лекція-прес-конференція, що передбачає відповіді 

на питання, які подаються здобувачами освіти у письмовій формі, за визначеною темою. 

Студенти упродовж кількох хвилин формулюють питання, відповідь на які їх цікавлять 

найбільше, і передають викладачеві, який сортує питання за їх змістом, після чого починається 
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лекція. Лекція побудована як зв’язний текст, у процесі викладення якого формулюються 

відповіді на поставлені здобувачами вищої освіти питання. На нашу думку, лекцію-прес-

конференцію доцільно проводити із залученням провідних фахівців галузі, стейхолдерів, 

представників різних професій сфери фізичної культури і спорту, що сприяє розширенню 

діапазону обізнаності та зацікавленості здобувачів вищої освіти щодо майбутньої професійної 

діяльності, підвищенню позитивної мотивації. Наприкінці лекції обов’язковим є узагальнення 

знань студентів з опрацьованої теми. 

 

 
Рис. 2. Сучасні освітній технології формування професійної майстерності фахівця фізичної 

культури і спорту 

 

Задля формування професійної мобільності майбутнього тренера-викладача у 

Хмельницькому національному університеті проводяться гостьові лекції. Так, у межах 

дисципліни «Професійна майстерність (за професійним спрямуванням)» за темою 

«Закордонний досвід професійної підготовки майбутніх фахівців ФКС» відбулась онлайн-

лекція з фахівцем зі Сполучених Штатів Америки, менеджером, тренером-викладачем 

Академії фехтування (м. Нью-Йорк), яка пройшла у форматі лекції-прес-конференції. Під час 

заходу студенти мали можливість ознайомитись із зарубіжним досвідом професійної 

підготовки майбутніх тренерів, організацією роботи спортивних клубів, здійснити порівняння 

та узагальнення досвіду клубної роботи в Україні та США, а також з особливостями розвитку 

професійної мобільності спортивних тренерів у США. Студенти активно долучились до 

проведення такого виду лекції, задавали питання, що уможливило розширення їхнього 

уявлення щодо системи кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту у США, 

підготовки та перепідготовки тренерів. 
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Домінуюча характеристика бінарної лекції (лекції-дискурсу) – проблемний виклад 

матеріалу здійснюється у вигляді діалогу двох викладачів. В умовах лекції моделювання 

реальних проблемних ситуацій відбувається у вигляді обговорення теоретичних і практичних 

питань двома фахівцями, наприклад, теоретиком і практиком, представниками двох різних 

спеціальностей, специфіка професії яких може дозволити розшити або доповнити знання 

здобувачів вищої освіти з означеної тематики заняття. Найбільш ефективними для такого 

викладу матеріалу є теми дискусійного типу, де можливі різні точки зору, існує історичний 

контекст та різноплановість трактування, а також складні теми. Фахівцями, що залучені до 

бінарної лекції, можуть виступати викладачі, спортивні психологи, фізичні терапевти та 

реабілітологи, фітнес-тренери, представники адміністрацій ДЮСШ, ШВСМ, юристи тощо. 

Переваги такої форми подачі інформації вбачаємо в актуалізації наявних у здобувачів вищої 

освіти знань, необхідних для розуміння діалогу та участі у ньому; створення проблемної 

ситуації та розгортання системи доведення. Наявність двох векторів подачі інформації сприяє 

розширенню розуміння означеної теми чи ситуації, дозволяє порівнювати точки зору фахівців, 

розвиває уміння виокремлювати правдиву інформацію, формують професійну майстерність та 

мобільність майбутнього фахівця. Зауважимо, що в умовах такої лекції відбувається й 

формування комунікативних умінь здобувачів вищої освіти, зокрема демонструється культура 

ведення дискусії, сучасного пошуку інформації, здатність до імпровізації, що безперечно 

формує в студентів пізнавальні мотиви, активізує їх розумову діяльність, обґрунтовується 

кінцевий варіант спільного розв’язку. Практика викладання перевагами бінарної лекції вбачає 

в наступному: забезпечується вищий рівень активності здобувачів освіти у сприйнятті та 

мисленні; проблемним виступає не лише зміст, а й форма викладу інформації, що активізує 

мислення слухачів; забезпечується можливість передати значний обсяг інформації за рахунок 

переформатування матеріалу й підтримки високого рівня уваги та інтересу здобувачів вищої 

освіти; виробляється альтернативність мислення, повага до іншої точки зору.  

Для формування професійної мобільності майбутнього фахівця фізичної культури і 

спорту доцільно також звернути увагу на урізноманітнення форм проведення семінарів: 

ширше застосовувати дискусії, обговорення, круглі столи тощо. 

Так, семінар-дискусія утворюється задля процесу діалогічної комунікації учасників, у 

результаті якої відбувається формування практичного досвіду спільної участі в обговоренні та 

розв’язанні теоретичних і практичних проблем. На семінарі-дискусії студенти вчаться 

висловлювати власні думки, ідеї у доповідях і виступах, активно відстоювати свою позицію з 

означеної проблематики, аргументовано заперечувати, спростовувати хибну позицію 

однокурсників. Здобувачі освіти одержують можливість побудови власної діяльності, що й 

обумовлює високий рівень їхньої інтелектуальної й особистісної активності, долучення до 

процесу навчального пізнання. Необхідною умовою розгортання продуктивної дискусії є 

знання, засвоєні студентами на попередніх лекціях та у процесі самостійної роботи. 

Ефективність семінару-дискусії передусім залежить і від уміння викладача його організувати. 

Семінар-дискусія може містити елементи «мозкового штурму» і ділової гри. 

Як показала практика викладання, з метою підвищення мотиваційної складової, розвитку 

загальних і професійних компетенцій, формування професійної мобільності майбутнього 

фахівця на практичні заняття з профільних дисциплін доцільно запрошувати відомих 

спортсменів та досвідчених тренерів.  

У межах практичного заняття з дисципліни «Професійна майстерність (за професійним 

спрямуванням)» у ХНУ здобувачі вищої освіти у малих групах опрацьовували матеріал та 

надавали характеристику професійно мобільному фахівцю сфери фізичної культури і спорту 

(тренеру-викладачу з виду спорту ДЮСШ, тренеру спортивного клубу, фітнес-тренеру, 

спортивному психологу, адміністратору спортивної школи, менеджеру спортивної 

організації), визначали вектори горизонтальної і вертикальної мобільності, систематизувати 

особистісні якості фахівця. Узагальнюючи, студенти визначили професійну діяльність як одну 

з умов успішної самореалізації особистості, в якій виявляється власний творчий потенціал 

фахівця, його активність, особистісні якості. 
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Ще однією формою проведення практичних заняттях можуть слугувати екскурсії у 

спортивні школи, фізкультурно-спортивні центри, фітнес-клуби, де студенти могли б 

спостерігати за професійною діяльністю фахівців, проводити короткі бліц-опитування та 

інтерв’ю щодо особливостей професійної діяльності. 

Використання дистанційних освітніх технології як умова професійної мобільності 

майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. Наразі інформатизація суспільства та 

складність соціальних умов, спричинених COVID-пандемією, воєнним станом, актуалізують 

питання дистанційного навчання, що спонукає українські ЗВО до застосування технологій 

дистанційного, електронного навчання (e-learning) (Guri-Rosenblit & Gros, 2011; Piatnytska-

Pozdnyakova, Kolomoiets, Rebryna, &…, 2021). У широкому значенні під електронним 

навчанням розуміють навчальний процес із застосуванням комп’ютерних або інформаційно-

комунікативних технологій. У вузькому – форму організованого навчання у закладах освіти, 

яка не передбачає особистого контакту, а базується виключно на контактах за допомогою 

інформаційно-комунікативних і телекомунікаційних технологій (Гаманюк, 2012, с. 213). 

Електронне навчання розуміємо як форму організації освітнього процесу, що передбачає 

впровадження концепцій мультимедійного комп’ютерного навчання, та може бути 

реалізована як в умовах віддаленості студента і викладача, так і безпосередньо у ЗВО для 

забезпечення самостійної діяльності студента щодо засвоєння програми навчання за фахом. 

Переваги такого навчання вбачаємо у доступності, мобільності, індивідуалізації навчального 

процесу та спрямованості його на формування й розвиток певних компетенцій. Використання 

методів інформаційних технологій у навчанні сприяє підвищенню ефективності засвоєння 

студентами навчального матеріалу, розвитку їх розумових здібностей і творчого оволодіння 

знаннями; забезпечуючи зацікавленість, активність та ініціативність. Використання новітніх 

інформаційних технологій дає змогу розв’язати певні дидактичні завдання, що постали перед 

сучасним викладачем під час організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 

До сучасних інформаційний технологій навчання науковці відносять інтернет-технології, 

мультимедійні засоби, електронні навчальні ресурси тощо (Гуревич, 2013; Лянной, 2016; 

Ребрина & Ференчук, 2016). Метод застосування електронного навчання дає можливість 

поглибити, індивідуалізувати навчання, розширити світогляд студентів, створити активне 

комунікативне середовище, забезпечуючи при цьому постійний зворотний зв’язок.  

У процесі професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів широкого 

застосовування набули синхронні начальні системи у режимі «online» (Рис. 3).  

Як приклад, для ефективного використання в освітньому процесі дистанційних освітніх 

технологій у Хмельницькому національному університеті впроваджено та активно 

використовуються платформи MOODLE, Електронний університет, Електронна бібліотека 

тощо.  

Дистанційне середовище навчання є орієнтованим на впровадження в навчальний процес 

принципово нових моделей навчання, що передбачають проведення конференцій, самостійну 

роботу студентів з інформаційними полями з різних банків знань, проєктні роботи, чат-

заняття, тренінги та інші види діяльності з комп’ютерними технологіями. Така організація 

процесу навчання припускає дещо інший підхід до навчання, зокрема: самостійність пошуку, 

аналізу, систематизації та узагальнення інформації, самоорганізацію й самоконтроль. 

Освітній процес із використанням ІТ (інформаційних технологій) є одним з найбільш 

важливих результатів інноваційної роботи в закладах вищої освіти. Інформаційні технології 

суттєво підвищують ефективність роботи педагога, зокрема: підбір теоретичного й 

додаткового матеріалу, створення індивідуальних, тестових завдань для здобувачів вищої 

освіти, систематизація й збереження особистих навчально-методичних напрацювань, 

підготовка звітної документації тощо. Слід зауважити, що застосування ІТ підвищує 

позитивну мотивацію навчання, активізує пізнавальну діяльність студентів; забезпечує 

наочність, використання більшої кількості дидактичного матеріалу; підвищується обсяг 

роботи, що виконується здобувачами вищої освіти упродовж академічної години; забезпечує 

високий ступінь диференціації навчання; розширює можливість самостійної діяльності; 
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забезпечує доступ до різних довідкових систем, електронних бібліотек, інших інформаційних 

ресурсів. Отже, використання інформаційних технологій – це передусім необхідність 

сучасності й пошук нового змісту освітнього процесу. 

 

 
Рис. 3. Сучасні технології e-learning (електронне навчання) 

 

Вибір означених технологій навчання зумовлюється їх перевагами у співвідношенні із 

традиційними, а саме: більш високим рівнем співтворчості між студентами та викладачем; 

економією часу при одержанні нових знань, а також повторенні раніше вивченого матеріалу; 

більш високим потенціалом щодо активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів 

тощо.  
 

 
Рис. 4. Скриншот сторінки навчальної дисципліни «Професійна майстерність  

(за професійним спрямуванням)» у модульному середовищі для навчання  

(Хмельницький національний університет) 

 

Можливості впровадження технологій квазіпрофесійної діяльності для формування 

професійної мобільності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту. Пошук шляхів 

підвищення якості готовності майбутніх фахівців до практичної професійної діяльності, 

подальшого кар’єрного зростання та розвитку професійної майстерності тренера-викладача 

зумовив появу діяльнісних технологій (контекстного навчання). Одним із підходів до 

Для спілкування зі здобувачами освіти створення закритих групи у 
соцмережах або чати в месенджерах (Viber, Telegram, WhatsApp), 
електронне листування

Під час дистанційного або змішаного навчання проведення лекцій та 
семінарів у режимі реального часу в Zoom, Skype, Google Meet

Оформлення презентації за допомогою Microsoft PowerPoint, Keynote, 
Canva

Тестування та анкетування здійснюється за допомогою Google Форм 
(студентам надавались посилання або QR-коди)

Активне використання системи електронного навчання Moodle
(«Модульне середовище навчання»), яка спеціально розроблена для 
створення якісних онлайн-курсів
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розв’язання цієї проблеми стала ідея моделювання професійної діяльності у навчальному 

процесі, імітація індивідуальної або колективної професійної діяльності.  

Суть технології полягає в тому, що студенти відтворюють професійну діяльність у 

процесі навчання в спеціально створених умовах, коли ця діяльність носить умовно 

професійний характер, а при виконанні дій операцій відображаються лише найбільш важливі 

її риси. Така діяльність є «квазіпрофесійною», тобто перехідною від навчальної до 

професійної; студенти не виконують власне професійну діяльність, а імітують її. Імітація 

студентами професійної діяльності під час розв’язання навчально-професійних завдань 

забезпечує оволодіння необхідними професійними вміннями та навичками. Тобто, 

професійно-зорієнтовані завдання є аналогом тих реальних завдань, з якими студентам 

неминуче доведеться зустрітися у професійній діяльності.  

Виконуючи завдання, студенти імітують професійну діяльність: аналізують ситуацію, що 

склалася, обирають шляхи і способи її вирішення відповідно до поставлених питань або 

сформульованих завдань, виконують необхідні розрахунки або операції, перевіряють 

правильність виконання. 

З точки зору педагогічної практики основними принципами моделювання професійної 

діяльності в освітньому процесі є такі:  

 зв’язок із теоретичним навчальним матеріалом, де важливого значення набуває 

використання активних методів навчання на аудиторних заняттях; 

 завдання мають відображати зміст та особливості професійної діяльності та носити 

узагальнений характер, тобто в їх умовах мають бути схарактеризовані найбільш значущі 

параметри, що дають можливість студентам як під час розв’язання, так і в подальшій 

професійній діяльності виокремити суттєві показники для прийняття рішення; 

 врахування типових труднощів і помилок фахівців у процесі професійної діяльності. 

Помилки і труднощі у виконанні завдань професійної діяльності є наслідком суперечності між 

необхідністю її виконання і недостатністю знань і умінь, що забезпечують успішність цього 

виконання. Протиріччя, існуюче об’єктивно, може як усвідомлюватися (утруднення), так і 

бути неусвідомленим суб’єктом професійної діяльності (помилки). Розроблення завдань, 

пов’язаних з питаннями, що викликають труднощі, готує здобувачів освіти до подолання 

труднощів, попереджає можливі помилки; 

 вибір доцільних форм, методів і прийомів навчання для розв’язання навчально-

виробничих завдань. Кожному змісту професійної діяльності має бути знайдений найбільш 

доцільний прийом імітації: вправа, аналіз виробничої ситуації, розв’язання ситуаційної задачі, 

ділова гра, індивідуальне завдання на практику. Вибору прийому повинна передувати оцінка 

його ефективності в порівнянні з іншими прийомами навчання. При оцінці слід, перш за все, 

враховувати витрати часу на оволодіння умінням, відповідність сформованого вміння 

необхідного в практичній трудовій діяльності, усвідомленість в оволодінні умінням. 

Зазвичай інтеграція компонентів, що формують професійну майстерність та професійну 

мобільність, відбувається на основі впровадження технологій та методів квазіпрофесійної 

діяльності, тобто безпосередньо у навчальному процесі: при розробленні й реалізації 

навчальних проєктів, під час аналізу ситуацій на дискусіях, у програванні ситуацій в 

імітаційних рольових та ділових іграх. 

Одним із найбільш ефективних методів організації активної пізнавальної діяльності 

майбутніх тренерів-викладачів є аналіз конкретних або спеціально змодельованих ситуацій, 

аналіз яких ставить студентів в умови, що наближають їх до професійних (case-study). Метод 

аналізу конкретних ситуацій розвиває здатність до розгляду професійних і життєвих завдань 

та дає змогу викладачеві й студенту знаходитись в умовах активної взаємодії. Потрапляючи в 

«умовно конкретну ситуацією», студент має визначити: чи є в ній проблема, у чому вона 

полягає, визначити власне ставлення до означеної ситуації. Наш досвід доводить, що метод 

аналізу конкретних ситуацій сприяє розвитку у здобувачів освіти творчого, наукового 

інтересу, посилює прагнення до здобуття теоретичних знань для одержання відповідей на 

поставлені питання. Основна мета цього методу – розвивати аналітичні здібності здобувачів 
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вищої освіти, сприяти правильному використанню наявної інформації, сформувати 

самостійність й ініціативність в їх розв’язаннях. 

Як зазначає Л. Покушалова, кейс-метод спрямований, передусім, на розвиток 

інтелектуального й комунікативного потенціалу студентів і викладачів, і лише потім на 

засвоєння професійних знань і вмінь. Кейс, на думку науковиці, «маленький літературний твір, 

що дає можливість не тільки одержати інформацію, але й зануритися в атмосферу того, що 

відбувається. Це допомагає студентам уявити себе в реальній життєвій ситуації, а не просто 

вирішувати складне завдання» (Покушалова, 2011, с. 156). 

Ефективності застосування кейс-методу передусім вбачаємо у можливості здобувачів 

вищої освіти оцінювати реальні практичні проблеми, виокремлювати головне в аналізі подій 

та фактів, порівнювати різні підходи до вирішення проблеми у процесі відкритого 

обговорення. Міждисциплінарний характер case-study дозволяє широко використовувати цей 

метод, формуючи у студентів самостійність та ініціативність, уміння орієнтуватися в 

широкому колі питань, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю. Вважаємо, що 

основним призначенням методу case-study у професійній підготовці майбутніх тренерів-

викладачів є закріплення та поглиблення знань, напрацювання алгоритмів аналізу типових 

ситуацій, які виникають у практиці майбутньої професійної діяльності, а також активізація 

обміну досвідом між слухачами, отримання навиків роботи в команді. При аналізі конкретних 

ситуацій важливим є поєднання індивідуальної роботи студентів щодо вирішення проблемної 

ситуації й групове обговорення пропозицій, підготовлених кожним членом групи. Це дозволяє 

здобувачам освіти розвивати навички групової та командної роботи, що розширює можливості 

для вирішення типових проблем та впливає на розвиток їх професійних компетентностей. Як 

зазначає науковець О.°Базильчук, «при всіх перевагах цього методу навчання існують певні 

труднощі його застосування: розроблення та опис кейса вимагає значних витрат часу на пошук 

сучасного фактичного матеріалу, підбір літератури для студентів, його апробацію тощо» 

(Базильчук, 2019, с. 305). 

Одним із важливих компонентів формування професійної мобільності та готовності до 

професійної діяльності тренера-викладача є розвинуті рефлексивні вміння. Тому, на нашу 

думку, важливим є застосування акме-технологій, безпосередньо – рефлексивних технологій. 

Завдяки рефлексії (самороздуму, самоспостереженню, самоаналізу) тренер-викладач з виду 

спорту може надати оцінку продуктивності власного професійного розвитку та причин 

неефективності цього процесу, а також побудувати сприятливі умови подальшого розвитку 

спортсменів. 

Для формування професійної майстерності майбутніх тренерів-викладачів доцільним 

також є застосовування в освітньому процесі навчально-ділових ігор та імітації професійної 

діяльності. Прагнення до успіху робить навчання в процесі гри надзвичайно ефективним, 

формує позитивну мотивацію студентів до майбутньої професійної діяльності. Важливою 

перевагою ділових ігор, як провідної форми квазіпрофесійної діяльності, є те, що вони 

виконують не лише діагностичні й пізнавальні, а і тренінгові функції. Як показала практика, 

аналіз конкретних ситуацій і ділові ігри сприяють формуванню професійної майстерності як 

якості особистості та професійної рухливості, про що свідчить рівень активності студентів у 

проведенні навчальних ділових ігор, моделювання ситуацій ускладнень у професійній 

діяльності тренера-викладача з виду спорту тощо. 

Ділова (рольова) гра є методом навчання, під час якого відбувається моделювання та 

імітація, спрощене відтворення реальної ситуації з професійної діяльності в ігровій формі. У 

діловій грі навчання майбутніх тренерів відбувається в процесі спільної діяльності, при цьому 

кожен вирішує своє окреме завдання відповідно зі своєю роллю та обов’язками. Ділові ігри є 

педагогічним засобом, який інтенсифікує навчальну діяльність, моделюючи педагогічні, 

управлінські, психологічні та економічні ситуації, надає можливість їх аналізувати і виробляти 

оптимальні дії в подальшому. Ігровий супровід вивчення навчального матеріалу дозволяє 

підтримувати постійний інтерес здобувачів освіти до змісту дисципліни, активізує їх 

самостійну діяльність, формує та закріплює практично орієнтовані вміння та навички. 
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Основою розробки ділової гри є створення ігрової моделі, що повинна відображати фрагмент 

реальної дійсності, який можна назвати об’єктом імітації, задаючи предметний контекст 

професійної діяльності фахівця в навчальному процесі. Ігрова модель є фактично описом 

роботи учасників з імітаційної моделлю. Окремими складовими ділової гри нами 

виокремлено: сценарій гри та її цільова установка; ознайомлення з правилами, ситуацією; 

аналіз студентами окресленої ситуацій відповідно до встановлених правил та ролей; 

виокремлення проблеми; розробка способів і засобів її розв’язання; прийняти рішення та 

переконання інших у його вірності; узагальнення результатів. Слід звернути увагу, що у 

педагогічній практиці професійної підготовки застосовують різні ділові ігри: імітаційні, 

операційні, рольові, традиційні, проєктні тощо.  

Для формування професійної мобільності майбутніх тренерів-викладачів нами 

застосовувались навчально-ділові ігри та імітації професійної діяльності: професійна 

некомпетентність, незатребуваність професії на ринку праці, професійна незадоволеність, 

зміна місця проживання, конфлікт із адміністрацією тощо. Прагнення до успіху робить 

навчання в процесі гри надзвичайно ефективним, формує позитивну мотивацію студентів до 

професійної діяльності. Важливою перевагою ділових ігор, як провідної форми 

квазіпрофесійної діяльності, є те, що вони виконують не лише діагностичні й пізнавальні, а і 

тренінгові функції. Як показала практика, аналіз конкретних ситуацій і ділові ігри сприяють 

формуванню професійної мобільності як якості особистості та професійної рухливості, про що 

свідчить рівень активності студентів у проведенні навчальних ділових ігор, моделювання 

ситуацій ускладнень у професійній діяльності тренера-викладача з виду спорту тощо. 

Так, у межах теми «Професійні функції й фахові компетенції тренера-викладача» 

(дисципліна «Вступ до спеціальності») застосовувалась вправа на групову динаміку «Емоції 

та ситуації». Метою вправи було надання можливості студентам спільно пережити 

змодельовану ситуацію, сформулювати позицію в процесі спільної діяльності.  

Опис ситуації: Ви працюєте у спортивній школі більше десяти років, звикли до сталого 

стилю життя. Ви – вимогливий, відповідальний, володієте знаннями з виду спорту, який 

тренуєте, але особливого задоволення від роботи не одержуєте і змінити її на іншу не можете, 

тому що це перша і єдина Ваша робота. За результатами опитування, проведеного 

адміністрацією школи, Ви дізналися, що колеги вважають Вас посередністю, адміністрація – 

неперспективним фахівцем. Завдання: обґрунтуйте стратегію своєї поведінки і варіанти 

виходу з ситуації. Процедура виконання вправи: по черзі кожний студент-учасник пропонує 

по одному кроку (етапу) виходу з означеної ситуації, записуючи його на фліп-чарті у вигляді 

схеми.  

Рольова гра «Безробітний фахівець» на практичному занятті за темою «Кар’єра та 

мобільність як стратегія професійного життя» (дисципліна «Зміст і види професійної 

діяльності фахівця з фізичної культури і спорту») дала можливість відчути психологічну 

атмосферу ситуації кар’єрної кризи, соціального конфлікту, сформувати у студентів бажані 

цілі з позиції означеної ситуації, схарактеризувати необхідні для реалізації дії, здійснити вибір 

різних пропозицій фахівця на ринку праці, визначити можливі способи працевлаштування.  

У межах вивчення дисципліни «Професійна майстерність (за професійним 

спрямуванням)» проводилась ділова гра «Я – фахівець», яка мала на меті допомогти 

змоделювати план розвитку власної кар’єри студента на найближчі 3 (5) років, проаналізувати 

наявні знання, уміння, досягнення, конкурентні переваги, окреслити дії, які необхідно 

виконати задля наближення до бажаних професійних перспектив, визначити необхідні 

додаткові ресурси для їхньої реалізації. За правилами гри студенти уявляли себе у ролі 

тренера-викладача з виду спорту, який має невеликий стаж роботи у ДЮСШ, методиста, 

директора спортивної школи та батьків, діти яких тренуються у секції з обраного виду спорту.  

За проведенням ділової гри спостерігали запрошені провідний фахівець Управління 

молоді та спорту та професор кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного 

університету. За сюжетом гри пропонувалось провести батьківські збори у новому форматі 

«За філіжанкою кави», де тренер-викладач презентував власні досягнення, окреслював 
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перспективи роботи зі спортсменами, заслуховував побажання (чи можливо незадоволення) 

батьків. До дискусії долучалися «представники адміністрації ДЮСШ», які надавали оцінку 

професійній діяльності тренера, спільно формували плани щодо подальшої діяльності 

відділення з виду спорту тощо. Дискутуючи, викладач звертав увагу на правила комунікації у 

визначеній спільноті. У процесі обговорення студенти визначили, що професійна діяльність 

тренера-викладача носить поліфункціональний характер і потребує значного рівня 

теоретичних та практичних знань і умінь для формування індивідуального професійного 

стилю діяльності й комунікації, уміння розв’язувати професійні завдання, можливі конфліктні 

ситуації. Студенти зауважили, що проведення подібного формату зборів можливе і в онлайн 

форматі, який доцільно використовувати за сучасних карантинних умов.  

Ділові ігри можуть охоплювати діапазон ситуацій, що виникають у процесі професійного 

становлення та трудової діяльності. В основі таких ігор зазвичай лежать ділові, професійні 

предмети обговорення, що сприяє підвищенню інтересу студентів до навчальних занять та 

проблем, які моделюються й розігруються в їх процесі, змінюється ставлення студентів до тих 

конкретних ситуацій, які є предметом ділової гри, і до учасників гри, що слугує загальному 

підвищенню рівня позитивної мотивації та емоційності на заняттях. На нашу думку, 

застосування зазначених методів, що спрямовані на підвищення активності студентів і 

розвитку їхньої позитивної мотивації до навчально-професійної діяльності, сприяє переходу 

від засвоєння знань до активного їх застосування в професійній діяльності.  

Формуванню у студентів цілісного уявлення про педагогічні аспекти майбутньої 

професійної діяльності, виявленню можливих помилок у професійних діях тренера-викладача 

слугує використання методу розв’язання проблемних ситуацій.  

У межах психолого-педагогічних дисципліни доцільно застосовувати метод розв’язання 

проблемних (педагогічних) ситуацій. Наприклад, спортсмен зазначає, що тренування, які 

проводить тренер, не сприяють його спортивному зростанню й він має намір змінити тренера. 

Задля правильного розв’язання означеної ситуації студенти передусім визначаються із 

реакцією на зауваження вихованця, формулюють відповідь і визначаються з лінією 

професійної поведінки. У такому ж форматі спільно аналізуються варіанти відповідей й 

емоційних реакцій студентів на педагогічну ситуацію, коли на зауваження тренера спортсмен 

зазначає, що для того, щоб стати переможцем змагань, йому не потрібно багато працювати: 

«Мене вважають досить здібним».  

Використання методу розв’язання проблемних ситуацій є ефективним інструментом 

педагогічного впливу, що дає можливість активізувати підготовку студентів не тільки до 

самостійної професійної діяльності, а й до власних дій у вирішенні певних життєвих ситуацій.  

Самостійна робота здобувачів вищої освіти є одним із компонентів навчального процесу, 

що передбачена змістом кожного змістового компонента і спрямована на закріплення 

теоретичних знань, поглиблення, набуття й удосконалення практичних навичок та вмінь.  

Погоджуємось з дослідниками (Величко, 2009; Гурська, 2013), які визначають сутність 

самостійного навчання як здатність людини без сторонньої допомоги одержувати інформацію 

з різних джерел. Найбільший успіх у навчанні досягається, коли студент орієнтується на 

самостійне виконання певних інтелектуальних операцій.  

У сучасній педагогічній науці серед ефективних методів самостійної роботи студентів, 

що сприяють індивідуалізації й інтенсифікації навчального процесу, дослідники виокремили 

такі: проблемно-пошукові методи; метод проєктного навчання; метод застосування 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні (Дичківська, 2004, с. 132). 

Проблемно-пошукові методи спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти і реалізуються через проведення самостійних досліджень, що сприяє 

підвищенню позитивної мотивації до навчальної та пізнавальної діяльності, розвитку 

логічного мислення, творчої самостійної діяльності студентів.  

В основі методу «проєктів» лежить розвиток пізнавальних навичок і критичного 

мислення студентів, уміння самостійно конструювати свої знання й орієнтуватися в 

інформаційному просторі. 
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Без сумніву, означений метод передбачає розробку та захист проєктів, проведення 

дослідження та оформлення їх результатів у вигляді доповіді на наукових конференціях.  

Метод проєктного навчання спрямований на досягнення прогнозованих результатів 

самостійної роботи та характеризується як різновид самостійної дослідницької пізнавальної 

роботи здобувачів вищої освіти та реалізує індивідуально-творчий та активно-дієвий підходи 

у навчанні. Впровадження цього методу в освітній процес дає змогу його індивідуалізувати. 

Проєктна діяльність, спрямована на формування самостійних дослідницьких умінь 

(постановка проблеми, збір і оброблення інформації, проведення експерименту, аналіз 

одержаних результатів), сприяє розвитку творчих здібностей і критичного мислення, 

узагальненню знань, одержаних під час навчального процесу, посиленню мотивації здобувачів 

освіти, вдосконаленню комунікативних навичок студентів.  

Важливою умовою технології проєкту передусім є орієнтація на інтереси і побажання 

здобувачів освіти. Автором проєкту як спеціального навчального завдання може бути як 

викладач, так і студент, обґрунтовуючи своє побажання та пропозицію. Форма реалізації 

проєкту – індивідуальна чи групова. У процесі виконання проєкту студенти навчаються 

мислити, аналізувати, самостійно приймати рішення, що важливо для їхньої майбутньої 

професійної діяльності.  

У нашій практиці метод проєктів передбачав розробку та захист проєктів («Презентація 

власної професійної кар’єри»), проведення дослідження та оформлення їх результатів у 

вигляді доповіді на наукових конференціях. 

З метою діагностики та аналізу досягнень, розвитку рефлексії та самооцінки результатів 

освітньої діяльності у навчальному процесі професійної підготовки майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту ефективною виявилась технологія «портфоліо». Студентам 

пропонувалось розробити власне портфоліо у вигляді презентації, до якого включені наступні 

елементи (підрозділи): титульна сторінка, яка містить прізвище, ім’я студента, рік 

народження, назву факультету, кафедри; сторінка «основні досягнення», де зазначались 

спортивне звання, індивідуальні досягнення здобувача освіти (інформація про нагороди, 

грамоти та подяки, що підтверджували участь студента в різних змаганнях, олімпіадах, 

конкурсах тощо); сторінка «рівень професійних знань» розкриває виконання студентом 

дослідницьких робіт, участь у наукових конференціях, участь у роботі студентського 

наукового гуртка та самоосвіту; сторінка «рівень професійних умінь і навичок» відображає 

показники якісної результативності реалізації професійних умінь і навичок в процесі 

проходження різних видів практик, практичних семінарів, тренінгів тощо; сторінка «участь у 

позааудиторній діяльності факультету та кафедри» фіксує участь здобувача освіти в 

конкурсах, оглядах, виставках із зазначенням результатів, долучення до організації 

розважальних та рекреаційних заходів, творчі роботи студента; сторінка «додаткова освіта» 

висвітлює академічну мобільність студента, отримання додаткової спеціалізації, участь в 

освітніх форумах тощо. На останньому слайді портфоліо майбутні тренери представити 

висновки, рецензії, відгуки на практичні роботи, проходження практики, а також матеріали 

аналізу студента своєї діяльності та її результатів. Важливою складовою останнього елементу 

є самооцінка майбутнього фахівця, його рефлексія на власну діяльність. Слід зауважити, що 

технологія «портфоліо» сприяє розвитку вміння критично оцінювати власні переваги і 

недоліки, здатності приймати організаційні рішення і готовність нести за них відповідальність, 

прагнення до саморозвитку, підвищення кваліфікації та майстерності. 

Без сумніву, проєктна та науково-дослідна робота здобувачів освіти є важливим засобом 

підвищення якості підготовки фахівців, які спроможні творчо застосовувати у практичній 

діяльності новітні досягнення науки. Застосування проєктної технології у процесі формування 

професійної мобільності, передусім, сприяє інтенсифікації, підвищенню рівня науково-

пошукової та пізнавальної підготовки здобувачів вищої освіти у галузі фізичної культури і 

спорту; формуванню у студентів інтересу й потреби до наукової творчості; створення умов 

для творчого зростання, передумов для подальшого оволодіння фахом. 
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Особливості формування професійної мобільності майбутнього фахівця фізичної 

культури і спорту під час проходження практики. Важливою умовою процесу підготовки 

майбутніх тренерів-викладачів з виду спорту є безпосереднє включення студентів у практичну 

діяльність. Така практична підготовка дозволяє студентам самостійно та свідомо обирати 

пріоритетні напрями майбутньої професійної діяльності, усвідомити професійну 

відповідальність за організацію та результати своєї роботи, творчо підходити до 

прогнозування результатів праці та планування стратегій і технології їх досягнення. Така 

практична діяльність є сполучною ланкою між теоретичним навчанням студентів та їх 

майбутньою самостійною діяльністю. 

Слід зазначити, що у процесі професійної діяльності майбутній фахівець фізичної 

культури і спорту постійно має справу з професійною трансформацією, широкою зоною 

невизначеності та постійно адаптацією набутих компетенції до конкретного навчального-

тренувального простору (педагогічна ситуація, тренувальний процес, навчальне середовище 

тощо) та часу (сьогодення – не таке як минуле, знання застарівають). За таких умов важливою 

стає здатність «постійної адаптації», уміння адекватно модифікувати свою діяльність, 

опановувати нові реалії, самостійно приймати рішення, аналізувати зовнішні та внутрішні 

зміни, знаходити шляхи розв’язання проблем та нестандартних завдань 

Необхідно також зазначити, що у процесі професійної діяльності у фахівця фізичної 

культури і спорту позашкільного навчального закладу спортивного профілю, спеціалізованих 

навчальних закладів спортивного профілю виникає орієнтація на підвищення свого 

професійного рівня та майстерності, які у подальшому можуть призвести до вибудовування 

кар’єри, а також до освоєння нових суміжних професій.  

Сучасний процес професійної підготовки спрямований на оволодіння професійними 

компетенціями, що забезпечують продуктивне виконання певних видів професійної діяльності 

та розглядаються як інтегративні характеристики якості підготовки випускників стандарту 

вищої освіти. Це передбачає оволодіння випускником універсальними і професійними 

компетенціями за видами професійної діяльності. 

У наукових працях, що присвячені проблемам професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту, головна проблема передусім пов’язана із протиріччями 

між теоретичним, предметним характером навчання та практичним міжпредметним 

характером реальної професійної діяльності (Ребрина, Ференчук, 2016; Денисенко, 2020; 

Квасниця, 2021). Аналіз якості підготовленості фахівців свідчить про те, що випускники 

закладів вищої освіти не завжди здатні перенести у практичну діяльність та використовувати 

у ній теоретичні знання. Удосконалення професійної практичної підготовки передбачає, перш 

за все, забезпечення її повноти (практичної підготовки до виконання всіх основних 

професійних функцій), цілісності (готовності до виконання не лише окремих операцій, а й 

цілісної діяльності від початкового етапу до аналізу результатів). 

Вважаємо, що найбільший потенціал у професійній підготовці майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту належить практикам, які ґрунтуються на професійних знаннях, 

теоретичній обізнаності й розглядаються як процес оволодіння здобувачами освіти різними 

видами професійної діяльності, в яких свідомо створюються реальні можливості та умови для 

самопізнання, самовизначення здобувача вищої освіти у різних професійних ролях і 

формується позитивна мотивація до самореалізації та самовдосконалення в професії. Роль 

різного виду практики полягає в опануванні інноваційних методів і форм організації роботи 

фахівця фізичної культури і спорту, формуванні на базі одержаних знань, умінь і практичних 

навичок, що необхідні для забезпечення професійної діяльності, набутті досвіду для 

самостійного здійснення тренерської, педагогічної, рекреаційної та організаційної роботи в 

ДЮСШ, спортивних клубах, фізкультурно-спортивних організацій, ознайомлення з 

відповідним оформленням навчально-тренувальної й виховної документації.   

На практиках відбувається розширення спектру освоюваних компетенцій на основі 

безпосереднього включення студента в різні види діяльності – помічника тренера, 

спортивного судді, адміністратора спортивної школи, клубу, федерації, менеджера тощо. У 
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результаті цього формується певний рівень готовності майбутнього фахівця до адаптації до 

майбутніх професійних умов, механізм взаємодії з різними суб’єктами майбутньої 

професійної діяльності, що уможливлює процес конкурентоспроможності майбутнього 

тренера-викладача з виду спорту. 

Слід зазначити, що різного виду практики та долучення студентів до виїзних змагань у 

якості учасників, спостерігачів та суддів відзначаються високим ступенем самостійності й 

відповідальності здобувачів освіти, розширенням обсягу й складності змісту роботи, під час 

проходження якої студент оволодіває всіма основними напрямами майбутньої професійної 

діяльності. 

У процесі проходження практик, долучення студентів до виїзних змагань, відвідування 

позааудиторних занять формування професійної мобільності майбутніх фахівців фізичної 

культури і спорту забезпечується за рахунок розширення спектру компетенцій на основі 

оволодіння різними видами діяльності, що мають подібні або суміжні професійні функції. 

Практики є симбіозом теоретичного навчання і практичних особливостей майбутньої 

професії, що забезпечує застосування і поглиблення теоретичних знань; формування умінь і 

навичок спортивного тренування, комунікативної культури, професійно-педагогічного та 

наукового мислення, професійної взаємодії та співпраці; посилення формування професійно-

педагогічних якостей. Практична діяльність здобувачів вищої освіти виконує й діагностичну 

функцію – перевірку рівня професійної підготовленості й придатності до виконання функцій 

спортивного педагога, менеджера та адміністратора.   

Так, у Хмельницькому національному університеті підготовка майбутніх фахівців 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» згідно з 

освітньо-професійною програмою здійснюється упродовж восьми семестрів із загальним 

обсягом 240 кредитів ЄКТС, з них 13 кредитів належать практикам. У 2 семестрі згідно 

навчального плану проводиться навчальна  практика з зимових видів рухової активності 

обсягом 3 кредити ЄКТС, у 4 семестрі – практика з літніх видів рухової активності  

(3 кредити ЄКТС), у 8 семестрі – практика за профілем майбутньої професії (7 кредитів ЄКТС).  

Метою практик з зимових та літніх видів рухової активності передусім є опанування 

студентами знаннями, вміннями та професійно-педагогічними навичками з лижного спорту, 

оздоровчого та спортивного туризму, необхідними для самостійної тренерсько-педагогічної, 

організаторської, наукової та виховної сфер діяльності фахівця з фізичного культури і спорту, 

а також використання оздоровчої цінності означених видів спорту.   

Безумовно, значним потенціалом у формуванні та розвитку професійної мобільності 

належить практиці за профілем майбутньої професії. Такий вид практики розглядаються 

передусім як процес оволодіння здобувачем вищої освіти різними видами професійної 

діяльності, в якому навмисно створюються умови для самопізнання, самовизначення студента 

в різних професійних ролях і формується потреба самовдосконалення в професії. На практиці 

формування професійної мобільності забезпечувалось за рахунок розширення спектру 

освоюваних компетенцій на основі безпосереднього включення студента в різні види 

діяльності – помічника тренера, спортивного судді, адміністратора спортивної школи, клубу, 

федерації тощо. У результаті цього формується певний рівень готовності майбутнього фахівця 

до переміщень в соціальному просторі, адаптації до майбутніх професійних умов, механізм 

взаємодії з різними суб’єктами майбутньої професійної діяльності, що уможливлює процес 

формування професійної мобільності й конкурентоспроможності майбутнього тренера-

викладача з виду спорту.  

Слід зазначити, що процес формування професійної мобільності майбутнього фахівця 

фізичної культури і спорту у закладах вищої освіти зумовлено рядом чинників, що сприяють 

формуванню у здобувачів вищої освіти позитивної мотивації до оволодіння майбутньою 

професією, а саме: усвідомлення кінцевих цілей навчання, теоретичної й практичної 

значущості засвоюваних знань; демонстрація під час практик майбутніх професійних 

перспектив; професійна спрямованість навчальної діяльності; розв’язання проблемних 

ситуацій, що виникають у процесі професійної діяльності.  
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Відповідно до освітньо-професійної програми 017 «Фізична культура і спорт» другого 

рівня вищої освіти магістранти повинні пройти активну практику, яка є обов’язковою 

частиною магістерської підготовки. Змістовно вона включає такі види:  

у 1 семестрі – науково-педагогічну практику у закладах вищої освіти (3 кредити ЄКТС),  

у 3 семестрі – переддипломну практику за профілем майбутньої професії (8 кредитів ЄКТС) 

та кваліфікаційну роботу (10 кредитів ЄКТС). 

Слід зазначити, що переддипломна практика є завершальним етапом програми 

професійної підготовки студентів-магістрантів. Специфікою зазначеної практики є її 

варіативність та індивідуалізація: під час проходження практики студенти виконують 

самостійне наукове дослідження, творчо застосовуючи теоретичні та практичні знання, набуті 

під час навчання, для вирішення широкого кола завдань. Матеріали практики складають 

основу кваліфікаційної випускної роботи магістра. Відповідно до наукових інтересів 

магістранта та проблематики його наукового дослідження магістранти можуть проходити 

практику в фізкультурно-спортивних організаціях різного типу та рівня, зокрема: дитячо-

юнацьких спортивних школах (ДЮСШ), школах вищої спортивної майстерності (ШВСМ), 

спортивних клубах (СК) різної відомчої приналежності, а також в інших організаціях, 

установах та закладах сфери фізичної культури і спорту. 

Аналізуючи результати проходження практики здобувачами вищої освіти магістерського 

рівня професійна мобільність магістранта передусім проявляється у здатності здобувача вищої 

освіти вирішувати професійні завдання в тренерській, педагогічній, рекреаційній, науково-

дослідній, проєктній, управлінській та виховній діяльності, його готовності швидко та якісно 

опановувати суміжні види професійної діяльності, оперативно змінювати профіль професійної 

діяльності, переходити з одного рівня діяльності до іншого, адаптуючись у мінливих умовах 

сучасного ринку праці.  

З огляду на вищезазначене формування професійної мобільності майбутнього фахівця 

фізичної культури і спорту в процесі проходження практик вбачаємо у можливості 

майбутнього випускника суттєво розширити діапазон професійних компетенцій, підвищити 

рівень професійної мобільності, що забезпечує готовність до успішної адаптації на сучасному 

ринку праці. 

Отже, концептуальними положеннями, що обґрунтовують процес формування 

професійної мобільності майбутнього фахівця фізичної культури і спорту в процесі 

проходження практик можна схарактеризувати наступним чином:  

 у процесі практики можливо сформувати таку інтегративну якість особистості, як 

професійна мобільність, що дозволяє майбутньому фахівцю сфери фізичної культури і спорту 

швидко та якісно опановувати суміжні види професійної діяльності та передбачає готовність 

до швидкої адаптації на сучасному ринку праці та зайнятості, що забезпечують 

конкурентоспроможність майбутнього фахівця;  

 формування професійної мобільності майбутнього фахівця фізичної культури і спорту 

забезпечується за рахунок розширення діапазону компетенцій, що опановуються здобувачами 

вищої освіти, на основі оволодіння всіма видами діяльності, наведеними у відповідних 

стандартах вищої освіти та співвіднесених з узагальненими трудовими функціями та 

трудовими діями фахівця;   

 від рівня сформованості професійної мобільності залежить успішність адаптації 

випускника до сучасних мінливих умов професійного середовища. 

Висновки. Формування професійної мобільності майбутніх фахівців фізичної культури 

і спорту у закладах вищої освіти складний і тривалий процес, що вимагає аналізу, 

усвідомлення та осмислення причин, від яких залежать його ефективність, та визначення на 

цій основі певних умов (обставин), за яких цей процес стає можливим і доцільним. Одним із 

важливих напрямів підготовки професійно мобільних фахівців фізичної культури і спорту, 

зокрема тренерів-викладачів з виду спорту, є формування якостей особистості на основі 

професійно-зорієнтованої діяльності. Опанувавши такий вид діяльності, здобувач вищої 

освіти має: самостійно оволодівати сучасними знаннями для опанування новітніх технологій, 
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адекватно сприймати та мобільно реагування на нові фактори, самостійно і оперативно 

приймати рішення, бути готовим до соціально активних дій, швидко адаптуватись до нових 

умов, бути комунікабельним, уміти працювати у команді. 

Для реалізації означеного завдання важливо змінити загальний підхід до процесу 

професійної підготовки майбутнього фахівця фізкультурно-спортивної галузі, зробивши його 

професійно-зорієнтованим, що можливо лише за умови методично грамотно побудованого 

освітнього процесу з урахуванням його інтенсифікації, впровадження новітніх ефективних 

науково обґрунтованих засобів, методів і форм керівництва навчально-пізнавальною 

діяльністю студентів, що розвивають його мислення й творчі здібності.  

Розробка та впровадження інноваційних технології професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури і спорту в Хмельницькому національному університеті засвідчили 

про суттєві зміни у розвитку складових основ професійної мобільності. Використання 

сучасних освітніх технологій та інноваційних методів навчання сприяло формуванню у 

здобувача вищої освіти умінь формалізувати знання щодо предметного середовища, здатності 

самостійно одержувати знання, а також формуванню компонентів професійної мобільності.  

Отже, сучасні освітні технології – це побудова такого навчального процесу, у якому усі 

складові та дії представлені в певній послідовності й цілісності, а виконання їх передбачає 

досягнення необхідного результату й має прогнозований характер. Переваги цих технологій 

полягають не тільки у посиленні ролі й питомої ваги самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти, але й націленості технологій на розвиток творчого потенціалу особистості, 

індивідуалізації та диференціації навчального процесу, сприяння ефективному самоконтролю 

й самооцінки результатів навчання. Пріоритетом навчання має стати не засвоєння студентами 

певного обсягу знань, умінь і навичок, а готовність до самостійного здобуття знань, уміння їх 

аналізувати, синтезувати та модифікувати. Впровадження сучасних освітніх технологій та 

інноваційних методик навчання створюють умови для підвищення якості навчання, 

пізнавальної активності й навчальної мотивації майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, 

формування їхньої професійної мобільності. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ  

ФІТНЕС-ПРОГРАМ 

 

IMPROVING THE PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS THROUGH  

FITNESS PROGRAMS 

 

Обґрунтування актуальності проблеми. Формування інформаційно-технологічного 

суспільства, докорінні зміни в суспільно-економічному, духовному розвитку держави 

потребують підготовки вчителя нової генерації. Реалізація цього стратегічного завдання також 

зумовлена глибинними змінами в системі й структурі загальної середньої та вищої освіти та 

необхідністю інтеграції національної освіти в Європейський освітній простір. 

Метою розвитку педагогічної освіти є формування вчителя ХХІ століття, здатного 

здійснювати професійну діяльність на демократичних та гуманістичних засадах, широко 

використовувати новітні технології й реалізовувати освітню політику як пріоритетну функцію 

держави, забезпечувати розвиток та самореалізацію особистості, задоволення її освітніх і 

духовно-культурних потреб, бути конкурентноспроможним на ринку праці. 

Зміцнення та збереження здоров’я підростаючого покоління, студентської молоді, 

підвищення рівня їхньої фізичної підготовленості є актуальними завданнями, які стоять перед 

українським суспільством. Для вирішення цієї складної і важливої проблеми передусім 

необхідно узгодити спосіб життя учнів та студентів із закономірностями оптимального 

функціонування організму, розробити активні засоби впливу на організм, дотримуватися 

раціонального режиму праці та відпочинку. 

У прискореному ритмі нашого життя фізичне навантаження на людей стає меншим, а 

психічне невпинно збільшується. Тому кожний день, проведений без фізичних рухових дій, 

згодом призводить до зниження рівня здоров’я, а з віком – передчасного старіння. Сьогодні 

значна кількість студентської молоді має незадовільний стан здоров’я. Дослідники 

констатують, що сучасне суспільство в Україні є морально й фізично хворим. Саме тому 

гостро постає проблема виховання фізичної культури молоді як якості особистості. Фізична 

культура людини має опосередковано впливати на виховання моральних якостей особистості. 

Причин, що заважають молоді регулярно займатися фізичними вправами є безліч, а саме: 

недостатня кількість спортивних споруд, незначна кількість методичної літератури з даної 

проблеми та обмеження часу або просто невміння правильно організовувати власне дозвілля. 

Низька фізична активність молоді є наслідком слабкої організації роботи щодо закріплення 

навичок регулярних занять різними видами спорту. Студенти вищих навчальних закладів 

повинні чітко уявляти, що фізична культура має велику змістову сутність.  

Реальна система фізичного виховання, що склалася сьогодні в Україні є 

малоефективною. Науковці стверджують, що вона не забезпечує повною мірою психофізичну 

готовність випускників вищих навчальних закладів до життєдіяльності та професійної роботи 

і потребує подальшого удосконалення. Майже 60°% молодих фахівців, які вступають на 

роботу у виробничу сферу, фізично не готові працювати в тому ритмі і з такою інтенсивністю, 

котрої вимагає сучасне ринкове господарство. Це здебільшого призводить до порушень 

технологічного процесу, браку, виробничих травм. Законодавча база, що вказує на значущість 

фізичного виховання молоді, не тільки в системі освіти, а й загалом у житті суспільства, 

здебільшого, не дає відчутних результатів, а іноді й зовсім ігнорується.  

Пильна увага суспільства до фізичного виховання й спорту у ЗВО вимагає науково 

обґрунтованого підходу до управління навчальним процесом з фізичного виховання, який 

враховував би морфофункціональні можливості, психофізичні особливості, структуру 

захворюваності студентів, специфіку майбутньої професійної діяльності 

(Ю.°В.°Шаров, 1971). 

Зростаючі темпи зниження рівня фізичного розвитку, підготовленості і здоров’я 

студентської молоді в Україні набувають в даний час критичного характеру. Цілком реальною 
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стає перспектива сповзання української нації до небезпечної межі, за якою слідують явища її 

фізичної, духовної та етичної деградації. 

Причинами низької фізичної підготовленості студентської молоді та погіршення стану її 

здоров’я є недостатня увага до питань фізичного виховання в сім’ях, середніх 

загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих закладах освіти. Нинішня система 

фізичного виховання в Україні не задовольняє природну біологічну потребу дітей, учнівської 

і студентської молоді в руховій активності. Як наслідок понад 80 % дітей та підлітків мають 

різні відхилення у фізичному розвитку, а кожний четвертий юнак не призивається на військову 

службу. 

Одним із найважливіших завдань, котрі поставлені перед системою фізичного виховання 

у ЗВО України, є зміцнення здоров’я і підвищення рівня загальної та спеціальної професійно-

прикладної фізичної підготовленості студентської молоді, сприяння оволодінню навичками і 

вміннями самостійно використовувати засоби фізичної культури та спорту в повсякденному 

житті для підтримки високої працездатності і відновлення організму. 

Державна політика щодо вищої освіти визначає соціальний запит на майбутнього 

фахівця і ступінь його фізичної готовності. На цей час перед студентською молоддю 

суспільством поставлене глобальне соціально-економічне завдання в зв’язку з інтеграцією 

вітчизняного потенціалу у світове співтовариство. Крім глибоких професійних знань з обраної 

спеціальності у молодого фахівця має бути високий рівень фізичної кондиції, працездатності 

і фізичної культури. 

Кожен студент вищого навчального закладу має усвідомити необхідність докладання 

максимальних особистих зусиль у використанні доступних засобів фізичної культури для 

підвищення рівня своєї фізичної підготовленості, функціональних можливостей систем 

організму, профілактики захворювань, зміцнення здоров’я, організацію активного дозвілля, 

сприяння успішній соціалізації на всіх етапах життєдіяльності (В.°С.°Язловецький, 2014). 

Останніми роками у зв’язку з інтенсифікацією навчального процесу у вузах 

наголошується тенденція зниження об’єму рухової активності студентів, що негативно 

позначається на показниках їхнього фізичного стану. У зв’язку з чим особливої соціальної 

значущості набувають питання формування, збереження і зміцнення здоров’я молоді, яка 

навчається. Істотну роль в оптимізації цієї ситуації відіграють підвищення мотивації до 

використання засобів фізичної культури в повсякденному житті, зокрема до занять фізичним 

вихованням як академічним, так і самостійним, а також вибір адекватних засобів компенсації 

дефіциту повсякденної рухової активності. 

Професійно-прикладна фізична підготовка і спортивне тренування потребують 

поглибленого вдосконалення рухів, умінь, навичок та здібностей, необхідних для досягнення 

високих результатів, не виключаючи забезпечення загальної фізичної підготовки. 

Індивідуальна конкретизація завдань – вік, індивідуальні й статеві особливості – передбачає 

зіставлення цих особливостей з можливостями студентів, від яких залежить реалізація 

висунутих завдань, і тому конкретні завдання диференціюються з урахуванням можливостей 

їх досягнення.  

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка 

ефективності методики фізичної підготовки студентів засобами фізкультурно-оздоровчих 

технологій із застосуванням фітнес-програм. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан розробки проблеми у літературі з теорії і методики фізичного 

виховання та практичній діяльності вищих педагогічних навчальних закладів.  

2. Виявити сутнісні, змістовні, структурні та критеріальні характеристики фізичної 

підготовленості студентів. 

3. Визначити критерії оцінювання та ефективність функціонування фізкультурно-

оздоровчих технологій із застосуванням фітнес-програм для підвищення рівня фізичної 

підготовленості студентів. 
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4. Розробити та удосконалити методику оптимізації фізичної підготовки студентів 

засобами фізкультурно-оздоровчих технологій на прикладі фітнес-програм та здійснити 

дослідно-експериментальну перевірку її ефективності. 

1. Загальнокультурне та освітньо-оздоровче значення фізичного виховання 

студентів 

Процеси трансформації та реформування суспільних відносин торкнулися усіх сфер 

суспільного буття і, зокрема, не залишили осторонь систему фізичного виховання молоді. На 

сучасному етапі розвитку суспільства йде активний процес становлення національної системи 

фізичного виховання, пошуку її концептуальних засад. Це можна пояснити тим, що система 

фізичного виховання безпосередньо пов’язана з освітою, охороною здоров’я, культурою 

матеріального виробництва, обороноздатністю суспільства, всіма галузями матеріального 

виробництва, духовним розвитком суспільства. Відображаючи соціальний, економічний, 

духовний стан держави, фізичне виховання виступає як якісно особливий, історично 

обумовлений тип соціальної практики, що включає ідеологічні, науково-методичні, 

програмно-нормативні, телеологічні та організаційні елементи, що покликані задовольнити 

потребу суспільства у фізичному вихованні громадян (Е.°С.°Барбина, 1996). 

У заходах з розвитку фізичної культури і спорту, які були передбачені Державною 

програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2007-2011 р.р., зазначено, що необхідно 

створити умови для забезпечення фізичного виховання і масових видів спорту в закладах 

освіти в обсязі не менше 5-6 годин рухової активності на тиждень. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) фізичну активність визначає з 

біологічних позицій як будь-які зміщення у скелетних м’язах, що потребує затрат енергії. 

ВООЗ визначила значення і вплив фізичної активності людини на її здоров’я, а саме: фізична 

активність є одним із провідних чинників, який визначає енергетичні витрати і у такий спосіб 

має головне значення для визначення енергетичного балансу і контролю за вагою тіла; знижує 

ризик серцево-судинних захворювань; знижує ризик на діабет ІІ типу; знижує ризик 

захворювань на рак товстої кишки. 

У 2004 р. ВООЗ прийняла “Глобальну стратегію з харчування, фізичної активності і 

здоров’я”, яка у травні 2004 р. була ухвалена резолюцією WHA57.17 Всесвітньої асамблеї 

охорони здоров’я. 

Глобальна стратегія має чотири головні завдання, а саме: 

 скоротити фактор ризику хронічних захворювань, які пов’язані з нездоровим 

харчуванням і зниженням фізичної активності; 

 підвищити поінформованість і розуміння впливу раціонального харчування й 

фізичної активності на здоров’я людини; 

 розробити, зміцнити й здійснити глобальні, регіональні, національні стратегії щодо 

запланованих дій, спрямованих на поліпшення харчування й підвищення фізичної активності;  

 запровадити науковий моніторинг й заохочувати наукові дослідження у сфері 

раціонального харчування і фізичної активності людини (2004). 

Процес фізичного виховання у ЗВО вимагає створення умов для індивідуального і 

диференційованого фізичного навантаження студентів з урахуванням рівня їх фізичного 

розвитку, стану здоров’я, фізичної підготовленості, морфо-функціонального стану тощо. 

Вирішенню цих завдань повинна сприяти інтегральна оцінка рівня фізичного стану студентів. 

Адже досить часто використання декількох тестів не може забезпечити загальну оцінку 

фізичного стану студентів. Тому цією проблемою займаються педагоги і психологи, фізіологи 

і біохіміки, медики і морфологи (Г.°П.°Грибан, 2009). 

У науковій літературі приділяється значна увага теоретичним і практичним проблемам 

рухової активності і фізичному вихованню у вільний час (І.°В.°Городинська, 2004). 

Фахівці в галузі фізичного виховання відзначають, що на теперішній час у теорії і 

практиці фізичного виховання існує низка суперечносте: 
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 по-перше – між соціальним замовленням на формування й розвиток фізичної культури 

громадян України та недосконалістю концептуальних засад і теоретико-методичної бази її 

забезпечення; 

 по-друге – між зростанням вимог щодо рівня підготовки майбутніх педагогічних 

працівників у вищому навчальному закладі та недостатнім рівнем їх готовності до професійної 

діяльності; 

 по-третє – між потребою у підвищенні ефективності функціонування системи 

фізичного виховання в Україні та недосконалістю її окремих елементів; 

 по-четверте – між можливостями педагогічного управління процесом фізичного 

виховання студентської молоді і рівнем технологічної підготовки педагогів, особливо щодо 

питань виховного впливу, планування та контролю (Б.°М.°Шиян, Б.°А.°Ашмарин, 

Б.°Н.°Минаев, 1988; Б.°М.°Шиян, 1997). 

Фізична культура як сфера прояву людської активності розглядалась із загальних позицій 

за такими напрямами: 

 фізіологічні механізми рухової активності, впливу фізичних навантажень – 

Г.°Л.°Апанасенко (1995), І.°О.°Аршавський (1982), Ф.°Б.°Березін (1988), фізіологічні основи 

диференціації осіб за рівнем фізичного розвитку – Х.°А. Віткін, сутність рухової активності 

людини – В.°К.°Бальсевич, В.°А. Запорожанов (1987) та ін; 

 психолого-педагогічні засади професійного спорту, мотиваційні основи спортивної 

діяльності – С.°Н.°Бубка (2001), В.°М.°Платонов (1984), О.°М.°Плющ (1991) та ін.; 

 фізична культура як чинник розвитку особистості – Л.°В.°Волков (2002), 

Ж.°О.°Суптіль, Н.°П.°Шаповалова (1982) та ін.; 

 теорія і методика педагогічних досліджень у фізичному вихованні – 

Б.°О.°Ашмарін (1978), Л.°П.°Матвєєв (1983), Ж.°К.°Холодов, В.°С.°Кузнєцов (2000) та ін.; 

 формування ціннісного ставлення до фізкультурної діяльності – О.°І. Смакула (2004). 

В той же час, як зазначає Б.°М.°Шиян, “існує значний розрив між теорією фізичного 

виховання і методикою, дослідження якої обмежується переважно вивченням впливу занять 

фізичними вправами на біологічні функції організму, а проблемам створення дидактичних 

основ фізичного виховання і спорту приділяється менше уваги. Більше того, результати 

наукових досліджень фактично не впроваджувались у повсякденну практику шкільного 

вчителя” (Шиян, 1997, с. 16). 

Таке становище не може не торкатися студентів педагогічних вузів, оскільки вони є 

вчорашніми випускниками школи, де, за даними багатьох дослідників, працює на не 

достатньому професійному рівні певна кількість вчителів фізичного виховання. Таким чином, 

на момент вступу до вищого педагогічного навчального закладу, значна кількість студентів 

має негативне та байдуже ставлення до фізичної культури та спорту. Слід зазначити, що 

проблеми фізичного виховання майбутніх вчителів “не фізкультурних” факультетів сьогодні 

не можна вважати остаточно вирішеними, хоча відповідні дослідження у даному напрямку 

проводилися. Основний напрямок цих досліджень – дидактичні та організаційні аспекти 

фізичного виховання студентської молоді. В той же час, наведені вище напрямки не 

вирішують усіх проблем даного дослідження. 

По-перше, сукупність усіх завдань фізичного виховання не може бути вирішено лише за 

рахунок діяльності вчителів фізичної. Кожний шкільний учитель є фактично носієм цінностей 

фізичної культури, а тому повинен сприяти формуванню у дітей та молоді позитивного 

ставлення до фізичної культури, спонукати і організовувати їхню фізичну активність, 

особливо у позакласній роботі (спортивні змагання, відвідування спортивних секцій, 

туристичні походи, спортивні ігри у вільний час тощо). 

По-друге, фізична культура як складова частина загальної культури є важливим 

компонентом життєдіяльності самого вчителя, підтримання працездатності і здоров’я. Тому 

професійна спрямованість фізичного виховання не може обмежуватись лише переконанням 

студентів у необхідності роботи з учнями. Спектр відносин людини як особистості і фахівця з 

фізичною культурою є більш складним і різнобічним. 
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М.°Я.°Віленський вважає, що фізична культура вчителя може розглядатись як найвище 

якісне, системне і динамічне утворення особистості, яке характеризується певним рівнем її 

фізичного розвитку та освіти у сфері фізичної культури, усвідомленням способів досягнення 

цього рівня і виявляється в різноманітних формах фізкультурно-спортивної діяльності, 

актуалізованій потребнісно-мотиваційній сфері, фізична культура студента формується та 

актуалізується в період навчальної діяльності (Віленський, 1982). 

А.°В.°Царик вважає, “що для формування потреби у фізичному вдосконаленні необхідно 

створити умови для занять фізичною культурою, виховувати розуміння необхідності таких 

занять; розвивати потреби в позитивних емоціях (радість, бадьорість, піднесений настрій), що 

створюються цими заняттями” (Царик, 1984, с. 4). 

Л.°Б.°Андрющенко зауважує, що традиційний підхід до фізичного виховання, пріоритет, 

який має формування фізичних якостей – це лише базис для формування усієї системи 

цінностей фізичної культури молодої людини. Дослідник констатує, що сам процес фізичного 

виховання, як педагогічний, часто зводиться до виховання фізичних якостей. Науковець 

підкреслює, що викладачі вузу в навчальному процесі приділяють більше уваги нормативному 

статусу предмета, втрачаючи особистість студента, орієнтують його лише на виконання 

нормативних вимог, а не на формування здорового способу життя молоді. Він також вважає, 

що необхідна нова стратегія фізкультурного виховання, яка б базувалася на вільному виборі 

фізкультурно-спортивної діяльності, гармонізації фізичної підготовки, адекватності змісту 

фізичної підготовки індивідуальному стану людини (Андрющенко, 2002). 

Кожен студент вищого навчального закладу має усвідомити необхідність докладання 

максимальних особистих зусиль у використанні доступних засобів фізичної культури для 

підвищення рівня своєї фізичної підготовленості, функціональних можливостей систем 

організму, профілактики захворювань, зміцнення здоров’я, організацію активного дозвілля, 

сприяння успішній соціалізації на всіх етапах життєдіяльності (Бурень, 2005). 

Реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту передбачають перехід 

від нової гуманітарної моделі фізичної культури і спорту, коли в центрі уваги системи будуть 

інтереси, потреби та мотиви майбутнього вчителя, що уможливить значно активізувати процес 

самореалізації особистості, утвердить в громадській думці та суспільній практиці 

пріоритетність та високу економічну ефективність оздоровчої рухової активності для 

профілактики захворювань та асоціативної поведінки. Модернізувати механізми ресурсного 

забезпечення розвитку фізичної культури і спорту із розв’язанням завдань збереження та 

оздоровлення довкілля (Грибан, 2000). 

Під час організації процесу з фізичного виховання велика увага повинна приділятися 

фізкультурно-оздоровчій роботі, сучасним методам оздоровлення, прогнозуванню 

можливостей розвитку соматичного захворювання, вивченню механізмів оздоровчої дії 

фізичних вправ та можливості їхнього застосування з метою оздоровлення та ознайомлення з 

методикою виховання фізичної культури особистості. Основний акцент на заняттях повинен 

робитися на тому, щоб майбутні вчителі зрозуміли й усвідомили, що пріоритетним завданням 

є індивідуальне здоров’я людини, його механізм та можливості управління станом здоров’я. 

на основі інтегрованих знань майбутні вчителі навчаться цінувати власне здоров’я й постійно 

турбуватися про здоров’я підростаючого покоління як найвищу загальну людську цінність. 

2. Проблеми фізичної підготовки студентів та основні стратегії її вирішення 

Фізична підготовка – це методично грамотно організований процес рухової діяльності 

людини для оптимального розвитку її фізичних якостей. Термін “якість” відображає рухові 

можливості людини і передбачає наявність в якостях задатків, якими люди наділені від 

природи, до їхнього прояву в руховій діяльності. Під фізичними якостями слід розуміти 

розвинені у процесі виховання і цілеспрямованої підготовки рухові задатки людини, котрі 

визначають можливість та успішність виконання нею певної рухової діяльності 

(М.°М.°Булатова, М.°М.°Линець, В.°М.°Платонов) (Круцевич, 2008). 

Під фізичною підготовленістю студента слід розглядати рівень досягнутого розвитку 

фізичних якостей, формування рухових навичок у результаті спеціалізованого процесу 
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фізичного виховання, спрямованого на вирішення конкретних завдань, а саме:  

1) виконання контрольних та залікових нормативів; 2) виконання Державних тестів і 

нормативів оцінки фізичної підготовленості; 3) виконання тестів з професійно-прикладної 

фізичної підготовки (Котов, 2002). 

Фізична підготовка студентів розглядається нами як частина процесу фізичного 

виховання, яка направлена на підвищення функціональних можливостей організму, розвиток 

фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості, координації) з одночасним 

поліпшенням спеціальної фізичної і технічної підготовленості у різних видах рухової 

активності, активізації вольових проявів та набуття професійно-прикладних психофізичних 

умінь і навичок, а в цілому поліпшення стану здоров’я. 

Основний шлях поліпшення фізичного розвитку та забезпечення фізичної 

підготовленості студентів – це розвиток фізичних якостей за допомогою систематичного 

виконання різноманітних вправ. У кожній фізичній вправі можна умовно виділити окремі 

сторони: її форму (техніку) – вихідне положення, характер руху, тобто напрямок, амплітуду, 

темп, ритм та ін.; і виявлені при цьому фізичні якості (Базильчук, 2003). 

Наявність цих двох сторін рухової діяльності – навичок і здібностей, привела до 

визначення двох напрямків у процесі фізичного виховання, двох методик: навчання рухам 

(вправам) та розвиток фізичних здібностей. Необхідно, щоб формування та наступне 

удосконалення рухової навички здійснювалось з одночасним розвитком його якісних 

показників. Фізичні якості визначають ступінь обдарованості людини. Виділяють такі основні 

фізичні здібності (якості): силу, швидкість, витривалість, спритність або координаційні 

здібності, гнучкість. 

Слід мати на увазі, що під час виконання рухів у практичній діяльності людини в чистому 

вигляді фізичні якості не виявляються ізольовано одна від одної. Майже завжди вони 

виявляються у взаємозв’язку. Виконання кожної вправи потребує певного виявлення сили, 

швидкості, витривалості, гнучкості, координаційних здібностей. Але виконання конкретної 

вправи потребує переважного прояву однієї якості або їх поєднання: підняття ваги – сили, біг 

на 100 м – швидкості, біг на дистанції 2000 м і більше – витривалості, стрибок – сили та 

швидкості. Цим обумовлюється характер впливу виконання вправ на студентів (Волков, 2002). 

Більшість рухових якостей диференціюється на відносно самостійні прояви. Наприклад, 

вибухова сила, швидкісна витривалість, швидкісна спритність, силова спритність тощо. Разом 

з тим зазначені якісні вияви рухової діяльності можуть розглядатися на як різновид сили, 

швидкості, витривалості, а як цілком самостійні рухові здібності (Годик, 1994). 

Основою розвитку рухових якостей є використання здатності організму до 

накопичувальної пристосованості до навантажень, в процесі якої під впливом регулярних 

тренувань виникає точне пристосування до характеру та сили цих навантажень і, як наслідок, 

підвищення функціональних можливостей організму в цьому конкретному напрямку. Це так 

званий ефект накопичувальної адаптації, що виникає за умов повторювання з достатньою 

частотою навантажень оптимальної величини (Платонов, 2004). 

У спортсменів-початківців загальний розвиток рухових якостей є умовою більш 

швидкого досягнення певного спортивного результату. Для студентів (а їх в абсолютній 

більшості можна віднести до початківців) це дає можливість досягти високих результатів у 

праці, навчанні, вирішенні рухових завдань, що виникатимуть у процесі їхньої майбутньої 

професійної діяльності, побуті тощо (Ісхаков, 1980). 

Основними завданнями на початковому етапі тренувань є різнобічний розвиток фізичних 

можливостей організму, зміцнення здоров’я, ліквідація недоліків фізичного розвитку та 

фізичної підготовленості, створення різнобічного рухового потенціалу, що передбачає 

засвоєння різноманітних навичок. Тому в навчальному процесі з фізичного виховання та у 

процесі самостійних занять студентами можна рекомендувати план розвитку фізичних 

якостей і підвищення фізичної підготовленості на навчальний рік (Табл. 1) (Є. Котов, 2002). 

О.°С.°Куц пропонує на основі визначення складності засвоєння нормативів Державних 

тестів і навчальної програми диференційовано використовувати відповідний набір засобів і 
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методів фізичного виховання. Так, наприклад, якщо “відстають” показники, які 

характеризують витривалість, то основна увага приділяється саме вправам на витривалість. 

Такий підхід на практиці виявляється недостатнім для розробки системи психолого-

педагогічного впливу, спрямованого на підвищення різнобічної фізичної підготовленості 

студентів. Стає незрозумілим, у якому співвідношенні використовувати засоби фізичного 

виховання різного спрямування, якщо за двома або трьома чи більше показниками виявлено 

відставання (А.°С.°Куц, 1993). 

 

Таблиця 1. Приблизний план-графік розвитку фізичних якостей 

Фізичні якості 

Витрати часу на одному занятті за місяцями, хв. 
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Сила 20 20 20 15 15 15 10 10 10 10 10 10 

Швидкісно-силові - - - 15 15 15 15 15 15 10 10 10 

Швидкість 10 10 10 - - - 15 15 15 10 10 10 

Гнучкість  10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 5 

Координація 5 5 5 5 5 5 5 10 10 15 15 15 

Витривалість 10 10 10 15 15 15 20 20 20 15 15 15 

 

Проблемна ситуація полягає в тому, що з одного боку, фізичне виховання повинне 

сприяти забезпеченню оптимальних адаптаційних реакцій організму студентів до дії 

навчального навантаження та соціальних умов життєдіяльності, а з іншого, фізичне 

виховання, що не враховує сумарної дії на організм загальної фізичної активності, соціальних 

чинників та навчального навантаження, не може забезпечити в повній мірі ефективність 

фізичного виховання, високу резистентність організму до несприятливих умов навколишнього 

середовища, достатні показники працездатності та якості життя. 

При виконанні фізичних вправ, які направлені на розвиток окремих компонентів 

фізичного потенціалу студента, ряд дослідників (Ю.°М.°Вавілова, В.°А.°Романенко) 

рекомендують дотримуватися такої ЧСС: вправи на розвиток швидкості – 150-160 уд/хв.; 

координаційної здібності – 140 уд/хв.; швидкісно-силової якості, швидкісної і швидкісно-

силової витривалості – 170-190 уд/хв.; загальної витривалості – 130-140 уд/хв. 

(В.°А. Романенко, 1999). 

Під час реалізації завдань з виховання та розвитку рухових якостей і навичок 

застосовується термін “методика”, який означає сукупність доцільного проведення 

навчального процесу. В методиці, повинні бути точні вказівки виконання у визначеній 

послідовності певних дій, які приводять до вирішення поставленого завдання, із вказуванням 

основних параметрів цих дій та вірогідних результатів, що необхідно уточняти деталі дій та 

корегувати процес залежно конкретних завдань, ходу навчального процесу та індивідуальних 

особливостей і підготовленості студентів (Ж.°К.°Холодов, 2000). 

У процесі розвитку різних фізичних якостей є певні спільні вимоги. Це робить доцільним 

визначення загальних правил організації навчального процесу виховання та розвитку 

фізичних якостей, визначення його структури. 

Принципова схема побудови алгоритму методики розвитку фізичних якостей повинна 

містити низку операцій (Т.°Ю.°Круцевич, 2008): 

1. Постановка педагогічного завдання. На основі аналізу стану фізичної підготовленості 

студентів слід визначити, яку саме фізичну якість та до якого рівня необхідно розвивати. 

2. Вибір найбільш ефективних фізичних вправ для вирішення поставленого 

педагогічного завдання з кожним студентом або групою студентів. 

3. Вибір адекватних методів виконання вправи. 
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4. Визначення місця вправ у конкретному занятті і системі суміжних занять відповідно 

до закономірностей перенесення фізичних якостей. 

5. Визначення тривалості періоду розвитку певної фізичної якості, необхідної кількості 

навчальних занять. 

6. Визначення загальної величини навчальних навантажень та їхньої динаміки 

відповідно до закономірностей адаптації до фізичної діяльності. 

Дослідження проводилось протягом 2018-2020 рр. на базі кафедри фізичного виховання 

та оздоровчої фізичної культури Центральноукраїнського державного педагогічного 

університету імені Володимира Винниченка. В експерименті брали участь 114 студентів 

основного навчального відділення (42 хлопців, 72 дівчини І-ІІІ курсів психолого-

педагогічного та фізико-математичного факультетів. Окрім педагогічних спостережень, 

індивідуальних і групових бесід, для студентів були розроблені окремі анкети. Анкета містила 

9 запитань, де 2, 3, 5, 6 і 9 – питання, що мали творчий характер, потребували розгорнутої 

відповіді, викладу власної думки, решта – містили готові відповіді. 

У дослідженні нами було обрано 7 тестів, за допомогою яких визначався рівень фізичної 

підготовленості студентів. 

Тест 1. Стрибок у довжину з місця, см. Тест 2. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи 

на підлозі, разів. Тест 3. Піднімання тулуба в сід за 1 хв. з положення лежачи на спині, разів. 

Тест 4. Біг на 100 м, с. Тест 5. Біг на 2000 м, хв. Тест 6. Човниковий біг 4х9 м, с. Тест 7. Нахил 

тулуба вперед з положення сидячи, см. Дослідження проводилось у чотири етапи. 

3. Експериментальне дослідження сучасного стану фізичної підготовленості 

студентів 
Фізична підготовленість є важливою характеристикою стану здоров’я та інтегральним 

показником фізичної активності студентів. Рівень фізичної підготовленості студента залежить 

від оволодіння ним засобами, формами та видами фізичної підготовки, які використовуються 

під час навчальних і самостійних занять фізичними вправами. Використовуючи відповідні 

фізичні вправи та регулюючи інтенсивність їх виконання можна цілеспрямовано впливати 

стимуляцію всіх систем організму, підвищувати рівень їх функціонування, тим самим 

забезпечувати високий рівень фізичної підготовленості студентів. 

У ході констатувального етапу експерименту досліджувались рівень фізичної 

підготовленості; ступінь втомлюваності студентів під в процесі фізичних навантажень та 

самооцінка фізичного стану. 

Наведемо деякі одержані результати, які, на наш погляд, дозволять певною мірою 

зрозуміти як студенти усвідомлюють особистісне та професійного значення занять фізичною 

культурою і спортом. Так на питання “Чи важливо, на Вашу думку, студенту вищого закладу 

освіти активно долучатися до фізкультурно-оздоровчої діяльності ?”, відповіді розподілились 

наступним чином: 22,8°% (26) респондентів вказали – “це необхідно для майбутньої 

професійної діяльності”; 10,5°% (12) опитаних – “це сприяє досягненню поставленої мети”; 

46,5°% (53) вказали, що “це необхідно для підтримання високого рівня здоров’я”; 14,1°% (17) 

анкетованих відзначили, що “це не варто уваги, оскільки ні нащо не впливає”; дали відповідь 

“не знаю” 5,2°% (6) студентів. 

З метою з’ясування розумінні студентами змісту поняття “Фізкультурна діяльність”, їм 

було поставлено відповідне запитання. Більшість опитуваних 58,7°% (67) студентів 

ототожнюють фізкультурну діяльність із заняттям будь-яким видом фізичних вправ; 

27,1°% (31) респондентів під фізкультурною діяльністю розуміють заняття в спортивних 

секціях та групах загальної фізичної підготовки, а також участь у змаганнях; найбільш 

ґрунтовні відповіді дали 14,1°% (16) опитаних, які вважають, що зміст фізкультурної 

діяльності складають самостійні та організовані форми занять фізичними вправами, участь у 

змаганнях, їх підготовці та суддівстві, масових фізкультурно-оздоровчих заходах у якості 

організаторів або безпосередньо учасників.  

Аналіз отриманих відповідей на питання “Які форми фізкультурної діяльності Вам 

більше до вподоби?” вказує на те, що 27,2°% (31) респондентів віддали перевагу навчальним 
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формам, а 72,8°% (83) – позааудиторним формам фізкультурної діяльності. Заслуговують на 

увагу відповіді студентів щодо змісту та організації фізкультурно-оздоровчої роботи в 

університеті. Так, 19,3°% (22) опитаних вважають її ефективною, 32,4°% (37) – цікавою, 

44,7°% (51) респондентів – корисною. В той же час 4,4°% (4) студентів характеризують її як 

марно згаяний час. 

Основними недоліками організації фізкультурної діяльності студенти вважають: не 

врахування інтересів студентів під час академічних занять з фізичного виховання; недостатнє 

матеріально-технічне забезпечення навчальних та позааудиторних занять; навчання окремих 

факультетів у другу зміну, в зв’язку з чим у студентів відсутня можливість відвідувати секції 

з окремих видів спорту в університеті; недостатня організація студентського самоврядування 

(слабка робота фізоргів, студентського активу, старост); недостатня поінформованість 

студентів про майбутні спортивно-масові заходи. 

Для покращення змісту та організації фізкультурної діяльності студентами 

запропоновано ряд пропозицій, а саме: проводити академічні заняття окремо за статтю; 

підвищити емоційний рівень занять, використовуючи музичний супровід, елементи 

спортивних та рухливих ігор, естафети, змагальний метод; здійснювати диференційований 

підхід та варіативний принцип прийому навчальних нормативів; збільшити кількість 

спортивних секцій за інтересами тощо. 

На питання “Чи достатньо занять фізичною культурою у вищому навчальному закладі 

для підтримки оптимального фізичного стану ?” більшість студентів, а саме 51,1°% (65) 

відповіли “ні”, 33,3°% (38) – “так”, близько 9,6°% (11) респондентів не визначились з 

відповіддю.  

Для з’ясування форм фізкультурної діяльності, які найбільше імпонують студентам, їм 

було поставлено відповідне питання. Одержані відповіді засвідчують, що академічним 

заняттям з фізичного виховання надають перевагу 22,8°% (26) опитаних; секційним заняттям 

35,9°% (41) респондентів; самостійним заняттям надають перевагу 12,2°% (14) досліджуваних; 

туристичні походи полюбляють лише 4,4°% (4) анкетованих. Аналіз відповідей на дане 

запитання свідчить про недостатній рівень сформованості мотивації до самовдосконалення 

засобами фізичної культури. 

На питання “Чи необхідні, на Вашу думку, заняття фізичною культурою для майбутньої 

професії?” 44,7°% (51) опитаних студентів відповіли позитивно; 37,7°% (43) не знають; не 

визначились з відповіддю – 17,5°% (20) респондентів. 

Аналіз відповідей студентів на запитання анкети дає підстави стверджувати, що: 

1. Останнім часом помітним є зниження активності студентів до фізкультурної 

діяльності, а це впливає на розумову і фізичну працездатність, фізичну підготовленість, 

фізичний розвиток і т. п. Все більшої популярності набувають просиджування у соцмережах 

біля комп’ютерів, перегляд телевізору, інші форми дозвілля, збільшується інтенсивність 

навчання, знижуються реальні можливості молоді прилучатися до фізичної культури та спорту 

через доступні раніше секції гуртки, туризм тощо. 

2. Більшість студентів прагне реалізовувати свої потреби саме у позааудиторній 

фізкультурній діяльності. Високий рейтинг занять у спортивних секціях та групах загальної 

фізичної підготовки пояснюється, на нашу думку, усвідомленням студентами необхідності 

мати і підтримувати високий рівень фізичного та психічного здоров’я при роботі зі 

школярами. 

3. Незважаючи на позитивні відповіді студентів стосовно необхідності фізкультурної 

діяльності для майбутньої професії, практично жоден з опитуваних не дав розгорнутої 

відповіді на питання про конкретний вплив фізичної культури майбутнього вчителя на 

професійну діяльність. На нашу думку, одержані відповіді є проявом невідповідності уявлень 

студентів про значущість фізичної культури та реальним ставленням до практичної 

фізкультурної діяльності. На нашу думку, одержані відповіді є проявом невідповідності 

уявлень студентів про значущість фізичної культури та реальним ставленням до практичної 

фізкультурної діяльності. 
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Державна політика щодо вищої освіти визначає соціальний запит на майбутнього 

фахівця і ступінь його фізичної готовності. На цей час перед студентською молоддю 

суспільством поставлене глобальне соціально-економічне завдання в зв’язку з інтеграцією 

вітчизняного культурного потенціалу у світове співтовариство. Крім глибоких професійних 

знань з обраної спеціальності у молодого фахівця має бути високий рівень кондиції, 

працездатності і фізичної культури. 

Велика кількість досліджень, спрямованих на вивчення особливостей організму 

студентів, підтверджує переваги фізично підготовленої людини не тільки щодо її здоров’я, але 

й загальної та розумової працездатності. Отже фізична підготовка забезпечує не тільки 

розвиток сили, швидкості, витривалості, спритності та гнучкості, а й сприяє успішній  

навчальній та професійній діяльності. 

У зв’язку з цим наступним нашим завданням було визначити рівень фізичної 

підготовленості студентів, що є необхідною складовою всебічного фізичного вдосконалення. 

Необхідно націлюватись на фізичну підготовленість студента, яка відповідає високому рівню 

його здоров’я, професійної і побутової працездатності та підвищення фізкультурно-

спортивної активності. 

Протягом всього періоду навчання у ЗВО студентам необхідно складати нормативи, а 

також виконувати тести на оцінку фізичної підготовленості. Щоб отримати позитивну оцінку 

з фізичної підготовленості студенти повинні оволодіти технікою виконання вправ, підвищити 

як загальну, так і спеціальну фізичну підготовленість. 

В процесі проведення експерименту силові якості ми оцінювали за допомогою наступних 

тестів: стрибок у довжину з місця; підтягування на перекладині (хлопці), згинання і 

розгинання рук в упорі лежачи (дівчата), піднімання тулуба в сід за 1 хв. з положення лежачи 

на спині, руки за головою. Для оцінки швидкості студенти складали тест з бігу на 100 м; 

витривалості – з бігу на 3000 м (чоловіки), 2000 м (жінки); координації – човникового бігу 4х9 

м; гнучкості – нахил тулуба вперед з положення сидячи. Як доповнення хотілось наголосити 

на тому, що за виконання тесту (біг 2000 і 3000 м оцінка в балах множиться на коефіцієнт 2). 

Фізична підготовленість студентів визначалась за такими оціночними нормативами 

(Табл. 2, 3, 4). 

 

Таблиця 2. Нормативні оцінки з фізичної підготовленості студентів (хлопці) 

Тести  
Нормативи, бали 

1 2 3 4 5 

Стрибок у довжину з місця, см 190 205 220 235 245 

Підтягування на перекладині, разів 8 10 12 14 16 

Піднімання тулуба в сід за 1 хв. з положення 

лежачи на спині, разів 
28 35 40 45 50 

Біг на 100 м, с 15,5 14,9 14,4 13,9 13,2 

Біг на 3000 м, хв., с 16.30 15.40 14.30 13.05 12.00 

Човниковий біг 4х9 м, с 10,7 10,2 9,7 9,2 8,8 

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см 7 10 13 16 19 

 

Таким чином, одержані результати вказують на те, що переважна більшість студентів не 

навчились за шкільні роки належним чином використовувати засоби фізичного виховання, 

особливо у вільний від навчання час. Також вони не зовсім добре усвідомлюють значення 

занять фізичними вправами для майбутньої професійної діяльності, недостатньо сформована 

мотивація до таких занять і переважна більшість студентів має недостатню фізичну 

підготовленість. 

Педагогічні спостереження проводились на практичних заняттях з фізичного виховання. 

Індивідуальні та групові бесіди зі студентами проходили у вільному режимі, під час яких 

з’ясовувались питання, що були предметом нашого дослідження.  
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Таблиця 3. Нормативні оцінки з фізичної підготовленості студентів (дівчата) 

Тести  
Нормативи, бали 

1 2 3 4 5 

Стрибок у довжину з місця, см 160 172 180 195 210 

Згинання і розгинання рук в упорі лежачи на 

підлозі, разів 
10 15 20 25 30 

Піднімання тулуба в сід за 1 хв. з положення 

лежачи на спині, разів 
25 33 37 40 45 

Біг на 100 м, с 18,2 17,3 16,4 15,6 14,8 

Біг на 2000 м, хв., с 13.10 12.10 11.20 10.30 09.40 

Човниковий біг 4х9 м, с 12,0 11,5 11,1 10,5 10,2 

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см 7 10 14 17 20 

 

Під час констатувального етапу експерименту з’ясовувався ступінь втомлюваності 

Втома – це особливий фізіологічний стан людини, який характеризується дискоординацією 

функцій, тимчасовим зниженням працездатності організму внаслідок виконуваної роботи. 

Про розвиток втоми можна судити як за зовнішніми, так і за фізіологічними змінами, які 

настають у руховому апараті та внутрішніх органах. До зовнішніх ознак втоми належать: 

порушення координації рухів, задишка, надмірне потовиділення, зниження працездатності, 

збліднення або почервоніння шкіри. Вираженість цих ознак втоми зумовлена характером 

фізичних вправ, особливостями зовнішнього середовища, станом здоров’я і статтю. 
 

Таблиця 4. Шкала оцінки результатів виконання тестів з фізичної підготовленості 

Бали 
Рівень фізичної підготовленості Якісна оцінка рівня фізичної 

підготовленості 

37-40 високий відмінно 

28-35 вищий за середній добре 

22-27 середній задовільно 

16-20 нижчий за середній незадовільно 

9-15 низький погано 

 

Ступінь втомленості визначався за характером вияву зовнішніх ознак рухових і 

вегетативних функцій. Діагностичні методики були запозиченні нами з навчально-

методичного посібника „Основи спортивної медицини та гігієни фізичного виховання”, автор 

В.°С.°Язловецький (2003). Спостереження задля визначення ступеня втомлюваності 

проводилось під час практичних занять для студентів, котрі проводили викладачі фізичного 

виховання. 

Наводимо результати, які на наш погляд дозволяють певною мірою з’ясувати ступінь 

втомлюваності студентів спеціальної медичної групи: “слабкий” виявлено 

у 30,7°% (35) студентів; “середній” – 42,1°% (48) і “великий” ступінь втомлюваності на 

заняттях з фізичного виховання у 27,1°% (31) досліджуваних. Використання комплексного 

підходу в процесі дослідження підготовленості до професійної діяльності дає змогу 

розглядати студента як цілісну систему і впливати на розвиток тих чи інших його здібностей 

та систем організму. Однак витрачати багато часу на організацію тестування, його проведення 

і аналіз результатів під час кожного заняття викладача не в змозі. Найбільш зручними 

методами оцінки тренувального ефекту в процесі систематичних занять є самооцінка стану 

студента і педагогічне спостереження, які дають змогу швидко реагувати на будь-які зміни 

нервової та серцево-судинної системи. Дуже важливою є інформація, що надходить від самого 

студента на основі самопочуття.  

Для вивчення самопочуття студентів, на основі рекомендацій провідних фахівців цієї 

галузі було розроблено анкету, до якої увійшли найбільш інформативні чинники: сон, 

харчування, фізичне навантаження, а також наявність больових відчуттів. 
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Аналіз результатів опитування дозволяє стверджувати, що переважна більшість 

студентів має низький рівень фізичного здоров’я. Результати представлено в Таблиці 5. 

 

Таблиця 5. Показники самоконтролю студентів на початку педагогічного експерименту 

Показник  

Рівень  

Низький  Середній  Високий  

Абс. % Абс. % Абс. % 

Стан фізичного здоров’я 42 36,8 63 55,3 9 7,8 

 

Отже на основі проведеного констатувального експерименту можна стверджувати, що 

система фізичного виховання студентів потребує певного удосконалення. Для того, щоб 

навчальний процес будувати на науковій основі й навчати студентів зміцнювати власне 

здоров’я, підвищувати рівень фізичної підготовленості та функціональних можливостей, а 

також здійснювати самооцінку фізичного стану (самоконтроль). 

Тому наступним етапом нашої роботи було удосконалення методики фізичної підготовки 

студентів засобами фізкультурно-оздоровчих технологій із застосуванням фітнес-програм. 

4. Специфіка та умови застосування фітнес-програм для оптимізації фізичної 

підготовки студентів 

Здоров’язберігаючий супровід навчально-виховного процесу у вищих закладах освіти 

має передбачати реалізацію наступних завдань, а саме:  

1) організацію особистісно орієнтованого навчання з урахуванням індивідуальних 

можливостей студента;  

2) діагностику індивідуального здоров’я з урахуванням анатомо-фізіологічних та 

психологічних особливостей студента;  

3) реалізацію системи рекреаційних, корекційних і реабілітаційних заходів зі збереження 

здоров’я;  

4) вибір оптимальних навчальних програм, що враховують вік, стать, соціальне та 

екологічне середовище;  

5) формування індивідуальних потреб особистості та профорієнтації на основі знань про 

власні можливості й особливості фізичного, психічного, соціального та духовного здоров’я;  

6) оптимізацію соціально-гігієнічних умов життєдіяльності студентів та викладачів. 

Принцип оздоровчої спрямованості фізичного виховання конкретизується у 

фізкультурно-оздоровчих технологіях, які нині інтенсивно розвиваються. Поняття 

фізкультурно-оздоровча технологія об'єднує процес використання засобів фізичного 

виховання в оздоровчих цілях і наукову дисципліну, яка розробляє й удосконалює основи 

методики організації фізкультурно-оздоровчого процесу. 

Практичним виявом фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні є різні 

фітнес-програми, які становлять основний зміст діяльності фізкультурно-оздоровчих групп, 

що створюються на базі навчальних закладів, фізкультурно-спортивних організацій, а також 

персональних фітнес-занять. 

Фітнес-програми як форми рухової активності, спеціально організованої у рамках 

групових або індивідуальних (персональних) занять, можуть мати як оздоровчо-кондиційну 

спрямованість (зниження ризику розвитку захворювань, досягнення і підтримка належного 

рівня фізичного стану), так і ставити цілі, пов'язані з розвитком здібностей до розв’язання 

рухових і спортивних завдань на достатньо високому рівні. У першому випадку фітнес-

програми орієнтовані на мету оздоровчого фітнесу, у другому – спортивно-орієнтованого або 

рухового. 

Класифікація фітнес-програм ґрунтується:  

а) на одному виді рухової активності (наприклад, аеробіка, оздоровчий біг, плавання 

і т.п.);  

б) на поєднанні декількох видів рухової активності (наприклад, аеробіка й бодібілдинг; 

аеробіка та стретчинг; оздоровче плавання і біг і т.п.);  
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в) на поєднанні одного або декількох видів рухової активності й різних чинників 

здорового способу життя (наприклад, аеробіка й загартування; бодібілдинг і масаж; оздоровче 

плавання і комплекс водолікувальних відновних процедур і т.п.). 

У свою чергу, фітнес-програми, засновані на одному виді рухової активності, можуть 

бути розділені на програми, в основу яких покладені: види рухової активності аеробної 

спрямованості; оздоровчі види гімнастики; види рухової активності силової спрямованості; 

види рухової активності у воді; рекреативні види рухової активності; засоби психоемоційної 

регуляції. 

Останніми роками інтенсивно розвиваються комп'ютерні фітнес-програми. Таке 

різноманіття фітнес-програм визначається прагненням задовольнити різні фізкультурно-

спортивні й оздоровчі інтереси широких верств населення. Враховуючи, що до змісту поняття 

фітнес входять компоненти (планування життєвої кар'єри, гігієна тіла, фізична 

підготовленість, раціональне харчування, профілактика захворювань, соціальна активність, 

психоемоційна регуляція, зокрема боротьба із стресами й інші чинники здорового способу 

життя), кількість створюваних фітнес-програм практично не обмежена. 

Різноманіття фітнес-програм не означає довільність їхньої побудови – використання 

різних видів рухової активності повинне відповідати основним принципам фізичного 

виховання. 

Якою б оригінальною не була та або інша фітнес-програма, у її структурі виділяють 

наступні частини (компоненти): 

 розминка; 

 аеробна частина; 

 кардіореспіраторний компонент (частина програми, орієнтована на розвиток аеробної 

продуктивності); 

 силова частина; 

 компонент розвитку гнучкості (стретчинг); 

 завершальна (відновна) частина. 

Наведена узагальнена структура фітнес-програми може піддаватися змінам залежно від 

цільової спрямованості занять, рівня фізичного стану тих, що займаються, й інших чинників. 

Наприклад, у фітнес-програмах, заснованих на оздоровчих видах гімнастики, розрізняють 

8 цільових компонентів або блоків: 

 підвідний (підготовка організму того, хто займається, до заняття); 

 аеробний (розвиток серцево-судинної і дихальної систем організму); 

 танцювально-хореографічний (реалізація естетичних мотивів та установок, розвиток 

координаційних здібностей); 

 коригувальний (корекція фігури тіла і вправи силового характеру); 

 профілактичний (профілактика різних захворювань); 

 додатковий (розвиток спритності, гнучкості, вестибулярної стійкості); 

 довільний (розвиток музично-ритмічних здібностей); 

 релаксація (відновлення після занять, зняття напруження, розслаблення). 

Важливим компонентом сучасних фітнес-програм є стретчинг – система положень 

певних частин тіла, що спеціально фіксуються, з метою поліпшення еластичності м'язів і 

розвитку рухливості в суглобах. Організовані після основної розминки, після закінчення 

аеробної частини або силового тренування, а також у вигляді самостійного заняття вправи 

стретчингом знижують надмірне нервово-психічне напруження, ліквідовують синдром 

відстроченого болю в м’язах після навантажень, слугують профілактикою травматизму. 

Система фітнесу сприяє виправленню дефектів фізичної зовнішності, що спричинені 

недоліками будови тіла, за рахунок цілеспрямованого добору фізичних вправ, їхнього 

виконання, дієти та режиму харчування, що відповідає тренуванню (у разі потреби та бажання) 

спеціальних методів електростимуляції. Це реалізується введенням у фітнес діагностичних 
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тестів, які дають змогу визначити фізичний стан, рівень розвитку фізичних якостей та 

функціональних можливостей (В.°С.°Язловецький, О.°В.°Шевченко, 2007). 

Під час організації формувального етапу педагогічного експерименту ми керувалися 

цими вихідними положеннями. Даний етап експерименту проводився протягом всього 

навчального року. Здійснюючи організацію експериментальної роботи, ми створили всі 

необхідні умови для її проведення, підготували необхідні експериментальні матеріали. 

Допомогу у проведенні педагогічного дослідження нам надавали викладачі. 

Студенти були розподілені дві групи: контрольну (57 респондентів) та експериментальну 

(57 респондентів). У контрольній та експериментальних групах студенти брали участь в 

звичайному навчально-виховному процесі. В експериментальній групі крім цього 

запроваджувались позааудиторні заняття із застосуванням фітнес-програм, за спеціально 

розробленою і удосконаленою методикою, що проводились тричі, а іноді й чотири рази на 

тиждень. 

Оздоровчий напрям фітнесу є розгорненою, збалансованою програмою рухової 

активності індивідуального характеру, побудованою з урахуванням фізкультурно-оздоровчих 

і спортивних інтересів студентів. Комплекс спеціалізованих вправ вибіркової спрямованості 

застосовується в оздоровчому фітнесі для формування гарної, пропорційної статури, розвитку 

рухових якостей і підвищення рівня основних функціональних можливостей організму.  

У процесі таких занять нами застосовувались фітнес-програми, засновані на оздоровчих 

видах гімнастики. Характерним прикладом  раціонального використання у фітнес-програмах 

сучасних досягнень науково-технічного прогресу є стрімкий розвиток сучасних досягнень є 

стрімкий розвиток нових класів аеробіки, відомих як футбол-аеробіка і тераробіка. 

Фітбол-аеробіка є комплексом різноманітних рухів і статичних поз з опорою на 

спеціальний м’яч з полівінілхлориду з повітряним наповненням тіла діаметром від 45 до 85 см. 

У технології виготовлення цього інвентарю передбачена його різна конфігурація 

(два з’єднаних між собою круглих м’яча, які створюють стійкий овальний рол; м’ячі-стільці з 

чотирма невеликими ніжками; м'ячі з ручками для стрибків “хоп”), а також враховані такі 

особливості, як оптимальна пружність та еластичність матеріалу, перловий колір, аромат, що 

дезодорує, входить до складу матеріалу, і т.д. 

Можливість проведення аеробної частини заняття в положенні сидячи на поверхні м’яча 

діє позитивно на дію на м’язи спини, тазового дна, нижніх і верхніх кінцівок, хребет, основні 

м’язові групи й вестибулярний апарат, уможливлюючи значно розширити контингент тих, що 

займаються аеробними вправами. 

У заняттях фітболом застосовувався спеціальний музичний супровід, темп якого 

визначається характером рухів і ступенем амортизації м’яча з урахуванням індивідуального 

рівня фізичної підготовленості. 

До числа основних вихідних позицій фітбол-тренування входять положення: 

 основне (базове) сидячи; 

 лежачи на животі обличчям вниз; 

 лежачи на мячі з опорою на руки; 

 лежачи на м’ячі обличчям вгору; 

 бічне на м’ячі; 

 “ноги на м’ячі”; 

 лежачи на животі, м’яч притиснутий п’ятками до сідниць. 

У цих позиціях виконуються: вузьконаправлені вправи для косих м’язів живота, м’язів 

плечового пояса, спини, бічних м’язів тулуба та бічної поверхні стегна, а також статодинамічні 

вправи, що використовують м’яч як пружний опір; комплексні вправи на баланс і розвиток 

сили великих м’язових груп; стретчинг для м’язів, що виконували навантаження в основній 

частині заняття.  

Наступний вид аеробіки, який ми застосвували – тераробіка, що містить танцювальні 

рухи, які виконуються в аеробному режимі, у поєднанні із силовою гімнастикою і 

стретчингом. При цьому як амортизатор використовується спеціальна латексна стрічка, що 
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має різний опір і фіксується на кисті й гомілці. Можливе застосування також звичайної 

гумової стрічки. Ритмічний музичний супровід, нескладна хореографія, диференційоване 

обтяжнення стрічок робили заняття тераробікою привабливою й дали змогу здійснювати 

індивідуальний підхід у процесі їхнього виконання.  

Методичні особливості побудови занять оздоровчим фітнесом полягають у послідовному 

поєднанні роботи силового характеру з різноманітними вправами аеробної спрямованості, а 

також стретчингом. Обов’язкова умова – тестування рівня фізичної підготовленості й 

контроль маси тіла тих, що займаються. 

Силове тренування припускає використання різних рухів (жими, тяга, розслаблення 

і т.д.) не тільки з вільними обтяжненнями (штанги, гирі, гантелі), але й на спеціальних 

тренажерах, а також з власною вагою. Комплекси вправ створюються для основних м'язових 

груп з урахуванням “проблемних” зон тіла (сідниці, стегна, живіт, плечовий пояс). 

Застосовуються базові (за участю однієї великої групи м’язів з використанням тренажерів) 

вправи, основні характеристики яких визначаються їхньою цільовою спрямованістю. 

Для збільшення м'язової маси й розвитку силових якостей застосовуються 6-8 повторень 

у підходах з обтяжненнями 80-90°% максимально доступного. Темп середній, час руху штанги 

вгору займає 4 с, вниз – 2 с. Ефективна робота за “принципом піраміди” – 1 підхід 

з 12 повтореннями (розминка), потім 2x8, 2x6 із збільшуваним обтяжненням, 1x10 з 

первинною вагою на приладі. При розвитку силової витривалості час виконання основних фаз 

руху збільшується в 2 рази, кількість повторень від 12 до 18, темп середній. Обтяжнення 

підбирається так, щоб два завершальні повторення проводилися із значним зусиллям. 

Початковий етап занять відбувається за 3-денною програмою з урахуванням тривалості 

відновного періоду (не меншого 48 год.). Оптимальна черговість дії на тренувальні групи 

м’язів наступна: 

1. М’язи живота (у поєднанні з вправами загальної розминки). 

2. М’язи стегна, гомілки. 

3. Грудні м’язи, м’язи спини. 

4. Дельтоподібні м’язи, біцепс і трицепс. 

Для збільшення ефективності силового компонента у фітнесі використовується роздільна 

система тренувань “Спліт”, яка сприяє переважній дії на вибрані групи м’язів у рамках одного 

заняття. 

Один з варіантів 3-денного тренувального режиму за системою “Спліт” на початковому 

етапі має такий вигляд: 

понеділок: м’язи живота, стегон, сідниць, спини; 

середа: м’яза живота, грудей, біцепс, трицепс, м’язи гомілки; 

п’ятниця: м’яза живота, стегон і сідниць, спини, дельтовидні. 

Основні параметри тренувальної роботи силового характеру визначаються з 

урахуванням статі, віку, рівня фізичного стану тих, що займаються, і зберігають свої значення 

впродовж 2–3 місяців. 

Аеробну частину занять оздоровчим фітнесом становлять доступні загальнорозвивальні 

гімнастичні вправи, елементи хореографії, класичного, народного, сучасного танцю, ходьба й 

біг. Логічно підібрані вправи, що освоюються з музичним супроводом без пауз пасивного 

відпочинку, стимулюють діяльність серцево-судинної і дихальної систем, сприяють 

поліпшенню постави, координації й пластичності, формуванню та розвитку найважливіших 

рухових якостей і навичок. 

Діапазон оптимальних навантажень аеробного характеру, що надають ефективну дію в 

оздоровчому фітнесі, коливається в межах 65-85°% максимально доступних вікових 

показників ЧСС. 

Оптимальний рівень розвитку сили й силової витривалості є важливим компонентом 

оздоровчого фітнесу. Разом з цим широко популярні спеціалізовані силові вправи, оформлені 

в окремий вид спорту й відомі під назвою – бодібілдинг (культуризм). 
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Реалізація засобів культуризму у фізкультурно-оздоровчих цілях сприяє підвищенню 

рівня фізичного стану тих, що займаються, усуненню вад їхньої статури, підтримці й 

продовженню працездатності, отриманню задоволення від виконання фізичних вправ. Засоби 

бодібілдингу у нашій експериментальній програмі застосовували переважно хлопці.  

Засоби з арсеналу атлетичної гімнастики також ефективно використовуються при 

реабілітації травм опорно-рухового апарату. 

У бодібілдінгу прийнята наступна класифікація використовуваних засобів: 

1. Базові – вправи з надмірними або помірними обтяженнями. Ці вправи виконуються 

переважно двома кінцівками із залученням до роботи м’язів навколо декількох суглобів, з 

багатьма ступенями свободи; 

2. Формувальні – рухові дії з помірними обтяжненнями з одним ступенем свободи, що 

виконуються, як звичайно, однією кінцівкою із залученням до роботи м’язів одного суглоба 

для їхнього локального розвитку. При цьому використовуються різні початкові й кінцеві 

положення, часто з пронацією і супінацією кінцівки; 

3. Додаткові – у які входять загальнопідготовчі вправи, що належать до техніки різних 

видів спорту. 

У числі основних чинників, що визначають специфіку дії засобів атлетизму, необхідно 

назвати наступні: 

 індивідуальні особливості тих, що займаються (вік, стать, рівень фізичного стану, 

наявність або відсутність досвіду і т.д.); 

 характер вправи (базові, формувальні); 

 режим роботи м’язів; 

 швидкість виконання вправи; 

 величина обтяжнень та інтервал відпочинку; 

 обладнання і снаряди. 

Техніка рухів характеризується відносною простотою і доступністю. Проте деякі вправи 

не можуть виконуватися без попередньої фізичної і технічної підготовки, оскільки розраховані 

на спортсменів, які мають достатньо високий рівень розвитку координаційних здібностей, 

сили й гнучкості. Як завжди, вправи виконуються в середньому або повільному темпі, рідше – 

у швидкому. 

Більшість рухів освоюються тими, що займаються, відразу після демонстрації з 

подальшою їхньою корекцією інструктором або тренером. Навчання базових і формувальних 

вправ повинне проводитися з вагою не більше 50-60°% першого повторного максимуму. 

Заняття культуризмом впливають переважно на розвиток сили, хоча деякі вправи дають 

змогу поєднати розвиток силових показників і гнучкості. Варіюючи величину обтяжнення, 

інтервали відпочинку й швидкість руху, можна розвивати вибухову м'язову силу, силову 

витривалість, удосконалювати механізми внутрішньо- і міжм’язової координації. 

Вправи в культуризмі виконуються як з вільними обтяжненями (штанги, гантелі), так і 

на спеціальних тренажерах, котрі дають змогу виконувати рухи в різних режимах роботи 

м’язів, з різною амплітудою і диференціювати величину навантаження. 

Оцінка ефективності методики фізичної підготовки студентів засобами фізкультурно-

оздоровчих технологій із застосуванням фітнес-програм проводилась шляхом порівняння 

результатів дослідження на початку та в кінці експерименту, а також динаміка результатів 

порівнювались у експериментальних і контрольних групах. Отож саме цей етап був 

спрямований на визначення та обґрунтування показників (результатів) по закінченню 

дослідно-експериментальної роботи. 

Одним з найважливіших завдань педагогічного експерименту було підвищення рівня 

фізичної підготовленості студентів. Тому фізична підготовка розглядалася нами як частина 

процесу фізичного виховання, яка направлена на підвищення функціональних можливостей 

організму, розвиток фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості, координації) 

з одночасним поліпшенням спеціальної фізичної і технічної підготовленості у видах рухової 
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активності, активізації вольових проявів та набуття професійно-прикладних психофізичних 

вмінь і навичок, а в цілому поліпшення стану здоров’я тощо. 

По завершенню експерименту нами проводилось повторне тестування з метою вивчення 

змін показників рівня фізичної підготовленості. Тестування рівня фізичної підготовленості 

проводилось за тією ж методикою що й на констатувальному етапі експерименту.  

Порівняльний аналіз результатів між контрольною і експериментальною групою 

свідчить, що в експериментальній групі високого рівня на 17,5°% більше, ніж у контрольній 

групі; вище за середній – на 21,0°%; середнього – на 1,8°%. Водночас, за результатами нижче 

за середній та низький рівень спостерігаємо зворотну тенденцію. Так, в експериментальній 

групі кількість студентів, які пройшли тестування виявилось на – 22,9°% менше ніж у 

контрольній (нижче за середній рівень) та 17,5°% (низький рівень). 

Для додаткового підтвердження ефективності впровадження відповідної методики, 

завданням якої є підвищення рівня фізичної підготовленості, нами визначалася низка 

показників, які характеризують стан втомлюваності студентів в процесі виконання фізичних 

вправ за тією ж схемою, що й на констатувальному етапі (Рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Розподіл студентів, які входили до контрольної та експериментальної груп,  

за ступенем втомлюваності на кінець педагогічного експерименту 
 

Як видно з діаграми, результати в експериментальній групі значно кращі, що свідчить 

про продуктивність запровадженої методики фізичної підготовки студентів засобами 

фізкультурно-оздоровчих технологій із застосуванням фітнес-програм. Методика фізичної 

підготовки із застосуванням фітнес-програм також перевірялась за самоконтролю оцінки 

фізичного здоров’я студентів. Відповіді студентів контрольної і експериментальної груп 

відповідно до визначених показників та рівнів мають свої відмінності (див. Табл. 6). 
 

Таблиця 6. Показники самоконтролю фізичного здоров’я студентів  

контрольної і експериментальної груп наприкінці експериментального дослідження 

Групи 
Рівні  

Високий Середній Низький 

Контрольна (n=57) 
Абс 5 35 17 

% 8,7 61,4 29,8 

Експериментальна (n=57) 
Абс 24 27 6 

% 42,1 47,4 10,5 
 

На нашу думку, покращення результатів фізичного здоров’я студентів у контрольній 

групі протягом дослідження пов’язане із традиційним навчально-виховним процесом, а в 

експериментальній групі значне покращення вказує на ефективність запропонованої нами 

методики. Нами також встановлено, що найкращих результатів у розвитку фізичної кондиції 

під час занять, студенти досягають лише при максимальному врахуванні динаміки 

навчального процесу їхніх індивідуальних рухових характеристик, соціально-психологічних 

факторів, морфофункціональних здібностей організму, рівня фізичного стану. Це створює 

передумови до самовизначення, самовиховання, саморозвитку й самореалізації студентів у 

різних видах фізкультурної діяльності. 
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Самовизначення, як відомо, ґрунтується на задатках і здібностях молодої людини, що 

зумовлює бажання систематично займатися фізичними вправами. А це означає, що арсенал 

засобів, методів та форм проведення різних видів фізичної культури настільки різноманітний, 

що дає змогу знаходити адекватні розв’язання для використання їх у фізкультурній діяльності 

студентів з урахуванням їхніх індивідуальних психо-фізіологічних особливостей і стану 

здоров’я.  

Висновки. Результати проведеного педагогічного дослідження дозволили зробити 

наступні висновки: 

1. Незадовільний стан здоров’я та фізичної підготовленості населення України, і зокрема 

студентської молоді, спонукали законодавчу владу до радикальних змін у галузі фізичного 

виховання, активного відпочинку та оздоровлення засобами фізичної культури, що має 

поліпшити кризову ситуацію в країні. Однак, велика кількість виданих законів і указів 

стосовно цієї сфери діяльності, досі ще не дала очікуваних результатів. Економічне 

положення, напрям підготовки фахівців та географічне положення вищих навчальних закладів 

вимагають розробки окремих регіональних, авторських програм, а особливість контингенту 

потребує спеціальних досліджень щодо контрольно-нормативної бази. 

2. Аналіз психолого-педагогічної літератури та власні дослідження дають підстави 

стверджувати, що фізичне виховання та загальнодоступний спорт, нетрадиційні методи й 

системи оздоровлення мають посісти особливе місце в кожному навчальному закладі та стати 

обов’язковим атрибутом відпочинку кожного студента на засадах валеології й здорового 

способу життя. Реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту 

передбачають перехід від нової гуманітарної моделі фізичної культури і спорту, коли в центрі 

уваги системи будуть інтереси, потреби та мотиви майбутнього фахівця, що уможливить 

значно активізувати процес самореалізації особистості, утвердить в громадській думці та 

суспільній практиці пріоритетність та високу економічну ефективність оздоровчої рухової 

активності для профілактики захворювань та асоціативної поведінки; модернізувати 

механізми ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту із розв’язанням 

завдань збереження та оздоровлення довкілля. 

3. Констатувальний етап експерименту показав, що студенти дійсно мають середній, а 

іноді й низький рівень фізичної підготовленості, що тим самим зайвий раз підтвердило 

актуальність обраної теми дослідження. Одержані результати вказують на те, що переважна 

більшість студентів не навчились за шкільні роки належним чином використовувати засоби 

фізичного виховання, особливо у вільний від навчання час. Також вони не зовсім добре 

усвідомлюють значення занять фізичними вправами для майбутньої професійної діяльності, 

недостатньо сформована мотивація до таких занять і переважна більшість студентів має 

недостатню фізичну підготовленість. 

4. Основним завданням нашого педагогічного дослідження була розробка та 

удосконалення методики підвищення рівня фізичної підготовленості студентів засобами 

фізкультурно-оздоровчих технологій із застосуванням фітнес-програм та здійснення 

перевірки їх ефективності. Запропоновані фізкультурно-оздоровчі технології мають переваги 

в порівнянні з традиційними формами фізичного виховання. Суть їхня полягає в 

обов’язковості використання основного методу спортивної підготовки – фізичного тренування 

як засобу зміни стану морфофункціональних систем організму людини на основі 

використання механізмів її адаптації до стрес-факторів (фізичних навантажень). Практичним 

проявом фізкультурно-оздоровчих технологій були фітнес-програми із застосуванням 

оздоровчих видів гімнастики (футбол-аеробіка) та видів рухової активності силової 

спрямованості (бодібілдинг). Тобто це ті форми рухової активності, які спеціально 

організовувались у рамках групових занять. Вони мали як оздоровчу спрямованість, так і 

розвивали здатності для вирішення рухових і спортивних завдань. 

5. Після завершення педагогічного експерименту спостерігається суттєве покращення в 

експериментальній групі всіх показників, а саме (ступеня втомлюваності в процесі фізичного 

навантаження та рівень фізичного здоров’я студентів, який визначався за самооцінкою) в 
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порівнянні з контрольною групою. Для з’ясування динаміки зрушень рівнів фізичної 

підготовленості студентів проводився їхній порівняльний аналіз між початком експерименту 

і його завершенням (окремо для контрольної та експериментальної груп). Одержанні 

результати переконливо свідчать про ефективність методики фізичної підготовки студентів 

засобами фізкультурно-оздоровчих технологій із застосуванням фітнес-програм. 

Таким чином, аналіз результатів формувального етапу педагогічного експерименту 

засвідчив позитивний вплив на рівень фізичної підготовленості студентів завдяки 

впровадженню в навчальний процес запропонованої нами відповідної методики. Проведене 

дослідження дозволило науково обґрунтувати необхідність стосовно удосконалення як 

фізичної підготовленості так і підвищити функціональний стан, зменшити втомлюваність, 

підвищити рухову активність та сформувати позитивну мотивацію до фізкультурно-

оздоровчої діяльності у виші. 
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ФІТБОЛ-АЕРОБІКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ 

ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

FIT-BALL AEROBICS AS A MEANS OF FORMING HIGHER EDUCATION STUDENTS’ 

POSITIVE MOTIVATION FOR A HEALTHY LIFESTYLE  

 

 

Обґрунтування актуальності проблеми. Аналіз актуальних досліджень із даної 

теми. Кожна сучасна держава прагне бути високорозвиненою, правовою, демократичною, 

авторитетною країною у світовій спільноті. Це спонукає країну до необхідності вирішувати не 

тільки економічні проблеми, а й турбуватися про розвиток свого народу, передусім, про 

здоров’я майбутнього покоління. Одна з життєво важливих проблем усього людства – це 

збереження і зміцнення здоров’я людини. На сучасному етапі розвитку українського 

суспільства актуальними залишаються питання культурної, духовно збагаченої та фізично 

досконалої особистості, а особливо це стосується студентської молоді. Сьогодні сучасні 

здобувачі вищої освіти України – це генофонд нації, фундамент культурної, інтелектуальної, 

наукової та фізкультурної діяльності нашої країни. Основні причини погіршення здоров’я 

серед студентської молоді можна вважати такі, як недбале відношення до особистої культури 

здоров’я, поширення шкідливих звичок, зневажливе ставлення до власної гігієни тіла, 

некомпетентність людства щодо захворювань як гіподинамія та гіпокінезія, нераціональне 

харчування, погані матеріально-побутові умови та недотримання режиму дня (Галіздра, 2014). 

Всебічний та гармонійний розвиток здобувачів вищої освіти, заснований на нормах, 

цінностях, сенсі життя, змінює адаптивні можливості організму особистості і здійснюється 

через формування здорового способу життя.  

Аналіз досліджень вчених свідчить, що за останнє десятиріччя спостерігається чітка 

тенденція збільшення захворюваності здобувачів вищої освіти різних регіонів України. Так, у 

90°% здобувачів вищої освіти спостерігаються відхилення у стані здоров’я, 50°% − мають 

незадовільний рівень фізичної підготовленості, 18°% − не можуть займатися фізичною 

підготовкою за станом здоров’я. Тільки 11°% здобувачів вищої освіти не мають хронічних 

соматичних захворювань, не більше 7°% мають сприятливий морфологічний статус (Горбуля, 

Горбуля, 2010). 

Сьогодні лише піднімаються заклики бути здоровим, а соціальне суспільство та реальні 

дані свідчать про погіршення здоров’я студентської молоді з кожним роком. Сучасна 

здобувачі вищої освіти – це майбутні батьки і їх здоров’я є гарантією здоров’я та благополуччя 

всієї України. У зв’язку з цим велику роль відіграє вивчення мотивації, вподобань та вимог 

здобувачів вищої освіти в заняттях фітнесом та трендовими видами оздоровчої аеробіки. Це й 

зумовлює необхідність активізації позитивної мотивації здобувачів вищої освіти до здорового 

способу життя.  

Вітчизняні науковці досить ґрунтовно дослідили мотивацію здобувачів вищої освіти до 

здорового способу життя засобами оздоровчої аеробіки (О. Т. Литвин, М. М. Булатова, 

2004,  Т. Ю. Круцевич, 2006, Н. В. Москаленко, 2016; С. В. Трачук, 2016). Сьогодні науковці 

встановили, що в основі здорового способу життя лежить оздоровчо-рекреаційна 

спрямованість передових систем фізичного виховання (В. М. Платонов, 2006; S. N. Blair, 2007; 

М. В. Дутчак, 2009, Н.°О.°Хлус, 2018). 

Погіршення здоров’я здобувачів вищої освіти активізує пошук трендових та популярних 

напрямів серед оздоровчої аеробіки, а особливо це стосується занять з фітбол-аеробіки. 

Таким чином, постає актуальне питання щодо формування у здобувачів вищої освіти 

позитивної мотивації до здорового способу життя засобами фітбол-аеробіки. 

Мета дослідження − теоретично обґрунтувати та експериментально дослідити вплив 

занять з фітбол-аеробіки на формування позитивної мотивації у здобувачів вищої освіти до 

здорового способу життя. 
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Завдання дослідження:  

1. Проаналізувати й узагальнити вітчизняний та світовий досвід з проблеми формування 

позитивної мотивації здобувачів вищої освіти до здорового способу життя засобом фітбол-

аеробіки; 

2. Визначити рівень сформованості мотивації у здобувачів вищої освіти до здорового 

способу життя; охарактеризувати морфо-функціональний стан, фізичний розвиток та 

соматичне здоров’я здобувачів вищої освіти; 

3. Обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність системи роботи з 

формування позитивної мотивації до здорового способу життя засобом фітбол-аеробіки у 

процесі занять з фізичного виховання. 

Відповідно до завдань наукового пошуку використано комплекс взаємопов’язаних 

методів дослідження, об’єднаних в такі групи: 

– теоретичні методи дослідження: аналіз і систематизація науково-методичної 

літератури та інформаційних ресурсів мережі Інтернет для визначення понятійного апарату 

дослідження, сутності та структури таких понять, як здоров’я, ЗСЖ, фітбол-аеробіка; 

– емпіричні методи дослідження: соціологічні методи дослідження (опитування, 

анкетування, самооцінювання), педагогічний експеримент, методи визначення 

морфофункціонального стану, експрес-оцінка рівня фізичного здоров’я (індекси), 

антропометричні методи; 

– методи математичної статистики. 

Експериментальне дослідження здійснено під час занять з фізичного виховання 

Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. На 

констатувальному етапі експерименту взяли участь 100 здобувачів вищої освіти 1-4 курсів 

педагогічних спеціальностей Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. За методом випадкової вибірки на формувальному та контрольному 

етапах експерименту брали участь 40 здобувачів вищої освіти, яких було розділено на 

контрольну групу (КГ, n = 20) та експериментальну групу (ЕГ, n = 20) групи. Здобувачі вищої 

освіти КГ займалися за навчальною програмою для ЗВО, а здобувачі вищої освіти ЕГ 

займалися за навчальною програмою для ЗВО та за спеціальною системою роботи з фітбол-

аеробіки. 

Результати дослідження. Здобувачі вищої освіти в Україні створює важливу частину 

суспільства, яка зайнята своєрідною працею – це навчання. Впродовж останніх років відбулося 

значне збільшення кількості сучасної молоді, які одержують вищу освіту, що позитивно 

впливає не тільки на соціально-економічний розвиток нашої України, але й на створення її як 

демократичної європейської незалежної держави.  

Для самовдосконалення здобувачів вищої освіти необхідно не тільки бажання, а й мотив, 

який заохочує його до дій, вчинків та діяльності. Для того, щоб осмислити мету своєї 

діяльності та співвідносити її з мотивами фізичного самовдосконалення, метою рухової 

активності вона може залишатись, але сутність успіху може змінюватись – мати не тільки 

хорошу фігуру, а й досягти значних показників з вибраного виду спорту, бути матеріально 

забезпеченим, подобатися представникам протилежної статі тощо. 

Своєрідність формування потреби у здоровому способі життя полягає в тому, що 

усвідомлена інформація стає мотивованим спонуканням до виконання фізичних вправ, 

застосовування природних чинників та формування такого способу життя, який сприяв би 

досягненню як особистих, так і громадських цілей. Критерієм ефективності цього процесу має 

бути рівень фізичної працездатності, рівень здоров’я сучасної студентської молоді, і 

суспільної дієздатності (Горбуля, Горбуля, 2010). 

Здоровий спосіб життя – це такий спосіб життєдіяльності, який спрямований на 

збереження й покращення здоров’я майбутнього покоління. Основними компонентами 

здорового способу життя, передусім, є: рухова активність, раціональне харчування, 

правильний сон, оптимальний режим дня, відсутність шкідливих звичок та позитивний 

психоемоційний стан (Дудорова, 2013). 
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Систематичні заняття фізичною культурою та спортом є одним з найважливіших 

чинників, що допомагає покращенню здоров’я здобувачів вищої освіти. Саме завдяки 

фізичному вихованню маємо перспективу створювати у здобувачів вищої освіти бережливе 

ставлення до свого здоров’я та фізичної працездатності, цілісний розвиток фізичних та 

психічних якостей, творче застосовування способів фізичної культури в організації здорового 

способу життя. Фізична культура та спорт на сучасному етапі розвитку нашої країни повинне 

відтворювати нову сходинку в формування позитивного ставлення до занять з фізичного 

виховання, яка допомагає якості спрямованого впливу на визначену особистість згідно її 

потребам (Єфремова, Сапегіна, Довженко, 2016). 

Вступаючи до ЗВО України здобувачі вищої освіти не завжди можуть чітко 

дотримуватися правил здорового спосіб життя, яких вони могли дотримуватися вдома, тому 

кафедри теорії і методики фізичного виховання впроваджують сучасні трендові фітнес-

програми та технології в освітній процес здобувачів вищої освіти. Особливе місце під час 

занять з фізичного виховання займає фітбол-аеробіка.  

На сьогоднішній день, фітбол-аеробіка, вважається одним із основних напрямів 

оздоровчої фізичної культури, яка не тільки розвиває фізичну силу, але й покращує здоровий 

стан організму. В зв’язку з цим, вправи, які використовуються в фітбол-аеробіці, безпечні для 

здоров’я і в той же час дуже ефективні. За рахунок того, що є велика кількість видів аеробіки 

кожна людина може обрати той, який відповідатиме її вікові, статі, стану здоров’я, фізичній 

підготовленості, особистим уподобанням та визначеним цілям (Носко, Гаркуша, 

Воєділова, 2014). 

Велика кількість авторів розглядає можливість та практичність застосовування фітбол-

аеробіки і програм у фізичному вихованні здобувачів вищої освіти. Науковці акцентують, що 

для оцінювання змісту фітбол-аеробіки варто застосовувати особливість найголовнішого 

завдання, яке можливо вирішити в процесі занять фізичного виховання. Саме ця особливість 

застосовується у новітньому вивченні видів фізичного виховання здобувачів вищої освіти 

(Усатова, Цаподой, 2014).  

Велика кількість досліджень відбувалася щодо занять з фітбол-аеробіки, які позитивно 

впливали на фізичний стан організму людини. Це здійснюється в умовах підвищеного 

психоемоційного стану, колективному і музичному супроводі, що зменшує рутинність 

виконання фізичних вправ. Окрім стабілізатора позитивних емоцій, музичний супровід 

виконує функцію характерного лідера, який задає ритм і темп фізичного навантаження на 

організм. Музична програма складається відповідно до принципу “нон-стоп”, тому що в 

практиці аеробіки застосовують методи безперервного тренування, тобто потокове виконання 

фізичних вправ без пауз. Підбір музичних творів на заняттях повинен відповідати характеру й 

віковим особливостям здобувачів вищої освіти (Круцевич, Безверхня, 2010). 

Фітбол-аеробіка може визначати ступінь гармонійності фізичного, психічного, 

соціального стану організму, що має у своєму розпорядженні необхідні можливості для 

забезпечення повсякденної життєдіяльності без зайвої фізичного і психічного навантаження в 

стані гармонії з оточуючім середовищем. Фітбол-аеробіка розглядається як соціокультурне 

явище, що відноситься до предметної сфери фізичної культури, родовим поняттям якої є 

загальнолюдська культура.  

З’ясували, що система методів, заходів, методик виконання вправ з фітбол-аеробіки, 

допомагає у створенні та розробці формування систем, щодо виховання здобувачів вищої 

освіти у здоровому способі життя. Аналіз досліджень вчених показує, які позитивні наслідки 

несе за собою виконання вправ та режимів фітбол-аеробіка. Використання саме фітбол-

аеробіки позитивно впливає на серцево-судинну, дихальну та м’язову систему організму, при 

цьому розвиває координацію рухів. В процесі пошуку концепцій, здатних поміняти створену 

невигідну ситуацію як у плані здоров’я молодого покоління українців, так і в плані 

модернізації фізкультурної освіти, нами був запропоновані заняття з фітбол-аеробіки, 

впровадження яких у систему освіти здобувачів вищої освіти допоможе сформувати здоровий 

спосіб життя (Бобро, 2014). 
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Визначення рівня сформованості у здобувачів вищої освіти позитивної мотивації до 

здорового способу життя, визначення їх фізичного стану.  

Основною проблемою сучасної системи вищої освіти є пошук оптимальних шляхів 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів з високим рівнем конкурентоспроможності в 

умовах ринкової економіки. У зв’язку з цим, адаптація молодих фахівців до нових умов праці 

вимагає від них глибоких професійних знань, умінь до співпраці, стійкої працездатності, 

фізичного здоров’я, які у своїй єдності сприяють високій продуктивності праці. Перед 

закладами вищої освіти поставлено завдання сприяти вихованню у здобувачів вищої освіти 

морально-вольових якостей, поліпшенню їх фізичного і психічного здоров’я (Підлісна, 

Гуска, 2010).  

У вирішенні цього завдання велике значення належить правильній організації процесу 

формування здорового способу життя, що є одним із перспективних напрямів підвищення 

ефективності діяльності здобувачів вищої освіти. Проблема визначення складових програми 

формування здорового способу життя в умовах сьогодення набуває особливого значення ще й 

тому, що життєдіяльність здобувачів вищої освіти в майбутньому буде пов’язана з 

необхідністю розвитку творчого мислення, а це вимагає додаткового вивчення і аналізу 

професійно-прикладних основ фізичного виховання (Пертов, 2009; Бутов, 2012). 

Аналіз програми з фізичного виховання для ЗВО свідчить про те, що вона в цілому 

зорієнтована на вирішення завдань фізичного вдосконалення здобувачів вищої освіти. 

Водночас низький рівень рухової активності, невідповідність рівня фізичної підготовленості 

здобувачів вищої освіти контрольним нормативам з фізичного виховання, значні недоліки у 

створенні певних педагогічних умов управління, котрі не враховують специфіки навчання та 

майбутньої професійної діяльності, гальмують процес формування здорового способу життя 

(Круцевич, 2004). 

Слід зазначити, що не всі ЗВО України забезпечені гідними спортивно-оздоровчими 

базами для повноцінних занять з фізичного виховання та спортом. До того ж, існує негативне 

ставлення здобувачів вищої освіти до занять з фізичного вихованням. Попри удосконалення 

форм проведення та поєднання навчальних і самостійних занять з фізичного виховання 

залишилися колишніми. Правильне поєднання цих форм навчання зможе розвивати не тільки 

фізичні якості та здібності, але й творче мислення здобувачів вищої освіти. Особливого 

значення це набуває для здобувачів вищої освіти педагогічних спеціальностей 

(Магльований, 2006). 

Першочерговим завданням на констатувальному етапі експерименту було встановлення 

чинників впливу на формування здорового способу життя здобувачів вищої освіти, рівня їх 

фізичного стану, а саме таких його компонентів як морфо-функціональний стан, фізичний 

розвиток, соматичне здоров’я та вивчення мотивації. Проведене анкетування виявило, що 

більшість здобувачів вищої освіти (98°%) вважають організовану рухову активність 

потрібною для здоров’я та визначають необхідність турботи про своє здоров’я, навіть коли не 

хворіють. Водночас на думку 50°% здобувачів вищої освіти, щоби бути здоровим достатньо 

не курити та не вживати алкогольних напоїв і наркотиків. Окрім того, 45,5°% здобувачів вищої 

освіти вважають, що для збереження здоров’я слід також дотримуватися дієти, робити 

зарядку, намагатися частіше бути на свіжому повітрі, займатися спортом (бігом, танцями, 

плаванням, спортивними іграми). Разом з тим 70°% здобувачів вищої освіти відзначають, що 

розпочали навчання на першому курсі з середнім рівнем знань про здоровий спосіб життя. 

Водночас 78°% опитаних вважають, що нічого не змінилося в поінформованості про здоровий 

спосіб життя за перший курс навчання.  

Навчальною дисципліною, яка поповнює базу знань про здоровий спосіб життя, 

35°% здобувачів вищої освіти назвали “Безпеку життєдіяльності”, 26°% опитаних відзначили 

в якості такої дисципліни “Фізичне виховання”, а 22 % – “Основи охорони праці”. Окрім того, 

58°% респондентів визначили свій рівень зацікавленості в навчальних заняттях з фізичного 

виховання як середній, 16°% – як високий, 18,8°% – як низький, а у 7,2°% опитаних інтерес до 

занять з фізичного вихованням взагалі відсутній. 
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Слід зазначити, що 97,8°% опитаних здобувачів вищої освіти знають свої ваго-зростові 

дані. Але звертає на себе увагу необізнаність респондентів щодо свого артеріального тиску 

(лише 16°% здобувачів відповіли позитивно). Намагаються дотримуватися режиму 

харчування 58°% опитаних, а майже 42°% респондентів відповіли, що взагалі не слідкують за 

своїм харчуванням. Одночасно 30°% опитаних зізналися, що мають шкідливі звички, а саме: 

курять, вживають алкогольні напої.  

Аналіз відповіді на запитання “Як Ви оцінюєте свій фізичний стан ?” дав змогу з’ясувати, 

що 42,5°% здобувачів вищої освіти визнали свій рівень фізичного стану як середній; 

17,6°% респондентів вказали, що він вищий за середній, 33,9°% – нижчий за середній, 3,7°% – 

низький, і лише 2,3°% вважають показник високим. 

З’ясовано, що основним мотивом, який спонукає здобувачів вищої освіти відвідувати 

навчальні заняття з фізичного виховання є “отримання залікової оцінки” (62,3 %). Решта 

здобувачів вищої освіти (37,7 %) назвали такі основні мотиви відвідування занять з фізичного 

виховання: зміцнення та збереження здоров’я, зняття втоми, поліпшення настрою, 

формування гарної статури, підвищення фізичної працездатності, активізація розумової 

діяльності.  

Варто зазначити, що, окрім занять з фізичного вихованням за розкладом, 

36,5°% здобувачів вищої освіти відповіли, що займаються оздоровчою аеробікою; майже 

26°% – оздоровчим бігом, атлетичною гімнастикою; 22,5°% опитаних віддають перевагу 

спортивними іграми (футбол, волейбол, настільний теніс); 7,5°% здобувачів вищої освіти 

ходять у походи. Не займаються ніякими видами рухової активності близько 7,5°% здобувачів. 

Понад 8 годин на тиждень названим заняттям приділяють 13,9°% респондентів; решта 

86,1°% – від 30 хвилин до 3-х годин. На жаль, ніхто із опитаних не займається загартуванням 

та нетрадиційними методами оздоровлення. 

Водночас 69,8 % здобувачів вищої освіти свій вільний час проводять працюючи за 

комп’ютером, виконуючи практичні завдання; 16,2°% опитаних їздять на велосипеді, 

прогулюються в парку, займаються спортивними іграми; 11,8°% здобувачів вищої освіти 

відвідують культурні заходи, ходять у походи, читають; пасивно відпочивають лише 

2,2°% респондентів. 

За результатами опитування найбільший внесок на формування у молоді прихильності 

до здорового способу життя здійснює Інтернет – 71°% відповідей; 20,4 % опитаних дізнаються 

про користь фізкультурно-оздоровчих занять із засобів масової інформації (телепередач, 

журналів, газет) і лише 8,6°% здобувачів вищої освіти з лекцій дисципліни “Фізичне 

виховання”. Незважаючи на те, що більшість здобувачів вищої освіти вважають потрібною 

організовану рухову активність для поліпшення фізичного стану та визначають необхідність 

піклування про своє здоров’я, більшість переконана, що достатньо позбутися шкідливих 

звичок, дотримуватися здорового харчування, виконувати ранкову гімнастику та частіше бути 

на свіжому повітрі.  

Здобувачі вищої освіти педагогічних спеціальностей мають низку особливостей у 

психічному та соціальному аспектах, тому важливо з’ясувати ці особливості та визначити 

засоби для поліпшення їх фізичного стану. Пильної уваги до себе потребує також складність 

протікання адаптаційних процесів упродовж навчання в умовах ЗВО педагогічного профілю. 

На перший план виходять не лише напружена розумова праця на тлі нервово-емоційного 

навантаження, а також гіподинамія, яка знижує розумову й фізичну працездатність та 

погіршує стан здоров’я (Дубогай, Завидівська, 2012). Саме тому доцільно активізувати 

зусилля для формування у здобувачів вищої освіти мотивації до здорового способу життя 

засобами фітбол-аеробіки. 

Як бачимо, сучасна система фізичного виховання не достатньо залучає здобувачів вищої 

освіти до фізичної активності, а тим самим не зовсім ефективно сприяє формуванню у них 

потреби піклуватися про своє здоров’я. Хоча загальновідомо, що головною метою і 

завданнями фізичного виховання та фізкультурно-масової роботи у ЗВО є підвищення рівня 
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соматичного здоров’я, фізичного розвитку, подолання негативних соціальних явищ серед 

сучасних здобувачів вищої освіти, формування особистості майбутнього педагога, фахівця. 

Самооцінювання стану здоров’я здобувачів вищої освіти 

Результати проведеного анкетного опитування за методикою В. П. Войтенка свідчать: 

тільки одна першокурсниця (2 %) оцінила стан свого здоров’я як ідеальний, як добрий – 38 %, 

посередній – 28 %, задовільний – 32 %, незадовільний – жоден здобувач вищої освіти (Табл. 1).  

 

Таблиця 1. Стан здоров’я здобувачів вищої освіти (за методикою В. П. Войтенка, n = 100) 

 

Курс 

Стан здоров’я (кількість випадків, %) 

Ідеальний 

(0-3 бала) 

Добрий 

(4-7 балів) 

Посередній 

(8-13 балів) 

Задовільний 

(14-20 балів) 

Незадовільний 

(21-27 балів) 

1 1/2 19/38 14/28 16/32 – 

2 – 10/20 16/32 20/40 4/8 

3 – 3/6 16/32 24/48 7/14 

4 – 3/6 14/28 24/48 9/18 

Примітки: у чисельнику – кількість здобувачів вищої освіти, у знаменнику – відсотки, за 

якими здобувачі вищої освіти оцінили свій стан здоров’я. 

 

З кожним наступним роком навчання у ЗВО здобувачі вищої освіти відзначали 

погіршення стану свого здоров’я. Так, на 2-му курсі як ідеальний стан не оцінив жоден 

здобувач вищої освіти, як добрий – 20 %, посередній – 32 %, задовільний – 40 %, 

незадовільний – 8 %. Більш реально оцінили своє здоров’я здобувачі вищої освіти старших 

курсів. Ідеальним стан свого здоров’я на 3-му курсі не визнав ніхто, добрим – 6 %, 

посереднім – 32 %, задовільним – 48 %, незадовільним – 14 % здобувачів вищої освіти.       

На 4-му курсі за цією шкалою оцінили стан свого здоров’я відповідно: 6 %, 28 %, 48 % і 

18 % респондентів.  

За результатами анкетування нами виділено 4 групи захворювань: серцево-судинної 

системи; психічні захворювання; захворювання центральної нервової системи; захворювання 

системи травлення.  

Як бачимо з отриманих даних, у здобувачів вищої освіти, що проходили анкетування, 

найчастіше спостерігаються порушення у роботі серцево-судинної системи і психічні 

відхилення.  

Тому логічно було дослідити ступінь ризику розвитку серцево-судинних захворювань у 

цих же здобувачів вищої освіти за методикою С. О. Душаніна. За оцінюванням здобувачі 

вищої освіти 1-го курсу ризик розвитку захворювань серцево-судинної системи відсутній 

у 22 %, 18 % – 2-го курсу, 14 % – 3-го курсу і 8 % здобувачів вищої освіти 4-го курсу. 

Мінімальний ризик – 50 %, 52 %, 48 % і 46 % здобувачів вищої освіти відповідних курсів. 

Виражений ризик – у 24 % здобувачів 1-го курсу, 22 % – 2-го курсу, 24 % – 3-го та 28 % –         

4-го курсів. Явний ризик відчувають 4 % здобувачів 1-го і 2 % 2-го курсів, 8 % – 3-го і 8 %       

4-го курсів. Максимальний ризик виявлений тільки у трьох здобувачів 2-го та 3-го курсів 

(Табл. 2).  

 

Таблиця 2. Оцінювання ступеня ризику можливого розвитку серцево-судинних захворювань 

здобувачів вищої освіти (за методикою С. О. Душаніна, n = 100) 

 

Курс 
Стан здоров’я (кількість випадків, %) 

Ризик 

відсутній 

Ризик 

мінімальний  

Ризик 

виражений 

Ризик  

явний 

Ризик 

максимальний  

1 11/22 25/50 12/24 2/4 – 

2 9/18 26/52 11/22 1/2 3/6 

3 7/14 24/48 12/24 4/8 3/6 

4 9/18 23/46 14/28 4/8 – 

Примітки: у чисельнику – кількість здобувачів вищої освіти, у знаменнику – відсотки.  
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Всі здобувачі вищої освіти, які мали виражений і максимальний ризик можливого 

розвитку серцево-судинних захворювань, були вилучені з подальшої участі в 

експериментальному дослідженні. Крім того, зіставлення отриманих результатів із даними 

лікарського контролю засвідчило, що результати самооцінювання здобувачів вищої освіти 

власного здоров’я у понад 80 % випадків були або завищеними, або заниженими порівняно з 

реальними показниками стану здоров’я. 

Співставлення даних анкетного опитування з результатами проведених обстежень 

дозволяють констатувати, що суб’єктивна думка сучасних здобувачів вищої освіти про власне 

фізичне здоров’я статистично значимо (р < 0,05) вище від об’єктивного оцінювання. Таке 

положення є природним для даного вікового періоду. 

За результатами медичного огляду здобувачів вищої освіти встановлено, що найчастіше 

спостерігаються хронічні захворювання органів дихання. Вони посідають визначальне місце 

впродовж усього терміну навчання здобувачів у ЗВО і вимагають серйозного спостереження і 

профілактичного лікування.  

В цілому для здобувачів вищої освіти характерний слабкий функціональний стан 

серцево-судинної системи. Серед цих захворювань найчастіше спостерігаються запалення 

м’язів серця (міокардит), ревматичні етіології, ревматичне пошкодження клапанів серця, 

вроджені пороки серця. За період навчання у ЗВО педагогічного профілю серед здобувачів 

збільшилася кількість осіб із міопією високого ступеня. Це порушення стану здоров’я нерідко 

посідає 3-4 місце в структурі захворювань після гострих респіраторних і серцево-судинних.  

Серед інших хронічних захворювань спостерігаються хвороби опорно-рухового апарату, 

нерідко сколіоз, що вже важко лікувати в цьому віці, захворювання органів дихання, шкіри, 

нервової системи.  

За результатами проведених досліджень стану здоров’я всіх здобувачів вищої освіти 

було розподілено на окремі, згідно з нозологією захворювання, медичні групи для занять з 

фізичного виховання. Зауважимо, що кількісний склад медичних груп здобувачів вищої освіти 

Глухівського національного педагогічного університету з кожним роком збільшується.  

Як показали результати дослідження (Табл. 3), стан здоров’я здобувачів вищої освіти 

вимагає негайного покращення матеріального стану та роботи лікувальних закладів, які 

забезпечують лікувальну, профілактичну, санітарно-гігієнічну службу в закладах вищої 

освіти.   

 

Таблиця 3. Розподіл здобувачів вищої освіти у 2021-2022 н. р. за медичними групами 

Групи 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

 

Основна 

кількість % кількість % кількість % кількість % 

40 80 34 68 30 56 28 54 

Підготовча 2 4 6 12 6 16 4 10 

Спеціальна медична 6 12 8 16 12 24 18 36 

Тимчасово звільнені 2 4 2 4 2 4 – – 

 

Крім того, на нашу думку, доцільним буде всебічне ознайомлення здобувачів вищої 

освіти із основами фізичної культури як з теоретичного, так і практичного напряму: знання з 

ЛФК, валеології, володіння практичними навичками з діагностики розвитку та корекції 

фізичного стану. Заняття фізичною культурою і спортом спонукають до свідомого 

самостійного вивчення літературних джерел із цих питань. Вивчення теоретичних питань 

також може привести до постійних, осмислених занять фізичною культурою, оскільки, 

свідомо оволодіваючи здобутками фізичної культури, гігієни здоров’я, здобувачі вищої освіти 

стають повноцінними особистостями. У цьому процесі мають узгоджено діяти викладач і 

здобувач, оскільки педагог виступає посередником між культурою здоров’я та особистістю.  
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Аналіз отриманих результатів анкетування дозволив встановити значення фізичної 

культури в житті здобувачів вищої освіти загалом і в професійній діяльності, зокрема такі 

моменти:  

по-перше, необхідність занять фізичною культурою і спортом існує впродовж усього 

життя людини, хоча явний результат впливу буває помітний не відразу, принаймні здобувачі 

вищої освіти не завжди усвідомлюють, що дає їм фізична культура і спорт. Хоча пізніше вони 

починають бачити різницю між власним самопочуттям у періоди, коли займалися фізичними 

вправами і коли ігнорували їх;  

по-друге, важливість фізичної підготовки здобувачів вищої освіти обумовлена і проявом 

нового часу, хоча гарна фізична форма цінувалася за всіх часів, однак на даному етапі розвитку 

країни як європейської вона має найважливіше значення для здобувачів вищої освіти цього 

віку і сьогоднішніх пріоритетів. На сучасному етапі, коли країні потрібна молода робоча сила, 

що здатна була б допомогти їй відродитися, відновити і підвищити рівень економіки, все 

більшого значення набуває фізична форма і здоров’я здобувачів вищої освіти;  

по-третє, заняття фізичною культурою і спортом дає здобувачам вищої освіти не тільки 

почуття фізичної досконалості, але і додає їм сили духу, підвищує рівень морально-вольових 

якостей людини, що так необхідно в умовах сьогодення.  

Таким чином, в умовах низької якості медичного обслуговування сучасних здобувачів 

вищої освіти й відсутності у них достатнього рівня знань із валеології фізична культура 

виступає засобом відновлення і зміцнення здоров’я організму, підвищує морфо-

функціональний стан та покращує фізичний розвиток. 

Оцінювання фізичного розвитку, рівня соматичного здоров’я та морфо-

функціонального стану здобувачів вищої освіти 

Сьогодення характеризується низьким рівнем здоров’я молоді в Україні. Статистичні 

дані вказують на стійку тенденцію зниження рівня здоров’я та фізичного стану здобувачів 

вищої освіти у процесі оволодіння обраною професією.  

Середньостатистичні значення морфологічних параметрів фізичного розвитку та морфо-

функціонального стану здобувачів вищої освіти дають загальне уявлення про стан фізичного 

розвитку та його відповідність віковим нормам. Дані фізичного розвитку та морфо-

функціонального стану здобувачів вищої освіти представлені в Таблиці 4.  

 

Таблиця 4. Показники фізичного розвитку та морфофункціонального стану  

здобувачів вищої освіти, (n = 100) 

Показники  

 

Статистичні величини 

Х Σ m V 

Довжина тіла, см  167,26 4,86 0,54 2,91 

Маса тіла, кг  58,28 5,30 0,59 9,10 

ЧСС у спокої, уд.·хв.-1  76,79 3,51 0,39 4,57 

Сила кісті, кг  24,09 1,81 0,20 7,50 

АТ систолічний, мм рт. ст.  119,15 5,08 0,56 4,26 

АТ діастолічний, мм рт. ст.  72,61 6,57 0,73 9,06 

ЖЄЛ, л  2,64 0,22 0,02 8,24 

ОГК, см  85,43 2,19 0,24 2,56 

 

Результати дослідження свідчать, що середній показник довжини тіла здобувачів вищої 

освіти знаходиться у межах вікової норми. Однак, показник окружності грудної клітки 

знаходиться на низькому рівні. 

Аналіз показників серцево-судинної системи здобувачів вищої освіти свідчить, що 

артеріальний тиск знаходиться в межах норми, а середній показник частоти серцевих 

скорочень дещо перевищує норму.  

Показник життєвої ємності легенів здобувачів вищої освіти знижений, але знаходиться в 

межах норми.  
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Дослідження фізичного розвитку здобувачів вищої освіти свідчить, що обстежені є 

однорідними за більшістю показників: довжини тіла (V=2,91 %), частоти серцевих скорочень 

(V = 4,57 %), окружності грудної клітки (V = 2,56 %), систолічного артеріального тиску 

(V = 4,26 %), індексу маси тіла (V = 8,42 %), життєвої ємності легенів (V = 2,56 %), 

динамометрії кисті (V = 7,50 %), діастолічного артеріального тиску (V = 9,06 %), маси тіла 

(V = 9,10 %).  

Визначення рівня соматичного (фізичного) здоров’я проводилось за експрес-оцінкою 

соматичного здоров’я за методикою Г.°Л.°Апанасенка.  

Рівень соматичного здоров’я оцінювався за наступними показниками: індекс маси тіла, 

життєвий та силовий індекси, індекс Робінсона, час відновлення частоти серцевих скорочень 

(ЧСС) після дозованого фізичного навантаження. Результати представленні у Таблиці 5. 

 

Таблиця 5. Показники соматичного здоров’я здобувачів вищої освіти, (n = 100) 

Показники  Статистичні величини 

Х Σ m V 

Життєвий індекс, ум. од.  45,53 3,92 0,43 8,62 

Силовий індекс (динамометрія), %  41,61 4,50 0,50 10,81 

Індекс Робінсона, ум. од.  91,46 5,11 0,56 5,59 

Індекс маси тіла, кг·см-1  348,40 29,33 3,24 8,42 

Індекс Руф’є, ум. од  11,65 2,99 0,33 25,70 

 

Аналіз показників соматичного здоров’я здобувачів вищої освіти вказує на те, що 

більшість здобувачів вищої освіти мають низький та нижче за середній рівні соматичного 

здоров’я.  

Відсоткове співвідношення індексів соматичного здоров’я здобувачів вищої освіти 

представлено в Таблиці 6. 

 

Таблиця 6. Відсоткове співвідношення індексів соматичного здоров’я  

здобувачів вищої освіти, (n = 100) 

Показники  

 

Рівні індексів 

низький нижче за середній середній вище за середній 

Життєвий індекс  19,4 33,0 41,5 6,1 

Силовий індекс (динамометрія) 50,0 47,6 2,4 – 

Індекс Робінсона  – 47,6 41,5 10,9 

Росто-ваговий індекс  – 45,2 45,1 9,7 

Індекс Руф’є  19,5 47,6 32,9 – 

Індекс фізичного здоров’я  70,7 25,6 3,7 – 

 

Життєвий індекс є важливим критерієм резерву функцій зовнішнього дихання і 

визначається відношенням показника життєвої ємності легень (ЖЄЛ) до маси тіла. За даними 

нашого дослідження середнє значення ЖЄЛ знаходиться в межах вікової норми, але 

показники життєвого індексу у процентному співвідношенні від загальної кількості 

обстежених склали 33°% і 19,4°% у здобувачів вищої освіти, що відповідає нижчому за 

середній та низькому рівням відповідно. Результати дослідження силового індексу вказують 

на те, що 50°% і 47,6°% здобувачів вищої освіти мають відповідно “низький” та “нижче 

середнього” рівні розвитку м’язової сили рук.  

Індекс Робінсона є показником резерву та економічності діяльності серцево-судинної 

системи. У відсотковому співвідношенні 47,6°% здобувачів вищої освіти мають показники 

“нижче середнього”. Середній рівень цього показника мають 41,5 % здобувачів вищої освіти, 

решта 13,5 % здобувачів вищої освіти мають високий рівень.  
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Визначення відповідності показників довжини і маси тіла засвідчило, 

що 45,2 % здобувачів вищої освіти мають надмірну вагу, що відповідає показнику нижче 

середнього рівня. 

Результати дослідження за показниками проби Руф’є свідчать, що 19,5 % і 

47,6 % здобувачів вищої освіти мають “низький” і “нижче середнього” рівні відповідно. 

“Середній” рівень мають 32,9 % здобувачів вищої освіти. Оцінювання рівня соматичного 

здоров’я проводилось за сумарною кількістю балів, що відповідали розрахованим показникам 

і визначались функціональні класи від “низького” до “високого”.  

Результати відсоткового співвідношення експрес-оцінки соматичного здоров’я 

здобувачів вищої освіти за методикою Г.°Л.°Апанасенка представлені у Таблиці 7.  

 

Таблиця 7. Відсоткове співвідношення рівня соматичного здоров’я здобувачів вищої освіти 

за методикою Г.°Л.°Апанасенка, (n = 100) 

Рівень соматичного здоров’я 

Низький Нижче за середній Середній Вище за середній Високий 

70,7 % 25,6 % 3,7 % – – 

 

Підсумовуючи бали за кожним показником соматичного здоров’я, ми отримали такі 

результати: низький рівень мають 70,7 % здобувачів вищої освіти; нижче за середній 

мають 25,6 %; середній рівень соматичного здоров’я мають 3,7°% здобувачів вищої освіти. 

Аналіз результатів констатувального етапу експерименту дозволяє зробити висновки, що 

більшість здобувачів вищої освіти мають низький рівень фізичного розвитку та 

індивідуального соматичного здоров’я. 

Обґрунтування системи роботи з формування у здобувачів вищої освіти позитивної 

мотивації до здорового способу життя засобом фітбол-аеробіки 

Результати констатувального етапу експерименту свідчать, що обов’язкові заняття з 

фізичного виховання у ЗВО не можуть в повній мірі забезпечити реалізацію основних завдань 

з фізичного виховання. Здобувачі вищої освіти мають низький рівень позитивної мотивації до 

здорового способу життя, фізкультурно-оздоровчої діяльності, фізичного розвитку та стану 

соматичного здоров’я. Тому необхідною умовою вирішення даних завдань є залучення до 

різних форм фізкультурно-оздоровчої роботи. Одним із перспективних шляхів є заняття з 

фітбол-аеробіки. Однак потребує наукового обґрунтування система роботи з формування 

позитивної мотивації до здорового способу життя засобом фітбол-аеробіки. 

На підставі отриманих результатів, які вказують на те, що більшість здобувачів вищої 

освіти мають низький рівень соматичного здоров’я, фізичного розвитку, низьку мотивацію, 

відсутність інтересу до занять фізичною культурою, нами було розроблено систему роботи з 

формування позитивної мотивації до здорового способу життя у здобувачів вищої освіти 

засобом фітбол-аеробіки. 

Розроблена нами система роботи об’єднала основні позиції підвищення у здобувачів 

вищої освіти мотивації, інтересу, формування ціннісного ставлення до здорового способу 

життя засобом фітбол-аеробіки. Система роботи включає передумови самовдосконалення та 

соціалізації, мету, завдання, етапи формування позитивної мотивації до здорового способу 

життя засобом фітбол-аеробіки. Вона спрямована на формування стійкої мотивації, 

самоорганізації, самодисципліни, самоосвіти, особистості здобувачів вищої освіти до 

здорового способу життя засобом фітбол-аеробіки. 

Система роботи розроблена з метою формування ціннісного ставлення у здобувачів 

вищої освіти до здорового способу життя як основних передумов стимулювання мотивації 

засобом фітбол-аеробіки. Реалізація системи роботи включала вирішення певних завдань: 

формування позитивної мотивації до здорового способу життя, підвищення рівня соматичного 

здоров’я, покращення фізичного розвитку та морфо-функціонального стану, забезпечення 
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підготовленості до професійної діяльності, освоєння здобувачами вищої освіти теоретичних 

знань з основ використання фізичних вправ в процесі занять фітбол-аеробікою.  

Система роботи з формування позитивної мотивації у здобувачів вищої освіти до 

здорового способу життя засобом фітбол-аеробіки складається з трьох етапів: освітній, 

практичний і контрольний (Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Система роботи з формування у здобувачів вищої освіти позитивної мотивації  

до здорового способу життя засобом фітбол-аеробіки 

 

Освітній етап та його завдання:  
− підвищення теоретико-методичних знань зі здорового способу життя;  

− самостійне використання інформаційних засобів для самоосвіти та самовдосконалення.  

Вирішення освітніх завдань здійснювалось у процесі проведення теоретичних занять. 

Для підвищення якості освітнього процесу з теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти 

нами використовувались інтерактивні методи навчання, у процесі реалізації яких 

моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного вирішення, 

застосовуються рольові ігри. 

Для підвищення ефективності теоретичних занять з формування позитивної мотивації до 

здорового способу життя засобом фітбол-аеробіки в експериментальній групі нами були 

запропоновані такі інтерактивні методи навчання: міні-лекції, метод “презентації”, дискусія та 

“мозковий штурм”. 

Основна мета впровадження цього методу – це формування вміння аналізувати 

навчальну інформацію, творчо підходити до освоєння навчального матеріалу, створення умов 

для професійного розвитку кожного здобувача вищої освіти.  

Тематика лекційних занять для формування позитивної мотивації до здорового способу 

життя засобом фітбол-аеробіки була наступною:  

– “Сучасні фітнес-технології у фізичному вихованні здобувачів вищої освіти”;  

Система роботи з формування у здобувачів вищої освіти позитивної мотивації до 

здорового способу життя засобом фітбол-аеробіки 

Освітній етап Практичний етап Контрольний етап 

- підвищення 

теоретико-методичних 

знань зі здорового 

способу життя;  

- використання 

інформаційних засобів 

для самоосвіти та 
самовдосконалення. 

 

- формування 

практичних умінь і 

навичок комплексного 

використання фітбол-

аеробіки; 

- робота з 

формування ЗСЖ на 

навчальних заняттях і 

вдома. 

 

- підвищення рівня 

соматичного здоров’я, 

морфо-функціонального 

стану та фізичного 

розвитку засобами 

фітбол-аеробіки; 

- контроль рівня 

теоретичної 
підготовленості. 
 

Інтерактивні методи навчання міні-лекції 

 

метод 

“презентації” 
 

дискусія “мозковий 

штурм” 
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– “Основи здорового способу життя”;  

– “Фітбол-аеробіка – один із видів оздоровчої аеробіки”;  

– “Фізичні навантаження під час занять з фітбол-аеробіки”; 

– “Контроль та самоконтроль фізичного стану під час занять з фітбол-аеробіки”. 

При проведенні лекційних занять нами використовувався інтерактивний метод 

“презентації”, основною метою якого було ефективне засвоєння здобувачами вищої освіти 

нового матеріалу, підвищення пізнавальної активності, формування позитивної мотивації, 

ціннісного ставлення та стійкого інтересу до самоосвіти в галузі здорового способу життя. 

Крім того, цей метод широко використовувався серед здобувачів вищої освіти у самостійній 

підготовці до теоретичних занять. Час, який відводився для однієї презентації, складав             

15-20 хв. Підготовка презентації використовувалась, як підготовка домашнього завдання.  

Дискусія – форма колективного обговорення, мета якої виявити істину через зіставлення 

різних поглядів, правильне розв’язання проблеми. Під час такого обговорення виявляються 

різні позиції, а емоційно-інтелектуальний поштовх пробуджує бажання активно мислити.  

“Мозковий штурм” – основна ідея полягає в умінні відокремити генерацію ідеї від 

критики (мрійника від критика) та вибирати найбільш доцільні рішення вирішення завдань. 

“Мозковий штурм” – це одна з найпопулярніших форм проведення дискусії, яка полягає в 

тому, що всі учасники вільно висловлюють свої думки з приводу розв’язання певної задачі. 

Ніхто з учасників не може обговорювати, критикувати чи підтримувати ідеї інших.  

У процесі такої дискусії можна вислухати велику кількість пропозицій з вирішення 

певної проблеми і в кінцевому варіанті вибрати найоптимальніше рішення. Тривалість цього 

методу складала 7-10 хв. Тематичні напрямки: форми активного дозвілля; поняття вільного 

часу; чинники, що впливають на здоровий спосіб життя.  

Практичний етап та його завдання:  
− формування практичних умінь і навичок комплексного використання фітбол-аеробіки 

як засобу покращення позитивної мотивації до здорового способу життя;  

− робота з формування ЗСЖ на навчальних заняттях під керівництвом викладачів і 

самостійно вдома. 

Основу мотивації оволодіння здоровим способом життя складало ознайомлення 

здобувачів вищої освіти з фітбол-аеробікою, станом здоров’я і фізичної готовності здобувачів 

вищої освіти, їх дійсний стан соматичного здоров’я, фізичного розвитку та морфо-

функціонального стану. 

ЧСС на заняттях фітбол-аеробікою розраховувалась згідно рекомендацій Л.°Іващенко, 

Т.°Круцевич (2008) у відповідності до рівня фізичного стану. ЧСС на заняттях силової 

спрямованості визначалась параметрами величини опору за кількістю максимально доступних 

повторень.  

Контрольний етап та його завдання:  

− підвищення рівня соматичного здоров’я, морфо-функціонального стану та фізичного 

розвитку засобами фітбол-аеробіки.  

− контроль рівня теоретичної підготовленості.  

Аналіз результатів дослідницько-експериментальної роботи щодо формування у 

здобувачів вищої освіти позитивної мотивації до здорового способу життя засобом 

фітбол-аеробіки  

Порівняння результатів відповідей здобувачів вищої освіти КГ до та після експерименту 

свідчить, що збільшилась кількість здобувачів вищої освіти на 11,7 %, у яких підвищився 

інтерес до занять з фізичного виховання, але більшість з них продовжують вважати фізичне 

виховання не обов’язковою дисципліною. Кількість здобувачів вищої освіти ЕГ, які вважають, 

що фізичне виховання має бути обов’язковою дисципліною, змінилася на краще з 12,4°% до 

експерименту до 22,0°%.  

Аналіз отриманих результатів відповідей здобувачів вищої освіти КГ дозволяє 

відзначити, що 46,4°% респондентів не змінили свого ставлення до фізичного виховання та 

продовжують вважати “Фізичне виховання” необов’язковою дисципліною.  
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Про ефективність запропонованої системи роботи свідчать результати тестування 

теоретичної підготовленості здобувачів вищої освіти до та після педагогічного експерименту 

(Табл. 8).  

Отримані дані дозволяють зробити висновок, що позитивні зміни відбулися як в КГ, так 

і в ЕГ. Найбільше покращення показників спостерігається в ЕГ. Якщо до педагогічного 

експерименту жоден з здобувачів вищої освіти не зміг отримати “добре” (75-89 балів) та 

“відмінно” (90-100 балів), то після педагогічного експерименту 56,7 % – здобувачів вищої 

освіти відповіли на оцінки “добре” і “відмінно”. А здобувачі вищої освіти, які відповіли на 

оцінку “незадовільно” (0-34 бали) і (35-59 балів) не виявлено. В ЕГ значно збільшилась 

кількість здобувачів вищої освіти, які відповіли на оцінку “задовільно” (60-74 бали) 

з 7,9°% до 29,3°%. 

 

Таблиця 8. Оцінювання теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти КГ та ЕГ  

до та після педагогічного експерименту (%) 

Групи Етап 

дослідження 

Бали 

(0-34) (35-59) (60-74) (75-89) (90-100) 

КГ (n = 20) 
до експерименту 26,9 % 66,2 % 79,9 % – – 

після експерименту 19,8 % 47,8 % 29,3 % 3,1 % – 

ЕГ (n = 20) 
до експерименту 27,3 % 65,7 % 7,0% – – 

після експерименту – – 3,9% 58,3 % 37,8 % 

 

Отримані дані свідчать, що розроблена система роботи сприяла формуванню 

особистісного росту здобувачів вищої освіти в процесі формування позитивної мотивації.  

Дослідження особливостей позитивної мотивації здобувачів вищої освіти до занять з 

фізичного виховання до та після педагогічного експерименту показало, що на початку 

педагогічного експерименту основним мотивом відвідування занять з фізичного виховання 

для здобувачів вищої освіти КГ та ЕГ був мотив отримання заліку (75,3 % та 

74,9 % відповідно). Результати зміни мотивів до відвідування занять з фізичного виховання 

представлено у Таблиці 9.  

 

Таблиця 9. Мотиви відвідування занять з фізичного виховання здобувачами вищої освіти  

до та після педагогічного експерименту (%) 

Мотиви 
ЕГ (n = 20) КГ (n = 20) 

До Після До Після 

Отримання заліку 75,3°% 46,3°% 74,9°% 63,7°% 

Укріплення здоров’я 60,7°% 65,3°% 62,4°% 66,2°% 

На професійному рівні організація занять 9,9°% 32,7°% 10,4°% 15,9°% 

Отримання додаткових консультацій 

з фізичного виховання 
7,1°% 29,4°% 7,3°% 10,6°% 

Модний напрямок 12,9°% 9,3°% 13,1°% 14,3°% 

Спілкування с друзями 27,1°% 37,7°% 26,9°% 30,1°% 

 

Порівняльний аналіз отриманих результатів до та після педагогічного експерименту 

вказує на те, що в ЕГ значно зменшилась кількість здобувачів вищої освіти на 28,6°%  

(з 74,9°% до 46,3°%), які вважають основним мотивом відвідування занять з фізичного 

виховання “отримання заліку”. В КГ спостерігається аналогічна тенденція, відбулось 

зменшення кількості здобувачів вищої освіти на 11,2°% (з 74,9°% до 63,7°%).  

Також значні зміни у здобувачів вищої освіти ми відмічаємо у сформованості таких 

мотивів, як: “отримання додаткових консультацій з фізичного виховання” в ЕГ кількість 

здобувачів вищої освіти збільшилась з 7,1°% до 29,4°%, в КГ – з 7,3°% до 10,6°%; “гарна 
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організація занять” в ЕГ – з 9,9°% до 32,7°%. Зміни у мотиві “спілкування с друзями”, який 

вказує на прагнення до соціалізації, свідчить, що кількість респондентів в ЕГ збільшилась 

на 13,6 % здобувачів вищої освіти (з 27,1°% до 40,7°%), у КГ – на 4,5°% (з 26,9°% до 31,4°%).  

У значимості мотиву “модний напрямок” спостерігається тенденція до зниження 

кількості здобувачів вищої освіти в ЕГ на – 36°% (з 12,9°% до 9,3°%), тоді як у КГ ми 

відзначаємо тенденцію до підвищення на – 1,2°% (з 13,1°% до 14,3°%). Це вказує на те, що 

здобувачі вищої освіти ЕГ почали сприймати фізичне виховання як життєво важливу цінність 

і мають більш виражену потребу у фізичному вдосконаленні та підвищенні фізичної 

підготовленості.  

Мотиви, які спонукають здобувачів вищої освіти КГ та ЕГ до занять з фізичного 

виховання до та після педагогічного експерименту представлено у Таблиці 10.  

Отримані результати анкетування вказують на те, що перше місце в рейтингу здобувачів 

вищої освіти обох груп надано мотиву “вдосконалення форми тіла”, в ЕГ кількість 

респондентів збільшилась з78,6°% до 82,4°%, у КГ – з 77,3°% до 81,9°%. На другій позиції 

майже без змін залишається мотив “укріплення здоров’я”, в ЕГ кількість здобувачів вищої 

освіти збільшилась з 60,7 % до 65,3°%, у КГ – з 62,4°% до 66,2°%. Такий мотив, як “досягнення 

спортивних результатів”, на початку педагогічного експерименту у здобувачів вищої освіти 

ЕГ був на п’ятому місці, його обрали 11,4°% респондентів, а після експерименту цей мотив 

перемістився на третє місце, перевагу йому надали 53,4°% здобувачів вищої освіти. 

Сформованість обраного мотиву вказує на те, що у здобувачів вищої освіти ЕГ підвищилась 

потреба у фізичному самовдосконаленні та прагненні до успіху.  

 

Таблиця 10. Мотиви, які спонукають здобувачів вищої освіти до самостійних занять 

фізичною культурою і спортом до та після експерименту (%) 

Мотиви 
ЕГ (n = 20) КГ (n = 20) 

До Після До Після 

Зміцнення здоров’я 60,7°% 65,3°% 62,4°% 66,2°% 

Розвиток рухових якостей 10,1°% 36,7°% 9,8°% 12,1°% 

Досягнення спортивних результатів 11,2°% 53,4°% 11,8°% 19,7°% 

Активний відпочинок 21,3°% 51,3°% 22,1°% 28,6°% 

Вдосконалення тіло будови 78,6°% 82,4°% 77,3°% 81,9°% 

Уміння переключитися з розумової діяльності 28,6°% 49,4°% 29,9°% 33,9°% 

 

У здобувачів вищої освіти КГ мотив “досягнення спортивних результатів” у 

відсотковому співвідношенні відповідей респондентів змінився на краще, але за рейтингом 

залишився на п’ятому місці (зміни відбулись з 11,8°% до 19,7°%), що свідчить про низьку 

потребу у фізичному самовдосконаленні. На четвертому місці в ЕГ залишився мотив 

“активний відпочинок”, кількість здобувачів вищої освіти, які обрали цей мотив зросла з 

21,3°% до 51,3°%, що говорить про підвищення уваги здобувачів вищої освіти до активного 

способу життя після проведення експерименту. У здобувачів вищої освіти КГ до експерименту 

цей мотив відмітили 22,8°% респондентів, а після – 28,6°% здобувачів вищої освіти. Відбувся 

приріст відсотку здобувачів вищої освіти ЕГ, які обрали мотив “уміння переключитися з 

розумової діяльності”, який займає п’яте місце у рейтингу мотивів, з 29,9°% до 33,9°%. 

У КГ цей мотив знаходиться на четвертому місці, кількість здобувачів вищої освіти зросла 

з 28,6°% до 49,4°%. Останнє місце здобувачів вищої освіти обох груп надали мотиву “розвиток 

рухових якостей”, але у здобувачів вищої освіти ЕГ відмічається більш виражена 

сформованість цього мотиву, його рейтинг зріс з 10,1°% до 36,7°% опитаних, тоді як у КГ 

лише з 9,8°% до 12,1°%. Порівняння отриманих результатів анкетування досліджуваних груп 

вказують на те, що у здобувачів вищої освіти ЕГ більш суттєво сформувалися потреби у 

досягненні успіху, соціалізації та фізичному вдосконаленні, які є основними передумовами 

формування ціннісного ставлення здобувачів вищої освіти до здорового способу життя. 



237 

Протягом педагогічного експерименту змінилось ставлення здобувачів вищої освіти до 

проблеми формування здорового способу життя (Табл. 11).  

 

Таблиця 11. Причини, які заважають здобувачам вищої освіти 

дотримуватись здорового способу життя (%) 

Мотиви 
ЕГ (n = 20) КГ (n = 20) 

До Після До Після 

Наявність шкідливих звичок 72,9 % 61,3 % 74,1 % 72,4 % 

Відсутність бажання 66,1 % 39,3 % 65,7 % 58,2 % 
Неправильне харчування 53,8 % 26,7 % 52,3 % 49,6 % 

Власні лінощі 64,4 % 32,7 % 63,9 % 55,7 % 
Необхідність у додаткових матеріальних витратах 50,1 % 29,4 % 49,4 % 40,6 % 

Відсутність вільного часу 37,1 % 18,4 % 37,6 % 29,8 % 

 

Так, кількість здобувачів вищої освіти, які мають шкідливі звички, знизилась в ЕГ 

з 72,9°% до 61,3°%, а в КГ – тільки з 74,1°% до 72,4°%. Треба відзначити, що до експерименту 

53,8°% здобувачів вищої освіти ЕГ не приділяли уваги раціональному харчуванню, після 

експерименту їх кількість знизилась до 26,7°%.  

Аналіз показників соматичного здоров’я, фізичного розвитку та морфо-

функціонального стану здобувачів вищої освіти КГ та ЕГ 
За результатами констатувального етапу експерименту показників фізичного розвитку, 

можна стверджувати, що між КГ та ЕГ не виявлено статистично значущих відмінностей вони 

є однорідними. 

Аналіз результатів, які ми отримали після експерименту показав, що за усіма 

показниками фізичного розвитку у здобувачів вищої освіти КГ відмічається покращення 

результатів, але вони не мають достовірної значущості (р > 0,05). 

У Таблиці 12 представлені результати показників фізичного розвитку та морфо-

функціонального стану здобувачів вищої освіти до та після експерименту. 

 

Таблиця 12. Показники фізичного розвитку та морфо-функціонального стану у здобувачів 

вищої освіти КГ та ЕГ до та після проведення експерименту (n = 20 в кожній групі) 

Показники Групи До експерименту Після експерименту р 

X ± m X ± m 

Довжина тіла, см 
ЕГ 167,04±0,65 167,20±0,63 > 0,05 
КГ 167,00±0,96 167,34±0,98 > 0,05 

Маса тіла, кг 
ЕГ 58,85±0,72 57,66±0,63 > 0,05 

КГ 57,30±0,99 57,41±0,98 > 0,05 

ЧСС, уд.хв.1 
ЕГ 78,74±0,53 72,40±0,48 < 0,001 

КГ 76,88±0,55 76,50±0,60 > 0,05 

Динамометрія кисті, кг 
ЕГ 20,66±0,36 26,56±0,29 < 0,001 

КГ 20,59±0,47 21,56±0,38 > 0,05 

АТ сист., мм рт. ст. 
ЕГ 119,10±0,74 120,30±0,54 > 0,05 
КГ 119,22±0,87 119,53±0,82 > 0,05 

АТ діаст., мм рт. ст. 
ЕГ 72,30±0,97 73,80±0,89 > 0,05 

КГ 72,04±1,09 72,94±1,09 > 0,05 

ОГК, см 
ЕГ 84,98±0,28 85,54±0,31 > 0,05 

КГ 85,03±0,46 85,34±0,41 > 0,05 

 

Суттєві зміни на краще з достовірною значущістю відзначаються у здобувачів вищої 

освіти ЕГ у показниках ЧСС, який становить до експерименту 78,74 ± 0,53 уд/хв-1, після 
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експерименту 72,40 ± 0,48 уд/хв-1 (р < 0,001), ЖЄЛ до експерименту 2,66 ± 0,03 л, після 

експерименту 2,93 ± 0,03 л (р°< 0,05). Ці показники характеризують покращення 

функціонування серцево-судинної та дихальної систем організму. Також позитивні зміни з 

достовірною значущістю відзначаються у показнику динамометрія кисті до експерименту 

20,66±0,36, після експерименту 26,56 ± 0,29 (р < 0,001). 

Результати динаміки зміни показників індексів соматичного здоров’я у здобувачів вищої 

освіти на початку та після проведення експерименту представленні у Таблиці 13. 

За результатами дослідження показників індексів соматичного здоров’я у здобувачів 

вищої освіти ЕГ відбулося покращення показника індексу маси тіла, який на початку 

дослідження склав 351,96 ± 4,16 ум. од., в кінці дослідження – 344,90 ± 3,57 ум. од. (р > 0,05), 

але він не має достовірної різниці. Значне покращення результатів дослідження відбулося у 

показниках: індексу Робінсона з 91,35 ± 0,74 ум. од. до 88,29 ± 0,67 ум. од. (р < 0,01), 

проби Руф’є з 11,85 ± 0,46 ум. од. до 9,75 ± 0,37 ум. од. (р < 0,01) та силового індексу 

з 35,42 ± 0,81 ум. од. до 42,88 ± 0,74 ум. од., які мають достовірні відмінності. 

 

Таблиця 13. Показники індексів соматичного здоров’я здобувачів вищої освіти КГ та ЕГ  

до та після проведення експерименту 

Показники Групи n 
До експерименту Після експерименту 

р 
X ± m X ± m 

Життєвий індекс, ум.од. 
ЕГ 20 44,29±1,18 47,50±0,59 < 0,05 

КГ 20 45,42±0,75 45,87±0,69 > 0,05 

Силовий індекс, ум.од. 
ЕГ 20 35,42±0,81 42,88±0,74 < 0,001 

КГ 20 36,31±1,06 37,90±0,91 > 0,05 

Індекс Робінсона, ум.од. 
ЕГ 20 91,35±0,74 88,29±0,67 < 0,05 

КГ 20 91,63±0,88 91,43±0,91 > 0,05 

Індекс маси тіла, ум.од. 
ЕГ 20 351,96±4,16 344,90±3,57 > 0,05 

КГ 20 342,19±5,15 342,84±5,08 > 0,05 

Індекс Руф’є, ум.од. 
ЕГ 20 11,85±0,46 9,75±0,37 < 0,05 

КГ 20 11,51±0,46 11,11±0,49 > 0,05 

 

У КГ покращення результатів відбулося за усіма показниками індексів соматичного 

здоров’я, але ці зміни не мають статистично значущих відмінностей (р > 0,05). 

Результати розподілу здобувачів вищої освіти за показниками індексів фізичного 

здоров’я до та після проведення експерименту у відсотковому співвідношенні представлені 

в Таблиці 14. 

Аналіз розподілу здобувачів вищої освіти ЕГ за індексами фізичного здоров’я до та після 

експерименту свідчить, що за показниками життєвого індексу кількість здобувачів вищої 

освіти, які мають низький рівень, зменшилась з 20,0°% до 6,0°%; силового індексу з 52,0°% 

до 36,0°% та проби Руф’є з 20,0°% до 10,0 %. Значно збільшилась кількість здобувачів вищої 

освіти, які мають середній рівень за індексом Робінсона з 44,0°% до 62,0°%, індексу маси тіла 

з 46,0°% до 64,0°% та проби Руф’є з 34,0°% до 54,0°%. 

Кількість здобувачів вищої освіти ЕГ, які мають рівень вище середнього, збільшилась у 

показниках життєвого індексу з 6°% до 20°%, індексу Робінсона з 8°% до 16°%. За 

показниками проби Руф’є до експерименту здобувачів вищої освіти з рівнем вище середнього 

не виявлено, а після експерименту відбувся приріст до 12°%. Треба відзначити, що у 

показниках життєвого індексу після експерименту 2 % здобувачів вищої освіти мають високий 

рівень. 

У КГ відмічається тенденція до покращення результатів у показниках індексу Робінсона: 

кількість здобувачів вищої освіти, які мають рівень вище середнього збільшилась з 9,4°% 

до 12,5°%. Кількість здобувачів вищої освіти, які мають середній рівень у показниках проби 

Руф’є, зросла з 34,3°% до 48,2°%. Знизилась кількість здобувачів вищої освіти, які мають 
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низький рівень у показниках життєвого індексу з 18,8 % до 15,7 % та силового індексу з 47,9 % 

до 43,7°%. 

 

Таблиця 14. Розподіл здобувачів вищої освіти КГ та ЕГ за показниками індексів 

соматичного здоров’я до та після проведення експерименту (%) 

Індекси соматичного 

здоров’я 

ЕГ (n = 20) КГ (n = 20) 
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Життєвий 

Індекс 

до 20,0 32,0 42,0 6,0 – 18,8 34,4 40,6 6,2 – 
після 6,0 38,0 34,0 20,0 2,0 15,7 37,5 40,3 6,5 – 

Силовий індекс 

(динамометрія) 

до 52,0 46,0 2,0 – – 47,9 50,0 2,1 – – 

після 36,0 58,0 6,0 – – 43,7 53,1 3,2 – – 

Індекс 

Робінсона 

до – 48,0 44,0 8,0 – – 46,9 43,7 9,4 – 
після – 22,0 62,0 16,0 – – 43,8 43,7 12,5 – 

Індекс маси тіла 
до – 44,0 46,0 10,0 – – 43,4 46,9 9,7 – 

після – 26,0 64,0 10,0 – – 43,6 46,8 9,6 – 

Індекс Руф’є 
до 20,0 46,0 34,0 – – 18,5 47,2 34,3 – – 

після 10,0 24,0 54,0 12,0 – 18,1 43,7 48,2 – – 

 

Аналіз результатів експрес-оцінки рівня соматичного здоров’я між здобувачами вищої 

освіти КГ та ЕГ до та після дослідження, показав, що високого рівня здоров’я до та після 

експерименту не мав жоден здобувач вищої освіти КГ та ЕГ. Треба зазначити, що кількість 

здобувачів вищої освіти, які мають низький рівень фізичного здоров’я, в ЕГ зменшилась 

на 20°% (з 70°% до 50 %), тоді як у КГ тільки на 6,3 % (з 71,9 % до 65,6 %). Значно 

підвищилась в ЕГ кількість здобувачів вищої освіти, які мають середній рівень фізичного 

здоров’я, з 3,7°% до 16°%, а в КГ з 3,1°% до 9,4°%. У ЕГ також виявлено 2°% здобувачів вищої 

освіти, які мають рівень фізичного здоров’я вище за середній. 

Збільшення часу на високий та середній рівні рухової активності сприяло покращенню 

здоров’я. Зменшилась кількість здобувачів вищої освіти з низьким рівнем соматичного 

здоров’я у здобувачів вищої освіти ЕГ з 70°% до 50 %, у КГ з 71,9°% до 65,6°%. Збільшилась 

кількість здобувачів вищої освіти, яких віднесено до рівня нижче середнього у ЕГ з 26°% 

до 32°%, у КГ змін не відбулось, та середнього рівня у ЕГ з 3,7°% до 16°%, у КГ з 3,1°% 

до 9,4°%. Слід зазначити, що до експерименту рівнів вищого за середній та високого не мав 

жоден досліджуваний, тоді як після дослідження 2 % здобувачів вищої освіти віднесено до 

вище середнього рівня здоров’я. 

Висновки. Система роботи з формування у здобувачів вищої освіти позитивної 

мотивації до здорового способу життя засобом фітбол-аеробіки складалася з оволодіння 

системою знань, які формують ціннісне ставлення та здатність здобувачів вищої освіти до 

фізичного удосконалення й до ведення здорового способу життя.  

Результати констатувального етапу експерименту свідчать, що обов’язкові заняття з 

фізичного виховання у ЗВО не можуть в повній мірі забезпечити реалізацію основних завдань 

фізичного виховання. На підставі отриманих результатів, які вказують на те, що більшість 

здобувачів вищої освіти мають низький рівень соматичного здоров’я, фізичного розвитку, 

низьку мотивацію, відсутність інтересу до занять фізичною культурою, нами було розроблено 

систему роботи з формування позитивної мотивації у здобувачів вищої освіти до здорового 

способу життя засобом фітбол-аеробіки. 

Розроблена нами система роботи об’єднала основні позиції підвищення у здобувачів 

вищої освіти мотивації, інтересу, формування ціннісного ставлення до здорового способу 

життя засобам фітбол-аеробіки. Система роботи включає передумови самовдосконалення та 



240 

соціалізації, мету, завдання, етапи формування позитивної мотивації до здорового способу 

життя засобом фітбол-аеробіки. Вона спрямована на формування стійкої мотивації, 

самоорганізації, самодисципліни, самоосвіти, особистості здобувачів вищої освіти до 

здорового способу життя засобом фітбол-аеробіки. 

Аналіз результатів дослідницько-експериментальної роботи щодо формування у 

здобувачів вищої освіти позитивної мотивації до здорового способу життя засобом фітбол-

аеробіки показав що, у здобувачів вищої освіти експериментальної групи підвищився інтерес 

до занять з фізичного виховання, та вважають що це є обов’язкова дисципліна, змінилося 

ставлення до формування здорового способу життя, покращились показники ЧСС, індекси 

соматичного здоров’я, натомість паралельно з контрольною групою ці ж показники 

змінювалися.  

Аналіз науково-методичної літератури показав, що особливої уваги потребує 

підвищення рівня соматичного здоров’я, морфо-функціонального стану та фізичного розвитку 

в цілому здобувачі вищої освіти педагогічних ЗВО, навчання і майбутня професійна діяльність 

яких пред’являє особливо високі вимоги до їх фізичних кондицій, де ефективним шляхом 

вирішення цієї проблеми є залучення здобувачів вищої освіти до здорового способу життя. 

Аналіз відповідей здобувачів вищої освіти свідчить про низький інтерес до самостійних занять 

фізичною культурою – лише 22,1°% самостійно займаються, 88,1°% вважають, що регулярні 

заняття не мають значення для подальшої професійної діяльності. Основними причинами, які 

заважають здобувачам вищої освіти самостійно займатися фізичною культурою та вести 

здоровий спосіб життя є: у 64,2°% – власні лінощі, 49,6°% – необхідність у додаткових 

витратах, 37,3°% – відсутність вільного часу, 29,3°% – відсутність теоретичних знань. 

Зниження інтересу пов’язано з низьким рівнем освіченості здобувачів вищої освіти з 

фізичного виховання, а існуючі форми, засоби, та методи теоретико-методичної підготовки є 

неефективні. Це підтверджується даними досліджень про те, що більшість здобувачів вищої 

освіти, 89,5°%, в процесі тестування показали низький рівень знань. Кількість здобувачів 

вищої освіти, які отримали від 0 до 34 балів, складає 71,6°%, від 35 до 59 балів – 17,9°% та 

від 60 до 74 балів – 10,5°% здобувачів вищої освіти.  

Визначено, що основним спонукальним мотивом до відвідування занять з фізичного 

виховання у 75,0°% студентів є “отримання заліку”, у 61,5 % “укріплення здоров’я”, 

у 29,7 % “спілкування з друзями” і 11,6°% “досягнення спортивних результатів”. Здобувачі 

вищої освіти визначили причини, які знижують їх інтерес до занять фізичним вихованням, 

а саме: 32,6°% указали на одноманітність фізичних вправ, 27,9°% на низький емоційний стан, 

23,3°% – на відсутність музичного супроводу.  

Під час дослідження розроблено експериментальну систему роботи формування у 

здобувачів вищої освіти позитивної мотивації до здорового способу життя засобом фітбол-

аеробіки, яка включає: передумови самовдосконалення та соціалізації, мету, завдання, етапи 

формування мотивації до здорового способу життя засобом фітбол-аеробіки. Складовими 

умовами реалізації теоретико-методичної підготовки здобувачів вищої освіти є використання 

інтерактивних технологій, які дають змогу здобувачам вищої освіти оптимізувати процес 

засвоєння теоретичних знань; вміти аналізувати навчальну інформацію, творчо підходити до 

планування занять з фітбол-аеробіки.  

Результати проведеного педагогічного експерименту довели ефективність системи 

роботи з формування у здобувачів вищої освіти позитивної мотивації до здорового способу 

життя засобом фітбол-аеробіки, оскільки визначено значне покращення результатів теоретико-

методичної підготовки здобувачі вищої освіти ЕГ, де 23,9°% респондентів отримали 

від 60 до74 балів, 58,3°% – від 75 до 89 балів, 17,8°% – від 90 до 100 балів. У КГ збільшилась 

кількість здобувачів вищої освіти, які отримали від 60 до 74 балів, з 6,9°% до 29,4°%. Майбутні 

педагоги, які мають від 75 балів до 100 балів не визначено. Рівень освіченості здобувачів вищої 

освіти вплинув на формування позитивної мотивації до здорового способу життя. Так 

здобувачі вищої освіти змінили своє ставлення до фізичної культури, цінностей здоров’я, 

фізичного самовдосконалення, самореалізації у фізкультурно-оздоровчій і спортивній 
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діяльності. Збільшилась кількість здобувачі вищої освіти, які прагнуть покращити здоров’я, 

з 60,7°% до 85,3°%. 

Використання розробленої системи роботи з формування у здобувачів вищої освіти 

позитивної мотивації до здорового способу життя засобом фітбол-аеробіки сприяло 

сформованості мотивації, залученню здобувачів вищої освіти до фізкультурно-оздоровчої 

діяльності, що призвело до покращення показників соматичного здоров’я, фізичного розвитку 

та морфо-функціонального стану.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ  

В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ВОЛЕЙБОЛОМ 

 

IMPROVEMENT OF TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING IN THE PROCESS 

OF VOLLEYBALL CLASSES 

 

Вступ. Одним з доступних і наймасовішим засобом фізичного виховання підростаючого 

покоління у нашій країні є волейбол. Значний вибір різних фізичних вправ i методичних 

прийомів їх використання, що складають зміст волейболу, цілеспрямовано впливає на 

розвиток основних функцій дитячого організму. Великий діапазон використання різноманіття 

засобів волейболу робить його доступним для людей різного віку, роду діяльності й фізичної 

підготовленості (В.°М. Маслов, 2001; С.°С. Єрмаков, 2001; Жула°Л.°В. 2006, та інші). 

Волейбол є одним з основних модулів навчальної програми ЗЗСО починаючи з середньої 

ланки, та є невід’ємною частиною змісту уроків фізичної культури i секційних занять та 

фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі шкільного дня, позакласної роботи з фізичної 

культури учнівського.  

Заняття волейболом позитивно впливає на формування рухової функції школярів, 

гармонійному розвитку рухового апарату й усіх систем організму, виховує свідоме ставлення 

до занять фізичними вправами, формує здорове підростаюче покоління. Оволодіння технікою 

волейболу на уроках і в позаурочний час на секційних заняттях, передбачає послідовне 

формування умінь та навичок учнями виконувати окремі технічні дії. При цьому учитель та 

учні повинні знати, що саме потрібно сформувати під час навчально-виховного процесу. 

Досконала техніка виконання прийомів не приходить сама по собі з часом – вона повинна 

формуватися в тісному взаємозв’язку з навколишнім середовищем і режимом рухової 

діяльності школярів (Є.В. Кудряшов, 2005). 

Аналіз наукової літератури (С.°В. Гаркуша, 2010; M. Zadraznik, 2011; Л.°В. Жула, 2018; 

І.°В. Синіговець, 2007, та інші) свідчить, що на даний час недостатньо спеціальних науково 

обґрунтованих методик та рекомендацій щодо формування технічної майстерності 

старшокласниць у процесі занять волейболом. Саме тому, перспективним і своєчасним є 

використання сучасних підходів до формування рухових навичок та методів контролю 

техніко-тактичної підготовленості учениць в процесі занять волейболом.  

Мета дослідження – розробити та експериментально перевірити ефективність програми 

удосконалення техніко-тактичної підготовленості юних волейболісток у процесі занять 

волейболом. 

Завдання дослідження: 

1. Здійснити аналіз науково-методичної літератури з проблем формування умінь, 

вдосконалення рухових навичок та технічної підготовленості у волейболі. 

2. Визначити особливості фізичного розвитку та моторики юних волейболісток. 

3. Розробити програму формування умінь та вдосконалення рухових навичок 

старшокласниць в процесі занять волейболом та експериментально перевірити її ефективність.  

Результати дослідження: 

Управління процесом формуванням рухових умінь і навичок юних волейболісток у 

процесі занять волейболом. 

Фізична культура в особистому аспекті є частиною загальної культури людини, яка 

характеризує ступень розвитку фізичних сил і рухових навичок, а також стану її здоров’я та 

рівнем життєдіяльності людини. Вона за допомогою своїх специфічних засобів і методів 

допомагає розкрити потенційні фізичні можливості людини.  

Результатом педагогічного навчання у фізичному вихованні є загальна фізкультурна 

освіта. Ії суть в отриманні систематизованих спеціальних знань, рухових вмінь та навичок, а 

також засобів самостійного пізнання принципів і закономірностей рухової діяльності та умінь 

використовувати їх у своєму повсякденному житті. 
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Педагогічний процес направлений на здобуття, закріплення та вдосконалення учнями 

знань іде разом із засвоєнням техніки видів спорту та удосконаленням фізичних здібностей. 

Це знання, стають актуальними тільки тоді, коли школярі роблять спробу виконати фізичну 

дію, або здійснюють певну рухову діяльність (Бріжатий, 1997). 

Удосконалення рухових здібностей у учнів відбуваються під впливом наступних 

факторів: природні вікові зміни дитячого організму та режим їх рухової активності, 

враховуючи всі комплекси організаційних форм фізичного виховання та самостійну рухову 

діяльність учнів (Демінський, 2004). Дослідження багатьох авторів (Борисов°О.°О., 2004; 

Іващенко°О.°В., 2006 та інші) вказують, що основою розвитку рухових здібностей є 

функціональні та морфологічні зміни м’язової системи дитини, а також від зміни нервової 

регуляції рухових та інших функцій дитячого організму. Дослідженнях проведені за напрямку 

цієї проблеми, зроблені висновки про потрібність комплексного вдосконалення рухових 

здібностей школярів. Науковці вказують, що для покращення загальної фізичної 

підготовленості учнів най ефективним є застосування фізичних вправ, виконання яких вимагає 

комплексному прояву таких якостей як швидкість, сила та спритності, порівняно із засобами, 

які спрямовані на розвиток однієї з фізичних якостей. Рухові здібності мають певну залежність 

(позитивні або негативні) одна від одної в процесі свого вдосконалення, як функції одного й 

того ж нервово-м’язового апарату та характеризують статеві та вікові особливості організму 

учнів. 

Кожна дитина народжується з набором життєво важливих безумовно-рефлекторних та 

інстинктивних рухів. У процесі їх індивідуального розвитку ці рухи наповнюються новими, 

починають комбінувати між собою в незліченній різноманітності, набуваючи рухові навички. 

Останні забезпечують для дитини ту безліч дій, які забезпечують людину в побуті: ходьба, 

прийом їжі, проведення професійної діяльності (обробка деталей, дії спортсмена високого 

класу та інше), на дозвіллі (плавання, ігри, ходьба на лижах та інше). 

Основою набуття рухових умінь та навичок є фізіологічний механізм на основі 

динамічного стереотипу – це система збуджувально-гальмівних процесів у центральній 

нервовій системі, яка забезпечує послідовне і закономірне введення в дію складових елементів 

рухових дій. Рухова навичка також має вегетативний компонент, тобто включення 

необхідного рівня активності систем життєзабезпечення (кровообігу, дихальної, процесів 

терморегуляції, обміну речовин тощо), який потрібний для виконання самої навички 

(Шиян, 2000). 

Процес формування навички можна умовно розділити на стадії (етапи). 

Перша стадія – формування поняття і зорового уявлення про рухову дію в цілому. 

Головні канали інформації – зоровий (показ вправи) і слуховий (пояснення викладача) 

аналізатори, при цьому, виникаюче уявлення про рухову дію носять узагальнений характер 

тому, що не підкріплені м’язовими відчуттями. Той, що навчається, певною мірою (на основі 

установки викладача) розуміє мету, але смутно представляє спосіб її досягнення. 

Друга стадія – початковий етап виконання розучуваної рухової дії, якій властива широка 

іррадіація збудження по нервових центрах при недостатності внутрішнього гальмування і 

неврегульованості процесів ЦНС. Цей стан відповідає аморфному масовому збудженню, що 

розвивається при формуванні на перших етапах домінанти (А.°А.°Ухтомський). Іррадіація 

збудження є ознакою надмірної напруженості рухового апарату, оскільки в його дії 

включаються абсолютно непотрібні м’язові групи. Контроль цієї діяльності здійснюють 

дистанційні соматорецептори (зір, слух), а м’язові відчуття, у зв’язку з ще недостатньо 

досконалою диференціацією управління – екстерорецептори, які розташовані на поверхні тіла, 

тобто шкіри. 

Отже, на цьому етапі розуміння виконувати фізичну вправу уточнюється за рахунок 

«зовнішнього» зворотного зв’язку. 

Третя стадія – характеризує концентрацію збудження в тих центрах ЦНС, які 

відповідають за керуванням руховими діями. Розвивається внутрішнє гальмування, що 

дозволяє точніше диференціювати сигнали про виконану дію, особливо з пропріоцепторів, які 
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знаходяться усередині м’язів, сухожиль і суглобів. Пропріоцептори сприймають інформацію 

про ступінь і силу напруги або розслаблення (скорочення, розтягування) м’язів, кутомірному 

положенні суглобів (по відношенню до суглобово-м’язового апарату) з урахуванням 

вирішуваних завдань навчання, тобто − це інформація про пози, рух тіла, яка відбувається в 

часі і просторі.  

На цьому етапі екстероцептивний контроль («зовнішній» зворотній зв’язок) діють 

нарівні з пропріоцептивним контролем («внутрішній» зворотній зв’язок). Починає 

формуватися динамічний стереотип, хоча помилки при виконанні рухової дії ще можливі. 

Четверта стадія – автоматизація рухової дії, для якої характерною ознакою є 

стабільність і ритмічність виконання. Контроль за виконанням рухів відбувається в головному 

за рахунок пропріоцептивних сигналів, а екстероцептивий зв’язок відходить на інший план. 

На думку М.°О.°Бернштейна, це має велике значення, забезпечуючи більш високу якість 

виконання рухів, оскільки деталі виконуваної дії доручаються для управління системами, 

краще пристосованими для такого управління. Крім того, розвантажується свідома увага від 

другорядних по значенню деталей, але при цьому зоровий контроль залишається як регулятор 

і у міру потреби використовується тим, хто навчається (Шиян, 2000). 

П’ята стадія – удосконалення умінь та навичок. Дана стадія характерна для 

спортивного тренування.  

Ступінь рухової автоматизації може залежите від наступних факторів: 

− структури рухового уміння або навички; 

− стандартних умов відтворення рухової дії – чим стабільніші умови, тим міцніша 

рухова навичка; 

− частота виконання дії – чим частіше виконується фізична вправа, тим вищий ступінь 

автоматизму. 

Методологічні механізми навчання руховим діям дозволяють визначити ряд принципів 

до структури навчання фізичним вправам.  

Процес виконання педагогічних завдань і підбір навчально-тренувальних вправ повинно 

виконуватися в наступному порядку:  

1) вдосконалення фізичних якостей, підвищення функціональної підготовленості учнів; 

2) навчання підвідним та імітаційним вправам;  

3) навчання основним руховим діям, без яких не виконати фізичну вправу; 

4) навчання початковій та заключній фазі вправи; 

5) оволодіння учнями вмінням керувати своїми рухами; 

6) навчання виконанню вправи в цілому; 

7) навчання виконувати вивчену вправу у поєднанні з іншими. 

Оволодіння фізичними вправами в урочний та в позаурочний час на секційних заняттях, 

передбачає послідовне набуття рухових умінь та навичок школярами виконувати окремі 

фізичні вправи. Рухова навичка це закінчена складно-координована дія, яка враховує 

закріплення вправи в певній логічній послідовності виконання рухових дій за принципом від 

простого до складного із певним рівнем автоматизму.  

Учитель повинен розуміти, що рівень усвідомлення учнів техніки рухової дії, яка 

вивчається, різних не однаковий, і це впливає на швидкість та якість засвоєння вправи, та на 

їхній здатності до вільного використання вивченої вправи в своєї життєдіяльності 

(Борисов, 2004). 

Володінні руховою дією на рівні навички, свідомість школярів виконує наступні функції: 

− пускову функцію (початок виконання дії); 

− контролюючу функцію (фіксація зміни у русі від вірного виконання вправи); 

− корегуючу функцію (заходи, щодо виправлення помилки); 

− гальмівну функцію (відбувається гальмування дії, або перехід до наступної фази 

вправи). 

Педагогічний процес направлений на набуття рухових умінь і навичок має 

функціональні, психологічні та дидактичні особливості. Природні психофізіологічні процеси, 
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які відбуваються в організмі учня, в процесі багаторазового повторення техніки вправ, що 

вивчаються, будується навчальний процес управління набуття рухових умінь і навичок 

школярами. 

Стадія набуття рухової навички характеризується поступовим усуненням зайвих рухів, 

вдосконалюється м’язова координація, рухи дитини стають точнішими в часі та просторі. Рухи 

починають виконуватися з високою точністю й стабільністю, невимушено і плавно. 

Специфічність окремих модулів навчальної програми різних в абсолютної своєї 

більшості навчальних занять з фізичної культури полягає у вивченні різних фізичних вправ із 

основною метою − збільшення рухового досвіду школярів, необхідних для успішної 

життєдіяльності.  

Однією з умов оволодіння технікою вправи є теоретичні знання учня про виконання 

вправи, фізична й психологічна готовність до рухової дії. В процесі навчання у педагогічному 

процесі приймають участь два суб’єкти: учень і учитель. Завдання першого навчитись, 

другого – навчити. Діяльність вчителя полягає умінні організувати процес навчання, вмілому 

управлінні ним, що буде більш детально розглянуто нами пізніше. 

Навчання рухам являє собою складний педагогічний процес, який інтегрує більшість 

зовнішніх і внутрішніх факторів. Методологічною основою цього процесу є сучасні 

педагогічні принципи та закономірності. Одним із важливих факторів навчання і засвоєння 

спортивної техніки є розпізнання деталей руху, яке базується на порівнянні надходження 

зовнішньої інформації (у формі світлових, акустичних сигналів, включаючи мовні) із 

внутрішніми кінестетичними, вестибулярними та іншими сигналами. Таким чином, навчання 

рухам відбувається за рахунок сприйняття і переробки відповідної інформації. Сприйняття 

інформації, а також її переробка в організмі виконується за принципом зворотного зв’язку. 

Принцип зворотного зв’язку і саморегулювання відображає закони ВНД, яка 

відбувається через сенсорні системи, постійно інформуючи про характер виконання діяльності 

і шляхом переробки інформації, коригує і поліпшує цю діяльність. 

Тільки цілеспрямоване управління учителя й свідомої і активної участі учня позитивного 

результату в процесі навчання досягнути неможливо. 

Спеціальні знання в галузі фізичного виховання, які засвоюються учнями в процесі 

навчання ми поділяємо на чотири групи: 

 теоретичні знання, організації школярів у процесі фізичної культури (наприклад, 

правила техніки безпеки, організація та суддівства ігор тощо); 

 знання учнями питань медично-біологічного спрямування (наприклад, значення та 

вплив фізичних вправ на функції організму дитини, надання першої медичної допомоги, 

методи самоконтролю тощо); 

 знання, які потрібні для практичного оволодіння вправами (техніка виконання 

вправи); 

 знання з методики організації й проведення навчальних занять із фізичного виховання. 

Зміст теоретичних питань, їх об’єм у ЗЗСО визначається навчальною програмою з 

фізичної культури для різних ланок школярів. 

Характер педагогічної діяльності учителя знаходиться в безпосередній залежності від 

уміння правильно організувати, педагогічної майстерності та мотиву діяльності.  

У процесі навчально-виховної діяльності у дітей виникають нові спортивні інтереси 

вдосконалення своїх умінь, виникають нові цілі і мотиви діяльності. З’являються перспективи 

участі у змаганнях різного рівня (за клас, школу та інш.) що є необхідною передумовою для 

подальшого вдосконалення, а в підсумку і політичної свідомості школярів, коли навчально-

тренувальна діяльність стає невід’ємним бажанням бути корисним своїй Батьківщині 

(Шиян, 2000). 

Методологічні принципи навчання 

У теорії і методиці фізичного виховання, навчання (Шиян, 2000) визначається, як 

педагогічне явище у вигляді процесів передачі та засвоєння спеціальних знань і рухових дій, 

спрямованих на рухове вдосконалення людини. 
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Навчання рухам у фізичному вихованні розглядається як розвиваючий складний 

пізнавальний процес, який на практиці, під час навчального процесу, може проходити у 

вигляді викладання теоретичного матеріалу та проведення практичних занять. 

Навчання є першою стороною навчально-тренувального процесу, друга сторона – це 

наступне його вдосконалення. Стан цих сторін підготовки неоднаковий, він залежить як від 

виду спорту, так і від етапів підготовки. Основна роль підготовки рухових дій зі складною 

координаційною структурою відводиться навчанню рухам, де школяр набуває багатьох 

навичок. Велика різноманітність рухових дій у волейболі, їх різна спрямованість і специфіка 

умов виконання, ставить перед учнем значну кількість завдань різного характеру. 

Свідоме ставлення учнів до навчальної діяльності є основною передумовою для 

активного навчання дитини. Творча активність школярів – це вища форма прояву свідомості. 

Тому розглянемо загально-педагогічний принцип свідомості і активності. 

Принцип активності зобов’язує також виховувати ініціативу й самостійність учнів у 

трудовій та суспільній діяльності. Один зі шляхів розв’язання цього завдання – залучення 

дітей до суспільно корисної роботи: виконання ремонту та оновлення спортивного інвентарю, 

підготовка майданчика для занять, проведення змагань та інше. Варто також якомога ширше 

залучати учнів до суспільної роботи в якості фізкультурного активу, виконувати функції 

помічників суддів та ін. 

Вчитель у процесі своїй педагогічній діяльності повинний використовувати наступні 

правила, що випливають із принципу свідомості й активності: 

 доступно пояснити мету і завдання кожного навчально-виховного заняття й значення 

результатів його виконання; 

 навчати школярів самостійно знаходити помилки та причини їх виникнення; 

 заохочувати й об’єктивно оцінювати успіхи дітей; 

 пропонувати учням завдання для їх самостійного виконання (на уроках і поза 

заняттями) (Шиян, 2000). 

Принцип систематичності в навчально-виховному процесі у ЗЗСО – визначає умови 

дотримання раціональної послідовності в застосуванні різноманітності засобів і методів 

фізичного виховання та комплексу навчальних завдань і часу початку наступного заняття. 

Основна умова дотримання цієї логічної послідовності є поступове збільшення 

складності вправ, визначена система засобів в розучуванні рухових дій. При плануванні 

занять, засоби рішення рухового завдання необхідно розподіляти так, щоб нові дії спиралися 

на раніше засвоєний навчальний матеріал і разом покращували попередні результати.  

У дидактичній структурі навчання виділяють діяльність вчителя, учня і зміст освіти. 

Відношення «учень – зміст освіти» містять в собі рушійні сили, мотиви навчання і особливості 

засвоєння. Засвоєння – це поєднання попереднього досвіду з новим, збагнутою раніше 

інформацією, з новою інформацією. Зміст освіти під час засвоєння проходить переробку і 

засвоєння в ЦНС. Саме тому сутність усіх методик навчання зводиться до одного – яким чином 

подати предмет навчання, щоб індивідуальні можливості засвоєння учня якнайкраще 

(оптимально, швидко і якісно) відобразили зміст освіти і розширили його попередній досвід. 

Систематичність у навчально-виховному процесі з фізичної культури означає також 

багаторазове повторення вправ. Щоб забезпечити раціональну систематичність в навчанні, 

доцільно виконувати наступні правила: 

 навчально-тренувальна робота планується заздалегідь, завчасно визначаючи доцільну 

послідовність фізичних вправ; 

 потрібність враховувати результати навчально-тренувальної роботи та вміння 

корегувати навчальні плани; 

 забезпечення регулярності навчальних занять, не допускаючи великих перерв між 

ними; 

 вірно розподіляти час на виконання вправи; 

 поряд із повторенням вправ доцільно змінювати умови виконання та засоби 

педагогічного впливу на учня (методи, умови виконання тощо). 
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Реалізація принципу доступності вимагає від учителя врахування рівня попередньої 

підготовленості, вікових та статевих особливостей школярів, а також індивідуальних 

особливостей у їх психомоториці. 

Вправи які пропонує для виконання вчитель не повинні бути важкими або легкими. 

Матеріал для вивчення має бути розроблений із таким розрахунком, щоб для виконання 

рухової дії учні, при відповідній допомозі учителя, змушені були б прикладати зусилля.  

Серед значної кількості засобів, які надають суттєву допомогу для ефективного 

протікання процесу навчання рухам (його якість і термін), важливе місце займає інформація 

про засвоєння рухів, якою володіє вчитель і учень тобто принцип наочності. 

Інформація, яка використовується з метою навчання рухам, може бути представлена в 

трьох видах: 

o Бінарна (так, ні) – учням повідомляється тільки про те, виконано чи не виконано 

завдання. 

o Термальна – учням повідомляються такі показники, як «виконав краще», «нижче» або 

«ближче» та ін. 

o Кількісна – учням дається числова інформація про виконання вправи (в грамах, 

сантиметрах, кг, ньютонах). 

На практиці найчастіше використовують різнохарактерну, комплексну інформацію, яка 

містить дані одночасно щодо декількох характеристик рухових дій баскетболістів. Таке 

інформування школярів про результати виконаного руху є малоефективним, оскільки не 

тільки учні, але й кваліфіковані спортсмени при надходженні до них комплексної інформації 

не в змозі керувати одночасно декількома характеристиками рухів, а вибірково і не завжди 

правильно спираються лише на ті, які, на їх думку, найбільше повинні сприяти формуванню 

конкретного рухового вміння. Це суттєво знижує ефективність процесу навчання 

(Борисов, 2004). 

Принцип індивідуальності учнів потрібно враховувати як на навчальних так і на 

тренувальних заняттях. Врахування індивідуальних можливостей школярів дає можливість 

учителю пропонувати підвищені вимоги до сильніших учнів і заохочувати навіть незначні 

досягнення слабкіших, використовувати найбільш доцільну техніку виконання для 

конкретного учня та інше. Індивідуальний підхід можливо здійснювати й при навчально-

тренувальних заняттях, поділивши учнів на групи в залежності від рівня підготовленості. 

Наступний принцип – доступності, який вимагає дотримання наступних правил 

навчальному процесі: 

 оперувати навчальними програмами і контрольними нормативами; 

 знати й обов’язково враховувати індивідуальні, статеві та вікові особливості 

школярів; 

 дотримуватися методичного прийому «від відомого до невідомого», «від простого до 

складного» (Бріжатий, 1997). 

Використовувати принцип міцності у фізичному вихованні – вимагає, збереження 

набутої навички й певного рівня працездатності більш тривалого терміну.  

Виконання принципу міцності в освітньому процесі вимагає дотримання наступних 

правил: 

 перехід до вивчення нових вправ повинен відбуватися після закріплення вивченого 

матеріалу; 

 не перевантажувати учнів новими фізичними вправами; 

 поступово підвищувати інтенсивність виконання вправ; 

 добирати в навчальний процес міцно засвоєні елементи в нових комбінаціях і 

варіантах; 

 дотримуватися доцільних інтервалів між навчальними заняттями. 

Враховуючи вище визначене, ми констатуємо тісний зв’язок між принцип і принципом 

систематичності. Багаторазове повторення рухової дії потрібне не тільки для успішного 

оволодіння новою вправою, та, міцного закріплення вивченої раніше. 
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Потрібно відмітити, що міцність набутих навичок залежить не тільки від методики 

навчання, але й від особливостей рухових дій учнів. 

Фактори, що визначають якість відтворення рухової дії, потрібно визначити перш за все 

фізичну та психологічну втому, особливо після значних або максимальних фізичних 

навантажень, що, як відомо, дуже часто застосовуються в сучасних методиках навчання. Тому 

підвищення рівня загальної і спеціальної витривалості в процесі навчання треба враховувати 

як один із шляхів збільшення стійкості навичок. 

На успіх процесу навчання можна сподіватися лише в тому випадку, якщо учитель 

дотримується дидактичних принципів та використовує їх у правильному сполученні.  

Вітчизняна система фізичного виховання України передбачає реалізацію принципу 

всебічного розвитку особистості, що потребує впливу на різні сторони її рухові функції 

людини. 

Особливості фізичного розвитку старшокласниць. 

Фізичний розвиток та фізична підготовленість відносяться до компонентів фізичного 

здоров’я. Під фізичним розвитком людини розуміють процес зміни морфологічних і 

функціональних властивостей організму в процесі його індивідуального розвитку.  

Фізичний розвиток підростаючого покоління характеризується змінами показників, які 

ми умовно поділили на три групи: 

– зміни у показниках будови тіла, що свідчать про морфологічні зміни тіла дитини; 

– показники розвитку рухових здібностей, які визначають зміни рухових функцій 

школярів; 

– показники здоров’я учнів, які вказують на морфологічні й функціональні зміни в 

системах організму. 

Особливість фізичного розвитку старшокласниць у зв’язку з віком і функціональними 

змінами під впливом систематичних занять фізичними вправами мають велике значення для 

вірного вирішення завдань навчально-тренувальних занять та педагогічної практики.  

Результати досліджень ряду науковців (Демінський°О., 2004; Кудряшов°С.°В., 2006; 

Жула Л.°В, 2006) дозволили накопити велику кількість даних, що характеризують вікові 

особливості організму дівчат при заняттях фізичною культурою і спортом в тому числі і 

волейболом.  

Озвучені дані важливі при вирішені педагогічних завдань фізичного виховання 

старшокласниць, оскільки базові знання і уявлення про закономірності вікового розвитку 

організму та впливу на нього фізичних вправ, повинні вирішувати головні та принципові 

питання методики і організації занять з дівчатами.  

Направлений спеціалізований вплив фізичних вправ на організм учениць з метою 

розвитку певних рухових якостей має бути корегуватися з природними віковими змінами в 

організмі дитини. Формування рухових функцій учениць старших класів тісно пов’язане з 

формуванням нервово-м’язового апарату і його основних функцій, процесів обміну речовин і 

розвитком внутрішніх органів. Гетерохромність функціонального і морфологічного розвитку 

окремих систем та органів лежить в основі особливості їх взаємозв’язку на різних етапах 

онтогенезу (Кудряшов, 2005).  

Вікові фізіологічні зміни школярів мають нерівномірний характер. Сенситивні періоди 

розвитку чергуються з періодами уповільнення та відносної стабілізації. Індивідуальний 

фізичний розвиток дитячого організму відбувається гетерохронно, різні системи і органи 

вдосконалюються в різні терміни. В окремі життєві періоди, наприклад у період статевого 

дозрівання дівчат, гетерохронія посилюється. 

В сучасних умовах цивілізації і закономірних зниженнях природної рухової активності 

(використання гаджетів, переміщення на транспорті та ін.) найбільш ефективним засобом, 

який має цілеспрямований вплив на організм дитини, залишаються систематичні заняття 

фізичною культурою. 

У сучасних працях з педагогіки шкільний вік прийнято класифікують наступним чином: 

− молодший шкільний вік (молодша ланка учнів, 6-10 років); 
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− підлітковий (середня ланка учнів, 11-14 років); 

− старший або юнацький вік (старша ланка учнів, 15-17 років). 

Кожний віковий період школяра має свої закономірні відмінності в будові тіла, 

функціональності різних систем та органів, які змінюються під впливом занять фізичною 

культурою. У зв’язку з тим, що пік природного фізичного розвитку учнів, як правило, 

приходить на середній та старший шкільний вік, основні рухові якості й функціональні 

можливості можна ефективно покращити саме в шкільному віці. Цей період є сприятливим 

щодо вдосконалення фізичних здібностей. В подальшому житті розвивати ту чи іншу якість 

важко.  

Старший шкільний вік (15-17 років) – це період, в якому у старшокласниць закінчуються 

процеси формування всіх систем та органів, досягається функціональний рівень дорослої 

людини. 

Особливості рухових дій дівчат викликані біологічною й соціально-психологічною 

причинами. Один із критеріїв біологічного віку вважається скелетна зрілість, або «кістковий» 

вік. У старшому шкільному віці спостерігається значне посилення зростання хребта, 

(триває до періоду повного розвитку). Швидше розвивається поперековий відділ хребта, а 

повільніше – шийний. Зростання кісток хребта в порівнянні з ростом тіла дівчат відстає. Це 

пояснюється тим, що хребет росте повільніше від кінцівок дитини. У старшому шкільному 

віці розпочинається окостеніння верхніх і нижніх поверхонь хребців, грудина зрощується з 

ребрами. Хребетний стовп стає більш міцним, а грудна клітка продовжує посилено 

розвиватися, вони вже менш схильні до деформації й здатні витримувати навіть значні фізичні 

навантаження.  

До 15-16 років зростаються нижні сегменти тіла грудини. У 15-17 років переважно 

збільшується рухливість грудної клітки на відміну від попередніх періодів її росту. 

У юних волейболісток збільшення тіла в довжину уповільнюється (у деяких дівчат 

закінчується). Якщо в підлітковий вік переважає ріст тіла в довжину, то в старшому шкільному 

віці переважає збільшення в ширину. Кістки стають більш міцними, збільшується 

фізіологічний поперечник, але процеси окостеніння в них ще не повністю завершений 

(Жула, 2006). 

Близько 17 років починає завершується формування структури м’язового волокна, 

відбувається збільшення маси м’язових тканин за рахунок збільшення діаметра м’язового 

волокна. 

Збільшення маси м’язів школярок з віком відбувається не рівномірно: на протязі перших 

14 років вага м’язів збільшується на 10°%, а з 15 до 17 років – на 11°%. Більші темпи 

збільшення характерні для м’язів нижніх кінцівок у порівнянні з м’язами верхніх кінцівок. На 

даному етапі фізичного розвитку школярів яскраво виражені статеві відмінності у м’язовому 

та жировому компонентах: маса м’язів (відношення до маси тіла) у старшокласниць приблизно 

на 12°% менша, ніж у хлопців, а маса жирової тканини приблизно на 11°% більша. Різниця в 

м’язовій силі між юнаками та дівчатами з віком починає збільшуватися: в 15 років різниця в 

показниках становить 8-10 кг, у 17 років – 15-20 кг. Збільшення ваги тіла в дівчат відбувається 

більш інтенсивно, ніж зростання м’язової сили. У той же час у дівчат, у порівнянні з юнаками, 

вища точність і координація рухів.  

У юних волейболісток опорно-руховий апарат здатен витримувати статичні вправи 

великої напруги й виконувати довготривалу роботу, що обумовлено будовою, нервовою 

регуляцією, і скоротливими властивостями м’язів дівчат. 

Функціональний розвиток жіночого головного мозку в цьому віці досягає значної 

досконалості, стають можливими аналітичні і досить точні форми діяльності, 

вдосконалюються процеси диференціювання та ін. 

Крім особливостей анатомо-фізіологічного характеру, які притаманні жіночому 

організму, дуже важливим фактором для вірної організації фізичного виховання у ЗЗСО є: 

обов’язкове урахування фізичного розвитку дівчат, зміни які відбуваються в серцево-

судинної, м’язової, дихальної та інших систем організму. Формування та подальший розвиток 
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окремих органів і систем відбуваються не ізольовано, а у взаємозв’язку. Вдосконалення 

роботи одних органів певним чином впливає на розвиток інших. Тому ми констатуємо, що 

показники фізичного розвитку старшокласниць наближаються до показників дорослої 

людини. Як правило саме у цьому віці відбувається спеціалізація в будь-якому виді спорту 

(Борисов, 2004).  

Результати статистичної обробки даних антропометричних показників фізичного 

розвитку старшокласниць м. Кролевець представлені в Таблиці 1.  

 

Таблиця 1. Антропометричні показники фізичного розвитку старшокласниць 

№ 

з/п 
Показники 

Од. 

вим. 

Отримані виміри 

(n = 104) 

1 Зріст см 162,3±5,9 

2 Вага кг 43,1±2,3 

3 Окружність грудної клітки см 82,0±4,8 

4 Довжина голови см 25,8±2,1 

5 Довжина тулуба см 55,1±3,7 

6 Довжина руки см 75,4±4,1 

7 Довжина плеча см 30,8±2,1 

8 Довжина передпліччя см 26,4±1,9 

9 Довжина кисті см 19,2±1,7 

10 Довжина ноги см 92,6±5,0 

11 Довжина стегна см 40,5±2,2 

12 Довжина гомілки см 47,4±2,9 

13 Довжина стопи см 27,7±0,7 

14 Окружність плеча см 27,1±2,3 

15 Окружність передпліччя см 24,4±1,6 

16 Окружність стегна см 49,7±2,9 

17 Окружність гомілки см 34,7±1,8 

 

Аналіз антропометричних даних показав, що неоднорідність вибіркових даних 

спостерігалася лише у показниках ваги тіла. 

Значний інтерес при аналізі антропометрії дівчат викликає співвідношення параметрів 

окремих частин тіла старшокласниць у віковому аспекті, бо, на думку багатьох спеціалістів з 

волейболу, саме вони визначають біомеханічну придатність моторики до ефективного 

вирішення основних рухових завдань (Жула, 2006).  

Треба зазначити, що морфологічні особливості жіночого організму впливають на 

спортивний результат як через вагові, ростові показники (легка атлетика, спортивна 

гімнастика, а також спортивних іграх), так і безпосередньо – через рівень фізичних якостей. 

Індивідуальні риси спортивної техніки у юних спортсменок в більшості залежать від 

особливостей статури:  

− тотальні розміри тіла (основні розміри, такі як довжина тіла, маса тіла, окружність 

грудної клітки тощо); 

− пропорцій жіночого організму (співвідношення розмірів окремих частин тіла); 

− конституційних особливостей старшокласників (Бріжатий,1997). 

На кожному етапі навчання виникає потреба у вивченні тих елементів морфо-

функціонального комплексу моторики учениць старших класів, які найбільшою мірою 

сприяють досягненню поставленої мети. 

Ряд фахівців у своїх працях доводять, про необхідність вивчення співвідношення 

параметрів окремих ланок (частин) тіла дівчат, оскільки саме вони визначають біомеханічну 

придатність моторики до ефективного розв’язання основних рухових завдань 

(Бріжатий°О.°В., 1997, Демінський°О.°Ц., 2004). 
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Для розвитку рухових здібностей юних волейболісток велике значення мають їх 

антропометричні дані, у першу чергу довжина тіла. При інших однакових умовах, як правило, 

перевагу отримують гравці з більш високими показниками поздовжніх розмірів тіла, які 

розглядаються як фактор підвищення атакуючої потужності.  

Звертаючи увагу на стан здоров’я юних волейболісток під час тренувань необхідно мати 

на увазі не тільки те, що заняття в період менструації можуть нанести шкоду здоров’ю дівчат, 

але й те, що стан здоров’я, певною мірою, відбивається на функціональних можливостях тих, 

хто займається.  

Необхідно брати до уваги наявність у жінок біологічних циклів з їх чіткою 

періодичністю. Використання біологічних закономірностей у навчальній спортивній 

практиці має два прямо протилежних аспекти: перший пояснює, що робити і як 

найефективніше здійснювати деякі практичні дії, другий − вказує, чого взагалі не слід 

робити (Ляшевич, 2006) 

Разом із тим стан функціональних систем та фізична працездатність у цілому в жінок 

знаходяться у відповідній залежності від фаз оваріально-менструального циклу (ОМЦ). 

Жіночий організм має основну біологічну особливість, складну за своєю 

нейрогуморальною регуляцією – менструальну функцію (МФ), циклічність якої істотно 

впливає на весь організм.  

В ОМЦ виокремлюють такі фази: менструальна (3-5 діб), пост-менструальна (7-9 діб), 

овуляторна (4 доби), постовуляторна (7-9 діб), предменструальна (3-5 діб). 

На думку авторів, при організації навчально-тренувального процесу необхідно 

враховувати зниження працездатності та психологічних функцій організму жінок у 

передменструальну, менструальну та овуляторну фази. Таким чином з 28 діб проходження 

ОМЦ 10-12 діб жінки знаходяться у відносно несприятливому, з точки зору перенесення 

великих навантажень та розв’язання провідних завдань підготовки, функціональному 

стані.  

У перші дні перебігу менструального циклу кількість еритроцитів у крові 

зменшується на 2,5-3,0 %, а в разі виконання у цей період значного фізичного 

навантаження – на 10-16 %. У цей час у жінок також спостерігається підвищення як 

мінімального, так і максимального кров’яного тиску. По закінченні періоду статевого 

дозрівання підвищується збалансованість і стійкість функцій організму. У дівчат 

збільшується рухова активність, зменшуються темпи приросту «інертної» неактивної маси. 

Усе це обумовлює приріст сили більшості м’язових груп. При цьому велике значення має 

становлення та покращення координаційних відношень соматичних і фізіологічних 

функцій, з одного боку, і внутрішньо-м’язової та міжм’язової координації – з іншого. 

Так, за даними деяких науковців, у менструальній та овуляторній фазах інтенсивність 

навантаження повинна бути середньою, у постменструальній та постовуляторній – 

великою, а у передменструальній – малою (Жула, 2006). 

За даними А.°М.°Ляшевич перші 7 днів, починаючи з першого дня менструаціції 

(для будь якої тривалості ОМЦ), необхідно розглядати як втягуючий мікроцикл, який 

складається з двох фаз: відновлюваної фази зниженої адаптації (з першого дня й до 

закінчення менструації) та фази підвищеної адаптації, що починається після закінчення 

менструації. Отже, «втягуючий» мікроцикл залежить від індивідуальних коливань 

менструації, який характеризується невисокими сумарними навантаженнями (у першій 

його фазі) і спрямований на підведення організму до напруженої навчальної чи 

тренувальної діяльності. У цей період рекомендується проводити заняття, що спрямовані 

на удосконалення техніки, застосовувати вправи з переважними навантаженнями на м’язи 

верхніх кінцівок. У другій половині мікроциклу можна збільшувати навантаження як за 

обсягом, так і за інтенсивністю, використовувати вправи, що спрямовані на підвищення 

швидкісних можливостей. Такий розподіл навантажень у мікроциклі допустимий на всіх 

етапах у загальній системі побудови тренувального процесу, а зміст тренувань повинен 

повністю відповідати завданням, які необхідно вирішувати залежно від етапу підготовки. 
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Другий тижневий мікроцикл є комбінованим – двофазним і триває від 8-ої до 14-ої доби. 

Перша фаза триває чотири дні, це так звана зона підвищеної адаптації, в якій можуть 

використовуватися вправи будь-якого обсягу й спрямованості, що залежить лише від 

поставлених завдань періоду підготовки й рівня тренованості жінки. Друга фаза 

розпочинається з 12-ого дня й закінчується 14-им днем імовірної овуляції. Тут доцільне 

застосування малих і середніх навантажень. Другий тижневий мікроцикл повністю 

завершує фолікулінову фазу ОМЦ.  

Третій тижневий мікроцикл має бути комбінованим і складатися також із двох частин. 

Перша фаза мікроциклу збігається з днями ймовірної овуляції (15-16-й день), друга – фаза 

найвищого відновлення (17-21-й день), що дає можливість використання «ударних» 

навантажень. 

Четвертий тижневий мікроцикл є останнім. Він, як і попередні мікроцикли, є 

двофазовим: 22-26-й дні відповідають зоні суперадаптації, а 27-28-й – зниженої адаптації. 

Останні є передменструальними днями. У деяких жінок вони можуть бути відсутніми, у 

інших їх може бути не два, а більше, у зв’язку з чим збільшується або зменшується 

тривалість попередньої фази. 

Наведені результати досліджень ОМЦ, стосовно динаміки працездатності жінки, 

дають можливість чітко розподілити заняття на основні та додаткові. З метою оптимізації 

методики побудови навчально-тренувального процесу (мається на увазі варіювання 

тренувальних навантажень) доцільно розподілити ОМЦ на фолікулінову (з 1-ого           

по 14-й день) і лютеїнову (15-ого по 28-й день) фази, тобто застосовувати подвоєні тижневі 

мікроцикли, а потім створити модель тренувальних впливів, яка б включала всі основні 

компоненти навчально-тренувального процесу: характер інтенсивності й тривалості вправ, 

тривалість і характер інтервалів відпочинку, число повторень і характер чергування вправ 

у навчально-тренувальному занятті. Було досліджено, що високим рівнем прояву швидкісно-

силових здібностей дівчат є 4-12, 16-25 дні, середні – 3, 15, 26, 27 дні, низькі – 1, 2, 13, 14, 

28 дні менструального циклу.  

Під час розвитку швидкісно-силових здібностей велике навантаження не повинно 

перевищувати 30-40°% від індивідуальних максимальних можливостей. Швидкісно-силові 

здібності проявляються в рухових діях, у яких поряд із значною силою м’язів необхідна й 

стрімкість рухів, при цьому чим більше зовнішнє навантаження, тим більшу роль відіграє 

силовий компонент, а при меншому навантаженні збільшується значимість швидкісного 

компонента.  

Високий рівень показників швидкості рухів спостерігається в 5-24 дні, середній – 3, 4, 

25, 26 дні, низький – 1, 2, 27, 28 дні циклу.  

Під здібностями до швидкості слід розуміти комплекс функціональних якостей, які 

забезпечують максимальне виконання рухових дій за мінімальний час. Розрізняють 

елементарні та комплексні форми прояву швидкості. Елементарні форми проявляються: у 

латентному (прихованому) часі простих і складних рухових реакцій; у швидкості виконання 

окремого руху при значному зовнішньому опорі; у частоті рухів. Комплексні форми прояву 

швидкості виражаються у цілісних рухах: у здібності якомога швидше набрати максимальну 

швидкість; у здібності якомога довше підтримувати цю швидкість.  

Причому, основними факторами, що детермінують прояв швидкості є: рухливість 

нервових процесів. Збудливість рухових центрів лімітує переважно швидкість реагувань та 

поодиноких рухів, лабільність нервових процесів – частоту рухів. Однак, надто висока частота 

рухів може викликати небажану швидкісну напруженість, тому швидкісні вправи необхідно 

виконувати з варіативною частотою рухів.  

Функціональна стійкість вестибулярного апарату з 3 по 25 дні менструального циклу 

знаходиться на високому рівні, на 2 день циклу має середній рівень прояву, а в 1, 26, 27, 

28 дні – низький. Прояв координаційних здібностей характеризується високим рівнем в 5-11, 

15-24 дні, середнім – 3, 4, 12, 25, 26 дні, низьким – 1, 2, 13, 14, 27, 28 дні циклу.  
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У сприятливі дні здібності дівчат до оволодіння складно-координаційними руховими 

діями кращі, вони точніше виконують вправи відповідно до вимог техніки й перебудовують 

свою діяльність відповідно до ситуації, що склалася. 

Спортивне тренування істотно впливає на розвиток спритності 15-16-річних школярок. 

Точність рухів у 2 рази вища, ніж у нетренованих того ж віку. Спритність продовжує 

поліпшуватися до 17 років.  

Найбільший приріст сили спостерігається в середньому й старшому шкільному віці, сила 

особливо збільшується до 15 років. 

Визначення прояву гнучкості в дівчат характеризується високим рівнем прояву у 1-12, 

15-26 дні циклу й середнім у 13-14, 27, 28 дні. Відомо, що прояв гнучкості залежить від ряду 

факторів (зовнішні й внутрішні), які необхідно враховувати при її розвитку. До внутрішніх 

факторів слід віднести: будову суглобів, тонус м’язів, еластичність м’язів та зв’язок, 

суглобних сумок, а також напруження м’язів-антагоністів; загальний функціональний стан 

організму. Причому, під впливом стомлення активна гнучкість зменшується на 11,6°% (за 

рахунок зниження здібності м’язів до повного розслаблення після попереднього скорочення), 

а пасивна гнучкість збільшується на 9,5°% (за рахунок меншого тонусу м’язів, які протидіють 

розтягненню).  

До зовнішніх факторів, які впливають на розвиток гнучкості в дівчат у ці дні, відносять 

психічний стан та емоції.  

Надмірне збудження та пригніченість негативно позначається на прояві гнучкості, а отже 

й на її розвитку.  

Пізніше інших фізичних якостей розвивається витривалість. Існують вікові, статеві та 

індивідуальні відмінності витривалості. У цілому до 17-18 років витривалість школярів 

становить близько 85°% рівня дорослих. 

Стан спеціальної витривалості у дівчат характеризується високим рівнем прояву у 5-11, 

16-24 дні, середнім – у 3, 4, 15, 25 дні, низьким – у 1, 2, 13, 14, 26, 27, 28 дні циклу.  

Хвилинний об’єм дихання (ХОД) у 15-17-річному віці складає 110 мл/кг. Величина 

максимальної легеневої вентиляції (МЛВ) у старшому шкільному віці практично не 

змінюється й становить близько 1,8 л за хвилину на кг ваги. Систематичні заняття фізичними 

вправами сприяють зростанню МЛВ.  

У 15-16-літньому віці спостерігається збільшення тривалості відновлюючого періоду 

з 28,8 до 52,9 секунд. Подібні зміни є результатом нейрогуморальних перебудов, пов’язаних 

із періодом статевого дозрівання. У дівчат старшого шкільного віку швидше, ніж у дорослих, 

знижується вміст цукру в крові. Це пояснюється не тільки меншою економічністю у 

витрачанні енергетичних ресурсів, а й вдосконаленням регуляції вуглеводного обміну.  

Абсолютних запасів вуглеводів у цьому віці також менше, ніж у дорослих. Тому 

можливість тривалої роботи юних волейболісток обмежена. Одним із найбільш 

інформативних показників працездатності організму, інтегральним показником дієздатності 

основних енергетичних його систем, у першу чергу серцево-судинної й дихальної, є величина 

максимального споживання кисню (МСК). Багатьма дослідниками доведено, що МСК 

збільшується з віком. У період з 5 до 17 років є тенденція до неухильного зростання МСК – з 

1385 мл/хв у 8-річних, до 3150 мл/хв у 17-річних.  

При аналізі величин відносного МСК, у школярів і школярок, спостерігаються істотні 

відмінності. Зниження з віком МСК у школярок пов’язане зі збільшенням жирової тканини, 

яка, як відомо, не є споживачем кисню. Процентний вміст жиру в організмі школярок зростає 

й до 16-17 років сягає 28-29°%, а в школярів навпаки – поступово знижується.  

Із віком, у міру росту й формування організму, підвищуються як абсолютні, так і відносні 

розміри серця. Важливим показником роботи серця є частота серцевих скорочень (ЧСС). Із 

віком ЧСС знижується. У 14-15 років вона наближається до показників дорослих і складає 70-

78 уд/хв. ЧСС також залежить від статі: у дівчат пульс дещо частіший, ніж у хлопців того ж 

віку. При поступовому зниженні пульсу збільшується систолічний об’єм (СО). У 13-16 років 

СО становить 50-60 мл.  
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Оскільки у старшому шкільному віці збільшуються індивідуальні відмінності між 

дітьми, то це необхідно враховувати при навчанні рухам і при розвитку фізичних здібностей.  

Особливості прояву специфічного біоритму жіночого організму слід індивідуалізувати 

за термінами й продовжністю менструального циклу. Тому, планування процесу навчання 

старшокласниць слід проводити з урахуванням індивідуальних особливостей, враховуючи не 

тільки їх фізичну підготовленість, а й дні менструального циклу (Ляшевич, 2019).  

Організація дослідження. Дослідження проводилося проводилось з вересня 2020 р. по 

вересень 2021°р. і у м. Кролевець та складалося з певних етапів. Рухові тести проводилися для 

визначення стану швидкісно-силової підготовленості з урахуванням специфіки обраного виду 

спорту. Використовувалися вправи, що пройшли перевірку на автентичність і описані в 

різноманітних підручниках, методичних рекомендаціях, посібниках (Бріжатий°О.°В., 1997; 

Кудряшов°Є.°В., 2005; Жула Л.°В., 2006;). Нами використовувалися загально прийняті тести 

визначення технічної підготовленості, рекомендовані навчальною програмою для ЗЗСО, 

ДЮСШ. 

Особливості використання техніко-тактичних дій учениць старших класів у 

процесі секційних занять волейболом 
Педагогічні спостереження за техніко-тактичними діями юних волейболісток 

проводилися протягом 2020-2021 років у процесі занять волейболом на уроках фізичної 

культури, на факультативах із волейболу та під час змагань із волейболу. 

Ці спостереження дозволили визначити: 

 загальні тенденції частоти застосування та ефективності виконання прийому м’яча 

обома руками зверху та знизу (у зонах волейбольного майданчика); 

 спосіб виконання та ефективності подач;  

 точність нападаючих ударів із різних зон та ефективність нападаючих ударів;  

 спосіб виконання нападаючого удару проти блоку (одиночного, групового), без блоку 

(обманний удар);  

 ефективність блокування (в різних зонах, групового, одиночного).  

Аналізуючи змагальну діяльність юних волейболісток, ми спостерігаємо, що під час 

прийому з подачі найчастіше застосовується прийом м’яча обома руками знизу – 70,8°%, ніж 

прийом м’яча обома руками зверху – 29,2°% (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Показники частоти застосування прийому м’яча обома руками знизу та зверху (%) 

 

Ефективність прийому м’яча більше припадає на прийом знизу – 69,7°%, але не 

зважаючи на те, що частота застосування прийому м’яча з подачі обома руками зверху менша 

ніж прийму знизу, вона становить 40,5°% (Рис. 2). 
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Рис. 2. Показники ефективності прийому м’яча обома руками знизу та зверху (%) 

 

Досить високий показник прийому м’яча з подачі обома руками зверху ми можемо 

пояснити мабуть невеликою силою та якістю подач, які виконують юні волейболістки. 

Провівши порівняльний аналіз частоти застосування та ефективності виконання прийому 

м’яча з подачі обома руками знизу по кожній із зон ми спостерігаємо, що в І зоні частота 

застосування прийому м’яча знизу дорівнює – 48,6°%, ефективність прийому м’яча знизу – 

40,4°%; в V зоні частота застосування – 33°%, ефективність – 49,6°%; в VІ зоні частота 

застосування 28,4°%, ефективність – 60,4°% (Рис. 3).  

 
Рис. 3. Показники частоти застосування прийому м’яча обома руками знизу та зверху 

 в зонах І, V, VІ 

 

Результати педагогічних спостережень свідчать про те, що під час виконання різного 

виду подач (Рис. 5) найбільше застосовують пряму верхню подачу – 38,5°%, при цьому 

ефективність виконання невисока й дорівнює – 35,2 %; наступна за частотою застосування – 

пряма верхня подача в стрибку – 32,9°%, але ефективність найбільша – 62,7°%; пряма верхня 

«плануюча» подача за частотою застосування використовується не дуже часто – 21,5°%, при 

цьому ефективність становить 40,4 %; інші види подач за частотою застосування мають 

невеликий процент – 7,1°%, ефективність – 25,1°%. 
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Рис. 4. Показники ефективності прийому м’яча обома руками знизу та зверху в зонах І, V, VІ 

 

Провівши аналіз отриманих даних щодо дослідження ефективності виконання та частоти 

застосування нападаючого удару (Рис. 6.), ми помічаємо, що найбільша частота застосування 

прямого нападаючого удару в ІV зоні – 40,1°%, ефективність – 44,3°%; на другому місці за 

частотою застосування нападаючих ударів є ІІІ зона – 30,8°%, але при цьому ефективність 

найбільша – 67,4°%; наступним за частотою застосування є нападаючий удар в ІІ зоні – 25,1°%, 

ефективність – 46,7°%; найменша частота застосування нападаючого удару в І зоні – 8,2°%, 

але за ефективністю виконання має досить велике значення – 57,4°%; нападаючий удар з V та 

VІ зон використовується дуже рідко – 4,3°%, ефективність – 3,7°%.  

 

 
Рис. 5. Показники ефективності та частоти застосування подач: 1 – пряма верхня подача; 

2 – пряма верхня подача в стрибку з розбігу; 3 – пряма верхня «плануюча» подача;  

4 – інші види подач 
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Рис. 6. Показники частоти застосування та ефективності нападаючого удару 

 

Проаналізувавши отримані дані під час педагогічного спостереження, ми 

пересвідчилися, що найбільше застосовують блокування в ІІ зоні – 59,4°%, ефективність також 

досить велика – 60,5°%; наступною за частотою застосування блокування є ІІІ зона – 27,7°%, 

ефективність невелика – 33,2°%; найменша частота застосування блоку в ІV зоні – 12,9°%, 

ефективність – 41,8°% (Рис. 7).  

 

 
Рис. 7. Показники частоти застосування та ефективності блокування 

 

Для визначення значення кожної ігрової дії, яка впливає на перебіг гри, ми порівняли 

частоту застосування та ефективність її виконання (п’ять основних технічних дій) (Рис. 8). 
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Рис. 8. Дольова участь: 1 – прийом м’яча обома руками знизу, 2 – передача м’яча обома 

руками зверху, 3 – нападаючий удар, 4 – блокування, 5 – подача, 6 – інші ігрові дії 

 

Аналіз отриманих даних, дозволяє нам зробити висновок, що визначені основні технічні 

дії під час змагальної діяльності за частотою застосування виконуються майже однаково. Це 

підтверджує значущість кожної з них. Ефективність виконання різних волейбольних прийомів 

нам свідчить, що особливе місце займають нападаючі удари – 71,7°%, так як вони поєднують 

у собі (при якісному виконанні) концентровану силу, найбільшу швидкісну силу, спритність 

та точність удару, і є завершенням усіх зусиль гравців команди. Цей прийом має велике 

значення для успіху команди, в ефективності отримання переможного очка вони займають 

центральне місце. На другому місці за ефективністю виконання – передача м’яча двома руками 

зверху – 47,9°%. Ми можемо констатувати, що від точності, зручності та правильного 

виконання передачі залежить успіх нападу. Третя позиція за ефективністю виконання займає 

подача – 39,2°%. Наступними прийомами волейболу за ефективністю, займаючи відповідно 

четверте та п’яте місце, мають блокування – 36,5°% та прийом м’яча двома руками знизу – 

31,1°%. Інші технічні прийоми волейболу (а це різні види основних дій) за ефективністю 

посідають останнє місце – 14,9°%. 

Динаміка технічної підготовленості юних волейболісток в процесі навчально-

тренувальних занять 

Педагогічний експеримент проходив в умовах навчально-тренувального процесу 

старшокласників з модулю та секційних занять з волейболу. Педагогічний контроль технічної 

підготовленості проводився за 8 тестовими завданнями, які характеризували базові рухові дії 

волейболісток.  Результати експериментальних досліджень свідчать про вірогідні зміни в 

таких показниках технічної підготовленості школярів (Табл. 2): передача м’яча зверху в 

квадрат (Р = 0,01); передача м’яча зверху в колі (Р = 0,002); передача м’яча знизу в квадрат 

(Р = 0,02); передача м’яча знизу в колі (Р = 0,0002); подача на точність (Р = 0,005); силова 

подача (Р = 0,01). Інші показники тестування мали невірогідний характер (Р > 0,05). 

Аналіз отриманих результатів засвідчив, що процентні прирости результатів тестування 

спостерігались в усіх тестах (Табл. 2.). Так по закінченню експерименту процентний приріст 

показників технічної підготовленості мав такий розподіл: 1 місце займав тест передача м’яча 

знизу в колі – 57,96°%, 2 місце передача м’яча зверху в колі – 31,5°%, 3 місце – подача на 

точність – 30,88°%, 4 місце – силова подача – 30,35°%, 5 місце – нападаючий удар з 6 зони – 

21,66°%, 6 місце − передача м’яча зверху в квадрат – 17,8°%, 7 місце − передача м’яча знизу в 

квадрат – 14,13°%, 8 місце − нападаючий удар з 2, 4 зони – 15,06°%. 
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Таблиця 2. Результати технічної підготовленості юних волейболісток  

в процесі педагогічного експерименту 

Контрольні 

вправи 

Етапи  

експерименту 

Статистичні показники 

х  S х  V p % 

Передача м’яча 

зверху в квадрат 

До 9,00 0,85 9,48 
0,01 17,8 

Після 9,75 0,45 4,64 

Передача м’яча 

зверху в колі 

До 17,33 4,05 23,4 
0,002 31,5 

Після 23,42 4,20 18,0 

Передача м’яча 

знизу в квадрат 

До 7,66 1,23 16,1 
0,02 14,13 

Після 8,75 0,86 9,9 

Передача м’яча 

знизу в колі 

До 13,08 4,25 32,5 
0,0002 57,96 

Після 20,67 3,93 19,1 

Нападаючий удар 

з 2, 4 зони 

До 6,08 1,50 24,7 
0,18 15,06 

Після 7,00 1,75 25,1 

Нападаючий удар 

з 6 зони 

До 5,00 2,13 42,6 
0,21 21,66 

Після 6,08 2,06 33,9 

Подача на 

точність 

До 5,66 1,61 28,5 
0,005 30,88 

Після 7,41 0,99 13,4 

Силова подача 
До 4,66 1,23 26,4 

0,01 30,35 
Після 6,08 1,31 21,6 

 

Необхідно відзначати, що в кінці експерименту у старшокласниць сталися позитивні 

зрушення в показниках технічної підготовленості практично по всім тестовим завданнями що, 

ймовірно, є результатом навчально-тренувальної роботи, що проводиться в період проведення 

педагогічного експерименту. Приріст показників, що досліджуються був кращій у тестах: 

передача м’яча знизу в колі – 57,96°%, передача м’яча зверху в колі – 31,5°%, подача на 

точність – 30,88°%, та силова подача тому, що у цих технічних діях на початку експерименту 

був низький коефіцієнт ефективності виконання даних технічних прийомів. Це пояснюється 

мабуть тим, що учням крім виконання прийому потрібно було орієнтуватися у просторі.  

 
Рис.°9. Процентний приріст показників технічної підготовленості юних волейболісток 
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Відмінності в збільшенні показників, що досліджуються також обумовлюються тим, що 

в процесі фізичної підготовки нами застосовувалися диференційовані дії як по характеру так і 

за тривалістю. 

Висновки. Аналіз науково-методичної літератури й практичний досвід учителів з 

фізичного виховання учнів свідчать про значний вплив фізичної культури в шкільному періоді 

життя дитини. Фізичний розвиток школярів полягає у набутті фундаменту для зміцненні 

здоров’я та всебічного розвитку, оволодінням різноманітними руховими уміннями і 

навичками. Усе це є основою гармонійного вдосконаленню особистості на тлі прогресуючого 

науково-технічного розвитку та зниження природної рухової активності дітей. Отже, 

найбільш ефективним та спрямованим впливом на організм учнів слід вважати регулярні 

заняття фізичними вправами як самостійно, так і безпосередньо на уроках фізичної культури 

в закладах загальної середньої освіти. 

Результати проведених спостережень свідчать про насиченість і різноманітність 

технічних прийомів у волейболі: найчастіше застосовується прийом м’яча з подачі обома 

руками знизу (70,8°%), ніж прийом м’яча обома руками зверху (29,2°%). Таким чином, 

ефективність прийому м’яча більше припадає на прийом знизу (69,7°%).  

У процесі дослідження встановлено, що кількість подач і нападаючих ударів у 

загальному арсеналі технічних дій старшокласниць у процесі занять волейболом у середньому 

за частотою застосування майже однакова. Різницю складає ефективність технічних дій. 

Першим за ефективністю є нападаючий удар (72,6°%), другою – передача м’яча обома руками 

зверху (48,1°%), третю позицію займає подача (38,3°%), на четвертому й п’ятому місці 

відповідно, – блокування (35,6°%) та прийом м’яча обома руками знизу (30,2°%), на 

останньому місці – інші ігрові дії (15,3°%). 

Розроблено та впроваджено в навчальний процес авторська програма удосконалення 

рухових навичок старшокласниць в процесі занять волейболом. Методи навчання технічно 

правильної рухової навички під час вивчення модуля «Волейбол» на уроках фізичної культури 

та секційних занять дівчат з волейболу були науково обґрунтованими та узгоджені з 

учителями-практиками.  

Для визначення ефективності запропонованої програми проведено аналіз результатів 

технічної підготовленості юних волейболісток. 

Визначено, що після закінчення експерименту старшокласниці за всіма показниками 

мають приріст в показниках тестових завдань від 14,34°% до 57,96°%. Отже, авторська 

програма дозволяє суттєво покращити показники, які характеризують технічну 

підготовленість старшокласниць під час занять волейболом. 

Перспективним напрямом подальшого вивченні цієї теми є вивчення шляхів підвищення 

ефективності фізичної підготовленості учнів різних вікових груп із застосуванням нових 

програмно-цільових підходів до процесу набуття рухових навичок на уроках фізичної 

культури, які б враховували індивідуальні особливості фізичного розвитку школярів, із 

подальшим впровадженням цих знань у практику роботи вчителів фізичної культури закладів 

загальної середньої освіти та тренерів ДЮСШ. 
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СПОРТСМЕНІВ НА ЗАНЯТТЯХ СПОРТИВНО-

ПЕДАГОГІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 

FORMATION OF ATHLETEERS' PERSONALITY AT CLASSES ON SPORTS 

AND PEDAGOGICAL IMPROVEMENT 

 

Вступ. Однією з умов всебічного розвитку особистості є його фізична підготовленість, 

як результат фізичного виховання, заняття фізичною культурою та спортом. Формування 

особистості, яка поєднує в coбi духовне багатство, моральну чистоту i фізичну досконалість, 

стало програмою виховання молоді у сучасному суспільстві. 

Однак фізична культура та спорт виступають не тільки як засоби покращення фізичного 

розвитку, зміцнення здоров’я, розвиток рухових якостей. В поєднанні з іншими засобами 

виховання вони сприяють всебічному розвитку людини.  

Студентська молодь – майбутнє нашої держави, і ми повинні піклуватися про її 

гармонійний розвиток. Заняття спортивно – педагогічним вдосконаленням студентів – це 

складний, багатосторонній процес, який здійснюється на основі певних принципів, правил, 

наукових і методичних положень спорту. Спортивна діяльність студента впливає на моральні 

якості, розвиток, вольової та емоційної сфери, естетичних i етичних уявлень i потреб, впливає 

на формування характеру людини, тобто тих особливостей особистості, які відбиваються на 

вчинках i відносинах з іншими людьми та зовнішнім світом. 

Заняття спортом також позитивно впливають на інтелектуальну сферу студентської 

молоді. Рухова активність, яка лежить в його основі, сприяє: 

• формуванню в людини уявлень про рухові можливості свого власного тіла; 

• розвитку спостережливості, оскільки спортивна діяльність вимагає зосередження уваги 

на умовах, які супроводжують рух, а також швидкого переключення уваги на різного роду 

подразники; 

• розвитку швидкості орієнтації, так як більшість видів спорту формують здатність до 

адекватної зміни поведінки в залежності від умов, які виникли; 

• розвитку мислення, оскільки спортивна діяльність є творчою; в процесі тренувань 

необхідно аналізувати причини успіхів та невдач своїх досягнень, правильно оцінити 

ситуацію, що виникла, вести пошук шляхів раціонального вирішення рухових завдань. 

Формування особистості студентів під час занять спортом – є дуже суперечливим 

питанням, особливо у сучасному світі, коли залишилося так мало моральних та духовних 

цінностей, які є запорукою зростання дійсно всебічно – розвиненого покоління та здорової 

нації. 

Сучасний спорт, особливо спорт вищих досягнень – це не тільки великі фізичні 

навантаження на організм у ході тренувального процесу і під час змагань, але й висока 

психічна напруженість. Спортсмен нерідко потрапляє в екстремальні ситуації, до яких 

необхідно адаптуватися і навчитися їх долати, в іншому випадку успіх на змаганнях буде для 

нього недосяжним. 

Предметом психології спорту є психологічні особливості спортивної діяльності в її 

різноманітних видах і психологічні особливості особистості спортсмена. Спорт займає велике 

місце в житті сучасного суспільства. Він не тільки забезпечує всебічний фізичний розвиток 

людини, але і сприяє вихованню його морально-вольових якостей (Акімова, 2004). 

Види спорту різноманітні, але всі вони вимагають участь у спортивних змаганнях і 

систематичного тренування. Розробка ефективних методів спортивного тренування 

неможлива без вивчення, з одного боку, характерних особливостей і закономірностей 

спортивної діяльності, а з іншого – особистості спортсмена як субєкта цієї діяльності. Так, 

Є. М. Гогун та Б. І. Мартьянов довели, що поряд з іншими науками, психологія спорту 

покликана дати аналіз найважливіших сторін спортивної діяльності і тим допомогти 

раціональному рішенню багатьох, пов’язаних з нею, практичних питань (Гогун, 

Мартьянов, 2000). 
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Основні цілі психології спорту – вивчення психологічних закономірностей формування 

у спортсменів і команд спортивної майстерності та якостей, необхідних для успішної участі в 

змаганнях, а також розробка психологічно обгрунтованих методів тренування і підготовки до 

змагань (Гуменюк, Клименко, 2009). 

Досягнення цілей психології спорту передбачає вирішення таких конкретних завдань: 

- вивчення впливу спортивної діяльності на психіку спортсменів: психологічний аналіз 

змагань (загальний і конкретний за окремими видами спорту); 

- виявлення характеру впливу змагань на спортсменів; 

- визначення вимог, що висуваються змаганнями до психіки спортсмена; 

- визначення (спільно з представниками інших спортивних наук) сукупності моральних, 

вольових та інших психологічних якостей, необхідних спортсменам для успішного виступу на 

змаганнях; 

- психологічний аналіз умов тренувальної діяльності та спортивного побуту; 

- розробка психологічних умов для підвищення ефективності спортивних тренувань 

(Джамгаров, Пуни, 1979). 

Психологія спорту покликана розкрити механізми та закономірності вдосконалення 

спортивної майстерності, шляхи формування спеціальних знань, умінь і навичок, а також 

умови, що забезпечують успішність колективних дій спортсменів (Акімова, 2004). 

Однією з головних особливостей людини є те, що вона здатна працювати, а будь-який 

вид праці є діяльністю. Діяльність – це динамічна система взаємодії суб’єкта зі світом.  

Спонукальними причинами діяльності людини є мотиви. Саме мотив, спонукаючи до 

діяльності, визначає її спрямованість, тобто визначає її мету та завдання. Діяльність людини – 

дуже складне і різноманітне явище, у здійсненні якого задіяні всі компоненти ієрархічної 

структури людини (фізіологічний, психічний, соціальний). 

Аналізуючи проблему співвідношення діяльності і психіки, потрібно відзначити, що 

будь-яка діяльність має зовнішню і внутрішню сторони – цей поділ штучний. Будь-яка 

зовнішня дія опосередковується процесами, що протікають всередині суб’єкта, а внутрішній 

процес, так чи інакше, проявляється назовні. Завдання психології полягає не в тому, щоб їх 

спочатку розділити, а потім шукати, як вони пов’язані, а в тому, щоб, вивчаючи «зовнішню 

сторону» діяльності, розкрити «внутрішню сторону», а точніше, зрозуміти реальну роль 

психічного в діяльності (Пуні, 1980). 

Таким чином, завдання психологічного вивчення діяльності полягає в тому, щоб 

розкрити систему її теоретичних начал, розкрити, як у процесі цілеспрямованої активності 

особистості відбувається практичне перетворення об’єктивного світу, який механізм 

психічної регуляції діяльності, як у процесі діяльності змінюється сама людина, як діяльність 

впливає на розвиток можливостей людини і на завершення його природи і як сама діяльність 

приймає індивідуальний характер . 

Виникнення фізичних вправ історично обумовлене прагненням людини задовольнити 

потребу в русі і, природньо, у розвитку фізичних якостей. 

Запозичуючи на перших етапах свого розвитку рухові дії з галузі трудової та військової 

діяльності (біг, боротьба, метання, стрільба з лука, верхова їзда та ін. ), спорт позбавляв ці дії 

трудового або військово-прикладного значення: стаючи спортивними, вони починали 

виконуватися не для досягнення зовнішніх цілей (виготовлення певного продукту праці, 

перемога над ворогом, видобуток дичини на полюванні), а заради почуття задоволення, яке 

випробовувалося при їх виконанні і супроводжувалося емоційно забарвленою свідомістю 

досконалості їх виконання. Ці дії мали громадську оцінку, оскільки їх результати свідчили про 

ступінь переваги того чи іншого члена громадської групи над іншими її членами. Звідси 

виникли їх змагальний характер і регулювання більш-менш складними правилами 

(Оніщенко, 1975). 

Спорт – це специфічний вид людської діяльності і в той же час – соціальне явище, що 

сприяє підняттю престижу не тільки окремих особистостей, але і цілих спільнот, в тому числі 

і держави. 
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Спортивна діяльність – одна зі сфер діяльності, де здібності відіграють визначальну роль 

в досягненнях людини. В даний час спортивна діяльність поділяється на три категорії: 

− масовий спорт 

− спорт вищих досягнень 

− професійний спорт 

Якщо головною метою людей, що займаються масовим спортом, є зміцнення здоровя, 

проведення дозвілля, фізичний і психічний розвиток, то в спорті вищих досягнень головним є 

виявлення і порівняння граничних фізичних і психічних можливостей людини в процесі 

виконання різноманітних фізичних вправ. Професійний спорт, у свою чергу, перетворився на 

сферу бізнесу, мова про зміцнення здоров’я там вже не йде (Матвєєв, 1991). Незважаючи на 

відмінності категорій спорту, спортивна діяльність за основними характеристиками скрізь 

залишається однією і тією ж (Круцевич, 2017). 

На думку Р. М. Найдиффера, діяльність спортсменів завжди без винятку містить в собі 

змагальний характер. В іншому випадку вона просто втрачає свій сенс. Ця діяльність за своїм 

змістом безпосередньо спрямована на досягнення високого результату. У даному випадку 

рівень кваліфікації спортсмена значення не має (Найдиффер, 2009). 

Б. М. Шиян визначав діяльність спортсменів як багаторічний безперервний процес 

навчання та фізичного розвитку. Повноцінність спортивної діяльності вимагає дотримання 

спортсменом режиму життя в цілому, а не тільки режиму тренувань і змагань (Шиян, 2012). 

Метою дослідження є виявлення шляхів формування особистіних якостей спортсменок 

в заняттях спортивно-педагогічним вдосконаленням (гімнастикою художньою). 

Результати дослідження. Аналіз науково-методичної літератури, досвіду провідних 

тенерів та власних здобутків дозволив висунути припущення, що спортивна діяльність не мала 

б своїх прихильників без таких понять, як мотив та мотиваційна сфера. 

Мотив – це складне психологічне утворення, що є з змістовною підставою дії і вчинку, 

діяльності та поведінки, а з енергетичного боку – спонуканням до досягнення обраної мети. 

Якщо мотив усвідомлюється повністю, то відбувається усвідомлення потреби, а саме, чому, 

заради чого і як саме людина буде задовольняти потреби, що виникають. 

І. Мотивація як складова спортивної підготовки. Основною психологічною рисою 

мотивів, які спонукають людину до занять спортом, є почуття задоволення, яке виникає під 

час спортивної діяльності і є невід’ємною частиною занять спортом. Разом із цим, мотиви 

мають складний характер, відповідно до складності і різноманітності самої спортивної 

діяльності вони можуть бути поділені наступним чином. 

Безпосередні мотиви спортивної діяльності: 

− задоволення від прояву м’язової активності; 

− естетична насолода красою, точністю та спритністю своїх рухів; 

− прагнення проявити себе сміливим і рішучим при виконанні важких вправ; 

− задоволення, що викликається участю у змаганнях, що є найважливішою і 

обов’язковою стороною спорту; 

− прагнення досягти рекордних результатів, домогтися перемоги, якою важкою вона б не 

була. 

Опосередковані мотиви спортивної діяльності: 

− прагнення стати сильним, міцним, здоровим; 

− прагнення через спорт підготувати себе до практичної діяльності; 

− усвідомлення суспільної важливості спортивної діяльності. 

Існують різні види мотивації: внутрішня і зовнішня, мотивація досягнення у формі 

змагального стресу. Сутність мотивації можна зрозуміти лише на основі взаємодії                          

2-х факторів: мотивація та особливості особистості (Моржухіна, 2007). 

Сучасні дослідження з вивчення параметрів особистості дотримуються кількох 

теоретичних підходів. Короткий розгляд цих підходів є доцільним з таких міркувань: тренер 

зможе краще зрозуміти зміст різноманітних способів вивчення особистості, якщо він буде хоча 

б трохи знайомий з теоретичними основами, що лежать в основі цих методик. 
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Знання того, як вивчається особистість, може бути корисним тренеру при спостереженні 

за поведінкою своїх підопічних. Знання різних точок зору на людську особистість дозволить 

тренеру класифікувати поведінку своїх спортсменів. Певне уявлення про теорію і способи 

виміру особистості допоможе тренеру передбачити поведінку своїх учнів у різних стресових 

ситуаціях. 

«Периферичні» теорії. У цих теоріях основний акцент робиться на очевидних 

(піддаються спостереженню) поведінках і характеристиках людей. Були спроби краще 

зрозуміти і передбачити поведінку і діяльність людей з їх статури і за руховими 

характеристиками. У 1930 р. Джуно Дауні запропонувала систему класифікації, яка, згодом, 

хоч і не була підтверджена повністю експериментальними даними, та все ж таки представляє 

відомий потенційний інтерес для тренерів та викладачів фізичного виховання, яким при 

знайомстві з кожним із типів особистості доцільно не тільки уявити, як він реально виглядає, 

але й у якому виді спорту така людина могла б проявити себе. 

За результатами тестування Д. Дауні виділила п’ять типів особистості: 

1) Мобільний тип – завжди в дії, але контролює себе, неспокійний, з надлишком енергії. 

2) Мобільно-агресивний тип – активний, але з ознаками ворожості, часто вибухає з 

великою силою. 

3) Обачний тип – цікавиться деталями, уважний, добре контролює і продумує свою 

поведінку і дії. 

4) Низькорівневий тип – добродушно-веселий, не напористий, не агресивний, не тисне 

на оточуючих, без претензій. 

5) Психотичний тип – високий рівень напруженості, одноманітність у рухових шаблонах, 

ригідність у поведінці, низька завадостійкість в умовах стресу. 

Статура. Учені, починаючи з давніх грецьких і римських філософів, припускали, що 

особистість, інтелект і емоційна сфера людини в якійсь мірі пов’язані з його статурою і 

зовнішнім виглядом. Протягом багатьох століть робилися спроби наукового обгрунтування 

залежності між різними параметрами статури і рисами особистості. При розгляді цього 

питання ми зупинимося на роботах Шелдона. 

Після роботи протягом ряду років в області класифікації типів статури і видання книги 

«Типи статури» в 1940 р. Шелдон і його співробітники приступили до дослідження можливих 

зв’язків між зовнішнім виглядом та поведінкою людини. Дані цих досліджень були 

узагальнені в книзі «Типи темпераменту», яка з’явилася два роки опісля. Шелдон розробив, 

користуючись його термінологією, «конституціональну теорію» особистості, в якій він 

висуває припущення про те, що за типом статури можна передбачити, якими особистісними 

рисами володіє людина. На його думку, вкрай худий, сухорлявий тип (ектоморф) швидше за 

все віддає перевагу дистанції, стриманість у відносинах з іншими людьми, в той час як повна 

людина (ендоморф) проявляє риси, зазвичай відповідні стереотипу «добродушний товстун».  

Для тренерів найбільший інтерес преставляют висновок Шелдона про те, що індивід з 

розвиненою мускулатурою також проявляє поєднання особистісних рис, що характеризують 

його як розсудливого, соціально відкритого і екстравертованого. При цьому він не завжди 

може керувати своєю агресивною поведінкою і частіше схильний до асоціальної поведінки, 

ніж повні або худорляві індивіди. 

В останні 20 років гіпотези Шелдона піддалися більш ретельній перевірці і не були 

підтверджені. В цілому загальні тенденції, за Шедлоном, виявилися вірними, дані 

експериментальних досліджень підтвердили те, що в певних видах спорту видатні спортсмени 

майже завжди відзначалися специфічними характеристиками статури (Пуні, 1980).  

Соціальні теорії. Цілий ряд теорій особистості прагне пояснити поведінку людини 

особливостями культури і середовища, в якій він знаходиться. Тренер повинен уважно 

розібратися в цьому підході, особливо коли він збирається працювати в незнайомій йому 

соціальному середовищі, або коли в команді є члени з різних соціальних шарів.  

До найбільш глобальних теорій цього типу відносять біосоціальну теорію, висунуту 

Гардінером Мерфі, який особливо виділяє три компоненти в особистості: 
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− фізіологічні тенденції, що виникають із спадкових характеристик; 

− канали або процеси, за якими і за допомогою яких соціальні умови формують 

поведінку; 

− освоєні звички, які призводять до зміни концептуальних і перцептивних 

характеристик. 

З підходу Мерфі можна зрозуміти, чому важко не тільки визначити поняття 

«особистість», а й виміряти її характеристики. Ще важче встановити, чому люди ведуть себе 

певним чином, якщо врахувати, що їхня поведінка може бути спадковою, формуватися 

культурою або змінюватися на основі практичного досвіду. 

Згодом були розроблені ще більш якісні методики цього типу, тести стали більш 

обгрунтованими, використовувався більш досконалий статистичний аналіз, що дозволив 

виділити більш «чисті» за змістом риси і якості. Крім того, такий «функціональний» підхід до 

оцінки особистості привів до створення тестів, які вже дозволяли визначити наявність і ступінь 

вираженості у людини тієї чи іншої специфічної риси чи якості. 

В даний час ці тести проходять подальше удосконалення. Деякі з них оцінюють якості, 

важливі для спортивної діяльності, і тому спеціально розробляються для спортсменів і 

тренерів. До тих пір, поки цими тестами не буде обстежено велике число досліджуваних, що 

представляють якусь частину так званої нормальної вибірки, відсутність норм та 

стандартизації буде знижувати практичну цінність і застосовність цих методик 

(Акімова, 2004). 

Одним із найважливіших етапів у тренуванні є психологічна підготовка. Адже від того, 

як спортсмен реагує на різні ситуації і наскільки він психологічно готоваий до їх вирішення у 

стресових ситуаціях, залежить його результат на змаганнях. Як зазначає Л.°П.°Сергієнко, 

спочатку психологічну підготовку спортсмена розуміли як підготовку спортсмена до 

наступних змагань. При цьому особливу увагу звернули на виховання у спортсмена здібності 

переборювати негативний емоційний стан, характерний головним чином для періоду змагань, 

на формування у спортсмена найбільшої готовності до максимальних вольових навантажень 

для подолання труднощів, виникаючих у процесі загальної боротьби, на збудження активного 

потягу до перемоги і у зв’язку з цим виникнення у спортсмена почуття впевненості у своїх 

силах (Шельчук, Леонова, 2004).  

Під терміном «психологічна підготовка» слід розуміти виховання певних вмінь, якостей 

та навичок спортсменів, їх підготовку до виконання конкретних дій. Також це вплив на них 

ззовні – тренера, батьків, їх вплив на себе та самовдосконалення. Завданням психологічної 

підготовки є зниження вірогідності невдач і максимальне підвищення вірогідності вдалих 

виступів шляхом виховання та вдосконалення психічних якостей спортсмена, його 

правильних реакцій на те, що відбувається за допомогою навчання її спеціальним 

психологічним прийомам. Особливістю психологічної підготовки є те, що вона непомітна для 

самого спортсмена, якщо тренеру знайти правильний і грамотний підхід. В той час як технічна 

чи фізична підготовка тим видніша тим вона краща. Саме тренер є основною ланкою 

підготовки спортсмена. Тренер повинен виховувати стійкість, надихати спортсменів, 

допомагати у поставленні перед ними цілей, створювати робочу атмосферу на тренуванні та 

бойову на змаганнях, давати настанови щодо виконання завдань. Доводити, що легкі перемоги 

не найважливіші у житті, важкі перемоги дорожчі і повинні бути важливішими для них, без 

великих труднощів не можливі серйозні спортивні досягнення. Серйозних змін у процесі 

спортивної діяльності набувають відчуття, сприймання, увага, пам’ять, мова, мислення, уява. 

Спортивна діяльність ставить високі вимоги до їх розвитку і має великі можливості для 

покращання зазначених вище психічних процесів та якостей особистості. Проте була б 

неправильною уява про те, що цей розвиток і це покращання відбуваються самі собою і завжди 

мають необхідну позитивну спрямованість. Типовими помилками в розвитку якостей 

особистості і психічних процесів є невиправдано завищені вимоги до спортсмена в досягненні 

високих результатів на змаганнях, невмілий вольовий контроль, недостатнє врахування і 
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використання індивідуальних психічних особливостей спортсменів, що призводить, зокрема, 

до відставання рівня психічної надійності від фізичних якостей.  

ІІ. Зміст і структура занять спортивно-педагогічним вдосконаленням у закладах 

вищої освти 

Постійне підвищення вимог до підготовки майбутніх учителів фізичноїкультури та 

тренерів з виду спорту, вимагає від закладів вищої освіти невідкладних дій щодо 

вдосконалення змісту, форм та методів підготовки спеціалістів у галузі 01 Освіта/Педагогіка. 

До того ж уведення нових навчальних програм з фізичної культури для учнів закладів 

загальної середньої освіти, що передбачають вивчення варіативних модулів з різних видів 

спорту, висуває високі вимоги до спортивно- педагогічної підготовки студентів факультетів 

фізичного виховання. Задовольнити ці вимоги має і підвищення ефективності викладання 

дисципліни «Спортивно- педагогічне вдосконалення» з обраного виду спорту, яка займає одне 

з провідних місць у професійній підготовці майбутнього вчителя фізичноі культури тренера з 

виду спорту. Окремим аспектам організації та проведення спортивно-педагогічної підготовки 

майбутніх фахівців освітянської галузі було присвячено роботи С.°В.°Синиці (2008), 

Л.°П.°Сущенко (2003), Б.°М.°Шияна (2012), П.°Я.°Захарова (2005) та ін. Науковці 

обґрунтували систему теоретичних і методичних знань, умінь і навичок, які є складовою 

змісту підготовки вчителів фізичної культури, тренерів у вишах педагогічного спрямування, 

довели, що зміст теоретико-методичної підготовки на факультетах фізичного виховання має 

сприяти формуванню вчителя-тренера, схильного до педагогічних інновацій і творчості, 

здатного на професійному рівні володіти різноманітними засобами, формами і методами 

роботи з учнями, орієнтованого на систематичне поповнення фахових знань, їх оцінку і 

самооцінку, а також застосування в педагогічній діяльності здобутків інших наук. 

Аналіз навчальних планів і програм факультетів фізичного виховання педагогічних 

закладів вищої освіти України свідчить, що дисципліна «Спортивно-педагогічне 

вдосконалення» вже багато десятиліть займає одне з чільних місць у підготовці майбутніх 

учителів фізичної культури. Так, починаючи з 80-х років ця дисципліна була введена як 

факультативний курс. Аналіз навчальних планів факультетів фізичного виховання вищих 

педагогічних закладів за 1989 та 1992 рік свідчить, що вона вивчалася майбутніми вчителями 

фізичної культури у обсязі відповідно 480 і 580 годин. На заняттях зі спортивно-педагогічного 

вдосконалення майбутні вчителі, тренери під керівництвом досвідчених тренерів–викладачів 

удосконалювали знання, вміння та навички з обраних видів спорту. До закінчення 

педагогічного закладу кожний студент мав отримати спортивний розряд не нижче другого та 

суддівську категорію з відповідного виду спорту. Курс спортивно-педагогічного 

вдосконалення і сьогодні займає вагоме місце у підготовці майбутніх учителівфізичної 

культури, тренерів. На це вказує те, що дисципліна «спортивно–педагогічного вдосконалення» 

представлена в освітніх програмах підготовки майбутніх фаівців фізичної культури і спорту, 

вивчається протягом трьох-чотирьох років навчання, тобто охоплює майже всі роки 

підготовки майбутнього спеціаліста. Аналіз окремих програм зі «спортивно–педагогічного 

вдосконалення» свідчить, що метою вивчення цієї дисципліни є поглиблена спортивно-

педагогічна підготовка майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з обраного виду 

спорту. Програма дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення» передбачає 

формування професійно-педагогічних знань, умінь і навичок, які будуть необхідні для 

самостійної роботи у різних закладах системи фізичного виховання і спорту, а також для 

підвищення рівня спортивної майстерності в обраному виді спорту. 

Згідно програми підготовки фахівців фізичної культури і спорту на дисципліну 

«Спортивно-педагогічне вдосконалення» в сучасних освітніх програмах виділяється 

до 540 годин (18 кредитів). Під час вивчення даної дисципліни студенти опановують знаннями 

з основ спортивної і педагогічної майстерності. До спортивної майстерності відносять: 

навчання і вдосконалення техніко-тактичної майстерності, спеціальних фізичних і психічних 

якостей в обраному виді спорту. До педагогічної, у свою чергу, відносяться оволодіння такими 

знаннями, як вдосконаленя знань, умінь і навичок у розповіді, показі і поясненні стройових і 
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загально розвиваючих вправ, показі і поясненні при навчанні технічним прийомам в обраному 

виді спорту, вдосконалення знань у суддівстві змагань в обраному виді спорту, вдосконалення 

складання конспектів і проведенні частин занять, вдосконалення умінь у написанні конспектів 

і проведенні технічної підготовки в обраному виді спорту та вдосконалення навичок у 

проведенні тактичної підготовки в обраному виді спорту. 

На практичні заняття студенти розподіляються по групам, залежно від обраного виду 

спорту, які входять до навчального плану факультету. Практичні заняття, головним чином, 

проводяться як на базі університету, так і на базі ДЮСШ, ШВСМ та інших спортивних 

організації і клубів, де заняття веде особистий тренер студента. Завдання викладача, 

відповідального за групи полягає в контролі відвідуваності практичних занять і засвоєння 

навчального матеріалу студентами, що дозволяє інтегрувати знання, отримані в процесі 

навчання у ЗВО. На практичних заняттях студенти мали оволодівати технікою і тактикою 

обраного виду спорту, а також в підвищувати рівень кондиційної і координаційної підготовки. 

Обов’язковою була й участь у змаганнях різного масштабу, де майбутні вчителі мали 

якнайповніше реалізувати свої можливості з метою виконання спортивного розряду, або 

отримання звання відповідно до Єдиної спортивної класифікації.  

Таким чином, спортивно-педагогічне вдосконалення майбутніх учителів фізичної 

культури, тренерів у вишах України відбувається у процесі вивчення курсу спортивно-

педагогічного вдосконалення з обраного виду спорту. Метою дисципліни є ознайомлення 

студентів з теоретичними основами та досвідом навчально-тренувальної роботи з обраного 

виду спорту, а також з методикою проведення цієї роботи з дітьми різного шкільного віку. До 

основних форм викладання можна віднести лекційні, семінарські, практичні, оглядово-

методичні, індивідуальні, самостійні заняття і навчальну практику, під час яких майбутні 

вчителі фізичного виховання засвоюють знання з основних теоретичних питань обраного виду 

спорту; оволодівають основами техніки виконання вправ та методикою проведення 

навчально-тренувальних занять на різних етапах спортивної підготовки; здобувають знання, 

вміння та навички з організації та проведення змагань з певного виду спорту (Синиця, 

Шестерова, 2010). 

ІІІ. Розвиток особистісних якостей спортсменів індивідуально та у команді 

Не можна не зупинитись на монополії спорту у формуванні певних унікальних 

властивостей особистості та стверджувати, що тільки у спорті можна стати сильним, 

сміливим, спритним, впевненим у своїх силах. Проте це не означає, що спортсмени не 

відрізняються властивостями особистості від тих, хто не займається спортом. У спортивній 

діяльності досить чітко вираженим є прагнення до спрямованого формування особистості, до 

виховання такого сплаву психічних властивостей, який би забезпечив спортсменові велику 

ймовірність успіху на змаганнях з певного виду спорту. Психологи постійно зустрічаються з 

фактами значних міжгрупових відмінностей за властивостями та якостями особистості в 

різних видах спорту, а також внутрішньогрупових відмінностей представників одного і того 

ж виду спорту, але різних спортивних амплуа в командних видах. Повною мірою це стосується 

також особливостей особистості спортсмена: темпераменту, характеру та здібностей. Ці 

особливості досить суттєво залежать від природних, вроджених передумов розвитку психіки, 

вони досить тісно пов’язані між собою саме на основі природних даних. 

Темперамент – це стійке поєднання динамічних особливостей психіки (активності, 

емоційності тощо), яке базується на стійких вроджених властивостях нервової системи. 

Характер – це сукупність типових способів поведінки особистості в типових обставинах, яка 

породжена стійким ставленням до цих обставин (Фіцула, 2002). 

У спортивній діяльності особливості особистості поєднуються з вибором стратегії їх 

реалізації: індивідуалізації та звільнення від недоліків. Стратегія індивідуалізації передбачає 

всебічне врахування індивідуальних особливостей особистості, формування індивідуального 

стилю діяльності, в якому не просто враховується весь комплекс властивостей психіки 

спортсмена, але і напрацьовуються прийоми діяльності, в яких найбільш вигідним способом 
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реалізовано конкретні особливості, при цьому ті особливості цінуються самим спортсменом 

(Уейнберг, Гоулд, 1998). 

Стратегія звільнення від недоліків та опирання на сильні сторони психіки не менш відома 

та прийнятна для спорту. Вона базується на пластичності властивостей нервової системи які, 

як відомо, пластичні до певної міри. Проте діапазон пластичності існує і цілком можливим є 

те, що спортсмен із слабкою нервовою системою, або несміливий, через деякий час стане 

більш сміливим та навчиться діяти в стандартних спортивних ситуаціях, як і людина з сильною 

нервовою системою. 

Те ж можна сказати і про характер, і про здібності. Можливо більш вдалим було б знайти 

для спортсмена вид спорту, амплуа, виробити індивідуальний стиль діяльності, або піти 

шляхом викорінення недоліків, виховання бажаних для спорту особливостей особистості, 

долаючи природний «опір» його природної психічної організації. Відповідно до ідей 

самореалізації особистості завданнями тренера і самого спортсмена стають: забезпечення 

максимальної реалізації задатків та обдарованості у відповідному виді діяльності, 

знаходження себе у світі спорту, знаходження шляху до застосування своїх сил, особливостей 

та можливостей. Якщо цього не відбувається, тоді у спортсмена з часом утворюється 

особистісний синдром, який не сприяє успішному вирішенню змагальних завдань, призводить 

до невиправданої тривожності, високої ймовірності зриву, скутості в поведінці, незадоволення 

собою. 

Особистісний синдром – це певне поєднання декількох особливостей особистості, в яких 

може бути єдиний механізм виникнення. Особистісні риси являють собою в цілому стійкі 

компоненти цілісної особистості, яку можна, як ми вважаємо, виміряти за допомогою 

численних (понад сто) видів тестів. Використання особистісного тестування у спорті 

передбачає формулювання деяких принципів як у філософському, так і в операційному 

(практичному) плані. Дослідження особистості спортсмена зазвичай повинно бути по 

можливості всебічним. У ньому слід використовувати широкий набір тестів і інших методик, 

що дозволяють вивчати різноманітні типи соціального, емоційного поведінки і власне 

спортивної діяльності. Тестування, крім того, має проводитися кілька разів протягом сезону 

(за умови, однак, що воно не забирає у спортсмена занадто багато часу) (Радіонов, 1973). 

Прийнято вважати, що спорт позитивно впливає на формування і розвиток особистості 

тих, хто ним займається. Зазначалося, що участь у спортивних змаганнях сприяє вихованню 

завзятості, цінних моральних і вольових якостей, мужності і т. п. Дослідження в цьому 

напрямку ще тільки розгортаються, але отримані дані вже повинні змусити замислитися, перш 

ніж дати оцінку дійсної ролі спорту в житті людини. 

Для спортсмена характерні своєрідні особистісні особливості. Вони зазвичай мають 

досить високим інтелектом, екстравертірованность, емоційно стійкі, проявляють достатню 

твердість характеру. Особистісні показники важливі в практичній роботі тільки в тому 

випадку, якщо вони враховуються в контексті всієї програми тестування разом з результатами 

об’єктивних спостережень, проективних і інших тестів. На незалежного спортсмена краще 

діють навіювання і переконання, ніж прості вказівки, що робити. Такий спортсмен 

несприятливо реагує на тренера, що віддає розпорядження чи накази. Йому доцільно 

пояснювати й аргументувати необхідність тих чи інших дій. Такому спортсменові слід 

створювати умови для прояву своєї незалежності, допомагати зберегти високий рівень 

самооцінки. Занадто різкі переходи і зміна стилю стосунки з такими спортсменами можуть 

мати небажані наслідки. 

У цілому можна виділити кілька рис, найбільш часто зустрічаються у спортсменів. До 

них відносяться високий рівень агресивності (який майже весь час знаходиться під контролем 

у спортсмена високого класу), високий рівень мотивації досягнення, екстраверсія та твердість 

характеру. Нижче ми спробуємо визначити, в яких ситуаціях і спортивних групах ці риси 

знаходять найбільш яскраве вираження. 

Агресивність. У багатьох видах спорту, особливо в тих, де допускається безпосередній 

фізичний контакт, різні форми контрольованої фізичної агресивності просто необхідні. Можна 
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припустити, що відповідаючи на питання особистісних тестів, спортсмени, які займаються 

цими видами спорту, проявлять різну ступінь агресивності. Дані досліджень свідчать про те, 

що спортсмени високого класу не тільки більш агресивні, але й схильні більш вільно 

висловлювати свої агресивні тенденції, ніж представники так званої нормальної вибірки. 

Рівень агресивності, прихованої чи явної, істотно змінюється в періоди до, під час і після 

спортивної діяльності. Ймовірно, що існують зараз методи оцінки рівня агресивності можуть 

дати лише загальне і поверхневе уявлення про можливі реакції спортсмена в ситуаціях, що 

провокують різний рівень вираженою або контрольованої агресивності. Більше того, 

вважають, що походження агресивних тенденцій і відповідної поведінки, що спостерігаються 

в інших спортсменів та підлітків, можна простежити в їх ранніх дитячі враження та досвід. 

Потім під впливом своєчасних санкцій і покарання за безпосереднє прояв агресивності 

поведінка індивіда модифікується. 

Тому для того, щоб адекватно оцінити агресивні тенденції спортсмена, його потреба і 

прагнення безпосередньо висловити свою агресивність, необхідно проводити як розмови, так 

і ретельний аналіз її поведінки в змагальній обстановці. Бланкові тести, призначені для оцінки 

агресивності, служать тільки для визначення більшою чи меншою ймовірності проявів різних 

рівнів агресивності в умовах спортивної діяльності. 

Інтелектуальний рівень. Суворо кажучи, різні сторони інтелекту, з точки зору багатьох 

дослідників, не є рисою особистості. Проте ряд особистісних тестів (тест Кеттелла, наприклад) 

містить шкали для оцінки інтелектуального чинника, і час від часу ці методики 

використовуються при роботі зі спортсменами. 

Подальші дослідження, можливо, допоможуть визначити, які саме компоненти 

інтелектуальної праці мають найбільшою цінністю для різних видів спортивної діяльності і на 

різних рівнях майстерності. В даний час існує мало об’єктивних даних з цієї цікавої проблеми, 

хоча розробка «тіста ігрової стратегії» є кроком до розуміння взаємозв’язків між 

інтелектуальною і спортивною діяльністю. 

Твердість характеру. Ця риса є однією з найбільш часто згадуваних особистісних 

характеристик спортсмена високого класу. Кеттелл вважає, що для індивіда, наділеного цією 

межею, властиві емоційна зрілість, незалежність у думках і діях, твердість і критичність в 

оцінці себе і навколишнього світу, здатність володіти своїми почуттями і не показувати 

тривоги в різних ситуаціях. На іншому кінці шкали перебуває індивід з «м’яким характером», 

не цілком дозрілий емоційно, нетерплячий, сентиментальний, чутливий, часто виявляють 

свою тривогу. 

На основі цих характеристик легко здогадатися, хто з великим успіхом здатний 

переносити напружену фізичну роботу і ще більш важкі психічні навантаження спортивного 

змагання. Так, наприклад, Кейн встановив, що у кращих англійських футболістів були високі 

показники твердості характеру. Підводячи підсумок дослідженням зі спортсменами високого 

класу, Огілві також вказує на важливість цієї якості. Ця риса особистості, що визначається за 

допомогою 16-факторного тесту Кеттелла, є найбільш тонким критерієм оцінки спортивного 

потенціалу, особливо у спортсменів, схильних працювати з повною віддачею. Цей показник 

дозволяє також виявити спортсменів, які не настільки сильно реагують на стресові змагальні 

ситуації. 

Спортсмени з високими показниками «м’якості характеру» і в той же час володіють 

неабиякими фізичними якостями, однак також можуть добитися високих спортивних 

результатів, якщо при роботі з ними враховувати їх особливості. Проте їх успіх у спорті в дуже 

великій мірі залежить від своєчасного виявлення (за допомогою тестування і спостережень) їх 

емоційної незрілості, гіперсенсітівность і, можливо, високої тривожності, а потім від 

правильно побудованих тренером і товаришами по команді відносин з такими спортсменами. 

На жаль, подібний тип спортсмена нерідко отримує прізвисько «розмазня» (а то і яку-небудь 

більш образливу кличку) від тренера, який володіє твердим характером і якому, мабуть, важко 

зрозуміти того, хто не схожий на нього самого і не відповідає його уявленням про «ідеального» 

спортсмена (Пуні, 1980). 
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Тривожність. Схильність відчувати неадекватне почуття страху в стресових ситуаціях, 

очевидно, заважає спортсменам у різні періоди їхньої спортивної діяльності. Індивіди з 

високим рівнем загальної тривожності зазвичай не домагаються хороших спортивних 

результатів, якщо їм не приділяють особливої уваги. Оскільки тривожність є одним з 

центральних понять спортивної психології і однією з істотних рис особистості спортсмена. Як 

надмірний рівень тривожності, так і повна її відсутність заважають спортсмену показувати 

високі спортивні результати. У роботі зі спортсменом, у якого за показниками особистісних 

тестів був виявлений високий рівень тривожності, слід застосовувати низку спеціальних 

методів. Наприклад, складні рухові реакції повинні бути ретельно відпрацьовані, щоб стресові 

умови змагання не перешкодили спортсмену показати високі результати. У деяких випадках 

можна вдатися до психотерапії, особливо коли змагальний період досягає своєї найвищої 

точки (в кінці сезону, перед відповідальними змаганнями). 

Впевненість у собі в ситуаціях міжособистісного спілкування. Цілком логічно вважати, 

що в цілому спортсменам властива впевненість у собі. Соціальний статус, що купується 

спортсменами високого класу на всіх рівнях (початкова і середня школа, університет), 

дозволяє припустити, що ці індивіди будуть почувати себе досить впевнено і вільно в різних 

соціальних ситуаціях.  

Існують спортивні групи і окремі індивіди, які, займаючись фізичними вправами, 

намагаються подолати в собі почуття неповноцінності. Більш впевнений в собі спортсмен буде 

інакше реагувати на похвалу і осуд тренера, ніж той, хто не впевнений у собі. Як загальне 

почуття невпевненості, так і невпевненість у специфічних спортивних ситуаціях 

зароджуються ще в ранньому дитинстві і потім вже в пізніші періоди життя формуються в 

умовах змагальної боротьби. Фізичні можливості учасників і запасних спортсменів можуть 

істотно змінюватися, і тому цілком ймовірно, що і впевненість в собі у першу протягом сезону 

підвищиться, а в останніх знизиться. Тому тренер не повинен дивуватися невдалому виступу 

гравця, велику частину часу просидів на лаві для запасних гравців і несподівано включеного 

до основного складу. 

Турбота про власну зовнішність і здоров’я. За допомогою об’єктивних та проективних 

тестів були виявлені розбіжності у ставленні спортсменів до своєї зовнішності, до травм і 

навіть в їх здатності переносити біль. 

Авторитарність. Потреба підкоряти собі інших частіше спостерігається серед тренерів, 

ніж серед спортсменів. Найімовірніше, що у спортивній команді можуть бути спортсмени як 

з високим рівнем авторитарності, так і з низьким. Тренер повинен з великою увагою ставитися 

до вираженого прагнення до лідерства в перших, прагненню, яке не завжди може поєднуватися 

з необхідними лідерськими якостями. 

Цікаво відзначити, проте, що в більш широких дослідженнях «авторитарної особистості» 

цей комплекс рис часто поєднується з потребою індивіда в підпорядкуванні іншим. Іншими 

словами, люди з високою потребою підпорядковувати собі оточуючих часто прагнуть і до 

авторитарного контролю над собою. Тому спортсмен з авторитарними тенденціями не буде 

доставляти тренеру багато клопоту. Він буде легко приймати всі обмеження і розпорядження 

свого тренера, що стосуються тренувань і його поведінки. 

Індивід з низькими авторитарними потребами, навпаки, буде менш охоче приймати 

подібні домагання від інших, у тому числі і від свого тренера, особливо якщо це якось 

пов’язано з обмеженням її свободи. 

Спортсмен з високим рівнем авторитарності буде наполегливий у своїх домаганнях, 

хвалькуватий, зарозумілий, агресивний і у випадку невдач схильний швидше звинувачувати 

інших, а не себе, нав’язуючи зазвичай свою волю грубо і егоїстично. Індивід з низькими 

авторитарними потребами, навпаки, буде покладливий, іноді не впевнений у собі, скромний, 

при помилках схильний до самозвинувачень і відносно спокійний. Само собою зрозуміло, що 

індивід, що знаходиться приблизно посередині шкали авторитарності, зможе виявляти то 

наполегливість, то поступливість, в залежності від ситуації в команді. Проте, поки не 
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отримано достатньої кількості експериментальних даних про взаємозв’язок між 

авторитарністю та спортивною майстерністю, важко робити будь-які певні висновки. 

Більшу увагу привертала останнім часом авторитарність, що часто проявляється у 

тренерів, що піддавалися також особистісному тестування. 

Прагнення до досягнення. Огляд досліджень з цієї теми не підтвердив припущення про 

те, що у спортсменів більш виражено прагнення до високих досягнень. Так, Мейерс і 

Омнахт (1963) не виявили суттєвих відмінностей у прагненні до досягнення у спортсменів і 

неспортсменов. Можливо, це пов’язано з тим, що отримані показники засновані на 

вимірюваннях, які враховують наявність або відсутність лише загальних тенденцій до 

досягнення, а не прагнення до високих спортивних результатів. Коли ці виміри будуть 

модифіковані таким чином, щоб конкретно встановити, як піддослідні відносяться до 

досягнення успіхів у спорті і в інших видах діяльності, що вимагають фізичних зусиль, то, 

мабуть, виявиться, що спортсмени високого класу володіють великим прагненням до 

досягнення, ніж спортсмени більш низької кваліфікації та неспортсмени. 

Генезис прагнення до досягнення, як і багато рис особистості, було простежено вченими 

в ранніх стадіях відносини дитини з батьками. Однак за допомогою існуючих бланкових 

особистісних тестів важко поки що визначити ступінь вираженості цієї риси в різних груп 

спортсменів. Для більш точної характеристики доцільно дати відповіді на наступні запитання. 

Як формувався загальний рівень цієї потреби в дитинстві? Наскільки специфічні потреби 

спортсмена в досягненні, тобто зосереджує він всю свою увагу на спортивних досягненнях або 

ж активно прагне досягати успіху у всьому, чим би не займався? Де можна було б знайти 

найбільш доцільне застосування високу потребу в досягненні у спортсмена, який закінчив 

свою спортивну кар’єру? Чи відображає потребу в досягненні якесь почуття меншовартості? 

Чи є спорт для даного індивіда способом самоствердження особистості і знаходяться чи його 

запити в межах розумних і здорових потреб. 

Відповіді на ці питання швидше за все можна отримати лише в результаті тривалого 

спілкування з людиною, обговорення системи його цінностей, вивчення стосунків у сім’ї, його 

виховання, відношення до спорту, а не в ході короткочасного особистісного тестування. 

Результати кількох досліджень, свідчать про те, що у членів більшості успішно виступаючих 

спортивних команд різний рівень потреб у досягненні. В одних це якість виражено сильніше, 

у інших слабше. Очевидно, що в такого роду спортивної «ідеальної» команді буде менше 

конфліктних ситуацій, ніж у групі з однаково високою потребою в досягненні у всіх її членів  

(Оніщенко, 1975). 

Емоційна стійкість, самоконтроль. Спортсмен зможе домогтися успіху в стресових 

ситуаціях тільки в тому випадку, якщо зуміє ефективно управляти своїм емоційним станом. 

Оцінка емоційної стійкості являє собою досить складну проблему. Висновок про рівень 

емоційної стійкості спортсмена за результатами тестування може не тільки бути недостатньо 

достовірним, а й завдати відомий шкоди самому спортсмену і його відносин з тренером і 

товаришами по команді. Однак, навіть якщо багато спортсменів і не так емоційно стійкі, як 

хотілося б, у них більш ніж достатньо виражені такі якості, як твердість характеру, потреба в 

досягненні тощо, що забезпечує їм потрібне оптимальний психічний стан під час змагань. 

Більш того, можна припустити, що у спортсменів світового класу або емоційні проблеми 

знаходяться під ефективним контролем, або вони в особистісному плані надзвичайно 

емоційно стійкі. Це і зрозуміло: менш стійкі відсіялися б ще «в дорозі». 

На думку Кретті°Б. Дж., індивід з вираженою силою «я» відрізняється зрілістю, 

твердістю, наполегливістю, спокоєм, почуттям реальності при вирішенні проблем і незначним 

рівнем так званої «невротичної втоми». З іншого боку, менш емоційно стійкий індивід 

характеризується схильністю до невротизму, непостійністю, нездатністю виносити 

фрустрації. Він ухиляється від прийняття рішень і діє, як правило, імпульсивно. Більш того, 

нестійкі індивіди часто відчувають втому навіть і за відсутності значних фізичних 

навантажень. Подібний «синдром зусиль» часто спостерігається у надзвичайно невротичних 

суб’єктів. 
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Важко точно визначити величину додаткових емоційних затрат, необхідних з боку 

тренера для ефективної роботи з емоційно нестійкими спортсменами. Якщо вони до того ж 

мають і неабиякими фізичними даними, то допомога тренера у вирішенні їх психологічних 

проблем принесе не тільки користь цим спортсменам, але й може сприяти досягненню ними 

результатів національного та міжнародного рівня. Навпаки, відсутність такої допомоги може 

прискорити настання емоційного зриву, особливо в міру підвищення стрессорного змагальної 

обстановки. Спортсменам з подібними порушеннями повинна бути надана професійна 

консультативна допомога психолога, оскільки їхні проблеми можуть бути досить серйозний 

характер. І стежити за своєчасністю такої допомоги, на наше глибоке переконання, повинен 

кожен тренер (Кретті, 1978). 

Інтроверсія, екстраверсія. Ці терміни досить часто застосовуються навіть у 

непрофесійній, повсякденній мові і не вимагають особливих роз’яснень. Ці два параметри 

представляють собою як би протилежні полюси: а) екстраверсія – легкість у спілкуванні, 

досить впевнений виступ в незнайомих ситуаціях, сприятлива і відносно висока самооцінка, 

прагнення до міжособистісних контактів, спрямованість на найближче оточення, 

б) інтроверсія – утрудненість в спілкуванні, особливо в розмовах про себе, прагнення до 

усамітнення, ухилення від ситуацій спілкування з незнайомими людьми або від діяльності в 

нових умовах (Леонтьєв, 1975). 

Зазвичай у спортсменів високого класу, особливо при обстеженні досить великих 

вибірок, відзначається виражена тенденція до екстраверсії. Проте поки невідомо, що є 

причиною цієї «відкритості, орієнтації на зовнішній світ». Виникає вона від загальної 

впевненості спортсмена в собі, що формується в нього завдяки видатним фізичним даним і 

високим результатам, які він показує, або це вроджена якість. 

Цілком ймовірно, що спортсмени з вираженою тенденцією до інтроверсії або 

екстраверсії можуть обрати різні види спорту і мати велику схильність до тих або інших 

функцій або амплуа всередині свого виду спорту. Але в даний час експериментальних даних з 

цього питання поки що недостатньо. Неясно також, якого роду проблеми і конфлікти можуть 

виникнути у спортсмена і тренера, якщо з цієї особистісної характеристиці вони істотно 

відрізняються один від одного.  

Подібно будь-якій малій групі, спортивна команда характеризується міжособистісними 

стосунками її членів. Ці стосунки можуть бути формально чітко реґламентовані контрактом з 

клубом або бути практично несуттєвими, наприклад, в командах, які створюються з гравців 

під час відпочинку на пляжі. Варто виділити хоча б три види формальних стосунків: жорсткого 

членства, помірно структурованого членства та вільного членства. Прикладом першого є 

професійні команди, прикладом другого – шкільні команди, прикладом третього – команди з 

тих, що відпочивають на пляжі, групи випадкових людей під час масових культурних заходів.  

З іншого боку, між членами команд можуть бути неформальні, дружні, товариські 

стосунки та прекрасне ігрове розуміння, яке вироблене роками тренувань, і саме ці стосунки 

будуть складати основу взаємодії під час гри. 

У даному випадку критерієм взаємодії може бути прояв симпатій або антипатій, ступінь 

реалізації суб’єктивних, неформальних стосунків, емоційного переживання спортивних 

ситуацій. 

Симпатія – це стійке схвалене емоційне ставлення та відповідна поведінка на основі 

збігу поглядів, інтересів, моральних ідеалів. 

Антипатія – це стійке неприязне, несхвальне емоційне ставлення та відповідна 

поведінка на основі незбігання поглядів, інтересів, моральних ідеалів.  

Специфіка виду спорту або змагальної вправи може вимагати від учасників змагань або 

співробітництва, внесення свого вкладу в успіх команди (як у стрільбі, метаннях, стрибках, 

естафетах), або взаємодії (як в баскетболі, хокеї, футболі, волейболі). При цьому головною 

умовою взаємодії стає відповідна ступінь організованості команди. Якщо для перемоги в 

лижній естафеті досить проявити індивідуальну майстерність та бажання успішного виступу 

усіх членів команди, то для перемоги у більшості спортивних ігор або з інших видів змагань в 
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сукупності цих факторів може бути недостатньою. Для цього потрібно оволодіти прийомами 

сумісних дій. У багатьох видах спорту можливий вибір між співробітництвом та взаємодією, 

наприклад, в тенісі, бадмінтоні відомо чимало гравців, які не можуть похвалитись 

індивідуальними перемогами, але успішно виступають у парах, мають перемоги над 

прославленими чемпіонами в одиночних розрядах (Нєкрасов, Худалов, 1985). 

Нарешті, певна залежність взаємодії в командах визначається чисельністю команд. По 

суті, цей зв’язок характеризує необхідну для спортсмена долю участі в перемозі, є 

відображенням його власного внеску в неї. Очевидно, що малочисленні команди об’єднують 

тих хто бажає побачити в кінцевому результаті велику долю свого внеску, а гравці 

багаточисельних команд згідні з меншою долею. Їх задовольняє перспектива сумісного 

колективного переживання перемоги більше, ніж поділеного з одним партнером. 

Незважаючи на значну умовність прийнятих аналітичних варіантів оцінки взаємодією в 

командах, є нагода назвати хоча б головні відправні пункти, основні критерії управління 

сумісною діяльністю спортсменів в командах. До їх числа належать: рівень домагань, потреба 

в досягненні, групова згуртованість, потреба у спілкуванні, стійкість складу груп та їх 

чисельність, внутрігрупове та міжгрупове змагання, фізична взаємодія.  

Рівень домагань – це одна з важливих характеристик особистості, яка визначає відносно 

стійкий рівень надії на успіх в діяльності. При цьому не завжди для надії на успіх є реальні 

передумови, або навпаки, низький рівень домагань поєднується із слабкою впевненістю в 

успіхові, незважаючи на реальний шанс перемоги. Оптимальним для спорту слід визнати 

трохи підвищений рівень домагань, на межі адекватного та високого. 

Потреба у досягненні характеризує залежність спортсмена та команди від умов, які 

пов’язані із спортивними досягненнями. Є команди, які згідні брати участь у змаганнях заради 

простої участі (але не всі бажають з ними змагатись), є команди, які готові заради перемоги 

майже на все (але з ними теж мало хто бажає зустрічатись), є команди, які можуть реально 

поставити посильне, але цікаве для себе завдання, враховуючи реальну підготовку суперника 

та свої можливості, ставлячи собі цілі та діючи в зоні найближчого розвитку (за 

Л.°С.°Виготським). Більш оптимальними для спортивної взаємодії слід визнати останній 

варіант, хоча його здійснення на практиці є досить складним, оскільки не завжди потреба в 

досягненні рівномірно розподіляється між членами команди, у кожного може знайтись 

причина для більшої або меншої цінності перемоги в конкретному змаганні. Проте досвідчені 

наставники команд знаходять навіть певний сенс у таких відмінностях потреби в досягненні, 

в різному внеску кожного спортсмена в загальний успіх. 

Групова згуртованість – термін, який запозичений із соціометричної концепції, означає 

ступінь збігу думок групи з причини міжособистісних стосунків. Повторюючи ці виміри через 

деякий час, можна визначити динаміку групової згуртованості. Важливим моментом 

діагностики групової згуртованості є формулювання питання про переваги того чи іншого 

спортсмена. Потреба у спілкуванні, як правило, розглядається паралельно з вивченням 

потреби у досягненні, оскільки не завжди сприятливий для спілкування клімат у команді 

супроводжується успіхом діяльності, і навпаки, не завжди конфлікт у команді, практично 

мінімальне спілкування призводять до неуспіху. Динаміка спілкування та досягнень виглядає 

іноді парадоксально. Як правило, команди які більш або менш успішно виступають (зазнають 

помірних стресів), намагаються уникнути подальшого зниження рівня в досягнутому і тому 

схильні до зближення, до згуртованості та більш інтенсивного спілкування.  

Стійкість складу груп та їх чисельність, як фактори взаємодії, були перевірені 

спеціальними дослідженнями з перетягування канату. Було встановлено, що приєднання 

зусиль кожного нового додаткового учасника не тільки не підвищує сукупне зусилля, але і 

понижує його на 10 %.  

Внутрішньогрупове та міжгрупове змагання – соціально-психологічні феномени, які 

виявляються в групах, що створюються для співробітництва. Змагання переважно має 

прилюдний характер і виникає між членами групи, які сприймають партнерів, як рівних за 

здібностями (в межах 25-30°%). Змагання виникає навіть тоді, коли ситуація вимагає 
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співробітництва. Змагання, суперництво може приносити задоволення навіть у випадку 

програшу. Змагання сприяє встановленню хороших міжособистісних стосунків. Особи, які 

чітко сприймаються як більш здібні, як правило, намагаються підвищити компетентність 

інших, а ті, у свою чергу, охоче навчаються. В умовах змагання погано засвоєні навички 

виконуються гірше, а добре засвоєні – краще. Велика кількість виступів у змаганні або 

притуплює інтерес до суперництва, або призводить до погіршення діяльності. За деякими 

даними чоловіки краще реагують на умови змагань, ніж жінки. 

Дослідження показали, що цей фактор взаємодії мало залежить від рівня володіння 

навичками, які використовуються в сумісній дії. У видах спорту, які вимагають моторної 

взаємодії, потрібна спеціальна перевірка здатності координування своїх дій з діями партнерів. 

Успішна фізична взаємодія залежить від симпатій до партнерів та психічної напруги в ситуації 

взаємодії. 

Внутрішньогрупове спілкування в спортивній команді не може мати паритетний 

характер, тобто бути побудованим на основі рівних взаємостосунків між її членами. Ріст та 

становлення спортивного колективу передбачає розвиток та вдосконалення спеціалізації, 

вибір органів управління, форм керівництва, які утворюються стихійно. 

У спортивній практиці мають місце різні способи організації групової спортивної 

діяльності колективу. Будь-яка спортивна команда завжди має свого лідера, організатора, а 

інколи, залежно від характеру спортивної діяльності, навіть не одного, а декількох. Офіційне 

керівництво та лідерство це одна з форм управління колективом для досягнення 

максимального ефекту при вирішені поставлених завдань. Функції керівництва полягають в 

організації співробітництва всередині колективу між його членами та колективу з іншими 

соціальними групами. 

Основна функція капітана спортивної команди, якого обирають загальними зборами 

колективу – з дійснення зв’язку між членами спортивного колективу та тренером команди. 

Дуже добре, коли капітан команди є одночасно і лідером хоча б однієї з ланок команди. Слід 

вважати цілком недопустимим, коли до вибору кандидатури капітана підходять формально, 

коли він просто висувається тренером. Лідером в спортивній команді стає той, хто добре 

розуміє завдання, які поставлені перед командою в даному відповідальному змаганні, бачить 

шляхи їх вирішення і діє на більш вищому рівні порівняно з іншими гравцями. Лідер – це член 

групи, який спонтанно висувається на роль неофіційного керівника в умовах певної 

специфічної і, як правило, досить значної ситуації, щоб забезпечити організацію сумісної, 

колективної діяльності людей для найбільш швидкого та успішного досягнення загальної цілі.  

ІV. Формування особистісних якостей спортсменок в заняттях художньою 

гімнастикою. 

Науково-дослідна робота здійснювалась на основі розвитку особистості та психічних 

процесів в заняттях команди вищої спортивної майстерності гімнастки художньої. Цим 

напрямом психологічної підготовки спортсменок нами було передбачено розвивати мотиви, 

волю, почуття, здібності, характер, реалізувати якості темпераменту та інших психологічних 

особливостей, а також формувати спеціалізоване сприймання і динаміку передстартових 

станів, психічної стійкості, надійності спортсменок. Була виявлена необхідність виховувати 

емоційну стійкість, вимагати врівноважених реакцій на критичні ситуації, а також навчити 

спортсменок керувати своїми емоціями за допомогою спеціальних прийомів зняття збудження 

та станів тривоги. Для цього нами було рекомендовано відволіктися на відволікаючі думки, 

розмови, виконання дій службового характеру (переодягання перед змаганнями), 

застосовувати заспокійливе самонавіювання. Перед змаганнями можлива ситуація, що 

гімнастка впаде в стан апатії. Вправами для боротьби з апатією можуть бути енергійні рухи, 

збудження спортивної злоби, самонавіювання за допомогою наступніх словарних формул: 

«Не бійся, все вийде», «Зберись!». Словарні формули можуть допомагати для концентрації 

уваги: «Не розслаблятись, ще не все позаду», «Уважніше на цьому елементі». Також повинно 

бути закладено недопускання думок про невдачу. Існують і спеціальні прийоми для зниження 
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вірогідності невдалого виступу. Для цього необхідно боротись з передстартовим і стартовим 

страхом, який заважає сконцентруватися на виконанні вправи. 

При умові достатньої фізичної і психологічної підготовки, можливо збільшити 

вірогідність дуже вдалого виступу, для цього навпаки треба утримувати передстартове 

збудження,але не виводячи його за рамки контролю, також можна ввести себе в специфічний 

стан «спортивна злість – надмотивація, спортивний азарт».  

Одним із найважливіших аспектів у формуванні особистості гімнастки є її правильна 

реакція на невдачу. Існують два види неправильної поведінки. Після невдачі посеред вправи 

гімнастка згаряча залишає килим не закінчивши вправу. Та коли після тієї самої невдачі у 

гімнастки «опускаються руки» і вона без ентузіазму закінчує вправу і подальші виступи вона 

виступає в стані апатії. При цьому перший варіант реакції повинен розглядатись тренером як 

невитриманість, порушення етики, що не можна показувати свої емоції на людях. Другий 

варіант поведінки повинен розглядатись як недостатністю витримки, слабким характером. З 

цими двома проблемами необхідно боротися ще на тренуваннях: ні за яких умов не даючи 

гімнастці передчасно закінчити вправу, при цьому виробляється стереотип дій що допомагає 

гімнастці справитися з реакцією на невдачу в умовах змагань. Перепоною для професійного 

росту гімнастки може стати страх при виконанні специфічних, чи нових для неї елементів. При 

цьому повинна йти боротьба з боязливістю, та страхом перед виконаннями певних елементів. 

Як показує практика найскладніше виконати елемент перші декілька разів. Найбільш дієвим 

способом є: набратися рішучості, швидко стати на початкову позицію і, не задумуючись, 

виконати елемент. Схожим на попередній є спосіб зробити зв’язку з елементів при якому 

фінальним буде «складний елемент», при цьому гімнастка переключається на виконання 

попередніх елементів і перед виконання складного вона не встигає про нього подумати, 

злякатись. Та для досконалого виконання необхідно побільше його виконувати. Ще одним 

аспектом психологічної підготовки гімнастки є установка на змагання та тренування.  

Тренер повинен розуміти що гімнастки по-різному реагують на участь у різних 

змаганнях. Одні сподіваються на перемоги, інші сприймають їх як неприємну обов’язковість. 

Тому саме його задача правильно настроїти спортсменок на участь у змаганнях. В цьому 

аспекті розглядаються дві сторони. Перший полягає в самій установці на участь у змаганнях і 

на відношення до них – з віддачею, азартом, інтересом, сподіваннями, або без них. Та друга 

сторона: установка на певну тактику участі у змаганнях. Чи боротися за максимальний 

результат, чи відповідально віднестися до виконання певних видів вправ. Установка на 

тренування включає: вміння налаштуватись кожного разу на певні фізичні навантаження, 

вправи, вміння збадьорити себе перед тренуванням, вміння настроїти себе на активне та 

енергійне проведення тренування. Цікавим є ритуал передзмагальної поведінки. Основою є 

певні стереотипи, які порушувати або змінювати перед змаганнями, а особливо дуже 

важливими для гімнастки, недоцільно, процес його виконання є заспокійливим засобом, дає 

більше впевненості у собі та у результатах виступу. Найбільш розповсюдженим ритуалом є 

розмова зі своїми предметами налаштовуючи себе на хороший виступ, використання «ми» 

«у нас» розуміючи що гімнастка і предмет це єдиний злагоджений механізм. Ще одним 

прикладом може бути заборона будь-кому торкатися предметів. 

Психологічна підготовка гімнасток є ефективним засобом розвитку і вдосконалення 

спортсмена як особистості. Основною метою є розвиток психічних якостей і властивостей 

спортсменки, необхідних для професійного росту гімнастки, та досягнення нею високих 

результатів. Існують багато прийомів для зняття станів тривоги і страху самозаспокоєння, 

контролю емоцій, подолання апатії, боротьби зі страхом щодо нових специфічних елементів, 

яким повинна навчитись гімнастка. Основи психологічної підготовки закладаються тренером 

на тренуваннях: це і витривалість, вольова стійкість, і нормальна реакція на невдачі, установка 

мети і цілей тренувань, установки на участь у змаганнях, на визначену тактику поведінки на 

змаганнях. Нажаль, найчастіше про нормальну психологічну підготовку згадують, коли видно 

конкретні огріхи у поведінці гімнастки на змаганнях. Тому, на думку Н.°О.°Шельчук та 

В.°А.°Леонової (2004), методично правильна постановка навчальної і виховної роботи на 
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тренуваннях сприяє виникненню активного інтересу до спортивної діяльності та її результатів 

та формує позитивні особисті мотиви. У теперішній час актуальною стає проблема організації 

багаторічної підготовки гімнасток у групових вправах, як самостійного олімпійського виду 

гімнастики художньої. Відсутність єдиного механізму відбору й психологічної підготовки, 

програм тренувального процесу у групових вправах художньої гімнастики свідчить про 

низьку ефективність формування спортивного резерву. Тому вдосконалення, методологічне 

обґрунтування механізму технології відбору, орієнтації та психологічної підготовки 

гімнасток, комплекс тестів і показників дозволить відібрати найбільш обдарованих для 

подальшого вдосконалення з урахуванням потенційних можливостей гімнасток. 

Безперервне зростання спортивно-технічних результатів, досягнення на Іграх Олімпіад, 

найгостріша конкуренція за лідерство на світовій арені серед команд-лідерів, а також команд-

новачків можлива тільки при якісному виконанні окремих елементів і композицій у цілому. 

Упродовж останніх трьох олімпійських циклів збірна команда України у групових вправах не 

займала провідні позиції, порівняно з численними перемогами команд Росії, Італії, Білорусії 

тощо. Це свідчить про сформовану високоефективну систему багаторічної підготовки у 

команд-лідерів, елементи якої органічно пов’язані один з одним, а системо утворювальним 

фактором є змагальний результат. Також недостаттньо розроблена науково обґрунтована 

програма підготовки у групових вправах, спрямована не тільки на високий спортивний 

результат, але й на стабільний стан здоров’я спортсменок, на їх працездатність, фізичний і 

психічний стан. Аналіз літературних даних показав, що система відбору гімнасток у групових 

вправах художньої гімнастики формується на навчанні рухових навичок під час 

індивідуальної роботи без предмета та з предметам; навчання та підготовка гімнасток у 

групових вправах у ранньому віці, на початкових етапах удосконалення в науковій літературі 

не розглядаються; відсутня обґрунтована система специфічних тестів та інформативних 

критеріїв, що дозволяють виявити перспективних гімнасток, визначити їх орієнтацію 

підготовки й розробити рекомендації щодо орієнтації тренувального процесу. Розпізнати 

природні задатки, реалізувати їх у процесі багаторічного вдосконалення з урахуванням 

індивідуальних особливостей гімнасток і принципів побудови тренувального процесу – це 

головні завдання фахівців у гімнастиці художній.  

Для обґрунтування підходу до відбору та орієнтації підготовки гімнасток у групових 

вправах в гімнастиці художній досліджують застосування педагогічних технологій. Система 

спортивної підготовки гімнасток у групових вправах розглядається як багаторічний процес, де 

всі елементи і складові її підготовки взаємопов’язані й підпорядковані завданню досягнення 

максимального спортивного результату Раціональна побудова циклів тренування, оптимізація 

тренувального процесу, безперервність і єдність загальної і спеціальної підготовки, 

хвилеподібність і варіативність навантажень сприяють оптимальній якісній підготовці 

спортсменок до головних змагань сезону. Відбір спортсменів і орієнтація їх підготовки 

розглядається як елемент багаторівневої системи підготовки спортсменів, де елементи 

розвиваються і конкретизуються з позиції системного підходу у взаємозв’язку з етапами 

багаторічного вдосконалення і складаються з трьох рівнів:  

• підготовка, відбір і орієнтація віддаленого резерву; 

• підготовка, відбір і орієнтація найближчого резерву; 

• підготовка, відбір і орієнтація в національні збірні команди.  

Кожен із цих рівнів зв’язані з етапами багаторічної підготовки спортсменів і дозволяють 

визначити планомірне досягнення вищої спортивної майстерності з урахуванням вивчення 

задатків і здібностей спортсменів, індивідуальних особливостей особистості. Педагогічну 

технологію розглядають як упорядковану сукупність дій, операцій і процедур, що 

забезпечують досягнення прогнозованого результату в умовах, що змінюють тренувальний 

процес гімнасток. 

Критеріями технологічності процесу відбору та орієнтації визначені такі: 
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• досить чітка логіка етапів відбору та орієнтації спортсменок у групових вправах, яка 

складається з послідовних кроків, заснованих на внутрішній логіці, що призводить до 

результату;  

• діагностична задана мета, тобто чітко визначені поняття, операції, діяльність тренера і 

спортсменок як очікуваний результат правильної орієнтації підготовки та навчання, способи 

його діагностики. Цей критерій означає, що, проектуючи процес відбору, орієнтації та 

підготовки, тренер повинен дуже чітко продумати і сформулювати його мету;  

• представлення пропонованої системи відбору та орієнтації у вигляді системи 

практичних завдань з орієнтирами і способами їх вирішення. Ця вимога передбачає зміну 

механізму відбору та орієнтації залежно від завдань на різних етапах багаторічної підготовки, 

переструктурування його у вигляді певних блоків, частин, кожна з яких містить завдання, різні 

типи орієнтування, способи її вирішення і власне рішення;  

• відповідна попереднім параметрам система способів взаємодії на кожному етапі 

учасників тренувального процесу один з одним. Технологія передбачає визначення системи 

методів і прийомів діяльності тренера і спортсменок на кожному етапі відбору, орієнтації та 

підготовки; 

• особистісно-мотивоване забезпечення діяльності тренера і спортсменок (вільний вибір, 

креативність, змагальність, життєвий і професійний сенс).  

Сучасне тренування вимагає, щоб спортсменка в процесі підготовки була вільна у виборі, 

мала можливість для розвитку творчих здібностей. Крім того, і тренер вільний у виборі 

технологічного способу відбору, орієнтації та підготовки; 

• визначення меж допустимого відступу від алгоритмічної і від вільної, творчої 

діяльності тренера і спортсменок. Технологія процесу відбору, орієнтації та підготовки 

спортсменок, з одного боку, – це чітка послідовність дій, тобто алгоритм, а з другого боку, 

передбачає певну свободу, можливість варіацій залежно від змінних умов проведення заходів 

із відбору, орієнтації та безпосередньо підготовки спортсменок;  

• застосування в процесі відбору, орієнтації та підготовки гімнасток новітніх засобів і 

способів діагностики, оцінювання, навчання. Цей критерій говорить про прогресивний 

характер діяльності тренера. 

В умовах сучасного розвитку спорту управління та керівництво з боку тренера 

неможливе без урахування факторів сумісності членів команди. При цьому розрізняють 

психофізіологічні та соціально-психологічні фактори сумісності. Під психофізіологічною 

сумісністю розуміють відповідність людей одних одним за віком, рівнем фізичного та 

сенсомоторного розвитку, за ступенем підготовки, тренованості, за проявом основних 

властивостей нервової системи тощо. Отже, психофізіологічна сумісність залежить від 

багатьох факторів: це і чисто фізичні та фізіологічні особливості (ріст, сила, витривалість, 

здоров’я тощо), це і особливості процесів сприймання, мислення, уваги, пам’яті, емоцій та ін. 

Соціально-психологічна сумісність базується на загальних цілях, інтересах та установках 

членів спортивного колективу, на єдності ціннісних орієнтацій та спрямованості особистості 

членів колективу, на особливостях соціального типу поведінки, на ставленні до виконуваної 

роботи, до товаришів по команді тощо (Мірошниченко, 2001). 

Висновки. Отже, на підставі вивчення і аналізу наукової та методичної літератури та 

проведеного дослідження можна стверджувати, що формування особистості спортсмена 

взаємопов’язано з мотивацією їхньої спортивної діяльності i розвитком конкретних 

особистісних якостей. У результаті вивчення практичного досвіду виявлені фактори, що 

регламентують ефективність процесу побудови внутрішньої структури індивідуально-

психологічних властивостей особистості, саме вони визначають успішність спортсменів під 

час спортивної діяльності. За допомогою аналізу співвідношень різних особливостей 

особистості, визначено, що з прирістом рівня спортивної майстерності відбуваються зміни у 

структурі особистості спортсменок, що відображається у якісних показниках розвитку 

індивідуально-психологічних властивостей. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ  

СПОРТСМЕНІВ ВИЩИХ РОЗРЯДІВ У ШИН-КІОКУШИНКАЙ КАРАТЕ 

 

IMPROVING THE PHYSICAL FITNESS OF HIGH-RANKING ATHLETES  

IN SHIN-KYOKUSHINKAI KARATE 

 

Вступ. Східні одноборства протягом вже багатьох років є одними з найпривабливіших 

видів спорту для молоді (Самуйлов°Д.°Н., Янюк°А.°М, 2020). 

Кіокушинкай (японський стиль карате) – один з найбільш відомих і поширених в світі 

стилів карате, метою якого є виховання духовно розвинених, цілеспрямованих, фізично 

сильних людей (Небураковський°О., 2006, Сабуров°А., 2016). 

В сучасному спортивному тренуванні фізична підготовка пов’язана з рівнем розвитку 

якостей і здібностей, що чинять безпосередній вплив на спортивний результат і ефективність 

тренувального процесу (Зациорський°В.°М., 2009). 

Стиль кіокушинкай карате відноситься до ударних видів контактного одноборства і 

відрізняється від інших стилів більш жорстким веденням поєдинку, що проходить в 

надзвичайно високому темпі. Це накладає виключно високі вимоги до фізичної, техніко-

тактичної та функціональної підготовленості спортсменів, на що вказували у своїх роботах 

М.°Ояма, М.°Накаяма, С.°Кондо, Я.°Конісі, Н.°Ямогучи, А.°І.°Танюшкін, В.°П.°Фомін, 

С.°А.°Лапшин та інші. Незважаючи на всю видовищність спарингів, карате кіокусінкай – це 

ще й бездоганна фізична форма, яка виходить за рахунок тренування всіх груп м’язів. Сила, 

витривалість, швидкість, гнучкість і спритність багато в чому визначають ефективність 

проведення тактико-технічних дій в куміте, красу і видовищність виконання ката, є 

необхідною умовою успішного виконання тамешіварі. Це накладає виключно високі вимоги 

до фізичної підготовленості каратистів. 

У навчально-методичній і спеціальній літературі висвітлені різні аспекти досліджуваної 

проблеми щодо підготовки каратистів, і, зокрема, спортсменів у шин-кіокушинкай карате. 

Напрям спеціальної підготовки вивчали у своїх дослідженнях  фахівці:  

– Степанов°С.°В. присвятив увагу теоретичним і методологічним засадам багаторічної 

спеціальної підготовки спортсменів в карате (2004);  

– Сілаєв°А.°І. – спеціальній підготовці каратистів 10-12 років на етапі початкової 

спеціалізації (2020); 

– Бойченко°Н.°М., Єрмаков°С.°С. – техніко-тактичній підготовці спортсменів-юніорів у 

кіокушинкай за допомогою спеціальних технічних засобів (2010); 

– Краснокутський°М.°І., Овсяннікова°Я.°О. – використанню кіокушинкай карате у 

професійно-прикладній підготовці пожежників-рятувальників (2020) та інші. 

Фізична підготовка спортсменів-каратистів стала предметом дослідження низки авторів: 

– Гричухін Д. В. – удосконалення методики розвитку фізичної підготовленості дітей      

12-14 років в карате (2015); 

– Єрмаков°С.°С., Тропін°Ю.°М., Бойченко°Н.°В. – спеціальна фізична підготовка 

кваліфікованих борців (2016); 

– Степанов°С.°В., Дворкін Л.°С. – фізична підготовка каратистів 12-15 років (2002). 

Окремі якості спортсменів у карате розглядали: 

– Іріков°Е.°О. – розвиток швидкісних здібностей каратистів 18-19 років (2017); 

– Єрмолаєв°М.°Ю., Савчук°А.°Н. – спеціальна витривалість у шин-кіокушинкай 

карате (2011); 

– Бойченко°В.°В. – навчання техніці кіокушинкай карате з акцентом на координаційні 

здібності спортсменів 16-17 років (2010); 

– Самуйлов°Д.°Н., Янюк°А.°М. – розвиток витривалості студентів-каратистів технічних 

вузів на початковому етапі (2020); 

– Ігнатов°О. – силова підготовка каратиста (2005); 

– Небураковський°О.°О. – спеціальна силова фізична підготовка юних каратистів (2006). 
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Питання підготовки спортсменів-каратистів до змагань піднімали у своїх дослідженнях: 

– Киндзер°Б.°Н., Гузий°О.°В. – використання ката для регуляції серцевого ритму 

каратистів на етапі підготовки до головних змагань (2020); 

– Сабуров Анвар – побудова підготовки висококваліфікованих каратистів кішкушинкай-

карате до відповідальних змагань (2016); 

– Котвицький Д. – методика підготовки до змагань у кіокушинкай карате (2020). 

Відтак, вважаємо, що актуальність розгляду і вивчення даної тематики обумовлюється 

розвитком спорту, і бойових мистецтв, зокрема, в сучасних умовах. 

Мета дослідження – розробити і експериментально перевірити ефективність програми 

удосконалення фізичної підготовленості каратистів вищих розрядів у шин-кіокушинкай. 

Теоретичні основи підготовки спортсменів у шин-кіокушинкай карате 

Одним з найсильніших видів бойових мистецтв (за даними спеціальної літератури) 

вважається Карате Кіокушинкай, яке завоювало популярність у всьому світі.  

Кіокусінкай (з японс. «Вища істина») – стиль карате, заснований Масутацу Оямой   

в 1950-х роках. Кекусінкай вважається одним з найважчих і жорстких різновидів карате. 

Спортивні поєдинки з карате останнім часом набули великої популярності в суспільстві, 

отримали широке розповсюдження і визнання як вид спорту. Водночас, карате Кекусинкай – 

надзвичайно видовищний вид спорту. Спортивні поєдинки (куміте) проводяться в повний 

контакт без захисного спорядження (шоломів, рукавичок, протекторів). Єдине обмеження – 

заборона ударів в голову руками. Повноконтактні бої, насичені високими ударами ногами та 

потужними ударами руками, незмінно привертають на змагання з карате Кекусинкай значну 

кількість глядачів.  

Незважаючи на всю видовищність спарингів, карате кіокусінкай – це ще й бездоганна 

фізична форма, яка виходить за рахунок тренування всіх груп м’язів. Саме в процесі тренувань 

присутня велика кількість вправ, що підвищують силу, витривалість, швидкість руху, реакції 

тощо. Підготовленість спортсменів в карате має такі чотири відносно самостійні сторони: 

фізичну, технічну, тактичну, психічну. їх правильна оцінка упорядковує уявлення про 

складники спортивної майстерності, дає змогу певною мірою систематизувати засоби і методи 

їх вдосконалення, обрати систему контролю і управління процесом спортивного 

вдосконалення. 

Фізичній підготовці в системі тренувального процесу спортсмена теоретиками і 

практиками спорту відводиться одне з найважливіших місць. Завдяки розвитку силових, 

швидкісних, а також координаційних здібностей, витривалості і гнучкості формуються ритмо-

швидкісні структури рухових дій спортсмена, а також закріплюється раціональна спортивна 

техніка. Фахівці галузі фізичної культури і спорту (Платонов°В.°М., Матвєєв°Л.°П., 

Костюкевич°В.°М. та інші) поділяють фізичну підготовку на загальну, допоміжну і 

спеціальну. Низка авторів, до числа яких входять Л.°П.°Матвєєв, Ю.°В.°Верхошанський, 

М.°Г.°Озолін і багато інших, акцентує увагу на тісному зв’язку фізичних якостей між собою. 

Фізична підготовленість «…характеризується можливостями функціональних систем 

організму і рівнем розвитку основних фізичних якостей. Фізична підготовленість спортсмена 

пов’язана із спортивною спеціалізацією і є результатом фізичної підготовки» (Маленюк°Т.°В., 

Собко°Н.°Г., 2018).  

Багіров°І.°А. зауважує, що «у спеціальних дослідженнях різного виду, а також в самій 

спортивній практиці вже досить давно доведено, що надзвичайно важливим для спортсменів 

абсолютно будь-якої спеціалізації та кваліфікації є високий рівень фізичної підготовленості. 

Стосовно безпосередньо спортивних одноборств, дослідник наголошує: «багато тренерів 

сходяться на думці, що в якості вирішальної і, навіть, в якійсь мірі, основоположної в 

підготовці борця є саме фізична підготовка».  

Дослідники (Багіров°І.°А., Гуревич°І.°А., Шуліка°Ю.°А. та інші) стверджують, що 

«завдяки розвитку силових, швидкісних, а також координаційних здібностей, витривалості і 

гнучкості формуються ритмо-швидкісні структури рухових дій спортсмена, а також 

закріплюється раціональна спортивна техніка». 
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Богдан°І.°О. наголошує: «Фізична підготовленість спортсмена в карате характеризується 

можливостями функціональних систем організму і рівнем розвитку основних фізичних 

якостей – бистроти, сили, витривалості, спритності (координаційних здатностей) та гнучкості» 

(Богдан°І.°О., 2015). 

Спеціальна витривалість в кіокушинкай карате проявляється в певній діяльності, зокрема 

змагальній вправі; для її прояву необхідно продемонструвати швидкісно-силові якості, в тому 

числі швидкісну і силову витривалість; протягом всієї тривалості спарингу треба утримувати 

високу змагальну швидкість, яка виявляється при виконанні.  

Тумашев°І.°І. (2019) наголошує: «виховання сили може здійснюватися в процесі 

загальної фізичної підготовки (для зміцнення і підтримки здоров’я, розвитку сили всіх груп 

м’язів людини, вдосконалення статури) і спеціальної фізичної підготовки (виховання різних 

силових здібностей тих м’язових груп, які мають велике значення при виконанні основних 

змагальних вправ)». З ним погоджуються і інші автори (Игнатов°О., Холодов°Ж.°К., 

Кузнецов°В.°С.). 

Богдан°І.°О. (2015), Максименко°Г.°Н, Саєнко°В.°Г. (2007) вказують, що «процес 

силової підготовки в сучасному карате спрямований на розвиток різних силових якостей, 

підвищення активної м’язової маси, зміцнення сполучної й кісткової тканин, поліпшення 

статури. Паралельно з розвитком сили створюються передумови підвищення рівня 

швидкісних якостей, гнучкості, координаційних здібностей». Водночас автор зазначає, що 

«однією з найважливіших фізичних якостей в карате та видах спорту зі складною 

координацією є гнучкість. Без цієї важливої якості не можливо досягти виразності і чіткості 

рухів, вдосконалювати техніку стрибків, рівноваги, поворотів оскільки без достатньої 

рухливості в суглобах ці рухи обмежені та скуті». В результаті спеціального аналізу структури 

сторін фізичної підготовленості одноборців і результативності їх змагальної діяльності, 

низкою авторів (Багіров°І.°А., Нікітушкін°В.°Г. і Суслов°Ф.°П., Остополец°І.°Ю. і 

Пархоменко°Г.°А., Панков°В.°А. і Акопян°А.°О., Саенко°В.°Г., Шаріпов°А.°Ф. і 

Малков°О.°Б. визначена процентна значимість впливу структури фізичних якостей 

одноборців на спортивний результат. Так, найбільша процентна значимість, за даними 

А.°О.°Акопян, Є.°П.°Супрунов, С.°А. Астахов, зазначена для спеціальної швидкісно-силової 

витривалості (32,7°%) спортсменів-одноборців; відсоток швидкісно-сили становить 24°%, 

спеціальної швидкості – 20,3°% та силових здібностей – 14,3°%.  

Завдяки аналізу наукових досліджень, в яких розкрито різні аспекти виховання фізичних 

якостей спортсменів-одноборців, вдалося встановити, що для дослідників, останнім часом, все 

більший інтерес представляє саме вивчення і підбір найбільш ефективних засобів і методів 

фізичної підготовки, що пред’являють підвищені вимоги до функціональних систем організму 

спортсмена, можливостями яких і визначається успіх змагальної діяльності. 

Так, при розвитку спеціальної витривалості борців застосовуються імітаційні вправи з 

партнером, різні кидки манекена, багатократне проведення частин сутички з одним або 

декількома партнерами, тренувальні сутички характеру змагання протягом часу, що 

перевищує обмежене правилами змагань та інші. Такий підхід реалізується і в інших видах 

одноборств. У боксі, наприклад, широко використовуються різноманітні вправи, що 

дозволяють моделювати весь спектр функціональних і техніко-тактичних проявів, 

характерних для реального поєдинку (Богдан°І.°О., 2015). 

Фізична підготовленість спортсмена в карате тісно пов'язана з його спортивною 

спеціалізацією. Богдан°І.°О. зазначає: «в різних видах програми в карате та їх окремих 

дисциплінах або вагових категоріях спортивний результат визначається, передусім, 

швидкісно-силовими можливостями, рівнем розвитку анаеробної продуктивності; в інших – 

аеробною продуктивністю, витривалістю; ще в інших – швидкісно-силовими і 

координаційними можливостями; а деколи – рівномірним розвитком різних фізичних якостей» 

(Богдан°І.°О., 2015). 

Дослідник також вказує: «Спеціальна підготовленість характеризується рівнем розвитку 

фізичних якостей, можливостей органів і функціональних систем, котрі безпосередньо 
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визначають досягнення у вибраному виді програми змагань в карате. При характеристиці 

різних сторін фізичної підготовленості, особливо спеціальної, враховують не тільки 

абсолютний рівень функціональних можливостей основних систем організму спортсмена і 

розвитку фізичних якостей, але і його здатність реалізувати наявний функціональний 

потенціал в процесі змагальної діяльності на татамі» (Богдан°І.°О., 2015). 

Специфіка фізичної підготовки спортсменів у шин-кіокушинкай карате 
В спеціальній літературі зазначається, що: «в основі ідеї Оями з самого початку 

покладена установка на розвиток фізичних аспектів, а через них – і духовних можливостей 

бійців».  

У контактних видах карате хороша витривалість (загальна і спеціальна) є необхідною 

умовою для засвоєння технічних елементів, успішного виступу на змаганнях, а також при 

здачі іспитів (атестації) на черговий рівень (пояс) (Самуйлов°Д.°Н., Янюк°А.°М., 2020). 

За даними М.°Ю.°Єрмолаєва і А.°Н.°Савчука (2011): «спеціальна витривалість в 

кіокушинкай карате проявляється в певній діяльності, тобто змагальній вправі; для її прояву 

необхідно продемонструвати швидкісно-силові якості, в тому числі швидкісну і силову 

витривалість; протягом всієї тривалості спарингу треба утримувати високу змагальну 

швидкість, яка виявляється під час виконання швидкісно-силових дій». І все це робиться, як 

правило, для того, щоб можна було «ефективно виконати поставлене завдання": виконувати 

технічні дії без зниження результативності атакуючих, контратакуючих і захисних прийомів з 

метою здобути перемогу над суперником».  

Відповідно тверджень Е.°О.°Ірікова (2017), «досвід роботи тренерів показує, що відносно 

стабільні результати на рівні майстрів спорту каратисти показують у 18-24 роки». 

Автор також вважає, що: «етап спортивного удосконалення (14-20 років) (підготовки до 

вищих досягнень) орієнтує спортсмена на досягнення максимальних результатів в ката і 

куміте. Значно зростає відсоток засобів спеціальної підготовки в загальному об’ємі 

тренувальної роботи, різко зростає кількість поєдинків змагального характеру» 

(Іріков°Е.°О., 2017). 

Згідно спостережень О.°О.°Небураковського (2006), «поєдинки за «куміте» все більше 

набувають силового характеру, внаслідок чого підготовка висококваліфікованих спортсменів 

без наявності науково обґрунтованих методик спеціальної фізичної підготовки 

малоефективна. 

Іріков°Е.°О. у своїй праці вказує на той факт, що: «тренувальні навантаження досягають 

максимальних величин. Суттєво зростають об’єми змагальної практики, техніко-тактичної, 

психологічної та інтегральної підготовки. Значна увага приділяється формуванню 

індивідуального арсеналу бойових дій з урахуванням особливостей розвитку фізичних і 

психічних якостей каратистів» (Іріков°Е.°О., 2017).  

У авторів не викликає сумніву, що: фізична підготовка каратистів є основним фактором, 

що забезпечує якість технічної, тактичної та психологічної підготовленості, рівень розвитку 

всіх інших компонентів майстерності.  

Фізична підготовка каратистів на етапі вищої спортивної майстерності 

В стандарті та програмах спортивної підготовки по кіокусінкай зазначається: «Рухова 

підготовка спортсменів кіокусінкай на цьому етапі направляється, в основному, на підвищення 

спритності і витривалості при одночасному збереженні високого обсягу швидкісно-силових 

вправ». 

Аналіз змісту вказаних програм дозволяє охарактеризувати загальну і спеціальну 

фізичну підготовку спортсменів у кіокушинкай карате.  

Загальна фізична підготовка. «Застосування засобів загальної фізичної підготовки 

ставить основним завданням зміцнення здоров’я, загальний фізичний розвиток тих, що  

займаються, формування різноманітних рухових умінь і навичок, створення фундаменту для 

всебічного фізичного розвитку, підвищення загальної працездатності організму 

несприятливих впливів зовнішнього середовища». «Засоби і вправи загальної фізичної 

підготовки, згідно програми,  повинні бути невід’ємною частиною кожного заняття у всіх 
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навчальних групах і в усі періоди тренування». «Підбір, зміст і дозування вправ залежать від 

рівня фізичного розвитку спортсменів, завдань тренувального періоду, рівня фізичної 

підготовленості, віку тих, що займаються і наявності матеріальної бази». 

Спеціальна фізична підготовка. «Фізична підготовка спрямована, перш за все, на 

забезпечення максимальної спеціальної тренованості і підтримання її на цьому рівні в 

поточному циклі». «Підбирати вправи потрібно таким чином, щоб вони сприяли і фізичному 

розвитку, і оволодінню технічними діями. Вправи, спрямовані на розвиток сили, швидкості, 

координації рухів повинні за своєю структурою відповідати основним технічним діям». 

«У заняттях переважають спеціальні фізичні вправи, які обираються в залежності від мети 

заняття». «Спеціальна фізична підготовка спрямована, перш за все, на розвиток основних 

фізичних якостей до рівня, що забезпечує успішне вирішення завдань спеціальної підготовки. 

Відбувається збільшення частки спеціальних вправ для розвитку окремих груп м’язів, органів 

і систем організму, що несуть основне навантаження в змагальній діяльності спортсмена 

кіокусінкай». «У заняттях необхідно приділяти увагу вправам на напругу і розслаблення тіла,  

так як постійна напруженість м’язів призводить до зниження швидкісних показників, що в 

свою чергу знижує можливість немеленого реагування займається на зміну ситуації в 

навчальному або змагальному бою». «Також необхідно приділяти увагу розвитку почуття часу 

(вибір часу, своєчасність). Почуття часу вкрай важливо у виконанні прийомів і, особливо в 

змагальних боях. Результат бою вирішують миті і недостатньо точний розрахунок часу на 

проведення, як самих технічних елементів, так і розподілу їх під час проведення поєдинку 

може виявитися згубним». 

На наш погляд, не викликає сумніву факт, що навантаження призводить до успіху, якщо 

засоби, які складають його, володіють достатнім тренувальним ефектом, тобто здатні 

викликати в організмі певні пристосувальні реакції. Особливе значення це має для спортсменів 

вищої кваліфікації, оскільки ті засоби і методи, які вони використовували на попередніх етапах 

підготовки, вже не здатні настільки забезпечити необхідний для їх подальшого зростання 

ефект.  

Організація дослідження 

Дослідження проводилося в період з вересня 2020 по березень 2021 року на базі 

спортивного клубу «Будокан-кай» міста Кропивницький, Україна.  

Всього в дослідженні взяло участь п’ять спортсменів-каратистів групи вищої спортивної 

майстерності, які виконували тести, що характеризують загальну і спеціальну фізичну 

підготовку у шин-кіокушинкай карате: 

1. Кучеренко Олександр, МС, 1-й кю − коричневий пояс. 

2. Тезін Артем, КМС, 2-й кю – коричневий пояс. 

3. Усубян Тагір, 1-й дорослий розряд, 4-й кю – зелений пояс. 

4. Усубян Даніель, 1-й дорослий розряд, 4-й кю – зелений пояс.  

5. Демченко Валерія, КМС, 2-й кю – коричневий пояс. 

У дослідженні нами було обрано 9 тестів, за допомогою яких визначався рівень розвитку 

загальної і спеціальної фізичної підготовленості спортсменів-каратистів групи вищої 

спортивної майстерності. Із них 6 тестів – для визначення рівня загальної фізичної 

підготовленості, 3 тести – для визначення рівня розвитку спеціальної фізичної підготовленості 

у шин-кіокушинкай карате. 

Тест 1. Біг 30 м., с. 

Тест 2. Біг 1000 м., хв./с. 

Тест 3. Підтягування на перекладині. Підраховується кількість раз. 

Тест 4. Згинання, розгинання рук в упорі лежачи за 30 с. Підраховується кількість раз. 

Тест 5. Піднімання тулуба в сід за 30 с. Підраховується кількість раз. 

Тест 6. Стрибок у довжину з місця, см. 

Тест 7. Спортсмен виконує удари на «лапах» тільки руками за 3 хв., підраховується 

кількість виконаних ударів. 
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Тест 8. Спортсмен виконує удари на «лапах» тільки ногами за 3 хв., підраховується 

кількість виконаних ударів. 

Тест 9. Спортсмен виконує удари на «лапах» спільно руки / ноги за 3 хв., підраховується 

кількість виконаних ударів. 

Тести загальної фізичної підготовки запозичені нами із «Програми спортивної 

підготовки по кіокусінкай».  

Оцінка результатів тестування проводилась за нормативами загальної фізичної 

підготовки спортсменів групи вищої спортивної майстерності згідно «Типової програми 

спортивної підготовки по кіокусінкай» та «Стандарту спортивної підготовки з виду спорту 

кіокусінкай», 2015 (Табл. 1). 
 

Таблиця 1. Нормативи загальної фізичної підготовки спортсменів  

групи вищої спортивної майстерності 

Фізична якість Контрольні вправи (тести) 
Нормативи 

чоловіки жінки 

Швидкісні якості Біг 30 м, с не більше 4,5 не більше 5,2 

Витривалість Біг 1000 м, хв./с не більше 3,0 не більше 3,5 

Сила Підтягування на перекладині, раз не менше 16 не менше 10 

Згинання, розгинання рук в упорі 

лежачи за 30 с. 
не менше 15 не менше 13 

Піднімання тулуба в сід за 30 с. не менше 25 не менше 20 

Швидкісно-

силові якості 

Стрибок у довжину з місця, см. 

 
не менше 230 не менше 185 

 

Аналіз результатів дослідження. Фонове обстеження спортсменів проводилось за 

вказаними вище тестами. Визначені індивідуальні значення загальної і спеціальної фізичної 

підготовленості, представлені відповідно у Таблиці 2 і 3. 

 

Таблиця 2. Результати фонового тестування спортсменів-каратистів 

(загальна фізична підготовка) 

№ з/ч 
Тести 

1 2 3 4 5 6 

Сп.1 4.4 2.56.9 18 18 27 233 

Сп.2 4.4 2.58.6 17 17 27 232 

Сп.3 4.5 2.59.2 16 17 26 231 

Сп.4 4.5 3.00.0 16 16 26 230 

Сп.5 5.1 3.48.9 10 14 21 186 

 

Результати тестування, одержані нами у ході дослідження, відповідають належним, 

відповідно нормативних вимог з виду спорту і рівня спортивної майстерності програми 

спортивної підготовки по кіокусінкай спортивної школи.  

 

Таблиця 3. Результати фонового тестування спортсменів-каратистів 

(спеціальна фізична підготовка) 

№ з/ч 
Тести 

1 2 3 

Сп.1 45 32 23 

Сп.2 44 31 22 

Сп.3 42 30 22 

Сп.4 41 30 21 

Сп.5 40 29 20 
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Нами проведене спостереження за змагальною діяльністю спортсменів-каратистів, 

вивчався досвід тренерів-викладачів щодо удосконалення фізичної підготовленості 

спортсменів та процесу їх підготовки в цілому. Опираючись на дані спеціальної літератури та 

багаторічний спортивний досвід тренувальної і змагальної діяльності спортсменів клубу у 

шин-кіокушинкай карате, зазначаємо, що достатньо високий рівень прояву рухових 

здібностей є дуже ефективним на етапі вищої спортивної майстерності, а також має сильний 

взаємозв’язок із технікою зазначеного виду спорту. Відтак, з метою підготовки спортсменів-

каратистів до офіційних змагань, нашим завданням стало удосконалення фізичної 

підготовленості (загальної і спеціальної) досліджуваного контингенту. 

Аналіз спеціальної навчально-методичної літератури, одержані результати фонового 

тестування спортсменів-каратистів вказують на необхідність застосування нових ефективних 

підходів щодо удосконалення фізичної підготовленості вказаного контингенту. Відтак, нами 

розроблена та впроваджена у процес спортивної підготовки навчально-тренувальна програма, 

розрахована на п’яти-тижневий цикл тренувань (передзмагальний мезоцикл) (тренування 

проводились кожного дня, окрім неділі) та одночасно спрямована на покращення 

індивідуальних показників загальної і спеціальної фізичної підготовленості спортсменів-

каратистів вищих розрядів з урахуванням специфіки виду спорту з метою підготовки до 

офіційних змагань. 

Перший тиждень тренувань: Понеділок. Підготовча частина (15 хв.) Загальна 

розминка. (комплекс вправ). Самостійна робота. 

Основна частина (80 хв.) 

1. Акробатичні вправи: 

− оберти вперед, назад (по 5 обертів); 

− оберти вперед через перешкоду (5 обертів); 

− переворот боком (5 раз); 

− оберт назад з виходом на прямі руки (виконувати 5 раз поспіль, два підходи, між якими 

повний відпочинок); 

− оберт вперед через руку з виходом на прямі ноги (виконувати 5 раз поспіль, два 

підходи, між якими повний відпочинок). 

2. Умовний «бій з тінью" 3 раунди по 3 хвилини: 

− 1-й раунд – робота тільки руками; 

− 2-й раунд – руки / ноги, ногами тільки нижній, середній рівень; 

− 3-й раунд – руки / ноги, ногами робимо акцент на верхній рівень. 

3. Розподіл групи в парах, працюємо на «лапах»  кожен спортсмен виконує вправу 

по 3 хвилини, після чого зміна роботи партнерів (3 раунди): 

− «відпрацювання» одиночних прямих, бокових ударів руками, аперкотів; 

− серійна робота ударів руками: два прямих (по черзі починаємо ліва / права, права / ліва), 

прямий-боковий, боковий-прямий, аперкот-боковий, боковий-аперкот, прямий-аперкот, 

аперкот-прямий); 

− «відпрацювання» одиночних ударів ногами лоу-кік (удар з боку по нозі, по дузі, 

наноситься підйомом гомілки ноги); 

− «відпрацювання» одиночних ударів ногами має-гєрі (прямий удар стопою вперед. 

Опорна нога у зігнутому положенні, не відриваючи стопу від підлоги. Удар виконується по 

прямій лінії. Одразу після удару нога швидко повертається назад. Спочатку згинається коліно, 

після чого нога опускається на підлогу); 

− «відпрацювання» одиночних ударів ногами хіза-гєрі (удар коліном). 

Завдання: нанести максимальну кількість ударів за три хвилини. 

Пари розподіляються по рівню фізичної підготовленості та майстерності. Швидкість 

нанесення ударів максимальна, слідкуємо за правильним виконанням техніки, точністю 

ударів. Інтервал між нанесення ударів 3-4 сек. 

4. Робота з партнером, відпрацювання захистних дій, звичайних атак, контратак зі зміною 

дистанції, кожен раунд по 3 хвилини, після чого зміна роботи партнерів: 
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1. − 1 партнер: атака ногою має-гері, – 2 партнер: захист відбивом, накладкою, уходом з 

лінії атаки, відповідь ударом ногою лоу-кік, нанесення будь якої серії ударів руками; 

2. − 1 партнер: атака ногою лоу-кік, – 2 партнер: захист блокування удара ногою 

гомілкою, відповідь ударом ногою лоу-кік або на удар 1 партнера одразу відповідь ударом 

лоу-кік під опорну ногу; 

Слідкувати за технікою виконання ударів та захисту. Тримати дистанцію, слідкувати за 

правильним переміщенням. 

5. Вправи із загальної фізичної підготовки: 

1. Згинання-розгинання рук в упорі лежачи на кулаках: 2 підходи по 30 раз звичайним 

хватом, 2 підходи по 30 раз широким хватом. 

2. Піднімання тулуба в сід із положення лежачи з зігнутими колінами, 30 раз. 

3. Піднімання ніг в положенні лежачи догори, 30 раз. 

4. «Складка» в положенні лежачи, 30 раз. 

5. Піднімання тулуба із положення лежачи з піднятими зігнутими колінами, ноги при 

цьому мають бути схрещені, 30 раз. 

6. В. п. руки за головою, повне присідання: 2 підходи по 30 раз. 

7. Стрибки вгору із положення сидячи, коліна торкаються грудної клітки. (5 стрибків). 

Заключна частина (5 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, ніг, 

спини (стретчинг). 

Вівторок. Підготовча частина 15 хв. Загальна розминка (комплекс вправ). Самостійна 

робота. 

Основна частина (80 хв.). 

1. Крос 3000 метрів у помірному темпі. Відпочинок, відновлення дихання. 

2. Човниковий біг 3х10 м., 3 підходи. Відпочинок між підходами повний.  

3. Вистрибування в довжину 4 вперед, 5 підходів. Відпочинок між підходами повний.  

4. Підтягування на перекладині, 4 підходи по 10-15 разів. 

5. Згинання, розгинання рук на брусах, 4 підходи по 20-25 разів. 

6. Вправи для м’язів черевного пресу: на гімнастичній стінці підйом ніг вгору до 

перекладини: 3 підходи по 10 разів. 

7. Вправи для м’язів черевного пресу на гімнастичних брусах: підйом ніг до рівня 

паралелі з підлогою: 3 підхои по 10 разів.  

Заключна частина (5 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, ніг, 

спини (стретчинг). 

Середа. Підготовча частина (15 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). Самостійна 

робота. 

Основна частина (80 хв.). 

1.Умовні спарринги по завданню в парах: 

− 1-й раунд 3 хв. «п’ятнашки» руками, задача дістати до плеча суперника будь-якою 

рукою, імітуємо прямі удари; 

− 2-й раунд 3 хв. «п’ятнашки» ногами, задача доторкнутися стопою до стопи суперника; 

− 3-й раунд 3 хв. «п’ятнашки» руки/ноги. 

Відновлення дихання у ходьбі. 

2. Самостійне виконання вправ на розвиток гнучкості і рухливості в суглобах. 

3. Робота на снарядах (мішках): 

− 1-й раунд 3 хв. робота тільки руками, одиночні прямі, бокові, удари, аперкоти; 

− 2-й раунд 3 хв., руки / ноги, нижній рівень, удари ногами: лоу-кік, коліньми; 

− 3-й раунд 3 хв., руки / ноги середній рівень, удари ногами: лоу- кік, коліньми, має-гері, 

маваши чудан по тулубу, йоко-гері, уширо-гері; 

− 4-й раунд 3 хв., руки / ноги верхній рівень, удари ногами: маваши-гері джодан, какато, 

має-гері джодан, уширо-маваши, коліньми; 

− 5-, 6-, 7-й раунд по 3 хв., застосування усієї базової техніки шин-кіокушинкай карате 

Перерва між раундами 1-1,5 хв. 
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Відпочинок, відновлення дихання. 

4. Комплекс вправ з медболами (м’ячами) в парах: 

− стоячи обличчям один до одного почерзі виконуємо кидки медболу правою / лівою 

рукою з бойової стійки (один раунд 3 хв.); 

− стоячи спиною один до одного, виконуємо почергову передачу медболу з рук в руки за 

та проти часової стрілки (один раунд 3 хв.); 

− стоячи спиною один до одного, виконуємо почергову передачу медболу з рук в руки 

знизу вверх (один раунд 3 хв.); 

− у в.п. лежачи на спині, медбол на грудній клітці, один спортсмен виконує кидки двома 

руками від грудей, інший – виконує накидування медболу на корпус (один раунд 3 хв.); 

− у в.п. лежачи на спині, медбол в руках, один спортсмен виконує підйом тулуба в сід, з 

одночасним кидком двома руками іншому спортсмену (один раунд 3 хв.). 

Заключна частина (5 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, ніг, 

спини (стретчинг). 

Четвер. Підготовча частина (15 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). Самостійна 

робота. 

Основна частина (70 хв.). 

1. Крос 2000 метрів у повільному темпі. Відпочинок, відновлення дихання. 

2. Футбол 2 тайми по 25 хвилин, перерва 10 хвилин. 

Заключна частина (5 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, ніг, 

спини (стретчинг). 

П’ятниця. Підготовча частина (15 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). 

Самостійна робота. 

1. Стрибки зі скакалкою 5 хв. 

Основна частина (80 хв.). 

1. Умовний «бій з тінью» 3 раунди по 3 хвилини: 

− 1-й раунд – тільки руки; 

− 2-й раунд – руки / ноги, ногами тільки нижній, середній рівень; 

− 3-й раунд – руки / ноги, ногами робимо акцент на верхній рівень. 

2. Махові вправи ногами. Махову ногу не згинати в коліні (один раунд 3 хв.) 

3. Спаринги (тренувальні поєдинки) руки/ноги, вся базова техніка, 10 раундів по 3 хв., 

перерва між поєдинками – 1-1,5 хв. Обов’язкова зміна партнерів для формування творчого 

підходу, різнобарв’я та формування рухових навиків. Відновлення дихання.  

4. Вправи із загальної фізичної підготовки: 

− вправа «берпі» (в упорі лежачи виконуємо згинання і розгинання рук, підтягуємо ноги 

до рук, вистрибуємо вгору повністю розгинаючись, повний присід, повертаємося в положення 

упор лежачи. 3 підходи по 30 раз; 

− вправи для м’язів черевного пресу «табата». В. п. лежачи на спині, ноги зігнуті в 

колінах, виконати підйом тулуба в сід, лягаючи на спину торкатися підлоги. Виконувати 

вправу 20 сек., 10 сек. відпочинок, 8 підходів. 

Заключна частина (5 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, ніг, 

спини (стретчинг). 

Субота. Віновлювальні процедури (відпочинок, баня / сауна). 

Неділя. Відпочинок.  

Другий тиждень. Понеділок. Підготовча частина (15 хв.) Загальна розминка (комплекс 

вправ). Самостійна робота. 

Основна частина (80 хв.). 

1. Акробатичні вправи: 

− оберт назад з виходом на прямі руки; 

− оберт вперед через руку з виходом на прямі ноги. 

2. Умовний «бій з тінью» 3 раунди по 3 хвилини: 

− перший – робота тільки руками; 
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− другий – руки / ноги, ногами тільки нижній, середній рівень; 

− третій – руки / ноги, ногами робимо акцент на верхній рівень. 

3. Розподіл групи в парах, працюємо на «лапах», кожен по 3 хвилини, зміна роботи 

партнерів: 

− відпрацювання одиночних прямих, бокових ударів руками, аперкотів 2 хвилини, 

подвоюємо удари однією рукою (наприклад однією лівою два прямих, однією правою два 

бокових) 1 хвилина; 

− серійна робота ударів руками:  

1) комбінація з трьох ударів (двійка прямих ударів ліва/права, завершуємо лівим 

боковим);  

2) комбінація (два прямих лівою, правий прямий); 

3) комбінація (лівий прямий, лівий аперкот, правий прямий); 

4) комбінація (двійка прямих ударів ліва / права, відтяжка правий прямий); 

− відпрацювання одиночних ударів ногами лоу-кік, має-гєрі, хіза-гєрі; 

− відпрацювання: 

1) зв’язок ударів руки/ноги (двійка прямих ударів ліва/права, завершуємо по черзі лівим 

або правим лоу-кіком); 

2) комбінація (правий прямий, лівий боковий, завершуємо комбінацію ударом коліном 

хіза-гєрі, по черзі лівою/правою ногою). 

Пари розподіляються по рівню фізичної підготовленості та майстерності. Швидкість 

нанесення ударів максимальна, слідкуємо за правильним виконанням техніки, точністю 

ударів. Інтервал між нанесенням ударів 3-4 сек. 

4. Робота з партнером: відпрацювання захисних дій, звичайних атак, контратак зі зміною 

дистанції, кожен раунд по 3 хвилини, зміна роботи партнерів: 

− 1 партнер: атака ногою маваши-гєрі – 2 партнер: блокує удар рукою, відповідь ударом 

ногою лоу-кік, під опорну ногу, завершує будь якою комбінацією із серії ударів руками; 

− 1 партнер: атака ногою уширо-гері – 2 партнер: зміщується з лінії атаки, заходить за 

спину партнеру та наносить будь-яку комбінацію ударів руками, завершує ударом ногою     

лоу-кік. 

Слідкувати за технікою виконання ударів та захисту. Тримати дистанцію, слідкувати за 

правильним переміщенням. 

5. Вправи із загальної фізичної підготовки: 

− згинання-розгинання рук в упорі лежачи з метболом (виконуємо спираючись однією 

рукою на метбол, виконуємо вправу, змінюємо руку) 3 підходи по 30 раз. 

− піднімання тулуба в сід із положення лежачи із зігнутими колінами, 30 раз; 

− вправа «скручення» в положенні лежачи, 30 раз (по черзі торкатись правим ліктем 

лівого коліна і навпаки); 

− із положення повного присіду, торкнутися руками підлоги, вистрибування з хлопком 

над головою, 2 підходи по 30 раз. 

Заключна частина (5 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, ніг, 

спини (стретчинг). 

Вівторок. Підготовча частина (20 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). Самостійна 

робота. 

1. Кросс 2000 метрів у повільному темпі. Відпочинок, відновлення дихання. 

Основна частина (70 хв.). 

Прискорення 100 м., 10 підходів. Відновлення дихання, відпочинок до повного 

відновлення ЧСС. 

Вистрибування на одній нозі по черзі ліва/вправа по сходах (по 10 вистрибувань, 3 

підходи на кожну ногу).  

1. Підтягування на перекладині, 4 підходи по 10-15 раз. 

2. Згинання, розгинання рук на брусах, 4 підходи по 20-25 раз. 
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3. Вправи для м’язів черевного пресу на гімнастичній стінці, підйом ніг до перекладини, 

3 підходи по 10 раз. 

4. Вправи для м’язів черевного пресу на брусах, підйом ніг до паралелі з підлогою, 

3 підходи по 10 раз. 

Заключна частина (10 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, 

ніг, спини (стретчинг). 

Середа. Підготовча частина (20 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). Самостійна 

робота. 

Махові вправи ногами. Махову ногу не згинати в коліні: мая, сото, учі-кіягі, 1 раунд 

5 хвилин. 

Основна частина (70 хв.). 

1. Робота на снарядах (мішках): 

− 1-й раунд 3 хв. робота тільки руками, одиночні прямі, бокові, удари, аперкоти; 

− 2-й раунд 3 хв., руки/ноги, нижній рівень, удари ногами: лоу-кік, коліньми; 

− 3-й раунд 3 хв., руки/ноги середній рівень, удари ногами: лоу-кік, коліньми, має-гері, 

маваши чудан по тулубу, йоко-гері, уширо-гері; 

− 4-й раунд 3 хв., руки/ноги верхній рівень, удари ногами: маваши-гері джодан, какато, 

має-гері джожан, уширо-маваши, коліньми; 

− 5-, 6-, 7-й раунд по 3 хв. вся базова техніка шин-кіокушинкай карате; 

− 8-й раунд 3 хв. робота на ближній дистанції, у клінчі, тільки руками; 

− 9-й раунд 3 хв. робота на ближній дистанції, удари руками, ногами лоу-кіки, удари 

колінами хіза-гері, додаємо удари коліньми на верхній рівень «джодан»; 

− 10-й раунд 3 хв. базова техніка шин-кіокушинкай карате у повільному темпі. 

Перерва між раундами 1-1,5 хв. 

Заключна частина (10 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, 

ніг, спини (стретчинг). Вправи з борцовською резиною:  

1. Тяга борцовської резини до живота (2 підходи по 30 сек.);  

2. «Млин» (2 підходи по 30 сек.);  

3. Викидання обох рук вперед (2 підходи по 30 сек). 

Четвер. Підготовча частина (15 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). Самостійна 

робота. 

Основна частина (80 хв.). Робота в тренажерному залі: 

1. Жим штанги лежачи (5 підходів). Вага снаряду підбирається особисто (1-й підхід – 

15 раз, 2-й – 12 раз, 3-й – 10 раз, 4-й – 8 раз, 5-й – 8 раз). 

2. Розводка гантелей на лавці під нахилом (4 підходи по 12 раз). 

3. Вправа «пуловер» з гантелею (4 підходи по 12 раз). 

4. «Французький» жим лежачи на лаві, кривим грифом, 4 підходи по 10 раз). 

5. Розгинння рук на блоці (4 підходи по 15 раз). 

6. Згинання, розгинання рук від лави (4 підходи по 15 раз). 

7. Вправи для м’язів черевного пресу: 

− піднімання тулуба на «швецькому» стулі (2 підходи по 30 раз); 

− піднімання ніг вгору у висі на перекладині (3 підходи по 10 раз). 

Заключна частина (5 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, ніг, 

спини (стретчинг). 

П’ятниця. Підготовча частина (20 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). 

Самостійна робота. 

1. Стрибки зі скакалкою 5 хв. 

Основна частина (80 хв.). 

1. Умовний «бій з тінью» 3 раунди по 3 хвилини: 

− 1-й раунд – тільки руки; 

− 2-й раунд – руки / ноги, ногами тільки нижній, середній рівень; 

− 3-й раунд – руки / ноги, ногами робимо акцент на верхній рівень. 
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2. Махові вправи ногами. Махову ногу не згинати в коліні (1 раунд 3 хв.) 

3. Спаринги (тренувальні поєдинки) руки/ноги, вся базова техніка, 10 раундів по 3 хв.,   

1-1,5 хв перерва між поєдинками. Обов’язкова зміна партнерів для формування творчого 

підходу, різнобарв’я тренувального процесу та формування рухових навиків.  

4. Вправи із загальної фізичної підготовки: 

− відштовхування грифа від грудей (8 підходів по 25 раз); 

− присідання, руки за головою (4 підходи по 30 раз); 

− вправи для м’язів черевного пресу «табата». В. п. лежачи на спині, ноги зігнуті в 

колінах, виконати підйом тулуба в сід, лягаючи на спину торкатися підлоги. Виконувати 

вправу 20 сек., 10 сек. відпочинок, 8 підходів. 

Заключна частина (10 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, 

ніг, спини (стретчинг). 

Субота. Віновлювальні процедури (відпочинок, баня / сауна). 

Неділя. Відпочинок.  

Третій тиждень. Понеділок. Підготовча частина (15 хв.) Загальна розминка (комплекс 

вправ). Самостійна робота. 

Основна частина (80 хв.). 

1. Акробатичні вправи: 

− оберти вперед, назад: 

− оберти вперед через перешкоду; 

− переворот боком; 

2. Умовний «бій з тінью» 3 раунди по 3 хвилини: 

− перший – робота руками, ногами тільки нижній, середній рівень; 

− другий – руки / ноги; 

− третій – руки / ноги, ногами робимо акцент на верхній рівень. 

3. Розподіл групи в парах, 1 партнер в захистному спорядженні «лицар» – 2 партнер: 

відпрацьовує всю техніку нанесення ударів руки/ноги, 8 раундів кожен по 3 хвилини, зміна 

роботи партнерів: 

− 1-й раунд – робота руками, вся базова техніка, обов’язково зі зміною дистанції та 

заходом за суперника, уходимо з лінії ймовірної атаки; 

− 2-й раунд – робота руками, додаємо нижній рівень ударами ногами, лоу-кіки, хіза-гєрі; 

− 3-й раунд – робота руками, додаємо середній рівень ударами ногами маваши-гєрі 

чудан, йоко-гєрі, має-гєрі, уширо-гєрі; 

− 4-й раунд, 1 партнер в захистному спорядженні одягає на обидві руки «лапи», 2 партнер 

працює руками та додає верхній рівень ударами ногами, маваши-гєрі джодан, уширо-маваши, 

какато-гєрі; 

− 5-, 6-, 7-, 8-й раунди – вся базова техніка руки/ноги, всі рівні;  

Відновлення дихання. Відпочинок. 

4. Вправи із загальної фізичної підготовки: 

− згинання, розгинання рук в упорі лежачи на кулаках (2 підходи по 30 раз звичайним 

хватом, 2 підходи по 30 раз широким хватом); 

− піднімання тулуба в сід із положення лежачи з зігнутими колінами, 30 раз; 

− піднімання ніг в положенні лежачи вгору, 30 раз; 

− вправа «складка» в положенні лежачи, 30 раз; 

− піднімання тулуба із положення лежачи з піднятими зігнутими колінами, ноги при 

цьому мають бути схрещені, 30 раз; 

− присідання, руки за головою (2 підходи по 30 раз); 

− із положення повного присіду, торкнутися руками підлоги, вистрибування з хлопком 

над головою (2 підходи по 30 раз). 

Заключна частина (10 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, 

ніг, спини (стретчинг). 
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Вівторок. Підготовча частина (15 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). Самостійна 

робота. 

Кросс 2000 метрів у повільному темпі. Відновлення дихання, відпочинок до повного 

відновлення ЧСС. 

Основна частина (80 хв.). 

1. Біг угору 50 м., 10 підходів, на початкову позицію повертатись бігом у повільному 

темпі. Відпочинок до повного відновлення ЧСС. 

2. Підтягування на перекладині (4 підходи по 10-15 раз). 

3. Згинання, розгинання рук на брусах (4 підходи по 20-25 раз). 

4. Вправи для м’язів черевного пресу на гімнастичній стінці, підйом ніг до перекладини 

(3 підходи по 10 раз); 

5. Вправи для м’язів черевного пресу на брусах, підйом ніг до паралелі з підлогою 

(3 підходи по 10 раз).  

Заключна частина (10 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, 

ніг, спини (стретчинг). 

Середа. Підготовча частина (20 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). Самостійна 

робота. 

Махові вправи ногами. Махову ногу не згинати в коліні: мая, сото, учі-кіягі, 1 раунд 

5 хвилин. 

Основна частина (70 хв.). 

1. Робота на снарядах (мішках): 

− 1-й раунд 3 хв. робота тільки руками, одиночні прямі, бокові, удари, аперкоти; 

− 2-й раунд 3 хв., руки / ноги, нижній рівень, удари ногами: лоу-кік, коліньми; 

− 3-й раунд 3 хв., руки / ноги середній рівень, удари ногами: лоу-кік, коліньми, має-гері, 

маваши чудан по тулубу, йоко-гері, уширо-гері; 

− 4-й раунд 3 хв., руки / ноги верхній рівень, удари ногами: маваши-гері джодан, какато, 

має-гері джожан, уширо-маваши, коліньми; 

− 5-, 6-, 7-й раунди 3 хв. вся базова техніка шин-кіокушинкай карате; 

− 8-й раунд 3 хв. робота на ближній дистанції, у клінчі, тільки руками; 

− 9-й раунд 3 хв. робота на ближній дистанції, удари руками, ногами лоу-кіки, удари 

колінами хіза-гері, додаємо удари коліньми на верхній рівень «джодан»; 

− 10-й раунд 3 хв. вся базова техніка шин-кіокушинкай карате у повльному темпі. 

Перерва між раундами 1-1,5 хв. 

Заключна частина (10 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, 

ніг, спини (стретчинг). Вправи з борцовською резиною: 

1. Тяга борцовської резини до живота (2 підходи по 30 сек.). 

2. Млин (2 підходи по 30 сек.). 

3. Викидання обох рук вперед (2 підходи по 30 сек.). 

Четвер. Підготовча частина (15 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). Самостійна 

робота. 

Основна частина (80 хв.). Робота в тренажерному залі: 

1. Присідання зі штангою, 5 підходів. Вага снаряду підбирається особисто (1-й підхід – 

15 раз, 2-й – 12 раз, 3-й – 10 раз, 4-й – 8 раз, 5-й – 8 раз). 

2. Жим штанги лежачи ногами (4 підходи по 12 раз). 

3. Жим штанги стоячи (4 підходи по 12 раз). 

4. Жим гантелей сидячи (4 підходи по 12 раз). 

5. Протяжка штанги до підборіддя (4 підходи по 15 раз). 

6. Вправи для м’язів черевного прессу: 

− піднімання тулуба на «швецькому»стулі (2 підходи по 30 раз); 

− піднімання тулуба на «швецькому» стулі, одночасно виконувати скручення тулуба 

вліво, вправо (2 підходи по 30 раз). 
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Заключна частина (5 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, ніг, 

спини (стретчинг). 

П’ятниця. Підготовча частина (20 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). 

Самостійна робота. 

1. Стрибки зі скакалкою 5 хв. 

Основна частина (80 хв.). 

1. Умовний «бій з тінью» 3 раунди по 3 хвилини: 

− перший – тільки руки; 

− другий – руки / ноги, ногами тільки нижній, середній рівень; 

− третій – руки / ноги, ногами робимо акцент на верхній рівень. 

2. Махові вправи ногами. Махову ногу не згинати в коліні (1 раунд 3 хв.) 

3. Спаринги (тренувальні поєдинки) руки/ноги, вся базова техніка, 10 раундів по 3 хв.,   

1-1,5 хв перерва між поєдинками. Обов’язкова зміна партнерів, для формування творчого 

підходу, різнобарв’я тренувального заняття та формування рухових навиків.  

4. Вправи із загальної фізичної підготовки: 

− відштовхування грифа від грудей 25 раз, 8 підходів; 

− присідання, руки за головою (4 підходи по 30 разів); 

− вправи для м’язів черевного пресу «табата». В. п. лежачи на спині, ноги зігнуті в 

колінах, виконати підйом тулуба в сід, лягаючи на спину торкатися підлоги. Виконувати 

вправу 20 сек., 10 сек. відпочинок, 8 підходів. 

Заключна частина (10 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, 

ніг, спини (стретчинг). 

Субота. Віновлювальні процедури (відпочинок, баня / сауна). 

Неділя. Відпочинок.  

Четвертий тиждень. Понеділок. Підготовча частина (15 хв.) Загальна розминка 

(комплекс вправ). Самостійна робота. 

Основна частина (80 хв.). 

1. Акробатичні вправи: 

− оберт назад з виходом на прямі руки; 

− оберт вперед через руку з виходом на прямі ноги. 

2. Умовний «бій з тінью» 3 раунди по 3 хвилини: 

− 1-й раунд – робота руками, ногами тільки нижній, середній рівень; 

− 2-й раунд  – руки / ноги; 

− 3-й раунд – руки / ногами робимо акцент на верхній рівень. 

3. Розподіл групи в парах, 1 партнер в захистному спорядженні «лицар» – 2 партнер: 

відпрацьовує всю техніку нанесення ударів руки / ноги, 8 раундів кожен по 3 хвилини, зміна 

роботи партнерів: 

− 1-й раунд – робота руками, вся базова техніка, обов’язково зі зміною дистанції та 

заходом за суперника, уходимо з лінії ймовірної атаки; 

− 2-й раунд – робота руками, додаємо нижній рівень ударами ногами, лоу-кіки, хіза-гєрі; 

− 3-й раунд – робота руками, додаємо середній рівень удари ногами маваши-гєрі чудан, 

йоко-гєрі, має-гєрі, уширо-гєрі; 

− 4-й раунд – 1 партнер в захистному спорядженні одягає на обидві руки «лапи», 

2 партнер працює руками та додає верхній рівень ударами ногами, маваши-гєрі джодан, 

уширо-маваши, какато-гєрі; 

– 5-, 6-, 7-, 8-й раунди – вся базова техніка руки / ноги, всі рівні;  

Відновлення дихання. Відпочинок. 

4. Вправи із загальної фізичної підготовки: 

− згинання-розгинання рук в упорі лежачи на кулаках (2 підходи по 30 раз звичайним 

хватом, 2 підходи по 30 раз широким хватом); 

− піднімання тулуба в сід із положення лежачи з зігнутими колінами, 30 раз; 

− піднімання ніг в положенні лежачи угору, 30 раз; 
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− вправа «складка» в положенні лежачи, 30 раз; 

− піднімання тулуба із положення лежачи з піднятими зігнутими колінами, ноги при 

цьому мають бути схрещені, 30 раз; 

− руки за головою присідання (2 підходи по 30 раз); 

− із положення повного присіду, торкнутися руками підлоги, вистрибування з хлопком 

над головою (2 підходи по 30 раз). 

Заключна частина (10 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, 

ніг, спини (стретчинг). 

Вівторок. Підготовча частина (10 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). Самостійна 

робота. 

Основна частина (80 хв.). 

1. Кросс 7000 метрів у повільному темпі. Відновлення дихання, відпочинок до повного 

відновлення ЧСС. 

2. Підтягування на перекладині (4 підходи по 10-15 раз). 

3. Згинання, розгинання рук на брусах (4 підходи по 20-25 раз). 

4. Вправи для м'язів черевного пресу на гімнастичній стінці, підйом ніг до перекладини 

(3 підходи по 10 раз); 

5. Вправи для м'язів черевного пресу на брусах, підйом ніг до паралелі з підлогою 

(3 підходи по 10 раз).   

Заключна частина (10 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, 

ніг, спини (стретчинг). 

Середа. Підготовча частина (20 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). Самостійна 

робота. Махові вправи ногами. Махову ногу не згинати в коліні: мая, сото, учі-кіягі, 1 раунд 

5 хвилин. 

Основна частина (70 хв.). 

1. Робота на снарядах (мішках): 

− 1-й раунд 3 хв. робота тільки руками, одиночні прямі, бокові, удари, аперкоти; 

− 2-й раунд 3 хв., руки / ноги, нижній рівень, удари ногами: лоу-кік, коліньми; 

− 3-й раунд 3 хв., руки / ноги середній рівень, удари ногами: лоу-кік, коліньми, має-гері, 

маваши чудан по тулубу, йоко-гері, уширо-гері; 

− 4-й раунд 3 хв., руки / ноги верхній рівень, удари ногами: маваши-гері джодан, какато, 

має-гері джожан, уширо-маваши, коліньми; 

− 5-, 6-, 7-й раунди 3 хв. вся базова техніка шин-кіокушинкай карате; 

− 8-й раунд 3 хв. робота на ближній дистанції, у клінчі, тільки руками; 

− 9-й раунд 3 хв. робота на ближній дистанції, удари руками, ногами лоу-кіки, удари 

колінами хіза-гері, додаємо удари коліньми на верхній рівень «джодан»; 

− 10-й раунд 3 хв. вся базова техніка шин-кіокушинкай карате у повільному темпі. 

Перерва між раундами 1-1,5 хв. 

Заключна частина (10 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, 

ніг, спини (стретчинг). Вправи з борцовською резиною: 

1. Тяга борцовської резини до живота (2 підходи по 30 сек.). 

2. Млин (2 підходи по 30 сек.). 

3. Викидання обох рук вперед (2 підходи по 30 сек.), 

Четвер. Підготовча частина (15 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). Самостійна 

робота. 

Основна частина (80 хв.). Робота в тренажерному залі: 

1. Станова тяга штанги з підлоги 5 підходів. Вага снаряду підбирається особисто               

(1-й підхід – 15 раз, 2-й – 12 раз, 3-й – 10 раз, 4-й – 8 раз, 5-й – 8 раз). 

2. Тяга штанги за голову на блоці (4 підходи про 12 раз). 

3. Тяга штанги до грудної клітки на блоці (4 підходи по 12 раз). 

4. Підйом штанги на біцепс (4 підходи по 12 раз). 

5. Підйом гантелей сидячи на біцепс (4 підходи по 12 раз). 
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6. Вправи для м’язів черевного прессу: 

- підіймання тулуба на «швецькому» стінці (2 підходи по 30 раз); 

- вправи з роликом для преса (5 підходів по 15-20 раз). 

Заключна частина (5 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, ніг, 

спини (стретчинг). 

П’ятниця. Підготовча частина (20 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). 

Самостійна робота. 

1. Стрибки зі скакалкою 5 хв. 

Основна частина (80 хв.). 

1. Умовний «бій з тінью» 3 раунди по 3 хвилини: 

− 1-й раунд – тільки руки; 

− 2-й – руки / ноги, ногами тільки нижній, середній рівень; 

− 3-й – руки / ноги, ногами робимо акцент на верхній рівень. 

2. Махові вправи ногами. Махову ногу не згинати в коліні. 

3. Спаринги (тренувальні поєдинки) руки / ноги, вся базова техніка, 10 раундів по 3 хв., 

1-1,5 хв перерва між поєдинками. Обов’язкова зміна партнерів для формування творчого 

підходу, різнобарв’я тренувального заняття та формування рухових навиків.  

4. Вправи із загальної фізичної підготовки: 

− відштовхування грифа від грудей (8 підходів по 25 раз); 

− присідання, руки за головою (4 підходи по 30 раз); 

− вправи для м’язів черевного пресу «табата». В. п. лежачи на спині, ноги зігнуті в 

колінах, виконати підйом тулуба в сід, лягаючи на спину торкатися підлоги. Виконувати 

вправу 20 сек., 10 сек. відпочинок, 8 підходів. 

Заключна частина (10 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, 

ніг, спини (стретчинг). 

Субота. Віновлювальні процедури (відпочинок, баня/сауна). 

Неділя. Відпочинок.  

П’ятий, заключний тиждень тренувань перед змаганнями. Понеділок. Підготовча 

частина (15 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). Самостійна робота. 

Основна частина (80 хв.). 

1. Акробатичні вправи: 

− оберти вперед через перешкоду; 

− переворот боком; 

− оберт назад з виходом на прямі руки; 

2. Умовний «бій з тінью» 3 раунди по 3 хвилини: 

− 1-й раунд – робота тільки руками; 

− 2-й раунд – руки / ноги, ногами тільки нижній, середній рівень; 

− 3-й раунд – руки / ноги, ногами робимо акцент на верхній рівень. 

3. Розподіл групи в парах, працюємо на «лапах» кожен по 3 хвилини після чого зміна 

роботи партнерів: 

− відпрацювання одиночних прямих, бокових ударів руками, аперкотів; 

− серійна робота ударів руками, два прямих (по черзі починаємо ліва / права, права ліва), 

прямий-боковий, боковий-прямий, аперкот-боковий, боковий-аперкот, прямий-аперкот, 

аперкот-прямий); 

− відпрацювання одиночних ударів ногами лоу-кік; 

− відпрацювання одиночних ударів ногами має-гєрі; 

− відпрацювання одиночних ударів ногами хіза-гєрі; 

4. Робота з партнером, відпрацювання захистних дій, звичайних атак, контратак зі зміною 

дистанції, кожен раунд по 3 хвилини, зміна роботи партнерів: 

− 1 партнер: атака ногою має-гері – 2 партнер: захист відбивом, накладкою, уходом з лінії 

атаки, відповідь ударом ногою лоу-кік, нанесення будь-якої серії ударів руками; 
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− 1 партнер: атака ногою лоу-кік – 2 партнер: захист блокування удара ногою гомілкою, 

відповідь ударом ногою лоу-кік або на удар 1 партнера одразу відповідь ударом лоу-кік під 

опорну ногу; 

Відновлення дихання. Відпочинок. 

5. Вправи для мязів черевного пресса: 

− підйом тулуба в сід із положення лежачи 30 раз; 

− підйом ніг угору з положення лежачи 30 раз; 

− підйом тулуба в сід із положення лежачи, з одночасним його скрученням вліво, вправо 

30 раз. 

Заключна частина (10 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, 

ніг, спини (стретчинг). 

Вівторок. Підготовча частина (10 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). Самостійна 

робота. 

Основна частина (80 хв.). 

1. Кросс 3000 метрів у повільному темпі. Відновлення дихання, відпочинок до повного 

відновлення ЧСС. 

2. Підтягування на перекладині (15 раз). 

3. Згинання, розгинання рук на брусах (30 раз). 

4. Вправи для м’язів черевного пресу на гімнастичній стінці, підйом ніг до перекладини 

(3 підходи по 10 раз). 

Заключна частина (10 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, 

ніг, спини (стретчинг). 

Середа. Підготовча частина (20 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). Самостійна 

робота. 

Основна частина (70 хв.). 

1. Умовні спарринги по завданню в парах: 

− 1-й раунд 3 хв. «п’ятнашки» руками, задача дістати до плеча суперника будь-якою 

рукою, імітуємо прямі удари; 

− 2-й раунд 3 хв. «п’ятнашки» ногами, задача доторкнутися стопою до стопи суперника; 

− 3-й раунд 3 хв. «п’ятнашки» руки / ноги. Відновлення дихання у ходьбі. 

2. Робота на снарядах (мішках):  

− 1-й раунд 3 хв. робота тільки руками, одиночні прямі, бокові, удари, аперкоти; 

− 2-й раунд 3 хв., руки / ноги, нижній рівень, удари ногами: лоу-кік, коліньми; 

− 3-й раунд 3 хв., руки / ноги середній рівень, удари ногами: лоу-кік, коліньми, має-гері, 

маваши чудан по тулубу, йоко-гері, уширо-гері; 

− 4-й раунд 3 хв., руки / ноги верхній рівень, удари ногами: маваши-гері джодан, какато, 

має-гері джожан, уширо-маваши, коліньми; 

− 5-й раунд 3 хв. вся базова техніка шин-кіокушинкай карате; 

Перерва між раундами 1-1,5 хв. 

Заключна частина (10 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, 

ніг, спини (стретчинг). 

Четвер. Підготовча частина (15 хв.) Загальна розминка (комплекс вправ). Самостійна 

робота. 

Основна частина (80 хв.). 

1. Умовний «бій з тінью» 3 раунди по 3 хвилини: 

− 1-й раунд – робота руками, ногами тільки нижній, середній рівень; 

− 2-й раунд – руки / ноги; 

− 3-й раунд – руки / ноги, ногами робимо акцент на верхній рівень. 

2. Робота з партнером, відпрацювання захисних дій, звичайних атак, контратак зі зміною 

дистанції, кожен раунд по 3 хвилини, зміна роботи партнерів: 

− 1 партнер: атака ногою маваши-гєрі – 2 партнер: блокує удар рукою, відповідь ударом 

ногою лоу-кік, під опорну ногу, завершує будь-якою комбінацією із серії ударів руками; 
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− 1 партнер: атака ногою уширо-гері – 2 партнер: зміщується з лінії атаки, заходить за 

спину партнеру та наносить будь-яку комбінацію ударів руками, завершує ударом ногою     

лоу-кік. Слідкувати за технікою виконання ударів та захисту. Тримати дистанцію, слідкувати 

за правильним переміщенням. 

Заключна частина (5 хв.). Відновлення дихання. Вправи на розтягування м’язів рук, ніг, 

спини (стретчинг). 

П’ятниця. Відпочинок, виїзд на змагання. 

Характеристика результатів дослідження. По завершенні експерименту, з метою 

перевірки ефективності запровадженої програми удосконалення фізичної підготовленості 

(загальної і спеціальної) спортсменів-каратистів вищих розрядів у шин-кіокушинкай карате 

нами повторно проведене тестування, результати якого представлені у Таблицях 4, 5. 

 

Таблиця 4. Результати повторного тестування спортсменів-каратистів 

(загальна фізична підготовка) 

№ з/ч 
Тести 

1 2 3 4 5 6 

Сп.1 4.4 2.55.4 20 21 29 240 

Сп.2 4.4 2.57.8 19 20 28 238 

Сп.3 4.4 2.58.3 18 20 28 237 

Сп.4 4.5 2.59.3 17 19 28 235 

Сп.5 5.0 3.46.1 11 16 23 191 

 

Таблиця 5. Результати повторного тестування спортсменів-каратистів 

(спеціальна фізична підготовка) 

№ 

з/ч 

Тести 

1 2 3 

Сп.1 58 39 29 

Сп.2 56 37 28 

Сп.3 52 36 27 

Сп.4 50 35 26 

Сп.5 49 34 25 

 

Проаналізована відмінність індивідуальних значень фонового та повторного тестування 

у відсотковому значенні, представлена у Таблиці 6. 

 

Таблиця 6. Індивідуальна динаміка показників фізичної підготовленості спортсменів 

протягом досліджуваного періоду (%) 

№ з/ч 

Тести 

ЗФП СФП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сп. 1 - 0,59 11,1 16,7 7,41 3,0 28,9 21,9 26,1 

Сп. 2 - 0,31 11,8 17,6 3,7 2,6 27,3 19,4 27,3 

Сп. 3 - 0,35 12,5 17,6 7,69 2,6 23,8 20,0 22,7 

Сп 4 - 0,24 6,25 18,75 7,69 2,2 22,0 16,7 23,8 

Сп. 5 - 0,81 10,0 14,29 9,52 2,7 22,5 17,2 25,0 

 

Аналіз представлених результатів свідчить, що за показником швидкості (біг 30 м) змін 

не відбулося, що, на наш погляд, пов’язане із консервативними її властивостями, а також із 

достатньо обмеженим часом щодо розвитку.  

За іншими показниками спостерігаємо позитивні зміни в межах 0,24-28,9°%. Найбільш 

значимий відсоток покращення відзначаємо за показниками спеціальної фізичної підготовки 
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(в середньому 23°%), що, на нашу думку, є позитивним для безпосередньої підготовки 

спортсменів до офіційних змагань, а відтак вказує на ефективність запропонованої і 

впровадженої нами програми. 

Додатково перевірка ефективності запропонованої та впровадженої у навчально-

тренувальний процес спортсменів-каратистів групи вищої спортивної майстерності програми 

дійснювалась шляхом аналізу реультатів їх виступу на Відкритому чемпіонаті міста Києва з 

Шин-кіокушинкай карате у розділі «куміте» серед дорослих, юніорів, юнаків, молодших 

юнаків. Змагання відбулися 20 лютого 2021 року, місце проведення м.°Київ, Україна. 

Результати змагань: 

1.Бій у ваговій категорії понад 45 кг – ІІІ місце Демченко Валерія. 

2. Бій у ваговій категорії до 70 кг – І місце Тезін Артем, ІІ місце Усубян Даніель. 

3. Бій у ваговій категорії до 65 кг – ІІІ місце Усубян Тагір. 

4. Бій у ваговій категорії понад 80 кг – І місце Кучеренко Олександр 

Таким чином, результати проведеного дослідження підтверджують ефектив.ність 

розробленої та запропонованої нами програми удосконалення фізичної підготовленості 

(загальної і спеціальної) спортсменів групи вищої спортивної майстерності у                              

шин-кіокушинкай карате до виступів на офіційних змаганнях. 

Висновки 

1. Аналіз спеціальної літератури довів, що автори приділили достатньо уваги в своїх 

дослідженнях питанню підготовки спортсменів різного віку і кваліфікації в одноборствах і, 

зокрема, карате.  

В результаті вивчення специфіки підготовки спортсменів в одноборствах, ми дійшли 

висновку, що оскільки умови реального поєдинку припускають постійну зміну ситуацій, і 

м'язові зусилля, відповідно, потрібні різні: динамічні і статичні, відтак важливість 

відповідного рівня фізичної підготовленості (загальної та спеціальної) є абсолютною. 

2. Проведене тестування, результати якого дозволили виявити індивідуальні показники 

спортсменів-каратистів.  

3. Запропонована і впроваджена у навчально-тренувальний процес п'яти-тижнева 

програма (передзмагальний мезоцикл) удосконалення рівня фізичної підготовленості 

спортсменів-каратистів.  

4. Проаналізовані індивідуальна динаміка показників та результати виступу спортсменів 

на офіційних змаганнях, які підтверджують ефективність розробленої нами програми 

удосконалення загальної і спеціальної фізичної підготовленості висококваліфікованих 

спортсменів у шин-кіокушинкай карате при підготовці до офіційних змагань.  
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РОЗВИТОК ГНУЧКОСТІ ФУТБОЛІСТІВ 17-19 РОКІВ ЗАСОБАМИ СТРЕТЧИНГУ 

 

DEVELOPMENT OF FOOTBALL PLAYERS’ (AGED 17-19) FLEXIBILITY BY MEANS 

OF STRETCHING 

 

Вступ. Фізична підготовка у сучасному спортивному тренуванні пов’язана з рівнем 

розвитку якостей і здібностей, що безпосередньо впливають на спортивний результат і 

ефективність тренувального процесу. 

Здатність м’язів до розтягування, а також фізіологічні процеси, що відбуваються при 

цьому, сьогодні беруться за основу для вирішення трьох найважливіших завдань спортивного 

тренування: розвитку гнучкості; попередньої підготовки м’язів до фізичних навантажень 

(тобто для розминки з метою профілактики травматизму); відновлення фізіологічних функцій 

після великих тренувальних навантажень. 

Недостатній рівень гнучкості є причиною зниження результативності тренування, 

спрямованого на розвиток інших рухових якостей. Недостатня рухливість в суглобах не 

дозволяє належною мірою використовувати еластичні властивості заздалегідь розтягнутих 

м'язів для підвищення ефективності силової підготовки, обмежує можливості методів 

тренування, спрямованих на вдосконалення економічності роботи, підвищення потужності 

робочих рухів, поліпшення координаційних здібностей. Різні види спорту висувають 

специфічні вимоги до гнучкості, що обумовлено, перш за все, біомеханічною структурою 

змагальної вправи. 

Аналіз спеціальної літератури дозволив визначити напрямки досліджень фахівців. Так, 

розвиток гнучкості у спорті вивчали у своїх дослідженнях:  

– Федотова°К.°В. (2007) – в хокеї на траві; 

– Сосіна°В.°Ю. (2019) – у гімнастиці художній;  

– Дмитренко°Н.°О. (2017) – у синхронному плаванні;  

– Батуєва°М.°О. (2017) – у пауєрліфтингу; 

– Якунін°О.°В. (2016) – в акробатиці;  

– Алхасов°Д.°С., Филюшкин°А.°Г. (2014) – у стильовому карате;  

– Цзяньлян°Лі (2017) – в ушу.  

У спортивних іграх розвитку гнучкості приділили свою увагу: 

– Балакірєва°Ю.°Ш. (2018) – у керлінгу; 

– Чконія°І.°Т. (2001) – у футболі: розвиток гнучкості у інвалідів-футболістів з 

відхиленнями опорно-рухового апарату (ДЦП); 

– Куценко°О.°В. (2019) – розвиток гнучкості у молодших школярів на заняттях з 

футболу; 

– Шамонін°А.°В., Гайдамаченков П. Ф. (2018); Жильніков°Є.°В. (2019) – у футболі.  

Про важливість гнучкості у футболі останнім часом зазначали у своїх працях: 

Годик°М.°А., 2006; Губа°В.°П., 2010; Костюкевич°В.°М., 2006; Лапшин°О.°Б., 2010; 

Русанюк°В.°М., 2014; Тюленьков°С.°Ю., 2007 та інші. 

В останні роки фахівці систему засобів, що включає статичні і балістичні вправи з 

вдосконалення гнучкості, називають таким поняттям як «стретчинг» (Булатова°М.°М., 

Линець°М.°М., Платонов°В.°М., 2003; Годік°М.°А., 2006; Костюкевич°В.°М., 2006; 

Федотова°К.°В., 2007; Тюленьков°С.°Ю., 2007).  

На сьогоднішній день стретчинг став дуже важливою і невід’ємною частиною 

тренування кожного, хто професійно займається спортом, адже така форма підготовки 

м’язово-з’вязочного апарату до тренувальних і змагальних навантажень надзвичайно 

популярна, а в якості форми активного відпочинку стретчинг застосовується для відновлення. 

Низка авторів (Меньших°О.°Е., Костогриз-Куликова°Н.°В., Петренко°Ю.°О., 2014) 

зазначають, що стретчинг, який виконують під спокійну музику, ефективний для зняття 

стресу, зменшує втому, дає відчуття спокою. Стретчинг позитивно впливає на якість сну, 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=819246
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зменшує ризик виникнення будь-яких серцево-судинних захворювань, сприяє зменшенню 

артеріального тиску. Вправи на розтяжку є складниками антицелюлітних програм [6]. 

Використання стретчингу під час навчально-тренувальних занять спортсменів у різних 

видах спорту стало предметом дослідження низки авторів: 

– Афтимичук°О.°Е., Лукін°А.°І. (2014) вивчали питання профілактики травматизму 

спортсменів, що спеціалізуються в тенісі, за допомогою використання стретч-вправ;  

– Дорошенко°Е.°Ю. (2015) застосував вправи стретчингу в процесі фізичної реабілітації 

баскетболістів; 

– Іванова°К.°Ю. (2016) розглядала стретчинг як засіб розвитку гнучкості у волейболі. 

Михайлов°А.°Ю. (2015) має думку, що система стретчингу у футболі слугує досягненню 

певного рівня гнучкості, його підтримання в межах повної передсезонної і передстартової 

підготовки. 

Після основної розминки або після закінчення аеробної чи силової частини тренування, 

а також як самостійне заняття, вправи стретчингом знижують надмірне нервово-психічне 

напруження, ліквідовують синдром відстроченого болю в м’язах після навантажень, служать 

профілактикою травматизму (Меньших°О.°Е., Костогриз-Куликова°Н.°В., 

Петренко°Ю.°О., 2014). 

Нами проаналізовано низку праць, цікавістю авторів яких стало використання 

стретчингу у футболі: 

– Власова°С.°В., Баранов°Д.°В. (2015) приділили свою увагу відновленню 

функціонального стану спортсменів з використанням стретчинг-тренування у футболістів    

16-17 років у підготовчому періоді;  

– Дорошенко°Е.°Ю. (2015) вивчав питання використання засобів стретчингу в 

навчально-тренувальному процесі та при фізичній реабілітації футболістів з пошкодженнями 

кінцівок у якості додаткового неспецифічного компоненту, який стимулює відновні процесі 

та покращує загальний фізичний стан організму; 

– Дереповський°С., Петрович°В., Бичук°І. застосовують стретчинг під час підготовки 

юних футболистов 12-14 років (2015); Михайлов°А.°Ю. – 13-14 років (2015);  

– Неретін°А.°В., Таможніков°Д.°В., Кормілін С. А., Мананніков°І.°В. – в процесі 

підготовки професійних футболистов (2016) та інші. 

Але фахівці не ставили завдання дослідити вплив стретчингу на рівень розвитку 

гнучкості футболістів 17-19 років, що й зумовило вибір нами теми дослідження.  

Мета дослідження – розробити і експериментально перевірити ефективність програми 

розвитку гнучкості футболістів 17-19 років засобами стретчингу. 

У процесі дослідження вирішувалися такі завдання:  

− проаналізувати літературні джерела з даної проблеми;  

− визначити рівень гнучкості і рухливості у суглобах футболістів;  

− розробити програму розвитку гнучкості футболістів 17-19 років з використанням 

засобів стретчингу та перевірити її ефективність. 

Теоретичні аспекти розвитку гнучкості 

Гнучкість – це здатність людини виконувати рухові дії з певною амплітудою. Дана якість 

характеризується ступенем рухливості в суглобах, а також станом м’язових тканин. Погано 

розвинена гнучкість значно ускладнює координацію рухів і обмежує просторові переміщення 

тіла і його частин (Синиця, Шестерова, 2010). 

Термін «гнучкість» більш прийнятний для оцінки сумарної рухливості в суглобах всього 

тіла. Коли ж йдеться про окремі суглоби, правильніше говорити про їх рухливість (рухливість 

в гомілковостопних суглобах, рухливість в плечових суглобах та ін.)  

Для класифікації гнучкості важливими ознаками є: 

– режим роботи м’язових волокон (ізотонічний, ізометричний і ауксотонічний). 

– зовнішня допомога при виконанні вправ (її наявність або відсутність). 

На підставі цих ознак гнучкість класифікують:  

– за формою прояву: активна гнучкість та пасивна гнучкість. 
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– за способом вияву: динамічна гнучкість – гнучкість в русі та статична гнучкість – 

рухливість, демонстрована в позах. 

Виділяють ще загальну гнучкість (висока рухливість у всіх суглобах (хребта, ліктьовому, 

плечовому, гомілковостопному та ін.) і спеціальну (характеризується граничною рухливістю 

в окремих суглобах). 

В прояві гнучкості можна виділити рухливість: шийних хребців; поперекової частини 

хребта; плечових суглобів; тазостегнового суглоба; колінного суглоба та гомілковостопного 

суглоба. 

Прояв гнучкості залежить від низки факторів: 

Фактор 1. Анатомічні особливості (обмежувачами руху є кістки, де їх форма багато в 

чому визначає напрямок і розмах руху в суглобі (згинання, розгинання, обертання, відведення, 

приведення). 

Фактор 2. Ступінь володіння м’язової координацією (вміння розслабляти м’язи, що 

розтягуємо, і одночасно напружувати ті м’язи, що виконують рух). 

Фактор 3. Еластичність м’язів і зв’язок (важливим критерієм є довжина м’язів − чим 

коротший м’яз, тим меншою є амплітуда в рухах). 

Фактор 4. Травми (тканина після отримання травми стає менш пружною і еластичною). 

Фактор 5. Тренування (гнучкість можна і потрібно розвивати. Для цього існують 

спеціальні вправи на розтягування. Комплекси таких вправ навіть об’єднані в цілі системи 

тренінгу). 

Фактор 6. Загальний функціональний стан організму (позитивні емоції, рівно, як і 

правильна мотивація, гнучкість збільшують. А ось стомлення і негативний настрій гнучкість 

зменшують). 

Фактор 7. Вік і стать людини (чим молодший організм, тим суглоби більш рухливі, 

хрящові тканини досить гнучкі і товсті. До того ж м’язи та сухожилля навколо стають менш 

еластичними) (Синиця, Шестерова, 2010). 

Види суглобів визначають їх рухливість. Найбільша сумарна рухливість простежується 

в кулястих і чашоподібних суглобах, найменша – в сідловидних і блокоподібних, середньою 

рухливістю володіють еліпсоподібні і циліндрові суглоби. Рухливість в суглобах залежить від 

відповідності поверхонь, що зчленовуються (по величині їх площ): чим ця відповідність 

більша, тим рухливість в суглобі менша, і навпаки. 

Вправи для розвитку гнучкості сприяють зміцненню суглобів, підвищенню міцності й 

еластичності м’язів, зв’язок і сухожилок, удосконаленню координації опорно-рухового 

апарату, що значною мірою запобігає його травмуванню (Петрович, Альошина, 2012). 

За недостатнього рівня розвитку гнучкості обмежується розвиток інших рухових якостей 

та підвищується напруженість м’язів, що прискорює виникнення процесу стомлення під час 

занять фізичними вправами (Білецька, Усачов, Ясько, 2015). 

Основними засобами виховання гнучкості є вправи на розтягування, тобто багаторазово 

повторювані вправи з поступово зростаючою і якомога повнішою амплітудою рухів (махи 

руками, ногами, повороти кінцівок, нахили і обертальні рухи тулубом). До вправ, що сприяють 

розвитку рухливості, відносяться і пасивні рухи, що виконуються за допомогою партнера, з 

обтяженням, за допомогою еспандера або амортизатора, що виконуються на снарядах 

(як обтяження використовується маса власного тіла). Загальним правилом для розвитку 

рухливості в суглобах є виконання рухів до максимальної амплітуди плюс 8-10 рухів. 

Поступово необхідно збільшувати кількість вправ і число їх повторень.  

Основним засобам удосконалення гнучкості є такі фізичні вправи, які вимагають більшої 

амплітуди рухів у суглобах, ніж у побуті. Це такі, як: силові вправи, вправи на розслаблення, 

вправи на розтягнення (повільні, пружні, махові) (Синиця, Шестерова,°2010).  

Для розвитку гнучкості застосовують різні методи та методичні прийоми. Доцільно 

застосовувати такі методи: повторний, комбінований, активно-силовий метод.  
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Серед відомих методів розвитку гнучкості виділяються методи: динамічного 

(балістичного), статичного і змішаного розтягування, а також метод спільного розвитку сили 

і гнучкості. 

Найраціональнішими є такі методичні прийоми: виконання вправ з максимальною 

амплітудою; використання інерції руху окремих частин тіла; повторні пружні рухи, які 

підвищують інтенсивність розтягування м’язів; використання додаткового опору, 

застосування обтяження; застосування активної допомоги викладача, партнера; тривале 

перебування в розтягнутому положенні (Синиця, Шестерова, 2010).  

Робота над розвитком гнучкості може бути поділена на два етапи: 1) етап збільшення 

рухливості в суглобах; 2) підтримка рухливості в суглобах на досягнутому рівні.  

Розвиток рухливості, в основному, здійснюється на першому етапі підготовчого періоду 

тренування. На другому етапі підготовчого і в змагальному періодах зазвичай підтримується 

рухливість в суглобах на досягнутому рівні, а також розвивається рухливість в тих суглобах, 

в яких вона найбільш важлива для досягнення високих результатів у змагальній вправі. 

Стретчинг − унікальна система вправ, що здійснює позитивний вплив на організм. В 

першу чергу, з першого заняття поліпшується кровообіг і лімфоток, таким чином, м’язи і шкіра 

отримують сильніший приплив корисних речовин, при цьому одночасно з організму 

виводяться шлаки, токсини і надлишки рідини. Регулярні заняття допомагають позбутися від 

набряклості, зайвої ваги, нездорового кольору шкіри, а самопочуття стає набагато краще 

(Хотієнко, Татарова, 2017).  

У результаті систематичних занять стретчингом також відбуваються певні зміни в 

системі дихання, що забезпечують збільшення споживання організмом кисню. Підвищується 

сила дихальних м’язів й обсяг максимального вдиху й видиху.  

Стретчинг допомагає відновитися м’язам, оскільки під час вправ вони переходять від 

скороченого стану в режим спокою, тобто до колишньої довжині. Це допомагає зберегти 

еластичність тканин, покращує постачання їх поживними речовинами. Такі вправи значно 

підвищують тонус м’язового корсету, і допомагають відновитися кінцівкам після переломів і 

при атрофії м’язів.  

Регулярні тренування: збільшують силу і працездатність м’язів, зменшують вірогідність 

травм (розтягувань, мікророзривів м’яза); запускають обмінні процеси в м’язах; повернуть 

волокнам минулу довжину; нормалізують кровообіг в задіяних групах м’язів; зменшують 

больові відчуття після тренажерного залу.  

Тренування на розтяжку зміцнюють зв’язковий і суглобовий апарат. Збільшується 

стійкість сухожиль до навантаження, тобто ризик травм знижується, а час відновлення після 

тренувань стає мінімальним. Амплітуда рухів в суглобах помітно зростає, це також 

позначається на безпеці фізичних навантажень. 

Про вплив вправ стретчингу на розвиток гнучкості зазначали у своїх працях багато 

дослідників: Агеева°С.°В., 2012; Алхасов°Д.°С., Филюшкин°А.°Г., 2014; Андерсон°Б., 

Андерсон°Дж., 2017; Бермудес°Д.°В., 2016; Бондаренко°О.°В., Клищук°А.°С., 2016; 

Годик°М.°А., 1991. 

Поліпшення розтяжності м’язів, сухожиль, зв’язок, збільшення рухливості в суглобах 

можливо при їх регулярному розтягуванні. Однак перешкоджає розтягуванню рефлекторне 

скорочення м’язових волокон, яке викликається стретч-рефлексом і супроводжується 

больовими відчуттями. Часткове ослаблення стретч-рефлексу можливо за рахунок 

використання таких рефлексів спинного мозку, як реципрокне (перехресне) гальмування 

м’язів-антагоністів при активізації агоністів, згинальних або міотатичного рефлексу і 

гаммарегуляції тонусу інтрафузальних м’язових волокон. Тобто використання у тренуванні 

рефлексів спинного мозку полегшує завдання розтягування шляхом ослаблення 

рефлекторного напруження м’язів. Це досягається наступними способами: утримання м’язу 

розтягнутого досить довго; під час розтягування напруга м’язу-антагоністу; почергове 

напруження і розслаблення м’язу в розтягнутому стані; вібрація м’язу при його розтягуванні; 
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довільні зусилля по розслабленню м’язу, що розтягується. При кожному з цих способів 

активізується той чи інший механізм ослаблення стретч-рефлексу.  

Істотною перевагою стретчингу є його близькість до природних рухів (різні види 

потягувань). При цьому зручність занять може виражатися і в їх доступності – займатися 

можна як у залі, так і в домашніх умовах. Для домашніх занять підійде режим 2-3 рази на 

тиждень. Вправи можна виконувати як ранкову гімнастику, а також використовувати як засіб 

релаксації після різних фізичних і психоемоційних навантажень протягом дня (Білецька, 

Усачов, Ясько, 2015).  

На даний час визнаним засобом підвищення рівня гнучкості є інноваційний вид рухової 

активності – стретчинг (від англ. «Stretching» розтягування) – система спеціально фіксованих 

положень певних частин тіла з метою розвитку рухливості у суглобах. Вправи стретчингу 

пов’язані з напруженням та розслабленням (релаксацією) різних м’язів та зв’язок, основний їх 

ефект полягає в підвищенні фізичного потенціалу людини, позбавленні надмірного нервово-

психічного напруження, ліквідації больового синдрому в м’язах після фізичних навантажень, 

профілактиці захворювань та попередженні випадків травматизму (Синиця, Шестерова, 2010).  

Заняття стретчингом стимулюють організм до вироблення соматотропіну – гормону, що 

відповідає за зменшення вмісту жиру. Саме цим пояснюється ефект схуднення від, здавалося 

б, не дуже напруженої розтяжки.  

Стретчинг є комплексом вправ аеробного характеру, спрямованих на розвиток гнучкості 

і еластичності м’язових волокон, а також зв’язок і сухожиль. На відміну від ритмічної 

гімнастики (аеробіки), стретчинг – це система вправ, що сприяє тільки розтягуванню м’язів, а 

не накачуванню в них крові. 

Завдяки постійним заняттям на розтяжку і гнучкість засобами стретчингу: усуваються 

больові відчуття і напруга шляхом зняття м’язових блоків; опрацьовуються всі м'язи тіла; 

стимулюється серцево-судинна система: активізується робота вен і периферичних артерій, що 

сприяє усуненню застійних явищ; повертається природна гнучкість; поліпшується настрій. 

За допомогою стретчингу можна вирішувати безліч задач. Так, у складі аеробної частини 

заняття він використовується в розминці як засіб підготовки м’язів до запланованої роботи; в 

силовій частині – як компонент силового тренування для покращення гнучкості; в заключній 

частині – як засіб релаксації.  

Фізіологічна основа стретчингу – міотонічний рефлекс, який викликає активне 

скорочення волокон у примусово розтягнутому м’язі та посилення в ньому обмінних процесів. 

У результаті систематичних занять значно збільшується еластичність м’язової тканини, 

зв’язок, зростає амплітуда рухів у суглобовому комплексі (Меньших, Костогриз-Куликова, 

Петренко, 2014).  

Стретч-рефлекс (міотатичний рефлекс) – це рефлекторне збудження м’язових волокон у 

відповідь на короткотривале або довготривале розтягнення м’язів.  

Розрізняють два аспекти стретч-тренування: 

– розвиток гнучкості;  

– отримання оздоровчого ефекту за рахунок активізації різних механізмів впливу на 

організм.  

Методика тренування, метою якої є підвищення пасивної гнучкості, складається з двох 

елементів: 

1) розтягування та утримування м’язів в розтягнутому положенні;  

2) послаблення стретч-рефлексу м’язів за допомогою інших рефлексів спинного мозку, 

довільної релаксації, щоб м’язи не напружувалися та дозволяли подовжити себе та свої 

з’єднальнотканинні утворення: сухожилки, якими м’язи кріпляться до кісток; зв’язки, які 

з’єднують кістки між собою; суглобні сумки – оболонки суглобів, які їх укріплюють; фасції – 

тонкі листоподібні утворення, які вкривають м’язи та м’язові пучки. 

Методика підвищення активної гнучкості, поряд з цим, має ще один елемент – 

збільшення сили м’язів-антагоністів за допомогою силових вправ.  

Для послаблення стретч-реакції м’язів використовують такі засоби: 
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– Довготривале утримання розтягнених м’язів (30-40 хв.). За цей час виконуючому 

стретчинг необхідно розслабитися, що призведе до зниження больових відчуттів та адаптації 

стретч-рецепторів.  

– Напруження м’язів-антагоністів.  

– Напружити ті ж самі м’язи (в розтягненому стані), а потім їх розслабити. 

– Поплескування по розтягненому м’язу, його вібрація.  

Підвищення гнучкості – динамічний довготривалий процес. Після досягнення 

необхідного рівня гнучкості потрібно продовжувати тренування для його підтримання. 

Методи стретчингу:  

– Пасивний статичний стретчинг. М’язи розтягуються завдяки зовнішній силі (вазі тіла, 

партнера) до відчуття болю та залишаються в цьому положенні чим більше, тим краще 

(оптимально – 30-40 хв.), після цього необхідно змінити метод стретчингу чи змінити м’яз.  

– Активний статичний стретчинг. М’язова група розтягується завдяки довільному 

напруженню інших м’язових груп. Оскільки в цьому методі використовується статичне 

напруження м’язів, то він одночасно є також і різновидом силового тренування.  

– Пасивний динамічний стретчинг. М’яз в розтягнутому стані виконує плавні додаткові 

розтягування, невеликі за амплітудою. Завдяки плавним розтягуванням надається можливість 

уникати надмірної стретч-реакції та пов’язаного з цим мікротравмування м’язів.   

– Активний динамічний. Те ж, тільки розтягнення м’яза відбувається завдяки активності 

інших м’язів, в тому числі і м’язів-антагоністів.  

– Антагоністичний стретчинг. Спочатку виконується пасивний статичний стретчинг, 

після цього – довільне напруження м’язів антагоністів (при цьому ставиться мета ще сильніше 

розтягнути м’яз). Тривалість напруження антагоніста – 3-5 с, пауза розслаблення м’яза, а потім 

цей же м’яз довільно напружується (тривалість напруження – 3-5 с). Після цього – швидке 

розслаблення з одночасним розтягуванням м’яза пасивним чи активним стретчингом.  

Особливості стретч-тренування  

Тривалість стретч-тренування залежить від двох факторів:  

1) педагогічного, коли вправи стретчингу підбираються згідно з задачами певної 

частини заняття;  

2) медико-біологічного, коли тривалість заняття залежить від інтенсивності та об’єму 

силового навантаження.  

Послідовність спрямованості вправ стретчингу (на окремі групи м’язів, на сегменти тіла) 

під час заняття не має особливого значення.  

Використовують такі варіанти:  

– від найменших м’язів до масивних м’язів;  

– від м’язів кінцівок до м’язів тулуба;  

– від верхніх сегментів тіла до нижніх;  

– чергування м’язів-антагоністів. 

Завдання стретчингу в підготовчій частині заняття полягає в підготовці м’язів до 

основної частини заняття, а саме: підвищення їх температури; розтягування цих м’язів в 

поєднанні з напруженням та розслабленням; використовують пасивний статичний стретчинг.  

В заключній частині заняття використовують активний динамічний стретчинг з 

чергуванням м’язів-антагоністів. Ці вправи стретчингу використовуються з метою психічної 

та фізичної релаксації спортсменів. Найчастіше надають перевагу позам та вправам з хатха-

йоги та лікувальної фізичної культури, які використовуються як вправи стретчингу. Стретчинг 

в заключній частині повинен мати вигляд закінченої хореографічної композиції, яку необхідно 

виконувати під спокійну, красиву музику. 

Використання стретчингу як окремого заняття має свої особливості:  

– всі основні сегменти тіла задіюються послідовно;  

– основні вправи виконуються в положенні сидячи чи лежачи;  
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– для підвищення ефекту стретчингу треба використовувати два «кола» вправ на одні й 

ті ж самі сегменти тіла (перше коло – пасивний статичний стретчинг, друге коло – активний 

динамічний, агоністичний та антагоністичний);  

– поєднувати виконання стретчингу з статодинамічними вправами.  

Раціональний варіант стретчингу припускає використання двох типів тренувальних 

комплексів.  

Перший тип (виборчої спрямованості) характерний застосуванням низки вправ (як 

правило, 5-7) з участю одних і тих самих м’язових груп, що викликає локальний, але значний 

за дією еффект.  

Другий тип комплексу формується з вправ, кожна з яких спрямована на певну м’язову 

групу. Доцільно займатися стретчингом по 15-30 хв. щоденно, чергуючи різні за 

спрямованістю варіанти.  

Основні процедури тонічного стретчингу виконують з положення стоячи, з випадами та 

нахилами тіла, сидячи і лежачи. Тривалість утримання позицій (від 5 до 30 с) залежить від 

рівня підготовленості людини (Меньших, Костогриз-Куликова, Петренко, 2014).  

Існують різні варіанти стретчинга. Найбільш поширена наступна послідовність 

виконання вправ: фаза скорочення м’язи (силове або швидкісно-силова вправа) тривалістю     

1-5 с, потім розслаблення м’язи 3-5 с і після цього розтягування в статичної позі 15 до 60 с. 

Широко використовується й інший спосіб виконання вправ стретчинга: динамічні 

(пружинисті, балістичні) вправи, що виконуються в розминці (Віхров, Дулібський, 2005). 

Розвиток гнучкості у футболі засобами стретчингу 

Футболісту просто необхідно постійно працювати над гнучкістю свого тіла. Вправи на 

стретчинг повинні органічно увійти в його тренування, тим більше що регулярна розтяжка не 

лише збільшить амплітуду рухів, але і буде безпосередньо впливати на зростання м’язів. 

Вправи, що розвивають гнучкість, покращують обмін речовин в м’язах і, розслабляючи їх, 

значно підвищують їх тонус. Адже якщо м’яз надмірно закріпачений в спокої, то енергія, яка 

могла б йти на відновлення і зростання м’язів, пропадає даремно. Щоб цього не відбувалося, 

футболістові просто необхідно займатися стретчингом. 

Імовірність несприятливого впливу на суглоби можна знизити за рахунок 

цілеспрямованого розвитку загальної і спеціальної гнучкості, надійності функціонування 

зчленувань. Широка амплітуда рухів, великий резерв гнучкості – основні фактори надійної 

роботи суглобів. Загальна і спеціальна розминка футболістів повинна бути тривалою, 

інтенсивною, різноманітною і обов’язково включати грунтовне і всебічне опрацювання 

суглобів. Така розминка, принаймні, на 25°% скоротила б кількість тренувальних та ігрових 

травм. Якщо спортсмен, на жаль, все-таки отримав травму, розтягування може допомогти 

йому зробити відновлювальний період більш комфортним: доведено, що воно зменшує м’язові 

болі, а, на думку багатьох спортсменів, і прискорює одужання. Адже при розтягуванні м’яз 

реагує на нього скороченням, тобто намагається зжатися, що є захисним рефлексом проти 

розриву. При правильно обраній силі розтягування це початкове зжаття швидко переходить у 

розслаблення і м’яз починає розтягуватись. У меншій мірі, але також розтягуються сухожилля, 

зв’язки, суставні сумки і фасції м’язів (Годік, 2006). 

Здатність гравця ефективно використовувати свої анатомо-фізіологічні дані знаходиться 

в прямій залежності від еластичності сполучних тканин, сухожиль і м’язів, а також від стану 

центральної нервової системи, що впливає на працездатність м’язів і регулюючої їх 

координаційні функції. Футболістам рухливість дозволяє виконувати технічно складні ігрові 

дії, але ступінь складності дій залежить від стану гравця.  

При розгляді розтягування з точки зору профілактики травматизму обстеження 

шведських футболістів показало, що спортсмени з меншою еластичністю м’язів і обмеженою 

рухливістю в суглобах частіше отримують травми. М’язові розтягування зустрічалися 

у 31°% гравців зі зниженою еластичністю м’язів, і тільки у 18°% – з нормальною. 

Дослідження, проведені в Сполучених Штатах Америки, також показали, що футболісти з 
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закріпачених напівсухожильний м’язами більш часто отримують травми коліна і нижньої 

частини спини. 

Засоби стретчингу можливо використовувати в навчально-тренувальному процесі та при 

фізичній реабілітації футболістів з пошкодженнями кінцівок у якості додаткового 

неспецифічного компоненту, який стимулює відновні процесі та покращує загальний 

фізичний стан організму. 

На заняттях з юними футболістами стретчинг слід застосовувати на розігріві м’язів: у 

підготовчій частині заняття – для підготовки м’язового апарату до виконання основних вправ, 

в основній частині – для вирішення конкретних завдань (наприклад, силових вправ на дану 

м’язову групу), в заключній частині – для релаксації. 

Стретчинг також може широко застосовуватися як самостійне заняття і в розминці при 

підготовці юних футболістів до матчу. Водночас слід враховувати, що стретчинг не замінює, 

а лише доповнює комплекси загальнорозвиваючих і спеціальних вправ і може бути 

рекомендований тільки досить підготовленим юним футболістам. 

Організація дослідження. 

Дослідження проводилося в період з жовтня 2018 по червень 2019 року у ФК «Зірка» 

міста Кропивницький у підготовчому періоді тренувального процесу. Тренувальні 

заняття проводились з понеділка по п’ятницю. Всього в дослідженні взяло участь 

20 футболістів 17-19 років.  

У формуючому експерименті, спрямованому на доказ ефективності пропонованої 

програми розвитку гнучкості, досліджувані були поділені на дві групи (по 10 осіб в 

контрольній та експериментальній). 

Для визначення наявного рівня розвитку гнучкості і рухливості в суглобах хребетного 

стовпа, плечовому, тазостегновому, гомілковостопному суглобах футболістів 17-19 років, з 

групою було проведено тестування. Оцінка рівня рухливості в обраних суглобах 

здійснювалася на основі використання методики тестування, запропонованої Філіним°О.°С. 

та Філіною°Є.°О., 2018: 1) викрут прямих рук назад, см; 2) зчеплення пальців рук за спиною 

(шкала); 3) нахил тулуба вперед із положення стоячи на лаві, см; 4) нахил тулуба вперед із 

положення сидячи, ноги нарізно, см; 5) «Міст» нахилом назад з просуванням руками вниз по 

стінці, см; 6) прогинання тулуба (за схемою), см; 7) розведення ніг в сторони, см; 

8) «Метелик», см; 9) присідання, см; 10) тест для оцінки гнучкості м’язів-розгиначів 

гомілковостопного суглоба, см; 11) тест для оцінки гнучкості м’язів-згиначів 

гомілковостопного суглоба, см. 

Рухливість в плечовому суглобі  
Тест 1. Досліджуваний, взявшись за кінці гімнастичної палиці (мотузки), виконує викрут 

прямих рук назад. Рухливість плечового суглоба оцінюють по відстані між кистями рук при 

викруті: чим менше відстань, тим вища гнучкість цього суглоба, і навпаки. Оцінка результатів 

тесту проводилась за розробленою нами шкалою (Табл. 1). 

Тест 2. Зчеплення пальців рук за спиною. Даний тест визначав рухливість в плечових 

суглобах. Початкове положення стійка ноги нарізно, права і ліва рука вгору. Рука згинається 

в лікті, долоня опускається між лопатками. Долоню іншої руки «рухається» назустріч долоні 

першої руки. Спробувати торкнутися пальцями однієї руки, пальців іншої руки. Зафіксувати 

це положення 3 секунди. Оцінюється відстань між пальцями (Табл. 2) (Синиця, 

Шестерова, 2010). 

Рухливість хребтового стовпа 

Тест 3. Нахил тулуба вперед із положення стоячи на лаві. Даний тест визначає рухливість 

хребетного стовпа. Оцінка проводилася за загальноприйнятою методикою – вимірювалося 

відстань від пальців рук до лінії лави (див. Табл. 2) (Синиця, Шестерова, 2010).  

Тест 4. Нахил тулуба вперед із положення сидячи, ноги нарізно. Даний тест визначає 

рухливість хребтового стовпа і гнучкість задньої поверхні стегна. Тест виконувався з 

вихідного положення – сидячи, ноги нарізно на ширині 25 сантиметрів. На рівні п'ят 

відзначалася нульова лінія. Поклавши одну руку на іншу, виконувався повільний нахил 



310 

вперед, не згинаючи ніг в колінних суглобах. Досліджуваний виконував дві спроби. 

Фіксувався кращий результат від лінії ступень (див. Табл. 2).  

 

Таблиця 1. Шкала оцінки результатів тестів спортсменів-футболістів 

Тести Рівні Результат 

1 2 3 

 

Тест 1. Викрут прямих рук 

назад  

Високий  69 – 60 

Вищий за середній 79 – 70 

Середній 99 – 80 

Нижчий за середній 109 – 100 

Низький 120 – 110 

 

Тест 5. «Міст» нахилом назад 

з просуванням руками вниз 

по стінці 

Високий  71 –  64 

Вищий за середній 79 – 72 

Середній 95 – 80 

Нижчий за середній 103 –  96 

Низький 112 – 104 

 

Тест 6. Прогинання тулуба 

Високий  24 – 26 

Вищий за середній 22 – 23,9 

Середній 18 – 21,9 

Нижчий за середній 16 – 17,9 

Низький 14– 15,9 

 

Тест 7. Розведення ніг 

Високий  147 – 152 

Вищий за середній 142 – 146,9 

Середній 132 – 141,9 

Нижчий за середній 125 – 131,9 

Низький 118 – 124,9 

 

Тест 5. «Міст» нахилом назад з просуванням руками вниз по стінці, стоячи спиною до 

стінки, ноги нарізно, руки догори. Визначається відстань від підлоги до кінчиків пальців. 

Оцінка результатів тесту проводилась за розробленою нами шкалою (див. Табл. 1). 

Тест 6. Прогинання тулуба. Досліджуваний лягає на живіт на лаву або на підлогу, руки 

заводить за спину, партнер фіксує ноги, притискаючи їх до підлоги (лави). Потім тестований 

якомога вище піднімає голову і спину. «Чистий» результат – відстань від підлоги (лави) до 

яремної ямки тестованого. Однак більш інформативним є результат, який розраховано за 

наступною схемою: «чистий» результат, помножений на 100 і розділений на довжину тулуба, 

виміряну в сантиметрах. Оцінка результатів тесту проводилась за розробленою нами шкалою 

(див. Табл. 1). 

 

Таблиця 2. Оцінка рухливості у суглобах 

Тест Відмінно Добре Задовільно Не задовільно 

Тест 2. Зчеплення рук за 

спиною, фіксація 

Пальці рук 

зчеплені 

Пальці рук 

стикаються 

Пальці рук 

знаходяться на 

відстані <3 см 

3-6 

Тест 3. Нахил тулуба 

вперед із положення 

стоячи на лаві, см 

+15 + 5 0 - 5 

Тест 4. Нахил тулуба 

вперед із положення 

сидячи, ноги нарізно, см 

> 20 5-20 5 <5 
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Рухливість в тазостегновому суглобі 

Тест 7. Розведення ніг. Досліджуваний намагається якнайширше розвести ноги в 

сторони. Оцінка результатів тесту також проводилась за розробленою нами шкалою 

(див. табл. 1). 

Тест 8. «Метелик». Сід на підлозі, стопи ніг зімкнуті і підтягнуті до тазу. Легким рухом 

натискайте на коліна, розводячи ноги і опускаючи стегна до підлоги. Оцінка: вдалося покласти 

стегна на підлогу – хороша гнучкість. Застигли в 5-8 см від підлоги – середня. Відстань від 

середини стегна до підлоги – від 10 см і більше, означає провал тесту (низька гнучкість). 

Рухливість в колінних суглобах 

Тест 9. Досліджуваний виконує присідання з витягнутими вперед руками. Про високу 

рухливості в даному суглобі свідчить повне присідання. Високий рівень – від 10 см і нижче, 

середній рівень – від 10 см до 20 см, низький рівень – від 20 см і вище (Філін, Филина, 2018). 

Рухливість в гомілковостопних суглобах.  

Тест 10. Оцінка гнучкості м’язів-розгиначів гомілковостопного суглоба. При 

максимально натягнутій ступні в початковому положенні сидячи на підлозі, руки на пояс. При 

цьому за допомогою лінійки визначається відстань від підлоги до кінчиків пальців ніг. 

Високий рівень – від 8 см і нижче, середній рівень – від 8 см до 10 см, низький рівень – 

від 10 см і вище; 

Тест 11. Оцінка гнучкості м’язів-згиначів гомілковостопного суглоба. При 

максимальному взятті ступні на себе, притуливши її до рівної стіни. Вимірюється відстань від 

стіни до кінчиків пальців ніг за допомогою лінійки. Високий рівень – від 6 см і більше, 

середній рівень – від 6 см до 4 см, низький рівень – від 4 см і менше (Філін, Филина, 2018). 

Результати дослідження. Фонове обстеження спортсменів-футболістів проводилось за 

вказаними у попередньому розділі тестами, визначався індивідуальний і середньогруповий 

рівень прояву гнучкості і рухливості в суглобах досліджуваного контингенту по кожному 

тесту. Наводимо аналіз одержаних результатів. 

Так, у тесті 1 «Викрут прямих рук назад» найбільша кількість досліджуваних – 13 осіб 

(65°%) показали результати середнього рівня, 2 спортсмена (10°%) мають вищий за середній 

рівень прояву гнучкості і рухливості у плечовому суглобі, 5 футболістів (25°%) – нижчий за 

середній. Водночас, результатів низького та високого рівня нами не відзначено. 

Водночас, у тесті 2 «Зчеплення пальців рук за спиною» констатуємо наступні результати: 

3 особи (15°%) – відмінний результат, 11 (55°%) спортсменів – одержали оцінку добре, 

4 обстежуваних (20°%) – оцінка задовільно і 2 футболіста (10°%) показали незадовільний 

рівень прояву гнучкості і рухливості у плечовому суглобі.  

У тесті, що характеризує гнучкість і рухливість хребтового стовпа (тест 3, 4) 

(«Нахил тулуба вперед із положення стоячи на лаві» та «Нахил тулуба вперед з положення 

сидячи»). 7 і 8 спортсменів (всього 15), що становить 75°%, отримали задовільну і оцінку добре 

відповідно, відмінна оцінка – у 3 обстежуваних (15°%), незадовільна оцінка – 2 результати 

(10°%).  

Результати тесту 5 «Міст» нахилом назад з просуванням руками вниз по стінці» наступні: 

найбільша кількість досліджуваних – 13 осіб (65°%) показали результати середнього рівня, 

2 спортсмена (10°%) мають вищий за середній рівень прояву гнучкості і рухливості 

хребтового стовпа, 5 футболістів (25°%) – нижчий за середній. Водночас, результатів низького 

та високого рівня нами не відзначено. 

Показники тесту 6 «Прогинання тулуба» скупчені на середньому рівні (90°% обстежених 

(18 осіб) за схемою. Лише 2 спортсмена (10°%) показали результат вищого за середній рівень. 

У тесті 7 «Розведення ніг» найбільша кількість досліджуваних – 14 осіб (70°%) показали 

результати середнього рівня, по 3 спортсмена (по 15°%) (всього 30°%) мають вищий та 

нижчий за середній рівень прояву гнучкості і рухливості у тазостегновому суглобі. Водночас, 

результатів низького та високого рівня нами не відзначено. 
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За тестом 8 «Метелик» хорошої гнучкості у футболістів нами не відзначено. Лише два 

спортсмена (10°%) показали середній рівень гнучкості, що становить (10°%); інші обстежені 

(90°%) провалили тест.  

За показниками рухливості в колінних суглобах (тест 9) визначили наступні результати: 

переважна більшість обстежених (70°% (14 осіб) – середній рівень, 20°% (4 спортсмени) – 

високий, лише 10°% (2 футболісти) – низький рівень.  

Водночас, оцінка гнучкості м’язів-розгиначів гомілковостопного суглоба (тест 10) 

виявила наступні результати: 5 спортсменів (25°%) – середній рівень і 15 футболістів (75°%) – 

низький рівень прояву досліджуваної якості.  

Показники рухливості в гомілковостопних суглобах (тест 11) є аналогічними: результатів 

середнього рівня – 6 (30°%); низького рівня –14 (70°%). 

В подальшому, результати фонового тестування оброблялись за допомогою методів 

математичної статистики та одержані наступні параметри: зважена середня арифметична 

величина (М), середнє квадратичне відхилення (σ), помилка середньої арифметичної 

величини (m) та коефіцієнт варіації (розсіювання результатів у групі) (V, %), що вказує на 

однорідність (неоднорідність підготовленості обраного нами для дослідження контингенту. 

В Таблиці 3 наведені середньогрупові величини досліджуваного контингенту за 

показниками, що характеризують гнучкість та рухливість у суглобах.  

 

Таблиця 3. Показники гнучкості і рухливості в суглобах футболістів 17-19 років 

№ з/ч Тести 
М ± σ 

m, V 

1. Викрут прямих рук назад 
90,0 ± 10,0 

0,80; 8,1 

2. Зчеплення пальців рук за спиною 
2,0 ± 5,21 

0,77; 26,3 

3. Нахил тулуба вперед із положення стоячи на лаві 
1,0 ± 2,0 

0,9; 18,7 

4. 
Нахил тулуба вперед із положення сидячи, ноги 

нарізно 

4,0 ± 3,5 

0,81; 16,83 

5. 
«Міст» нахилом назад з просуванням руками вниз по 

стінці 

96,0 ± 3,0 

0,8; 14,47 

6. Прогинання тулуба 
20,0 ± 2,0 

0,80; 11,1 

7. Розведення ніг в сторони 
137,0 ± 5,0 

0,74; 26,3 

8. «Метелик» 
21,0 ± 4,8 

0,9; 8,7 

9. Присідання 
20,0 ± 3,0 

0,81; 6,83 

10. 
Тест для оцінки гнучкості м’язів-розгиначів 

гомілковостопного суглоба 

12,0 ± 0,23 

0,6; 14,47 

11. 
Тест для оцінки гнучкості м’язів-згиначів 

гомілковостопного суглоба 

3,0 ± 0,26 

0,5; 13,47 

 

Аналіз Таблиці 3 дозволяє говорити про те, що середньозважені арифметичні величини 

результатів, що відображають гнучкість та рухливість у суглобах спортсменів-футболістів за 

шкалою, наведеною у розділі 2, оцінені: за показником «Викрут прямих рук назад» – середній 

рівень прояву, «Зчеплення пальців рук за спиною» – задовільно, «Нахил тулуба вперед із 

положення стоячи на лаві» – задовільно, «Нахил тулуба вперед з положення сидячи» – 

задовільно, «Міст» нахилом назад з просуванням руками вниз по стінці» – середній рівень 
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прояву, «Прогинання тулуба» – середній рівень прояву, «Розведення ніг в сторони» – середній 

рівень прояву, «Метелик» – низький рівень (провал тесту), «Присідання» – на межі низького і 

середнього рівня, «Тест для оцінки гнучкості м’язів-розгиначів гомілковостопного суглоба» – 

низький рівень прояву, «Тест для оцінки гнучкості м’язів-згиначів гомілковостопного 

суглоба» – низький рівень прояву. 

Результати, одержані нами у ході дослідження, на наш погляд, не відповідають 

належному рівню, відтак проблема підвищення ефективності фізичної підготовки (гнучкість і 

рухливість в суглобах) спортсменів-футболістів продовжує залишатися актуальною і має бути 

вирішена шляхом цілеспрямованого педагогічного впливу. Відтак, на наступному етапі нами 

зроблена спроба такого впливу на досліджувану якість досліджуваного контингенту. 

Аналіз спеціальної літератури, одержані результати фонового тестування спортсменів-

футболістів вказали на необхідність застосування нових підходів щодо розвитку гнучкості 

зазначеного контингенту. Відтак, нами розроблена програма розвитку гнучкості футболістів 

17-19 років з використанням засобів стретчингу. 

Для подальшого етапу дослідження нами були сформовані дві групи (контрольна та 

експериментальна). Експериментальна група працювала за розробленою та запропонованою 

нами програмою; контрольна група займалася за традиційною програмою розвитку гнучкості 

на навчально-тренувальних заняттях.  

По закінченні педагогічного експерименту провели повторне тестування з метою 

визначення змін рівня гнучкості і рухливості в суглобах футболістів у контрольній та 

експериментальній групах та доведенні ефективності запропонованої програми, результати 

якого представлені у таблицях нижче. 

За результатами повторного тестування проводилась оцінка індивідуальних та 

середньогрупових показників, що характеризують гнучкість та рухливість у суглобах 

футболістів 17-19 років. 

Так, у тесті 1 «Викрут прямих рук назад» найбільша кількість досліджуваних – 14 осіб 

(70°%) показали результати середнього рівня, по 2 спортсмена (по 10°%) (всього 20°%) мають 

високий і вищий за середній рівень прояву гнучкості і рухливості у плечовому суглобі, 

2 футболіста (10°%) – нижчий за середній. Водночас, результатів низького рівня нами не 

відзначено. 

Водночас, у тесті 2 «Зчеплення пальців рук за спиною» констатуємо наступні результати: 

5 осіб (25°%) – відмінний результат, 13 (65°%) спортсменів – одержали оцінку добре, 

2 обстежуваних (10°%) – оцінка задовільно незадовільного рівня прояву гнучкості і рухливості 

у плечовому суглобі нами не відзначено.  

У тесті, що характеризує гнучкість і рухливість хребтового стовпа (тест 3, 4) («Нахил 

тулуба вперед із положення стоячи на лаві» та «Нахил тулуба вперед з положення сидячи»), 

відмінна оцінка – у 2 обстежених (10°%), 7 і 11 спортсменів (всього 18), що становить 90°%, 

отримали відповідно задовільну і оцінку добре.  

Результати тесту 5 «Міст» нахилом назад з просуванням руками вниз по стінці» наступні: 

найбільша кількість досліджуваних – 13 осіб (65°%) показали результати середнього рівня, 

2 особи (10°%) – високого рівня, 3 спортсмена (15°%) мають вищий за середній рівень прояву 

гнучкості і рухливості хребтового стовпа, 2 футболіста (10°%) – нижчий за середній. 

Водночас, результатів низького рівня нами не відзначено. 

Показники тесту 6 «Прогинання тулуба» як і під час фонового обстеження скупчені на 

середньому рівні (75°% обстежених (15 осіб) за схемою. 5 спортсменів (25°%) показали 

результат вищого за середній рівень. 

У тесті 7 «Розведення ніг» найбільша кількість досліджуваних – 16 осіб (80°%) також 

показали результати середнього рівня, 3 спортсмена (15°%) мають вищий за середній 

та 1 обстежений – нижчий за середній рівень прояву гнучкості і рухливості у тазостегновому 

суглобі. Водночас, результатів низького та високого рівня нами не відзначено. 
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За тестом 8 «Метелик» нами відзначений лише 1 футболіст із хорошою гнучкістю (5°%). 

П’ять спортсменів показали середній рівень гнучкості, що становить (25°%); інші остежувані 

(14 осіб (70°%) провалили тест.  

За показниками рухливості в колінних суглобах визначили наступні результати: 

переважна більшість обстежених (55°% (11 осіб) – середній рівень, 40°% (8 спортсменів) – 

високий, лише 5°% (1 футболіст) – низький рівень.  

Водночас, оцінка гнучкості м’язів-розгиначів гомілковостопного суглоба (тест 10) 

виявила наступні результати: 10 спортсменів (50°%) – середній рівень і така ж кількість 

обстежених (50°%) – низький рівень прояву досліджуваної якості.  

Показники рухливості в гомілковостопних суглобах (тест 11) є аналогічними: результатів 

середнього рівня – 10 (50°%); низького рівня – 10 (50°%). 

Таким чином, ми можемо констатувати прогресивні зміни рівня прояву гнучкості та 

рухливості у суглобах футболістів в межах 5-75°%. 

З допомогою методів математичної статистики (Собко°Н.°Г., Собко°С.°Г., 2009) ми 

обробляли отримані в кінці експерименту результати, в результаті чого одержали 

середньогрупові значення. 

У Таблиці 4 представлені середньогрупові показники, що характеризують гнучкість і 

рухливість у суглобах футболістів контрольної групи. 

 

Таблиця 4. Показники, що характеризують гнучкість і рухливість у суглобах,  

футболістів контрольної групи (по завершенні експерименту) 

№ з/ч Тести 
М ± σ 

m, V 

1. Викрут прямих рук назад 
89,0 ± 10,0 

0,80; 9,0 

2. Зчеплення пальців рук за спиною 

Пальці стикаються 

0 ± 4,0 

0,69; 24,1 

3. Нахил тулуба вперед із положення стоячи на лаві 
2,0 ± 1,85 

0,85; 17,9 

4. 
Нахил тулуба вперед із положення сидячи, ноги 

нарізно 

5,0 ± 3,6 

0,79; 16,58 

5. 
«Міст» нахилом назад з просуванням руками вниз по 

стінці 

94,0 ± 3,07 

0,75; 14,47 

6. Прогинання тулуба 
22,0 ± 2,01 

0,78; 11,0 

7. Розведення ніг в сторони 
139,0 ± 4,85 

0,74; 24,8 

8. «Метелик» 
20,0 ± 4,81 

0,89; 8,68 

9. Присідання 
18,0 ± 2,75 

0,8; 6,77 

10. 
Тест для оцінки гнучкості м’язів-розгиначів 

гомілковостопного суглоба 

11,0 ± 0,2 

0,6; 14,47 

11. 
Тест для оцінки гнучкості м’язів-згиначів 

гомілковостопного суглоба 

3,5 ± 0,25 

0,5; 12,99 

 

У Таблиці 5 представлені середньогрупові показники, що характеризують гнучкість і 

рухливість у суглобах, у експериментальній групі. 
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Таблиця 5. Показники, що характеризують гнучкість і рухливість у суглобах,  

футболістів експериментальної групи (по завершенні експерименту) 

№ з/ч Тести 
М ± σ 
m, V 

1. Викрут прямих рук назад 
87,0 ± 9,1 
0,7; 8,91 

2. Зчеплення пальців рук за спиною 
Пальці зчеплені 

2,0 ± 5,1 
0,7; 25,7 

3. Нахил тулуба вперед із положення стоячи на лаві 
5,0 ± 1,84 
0,8; 16,8 

4. Нахил тулуба вперед із положення сидячи, ноги нарізно 
7,5 ± 3,61 
0,76; 16,49 

5. «Міст» нахилом назад з просуванням руками вниз по стінці 
91,0 ± 3,1 
0,75; 14,2 

6. Прогинання тулуба 
24,0 ± 1,95 
0,77; 10,95 

7. Розведення ніг в сторони 
141,5 ± 4,11 
0,73; 24,5 

8. «Метелик» 
19,0 ± 4,78 
0,87; 8,65 

9. Присідання 
16,0 ± 2,7 
0,8; 6,67 

10. 
Тест для оцінки гнучкості м’язів-розгиначів 
гомілковостопного суглоба 

10,0 ± 0,19 
0,59; 14,4 

11. 
Тест для оцінки гнучкості м’язів-згиначів 
гомілковостопного суглоба 

4,0 ± 0,23 
0,5; 12,98 

 

Порівняльний аналіз результатів контрольної та експериментальної груп дозволяє 

говорити про їх відмінність за всіма показниками, що характеризують гнучкість і рухливість 

у суглобах футболістів 17-19 років (Табл. 6). Достовірність відмінностей результатів 

визначалась за допомогою t-критерію Стьюдента при Р<0,05 (Собко°Н.°Г., Собко°С.°Г., 2009).  
 

Таблиця 6. Відмінність показників гнучкості і рухливості в суглобах 
футболістів контрольної та експериментальної груп 

Показники 
М ± σ 
m, V 

Контрольна група Експериментальна група Р 

Викрут прямих рук назад 
89,0 ± 10,0 
0,80; 9,0 

87,0 ± 9,1 
0,7; 8,91 

<0,05 

Зчеплення пальців рук за спиною 
Пальці стикаються 

0 ± 4,0 
0,69; 24,1 

Пальці зчеплені 
2,0 ± 5,1 
0,7; 25,7 

<0,05 

Нахил тулуба вперед із положення стоячи 
на лаві 

2,0 ± 1,85 
0,85; 17,9 

5,0 ± 1,84 
0,8; 16,8 

<0,05 

Нахил тулуба вперед із положення 
сидячи, ноги нарізно 

5,0 ± 3,6 
0,79; 16,58 

7,5 ± 3,61 
0,76; 16,49 

<0,05 

«Міст» нахилом назад з просуванням 
руками вниз по стінці 

94,0 ± 3,07 
0,75; 14,47 

91,0 ± 3,1 
0,75; 14,2 

<0,05 

Прогинання тулуба 
22,0 ± 2,01 
0,78; 11,0 

24,0 ± 1,95 
0,77; 10,95 

>0,05 

Розведення ніг в сторони 
139,0 ± 4,85 
0,74; 24,8 

141,5 ± 4,11 
0,73; 24,5 

<0,05 

«Метелик» 
20,0 ± 4,81 
0,89; 8,68 

19,0 ± 4,78 
0,87; 8,65 

>0,05 

Присідання 
18,0 ± 2,75 
0,8; 6,77 

16,0 ± 2,7 
0,8; 6,67 

>0,05 

Тест для оцінки гнучкості м’язів-
розгиначів гомілковостопного суглоба 

11,0 ± 0,2 
0,6; 14,47 

10,0 ± 0,19 
0,59; 14,4 

>0,05 

Тест для оцінки гнучкості м’язів-згиначів 
гомілковостопного суглоба 

3,5 ± 0,25 
0,5; 12,99 

4,0 ± 0,23 
0,5; 12,98 

>0,05 
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По завершенні експерименту спостерігаємо більш високі результати в 

експериментальній групі, в порівнянні з контрольною. На наш погляд, це пов’язане з тим, що 

цілеспрямований вплив на вказану якість дозволяє більш ефективно досягти кращих 

результатів. Хоча, водночас, у 45°% тестів, що характеризують рухливість хребтового стовпа, 

тазостегнового та гомілковостопного суглобів, ці переваги не є суттєвими (Р > 0,05).  

В подальшому, нами аналізувалась динаміка показників гнучкості і рухливості в 

суглобах футболістів протягом дослідження у контрольній групі (Табл. 7). 

 

Таблиця 7. Динаміка показників, що характеризують гнучкість і рухливість у суглобах, 

протягом дослідження (контрольна група) 

Показники 

М ± σ 

m, V 

Початок 
Контрольна 

група 
Р 

Викрут прямих рук назад 
90,0 ± 10,0 

0,80; 8,1 

89,0 ± 10,0 

0,80; 9,0 
>0,05 

Зчеплення пальців рук за спиною 
2,0 ± 5,21 

0,77; 26,3 

Пальці 

стикаються 

0 ± 4,0 

0,69; 24,1 

>0,05 

Нахил тулуба вперед із положення 

стоячи на лаві 

1,0 ± 2,0 

0,9; 18,7 

2,0 ± 1,85 

0,85; 17,9 
>0,05 

Нахил тулуба вперед із положення 

сидячи, ноги нарізно 

4,0 ± 3,5 

0,81; 16,83 

5,0 ± 3,6 

0,79; 16,58 
>0,05 

«Міст» нахилом назад з просуванням 

руками вниз по стінці 

96,0 ± 3,0 

0,8; 14,47 

94,0 ± 3,07 

0,75; 14,47 
>0,05 

Прогинання тулуба 
20,0 ± 2,0 

0,80; 11,1 

22,0 ± 2,01 

0,78; 11,0 
>0,05 

Розведення ніг в сторони 
137,0 ± 5,0 

0,74; 26,3 

139,0 ± 4,85 

0,74; 24,8 
>0,05 

«Метелик» 
21,0 ± 4,8 

0,9; 8,7 

20,0 ± 4,81 

0,89; 8,68 
>0,05 

Присідання 
20,0 ± 3,0 

0,81; 6,83 

18,0 ± 2,75 

0,8; 6,77 
>0,05 

Тест для оцінки гнучкості м’язів-

розгиначів гомілковостопного суглоба 

12,0 ± 0,23 

0,6; 14,47 

11,0 ± 0,2 

0,6; 14,47 
>0,05 

Тест для оцінки гнучкості м’язів-

згиначів гомілковостопного суглоба 

3,0 ± 0,26 

0,5; 13,47 

3,5 ± 0,25 

0,5; 12,99 
>0,05 

 

Згідно результатів таблиці, спостерігаємо прогресивний приріст результатів контрольної 

групи протягом дослідження, проте зміни за всіма показниками не є суттєвими (Р > 0,05). 

Динаміка показників досліджуваних якостей протягом дослідження у експериментальній 

групі представлена у Таблиці 8. 

Зазначені в таблиці результати вказують на достовірні відмінності протягом 

досліджуваного періоду в експериментальній групі за всіма показниками при Р < 0,05. 

Винятком є лише результати тесту 8 «Метелик», що характеризує рухливість тазостегнового 

суглоба. А також тест 11 для оцінки гнучкості м’язів-згиначів гомілковостопного суглоба. 

Вважаємо, що розтяжність м’язів і рухливість у зазначених суглобах важко піддається 

розвитку, оскільки була недостатньо проведена така робота у сприятливі вікові періоди 

розвитку гнучкості, а відтак у дорослому віці потребує більш тривалого часу. 
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На наш погляд, одержані в ході дослідження результати свідчать про ефективність 

запропонованої нами програми розвитку гнучкості футболістів 17-19 років на навчально-

тренувальних заняттях у ФК «Зірка».  

 

Таблиця 8. Динаміка показників, що характеризують гнучкість і рухливість у суглобах, 

протягом дослідження (експериментальна група) 

Показники 

М ± σ 

m, V 

Початок 
Експериментальна 

група 
Р 

Викрут прямих рук назад 
90,0 ± 10,0 

0,80; 8,1 

87,0 ± 9,1 

0,7; 8,91 
<0,05 

Зчеплення пальців рук за спиною 
2,0 ± 5,21 

0,77; 26,3 

Пальці зчеплені 

2,0 ± 5,1 

0,7; 25,7 

<0,05 

Нахил тулуба вперед із положення 

стоячи на лаві 

1,0 ± 2,0 

0,9; 18,7 

5,0 ± 1,84 

0,8; 16,8 
<0,05 

Нахил тулуба вперед із положення 

сидячи, ноги нарізно 

4,0 ± 3,5 

0,81; 16,83 

7,5 ± 3,61 

0,76; 16,49 
<0,05 

«Міст» нахилом назад з 

просуванням руками вниз по стінці 

96,0 ± 3,0 

0,8; 14,47 

91,0 ± 3,1 

0,75; 14,2 
<0,05 

Прогинання тулуба 
20,0 ± 2,0 

0,80; 11,1 

24,0 ± 1,95 

0,77; 10,95 
<0,05 

Розведення ніг в сторони 
137,0 ± 5,0 

0,74; 26,3 

141,5 ± 4,11 

0,73; 24,5 
<0,05 

«Метелик» 
21,0 ± 4,8 

0,9; 8,7 

19,0 ± 4,78 

0,87; 8,65 
>0,05 

Присідання 
20,0 ± 3,0 

0,81; 6,83 

16,0 ± 2,7 

0,8; 6,67 
<0,05 

Тест для оцінки гнучкості м’язів-

розгиначів гомілковостопного 

суглоба 

12,0 ± 0,23 

0,6; 14,47 

10,0 ± 0,19 

0,59; 14,4 
<0,05 

Тест для оцінки гнучкості м’язів-

згиначів гомілковостопного 

суглоба 

3,0 ± 0,26 

0,5; 13,47 

4,0 ± 0,23 

0,5; 12,98 
>0,05 

 

Проаналізовані результати проведеного дослідження підтверджують ефективність 

розробленої та запропонованої нами стретчинг-програми розвитку гнучкості футболістів      

17-19 років.  

Висновки 

1. Аналіз навчально-методичної і спеціальної літератури довів, що розвиток гнучкості у 

процесі підготовки футболістів потребує особливої уваги з боку тренерського корпусу.  

2. Проведено педагогічне тестування, проаналізовано індивідуальні та групові показники 

гнучкості і рухливості в суглобах футболістів 17-19 років в абсолютному і відсотковому 

значенні.  

Визначений рівень гнучкості спортсменів-футболістів, який ми характеризували як 

низький, нижчий за середній, середній, вищий за середній та високий.  

Одночасно контролювали стан рухливості в суглобах футболістів, враховуючи, що при 

розвитку гнучкості знижується закріпачення в суглобах.  
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Зазначаємо недостатній рівень розвитку гнучкості і рухливості в суглобах 

досліджуваного контингенту. Цей факт вказує на потребу цілеспрямованого педагогічного 

впливу, який вбачаємо у використанні новітніх підходів, зокрема, засобів стретчингу. 

3. Розроблена та впроваджена у навчально-тренувальний процес програма розвитку 

гнучкості футболістів 17-19 років із використанням засобів стретчингу. 

Визначена динаміка зрушень показників гнучкості і рухливості в суглобах спортсменів-

футболістів протягом досліджуваного періоду. Спостерігаємо прогресивні зміни в динаміці 

коливань індивідуальних та середньогрупових вивчаємих показників протягом 

досліджуваного періоду, які в експериментальній групі визначені як достовірні (Р < 0,05).  

Результати проведеного дослідження дозволяють стверджувати, що розроблена нами і 

впроваджена в тренувальний процес програма розвитку гнучкості футболістів 17-19 років є 

ефективною і може бути використана тренерами-викладачами у практичній роботі. 

В ході проведеного дослідження були повністю вирішені поставлені завдання та 

досягнута мета дослідження. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА 

СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ» В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

 

THE PECULIARITIES OF THE IMPLEMENTATION OF THE COURSE  

«THEORY AND METHODOLOGY OF HIGH-ACHIEVEMENT SPORTS»  

IN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM 

 

Вступ. Сучасний освітній процес у закладах вищої освіти (ЗВО) важко уявити без 

інноваційних технологій. Провідне місце серед яких займають інформаційно-комунікаційні 

технології, використання яких є умовою забезпечення змін стандартів національної освіти, а 

також підготовки фахівців відповідно до європейських стандартів, розвитку системи 

неперервної освіти тощо (Снагощенко, 2022). Використання інформаційно-комунікаційних 

технологій як засобу доповнення очного навчання стає популярним для створення віртуальних 

просторів, де викладачі можуть мати безпосередній і прямий контакт зі студентами, 

завантажуючи документи, гіперпосилання, онлайн-матеріали та подібне (Martens, & 

Kirschner, 2007).  

В сучасних умовах сьогодення України, пов’язаних з проблемами захворюваності і 

поширюваності вірусних інфекцій у 2020-2022 рр., і як наслідок – введення жорсткого 

карантину, а також ведення бойових дій на території країни, єдиним рішенням для 

функціонування освіти залишається активне використання дистанційної системи навчання. В 

останні роки цей напрямок надання освітніх послуг активно розвивається в усіх сферах освіти, 

в тому числі і у вищий. 

Серед позитивних сторін її реалізації, слід відмітити, здатність надавати студентам 

доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищувати ефективність самостійної роботи, 

надання абсолютно нових можливостей для творчості, набуття та закріплення різноманітних 

професійних навичок, а також дозволяє викладачам впровадження принципово нових форм і 

методів навчання (Триус, Герасименко, & Франчук, 2012; Мунтян, 2016). 

Система дистанційної освіти висуває нові вимоги до оновлення і реалізації навчальних 

курсів зі спортивно-педагогічних дисциплін у закладах вищої освіти. На це вказується в 

роботах провідних фахівців з фізичної культури і спорту (Ладика, Шандригось & 

Шандригось, 2015; Бишевець, Гончарова & Лазакович, 2021; Kryshtanovych et al., 2021; 

Церковна, Єгорова & Строкач, 2020; Булгаков, & Дуднік, 2021; Коваль & Галазюк, 2021). 

Саме тому, виникнення потреби у додатковому вивченні конструкції структури і змісту 

навчального курсу пояснюється активними змінами у сфері професійно освіти, модернізацією 

науково-технічної основи та нові вимоги до підготовки студентів вищих навчальних закладів, 

в тому числі в умовах дистанційної освіти з використанням системи управління навчанням 

LMS Moodle. Таким чином в умовах цифровізації освіти є потреба постійного оновлення 

змісту навчальних курсів і модернізації інструментів навчання, що відповідає сучасним 

освітнім потребам студентів. 

Мета дослідження – визначити особливості реалізації навчального курсу «Теорія та 

методика спорту вищих досягнень» в системі дистанційної освіти. 

Завдання: 

1. Розглянути шляхи реалізація дистанційної освіти в Україні і закордоном у закладах 

вищої освіти. 

2. Розробити і обґрунтувати структуру та зміст навчального курсу «Теорія та методика 

спорту вищих досягнень». 

3. Надати суб’єктивну оцінку реалізації навчального курсу «Теорія і методика спорту 

вищих досягнень» в системі Moodle Сумського державного педагогічного університету імені 

А.°С. Макаренка. 

Реалізація дистанційної освіти в Україні і закордоном у закладах вищої освіти  

Під дистанційною освітою слід розуміти навчальний процес, у якому всі або частина 

занять проводяться з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з 
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територіальною віддаленістю викладача та студентів. Це поняття включає: апарат 

адміністрації та технічних спеціалістів; педагогічний колектив; навчальні матеріали та вироби; 

методи навчання та засоби донесення знань до студентів. До технологій дистанційного 

навчання належать: кейс-технології; телевізійні технології; мережеві технології. Засоби 

дистанційної освіти бувають технічні (комп’ютери, глобальні та локальні мережі) та 

програмні (реляційні бази даних, комп’ютерні навчальні програми, комп’ютерні електронні 

підручники, програми контролю знань) (El Refae, Kaba & Eletter, 2021). 

До методів дистанційного навчання відносяться: асинхронне навчання (при якому 

студенти, які проживають далеко від університету, формують групу одного курсу і навчаються 

за індивідуальним навчальним планом з використанням навчально-методичних матеріалів, 

розроблених навчальним закладом) і синхронне навчання (коли університет і група студентів 

навчаються за індивідуальним навчальним планом), дистанційно розділене (загалом це може 

бути віртуальна навчальна група, і студенти в цьому випадку не обов’язково знаходяться в 

одній аудиторії чи навіть у одному місті), у цьому випадку взаємодія між викладачем і 

студентами відбувається в реальному режимі часу (Martens & Kirschner, 2007). 

Серед основних недоліки дистанційної освіти, слід відмітити наступні (Crawford 

et al., 2020): 

- відсутність прямого контакту між учнем і вчителем; 

- велика трудомісткість і необхідність значних матеріальних витрат при розробці 

дистанційних курсів; 

- складність внесення оперативних змін до змісту освіти; 

- необхідність формування додаткової мотивації та самостійності учнів; 

- висока залежність від якості Інтернету та систем технічної підтримки; 

- відсутність достатньої кількості ІТ-фахівців у сфері дистанційної освіти. 

Також основними проблемами дистанційного навчання є підвищені вимоги до 

викладачів, вимоги з боку студентів, труднощі зі зміною розкладу та ритму, відсутність 

особистого контакту та вимоги до вивчення нових технологій (Carr-Chellman, 2000). 

На думку авторів, існують і переваги здійснення дистанційного навчання у закладах 

вищої освіти: 

– зниження витрат на освіту, подолання освітньої нерівності та пропонування програм 

для отримання ступеню та без очного навчання (Rahman et al., 2015); 

– збільшення кількості зарахування студентів на навчання порівняно з традиційним 

навчанням (Bookallil & Rolfe, 2016); 

– спрямованість на підвищення якості навчання та викладання (Мунтян, 2016); 

– гнучкість і зручність навчання, що дозволяє здобувачам знаходити баланс між 

навчанням і сімейними або робочими зобов’язаннями, розвивати навички ІКТ (Fincham, 2017; 

Knox, 2017); 

– персоналізація навчання, інноваційні інструменти для прискорення навчання, доступ 

до академічних програм і надання високоякісної освіти (Georgiou, 2018); 

– безпечне та надійне навчальне середовище (Hoskins, 2013); 

– відкритість та доступність, безперервність освіти (Попрошаєв, Мунтян, & 

Гоєнко, 2020).   

Так, дослідження Knox (2017) було спрямоване на вивчення ставлення студентів 

лінгвістів до отримання освіти за допомогою дистанційного навчання. Дане дослідження 

базувалося на двох міжнародних опитуваннях. У першому опитуванні взяли участь 

24 викладачі з 23 закладів, розташованих у семи різних країнах, а в другому – 137 студентів із 

трьох університетів Австралії, Великобританії та США. Результати дослідження показали, що 

як викладачі, так і студенти вважають, що дистанційне навчання надає багато можливостей, 

включаючи гнучкість у навчанні, ситуаційне навчання, відповідальність учнів і 

різноманітність у контингенті студентів. На думку автора, отримані дані демонструють цінний 

досвід для викладачів, які бажають дізнатися більше про переваги дистанційного навчання. 
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Дистанційне навчання не є автоматичним процесом. Відповідно до принципів 

електронного навчання, існує необхідність втручання людини. Виділяють три класи учасників 

процесу дистанційного навчання (Salca, Moldovan, Orza & Vlaicu, 2012): 

1) Розробник електронних навчальних матеріалів; 

2) Постачальник послуг електронного навчання; 

3) Користувач послуг електронного навчання. 

Виробниками електронних навчальних матеріалів є автори курсу, графічні дизайнери, 

аудіо-відеотехніки, веб-дизайнери та інший персонал, який бере участь у фактичному 

створенні матеріалів дистанційного навчання. Постачальниками послуг електронного 

навчання є персонал відділу дистанційного навчання чи закладу освіти, інтернет-провайдери 

та команда технічного обслуговування закладу. Зазвичай користувачами є студенти, які є 

бенефіціарами системи електронного навчання. Якщо система електронного навчання 

розроблена як LCMS (система управління навчальним контентом) чи LMS (система 

управління навчанням), адміністратори таких інтегрованих освітніх систем, викладачі, 

репетитори та студенти вважаються користувачами послуг електронного навчання. Загалом, 

під інтегрованою системою електронного навчання ми розуміємо повну систему, яка містить 

апаратний компонент, мережу та програмні додатки, призначені для освітньої діяльності. Така 

система забезпечує високий ступінь інтеграції та дозволяє надавати навчальні матеріали, 

керувати навчальною діяльністю та засобами зв’язку (Moodle. www.moodle.org). 

Існує три типи моделей систем електронного навчання, які еволюціонували з 

традиційних методів навчання. Усі ці моделі спрямовані на надання освітніх послуг. При 

впровадженні системи електронного навчання необхідно враховувати технічний рівень, 

доступний для її розробки. Це параметр, який відрізняє три моделі, згадані раніше. 

Розширена модель електронного навчання використовує веб-технологію для управління 

всім навчальним процесом. Ця модель використовує потокове аудіо/відео в реальному часі, 

чат, дошку, онлайн-передачу даних. Усі ці засоби додаються до моделі полегшеного 

електронного навчання. Крім того, навчальний процес контролюється за встановленим 

розкладом, якого всі студенти зобов’язані дотримуватися. Така модель побудована на основі 

блоку управління навчальним актом (Learning Management System). Таким чином 

інформаційне наповнення передається поступово, дозволяючи студенту детально вивчити 

задану тему. За допомогою засобів аудіо/відео зв’язку можна запланувати курси 

дистанційного навчання, онлайн-уроки та демонстраційні ролики (Гетта та інші, 2017). 

Платформа електронного навчання містить процедури та інструменти, які полегшують 

індивідуальне навчання у власному темпі. Мінімальні вимоги до використання такої 

платформи починаються з процедур відбору кандидатів і підписки студентів, синхронного та 

асинхронного спілкування між студентами, викладачами та адміністративним персоналом. Це 

також включає зарахування студентів на курси, моніторинг та безпечне архівування 

інформації, наданої студентам. Платформа пропонує рішення для індивідуальної та групової 

допомоги онлайн і офлайн. Вона також містить модулі, які збирають статистичні дані як про 

студентів, так і про використання наданих навчальних інструментів. Статистичні дані у цьому 

випадку будуть використані для покращення надання освітніх послуг. Платформа надає 

доступ до різноманітних освітніх та комунікаційних ресурсів: онлайн-баз даних, новин, 

електронної пошти, синхронних та асинхронних групових обговорень, онлайн-семінарів та 

лекцій, віртуальної бібліотеки, а також засобів онлайн- та офлайн-самооцінювання. Іншим 

важливим інструментом платформи є отримання відгуків студентів щодо ефективності 

платформи та матеріалів курсу (Review of Moodle 2.0, 2011).  

Серед популярних технологій дистанційного навчання у сфері фізичної культури та 

спорту виділяють Google Meet та систему LMS Moodle. Остання є лідером з використання як 

в Україні, так і в більшості навчальних закладах світу (Oros, 2018). Система Moodle активно 

реалізовується в нашій країні відповідно з Законом України «Про вищу освіту» (Законом 

України «Про вищу освіту», https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text), в одній із 

статей якого зазначено про необхідність організації навчально-виховного процесу за 
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дистанційною формою навчання відповідно до Наказу № 466 від 25. 04. 2013 р. (Наказ 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про дистанційне 

навчання» № 466 від 25. 04. 2013 р., http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13). 

Moodle можна віднести до системи управління курсом (CMS), системи управління 

навчанням (LMS) або віртуального навчального середовища (VLE). Moodle орієнтована 

насамперед на організацію взаємодії між викладачем і студентами, і може використовуватися 

як для організації традиційних дистанційних курсів, так і для підтримки очного чи заочного 

навчання. Програмна платформа Moodle є безкоштовним програмним забезпеченням із 

відкритим вихідним кодом, тобто розповсюджується безкоштовно. Система Moodle широко 

використовується в багатьох університетах світу і має велике поширення кількості 

локалізацій, у тому числі українську (Moodle, http://www.moodle.org). 

Moodle – це інструментарій для розробки як індивідуальних онлайн-курсів, так і освітніх 

веб-ресурсів. Використання LMS Moodle надає ряд можливостей: розміщувати інтерактивні 

навчальні матеріали в мережі; організувати самостійну роботу студентів; диференціювати 

доступ до навчальних матеріалів; забезпечити контроль за процесом вивчення матеріалу та 

виконанням завдань; автоматизувати процедуру оцінювання; організувати дистанційну 

взаємодію учасників освітнього процесу; вести портфоліо студента; та зберегти історію 

навчання (Bowler, & Wittmann, 2009). 

Однією з головних переваг Moodle є те, що її можна використовувати будь-де й            

будь-коли, незважаючи на зайнятість студентів чи викладачів. Moodle підтримує простір, 

орієнтований на самостійне навчання, для отримання нової інформації більш привабливим, 

цікавим і легким способом. Важливо зауважити, що завдяки кращому та візуально приємному 

доступу до зовнішніх ресурсів студенти набагато швидше дізнаються про сучасні технології 

навчання. Деякі з визначених недоліків Moodle: труднощі з оцінюванням прогресу студентів, 

обмеженість інструментів, відсутність контролю викладача, складність заохочувати студентів 

у виконанні завдань. Moodle не надає функції потокового відео, лише область зберігання 

файлів. Покращення функцій Moodle за допомогою такого нового компонента збільшує 

ступінь заохочення студентів до навчання приблизно на 80 %. Одна аудіо / відео зустріч 

допомагає викладачу подавати нову інформацію точніше та легше. Рекомендується, 

інтерактивний навчальний контент створювати за допомогою ряду спеціалізованих 

інструментів, таких як інструменти для створення курсів, інструменти для створення веб-

сторінок, а також генератори тестів і вікторин. Освітній компонент віртуального класу 

підтримується під час онлайн-зустрічей курсу віч-на-віч і забезпечує взаємодію учень – 

вчитель, вчитель / учень – освітні ресурси/статистика/тести (Salca, Moldovan, Orza & 

Vlaicu, 2021). 

Вже не один рік ведуться дослідження, присвячені визначенню ефективності і 

доцільності використання дистанційного навчання. Бишевець зі співавторами провели 

дослідження з метою виявлення динаміки ставлення студентів різних напрямів навчання до 

впровадження в навчальний процес дистанційної форми у їх закладі вищої освіти. Завдяки 

виявленню особливостей навчального процесу у дистанційній формі надано рекомендації 

щодо удосконалення освітнього процесу в умовах карантинних обмежень, серед яких: оцінка 

особливостей реакції здобувачів вищої освіти з врахуванням їх спеціальності, на різні 

педагогічні методи й прийоми, які активно використовуються у дистанційній формі навчання 

(Бишевець, Гончарова & Лазакович, 2021). 

Використання елементів і технологій дистанційної освіти, навіть у рамках традиційних 

форм організації навчального процесу, саме по собі дає стимул до впровадження сучасних 

технологій навчання в систему підготовки фахівців фізичної культури і спорту. Дистанційна 

освіта майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах 

спрямована на формування особистості, конкурентоспроможної та здатної до безперервного 

дистанційного фізичного виховання в цій сфері. Впровадження елементів дистанційної освіти 

в систему професійної підготовки майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту дозволить 

зменшити кількість аудиторних годин на вивчення теоретичного матеріалу, натомість 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13
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збільшити кількість часу на користь практичних занять зі спорту та педагогічних дисциплін 

(Kryshtanovych et al., 2021). 

Аналогічної думки дотримуються і Ладика зі співавторами, які пропонують здійснювати 

скорочення кількості аудиторних годин на вивчення теоретичного матеріалу, натомість 

збільшувати кількість часу на користь практичних занять зі спортивно-педагогічних 

дисциплін у професійній підготовці фахівців із фізичної культури й спорту при впровадженні 

дистанційної освіти (Ладика, Шандригось & Шандригось, 2015). 

Коваль і Галазюк створено курс зі стрільби з лука у системі дистанційної освіти на 

платформі Moodle Харківського національного університету імені В.°Н.°Каразіна. Його 

реалізація в освітньому процесі за напрямком «Фізичне виховання та спорт» дозволила 

пов’язати практичні заняття і теоретичні основи спеціалізації. На думку авторів, вивчення 

даного курсу створює додаткову мотивацію для відвідування практичних занять та надає 

ґрунтовні теоретичні знання для поглибленого вивчення дисципліни (Коваль & 

Галазюк, 2021). 

Церковною зі співавторами презентовано свій варіант реалізації дистанційного навчання 

в системі Moodle за дисципліною «Фізичне виховання» в ЗВО технічного профілю. Про 

позитивні результати організації дистанційної роботи з дисципліни «Фізичне виховання», 

запропонованої авторами, свідчить активне включення студентів в освітній процес, а 

запропоновані різноманітні методи і форми занять з дисципліни дозволили студентам обрати 

найбільш зручну для себе варіацію. Окреслена методика організації занять з дисципліни 

«Фізичне виховання» може також успішно використовуватися в інших ЗВО (Церковна, 

Єгорова & Строкач, 2020). 

Басенком і Алексєнком, в межах проведеного дослідження, представлено розроблений та 

впроваджений в освітній процес дистанційний курс з біомеханіки за допомогою системи 

Moodle. Серед переваг дистанційного навчання для викладачів і для студента, вказується на 

різноманітність можливостей системи Moodle. Для підвищення ефективності навчального 

процесу, розвитку пізнавальних якостей та мотивації до навчання майбутніх фахівців 

дистанційний курс має бути наочним та зрозумілим, цікавим та легким у використанні, мати 

зручні комунікаційні можливості. Ці твердження аргументуються проведеним анкетуванням 

серед студентів щодо їх ставлення до розробленого авторами дистанційного курсу (Басенко & 

Алексєнко, 2016). 

Бабаліч у межах виконання завдань свого дослідження, які полягали у представленні 

структури дисципліни «Теорія і методика викладання плавання» в системі Moodle та у 

здійсненні аналізу видів діяльності і ресурсів системи Moodle, які використовувалися у 

процесі розробки означеного курсу, здійснила розробку курсу з його описанням і 

презентацією. Автор наголошує, що через специфічність даного курсу доцільно 

використовувати змішану форму навчання в процесі реалізації розробленого курсу «Теорія і 

методика викладання плавання». Вказується, що при використанні системи Moodle у процесі 

здійснення фахової підготовки майбутніх вчителів фізичної культури і спортивних тренерів 

значно спрощується процес навчання. В той же час реалізація дистанційного навчання за 

допомогою Moodle вимагає поміркованого підходу, необхідним є врахування особливостей 

кожного предмету та специфіку викладання спортивно-педагогічних дисциплін. Саме це, на 

думку автора, забезпечить ефективність навчання при змішаній формі (Бабаліч, 2019). 

Жерновнікова та Пятисоцька, розробляючи структуру курсу дисципліни «Інформатика» 

та аналізуючи особливості використання різних видів діяльності та ресурсів для таких курсів 

в системі Moodle, серед переваг вказують на можливість реалізації основних методичних 

принципів: мотиваційний потенціал; індивідуальність; можливість самостійного вибору 

студентами темпу навчання, розділів для повторення, складання особистого графіка навчання 

студентами у звичній обстановці і в зручний час; самоконтроль; динамічність доступу до 

інформації; конфіденційність. Автори зауважують, що навчальні курси, які створюються в 

системі Moodle, виглядають як певна структура елементів, які мають доповнювати один 

одного і відрізнятися за своїм виглядом і призначенням (Жерновнікова & Пятисоцька, 2020). 
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Структура та зміст навчального курсу «Теорія та методика спорту вищих 

досягнень» 

Розглянувши розроблені науковцями освітні курси з напрямку «Фізична культура і 

спорт», які представлені у системі Moodle, слід відмітити, що кожний курс має відмінності в 

структурі і змісті. Серед основних особливостей, на яких наголошується, щодо забезпечення 

ефективного навчання у системі Moodle слід відмітити наступні: 

- наочність і зрозумілість курсу, цікавість та легкість у використанні, зручні 

комунікаційні можливості (Басенко & Алексєнко, 2016); 

- різноманітність методів і форм занять (Церковна, Єгорова & Строкач, 2020); 

- пов’язаність практичних занять і теоретичної основи спеціалізації (Коваль & 

Галазюк, 2021); 

- поміркований підхід з врахування особливостей кожного предмету та специфіку 

викладання спортивно-педагогічних дисциплін (Бабаліч, 2019). 

Зважаючи на виявлені особливості та нові вимоги до підготовки студентів вищих 

навчальних закладів, в тому числі в умовах дистанційної освіти з використанням системи 

управління навчанням LMS Moodle, виникла потреба у додатковому вивченні конструкції 

змісту навчального курсу. В умовах цифровізації освіти постійне оновлення змісту навчальних 

курсів відповідає сучасним освітнім потребам студентів. 

Перш за все, виникає необхідність розглянути деякі аспекти розробки змісту навчального 

курсу. Структурування змісту навчального курсу здійснюється шляхом виділення в ньому 

укрупнених дидактичних одиниць (модулів, розділів, тем) (Kobernyk, 2018).  

У педагогіці серед методів аналізу та проектування змісту навчання виділяються методи 

структурно-логічних зв’язків, структурно-логічних зв’язків, матриць логічних зв’язків, 

графічний метод, метод експертних оцінок, частотний аналіз, кореляційна оцінка успішності 

навчання, метод логіко-категоріальних тезаурусів (Oros, 2018). 

Методи структурно-логічних зв’язків дозволяють розбити навчальний матеріал за 

темами, кожній з яких присвоєно номер (Cirdan et al., 2019). Відлік ведеться від початку 

дисципліни в порядку її викладання. 

Для якісного відбору змісту дисципліни «Теорія та методика спорту вищих досягнень» 

ми використали графічний метод та метод експертних оцінок. Графічний метод дозволяє 

найбільш повно представити існуючу систему знань у даній галузі науки, встановити 

адекватність подання навчальної інформації; визначити повноту подання інформації.  

Метод експертної оцінки здійснюється як очно, так і заочно, одноосібно та колегіально, 

з відгуком та без нього. При очному методі експерт здійснює свою діяльність у присутності 

організатора експертизи. Колективний метод передбачає вирішення групового питання. При 

індивідуальній методиці експерт спирається на власний досвід і переконання. Експертиза зі 

зворотним зв’язком передбачає проведення кількох турів опитування та анонімне опитування. 

Зміст освіти можна представити як сукупність знань і умінь, оволодіння якими сприяє 

формуванню компетентного фахівця (Petrichev, 2018). Різноманітність джерел відбору змісту 

вимагає врахування певних факторів. Їх поділяють на дві групи. До першої належать освітні 

потреби суспільства. Друга група факторів включає вимоги самої освітньої системи, її 

закономірності. Серед факторів, що впливають на вибір змісту, є обмеження ресурсів, як 

тимчасові, так і матеріальні (Vaganova, 2019). 

Структурування змісту освітнього компоненту здійснюється шляхом виділення 

укрупнених дидактичних одиниць (розділів, тем, основних питань теми). 

Дослідники виділяють низку загальних принципів, які однаково важливі при розробці 

змісту будь-якої дисципліни (Gorbunova et al., 2020): 

- систематичний навчальний матеріал; 

- відповідність змісту рівню розвитку науки і техніки; 

- єдність процесуальної та змістовної сторін виховання; 

- структурна цілісність змісту; 

- наочність матеріалів; 
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- забезпечення зворотного зв’язку; 

- міждисциплінарний навчальний матеріал; 

- принцип єдиного підходу до побудови змісту. 

У розробці змісту навчального курсу в незалежності від форми його викладання 

виділяють кілька технологічних процедур: 

- визначення цілей, завдань і функцій курсу; 

- визначення провідних компонентів відповідно до інтегративної системи змісту освіти; 

- визначення мети і завдань курсу у співвідношенні з функціями змісту освіта; 

- врахування повноти реалізації властивостей змісту освіти; 

- відбір навчального матеріалу та шляхи його актуалізації на основі принципів 

науковості, систематичність, послідовність і доступності (Isidori, Frias, & Echazarreta, 2015). 

Складання змісту здійснюється за якісними та кількісними показниками. Добір тематики 

навчальної дисципліни «Теорія та методика спорту вищих досягнень» здійснювався за 

допомогою графічного методу та методу експертних оцінок. Процес формування змісту 

навчальної дисципліни є багатовимірним, багатоетапним. Графічний метод дозволяє 

аналізувати зміст інформації дидактичних матеріалів на двох рівнях: 

− модель першого рівня дозволяє встановити відповідність змісту навчальної дисципліни 

логіці розгортання науки, представником якої вона є. Такою моделлю є графік побудований за 

дедуктивним принципом, де вершини є навчальними елементами, а ребра – зв’язками між 

ними; 

− модель другого рівня показує деяку найбільш відповідну логічну послідовність 

розгляду та засвоєння понять і суджень, описуючи навчальні елементи та їх зв’язки. 

Експертний метод оцінки здійснюється шляхом опитування компетентних осіб – 

експертів. У відборі змісту одні викладачі дотримуються освітніх цілей та очікуваних 

результатів навчання, а інші – специфіку підготовки майбутніх спеціалістів. У процесі відбору 

викладачі орієнтувалися за такими критеріями: індивідуальні особливості та можливості 

студентів; рівень підготовки студентів; час, відведений на вивчення дисципліни; цілі та 

завдання підготовки студентів за даним профілем; мотивація студентів до вивчення 

дисципліни. 

Узагальненими критеріями відбору експертів були: 

- компетентність фахівця у цій галузі; 

- досвід професійної діяльності експерта; 

- досвід експертної участі в таких експертизах; 

- відповідна профільна освіта експерта; 

- частота проходження спеціалістами курсів підвищення кваліфікації.  

Відповідність експертів зазначеним критеріям забезпечує адекватність оцінювання 

навчальних елементів та якість відбору змісту навчальної дисципліни. Загалом у дослідженні 

взяли участь 12 респондентів із середнім стажем роботи 12-20 років. 

Формування структури і змісту дисципліни здійснювалося на науковій основі. У 

педагогіці існує велика кількість методів добору змісту. Досвід формування структури і змісту 

навчального курсу у вищому навчальному закладі показує, що даний процес в сучасних 

умовах дозволяє зробити вивчення дисципліни більш структурованим, сприяє кращому 

сприйняттю студентами інформації та формуванню професійної компетенції. Використання 

графічного методу дозволило проаналізувати зміст інформації дидактичних матеріалів на двох 

рівнях. Це в свою чергу сприяло встановленню відповідності змісту навчальної дисципліни 

логіці розвитку науки та показати найбільш доцільну логічну послідовність розгляду та 

засвоєння понять і суджень, що описують навчальні елементи та їх взаємозв’язки. Експертна 

оцінка дозволила нам виділити важливі освітні елементи для засвоєння студентами та 

формування їхньої компетентності. Дизайн змісту навчального курсу в умовах цифровізації 

має бути чітко структурованим, науково обґрунтованим та відповідати сучасним освітнім 

потребам студентів. 
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Дисципліна «Теорія і методика спорту вищих досягнень» належить до циклу фахових 

дисциплін професійної підготовки магістрів зі спеціальності «017 Фізична культура і спорт». 

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння студентами фаховими знаннями та 

навичками самостійної діяльності спеціаліста з фізичної культури та спорту, тренера спорту 

вищих досягнень. Вивчається окреслена дисципліна в обсязі 3,0 кредитів ЄКТС (90 годин). 

Розподіл навчальних годин здійснюється наступним чином: лекції – 14 годин, практичні 

заняття – 14 годин, консультації – 2 години, самостійна робота – 60 годин. Структура курсу 

передбачає вивчення студентами двох розділів, які складаються з чотирьох і трьох тем. 

Вивчення тем проводиться в логічній послідовності, зображеній на Рисунку 1.  

 
Рис. 1. Структура навчального курсу з дисципліни  

«Теорія і методика спорту вищих досягнень» 

 

Відповідно до логіки побудови навчального курсу з дисципліни «Теорія і методика 

спорту вищих досягнень» спочатку вивчається розділ з теоретичних основ, який складається з 

чотирьох тем, а потім розділ з методичних основ (три теми). Зміст і обсяг на навчального курсу 

з дисципліни «Теорія і методика спорту вищих досягнень» представлено у Таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Зміст і обсяг навчального курсу з дисципліни 

«Теорія і методика спорту вищих досягнень» 

Назви розділів і тем Кількість годин 

 

В
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

- 

ти
ч
н

і 

К
о
н

с.
 

С
ам

о
ст

. 

р
о
б
о
та

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ 

Тема 1.1. Понятійний апарат спорту вищих досягнень 12 2 2 2 6 

Тема 1.2. Організаційно-управлінські аспекти спорту вищих 

досягнень 

12 2 2  8 

Тема 1.3. Кадрове та матеріально-технічне забезпечення спорту 

вищих досягнень 

12 2 2  8 

Тема 1.4. Соціально-правові та фінансові засади спорту вищих 

досягнень 

12 2 2  8 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СПОРТУ ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ 

Тема 2.1. Науково-методичне та медико-біологічне 

забезпечення спорту вищих досягнень. 

14 2 2  10 

Тема 2.2. Особливості системи підготовки 

висококваліфікованих спортсменів  

16 2 2  12 

Тема 2.3. Антидопінгова діяльність у спорті вищих досягнень 12 2 2  8 

Усього годин 90 14 14 2 60 
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Основні питання курсу охоплювали такі теми (зведені в сім лекційних і сім практичних 

занять): 

–  понятійний апарат спорту вищих досягнень (Основні поняття спорту вищих досягнень. 

Положення про національні збірні команди України. Реєстр визнаних видів спорту. 

Міжнародна Олімпійська академія. Центр олімпійської підготовки); 

–  організаційно-управлінські аспекти спорту вищих досягнень (Єдиний календарний 

план спортивних заходів України. Кваліфікаційні норми та вимоги єдиної спортивної 

кваліфікації. Спортивні федерації з видів спорту. Порядок організації і проведення офіційних 

спортивних змагань і навчально-тренувальних зборів); 

–  кадрове та матеріально-технічне забезпечення спорту вищих досягнень (Кадрове 

забезпечення спорту вищих досягнень в Україні. Порядок матеріального забезпечення 

учасників змагань і навчально-тренувальних зборів); 

–  соціально-правові та фінансові засади спорту вищих досягнень (Закон України про 

фізичну культуру і спорт. Професійна діяльність у спорті вищих досягнень); 

–  науково-методичне та медико-біологічне забезпечення спорту вищих досягнень 

(Комплексні наукові групи з видів спорту. Медичне забезпечення проведення спортивних 

заходів. Медичний огляд та етапне комплексне обстеження членів штатної команди 

національних збірних команд України. Тренер-лікар штатної команди національних збірних 

команд України. Диспансеризація. Медичний кодекс олімпійського руху); 

–  особливості системи підготовки висококваліфікованих спортсменів (Змагальна 

діяльність у спорті. Основи побудови підготовки висококваліфікованих спортсменів. 

Сучасний підхід і періодизація спортивного тренування у спорті вищих досягнень. Циркадні 

ритми).  

–  антидопінгова діяльність у спорті вищих досягнень (Діяльність ВАДА та НАДЦ). 

Після формування структури і змісту навчального курсу і оформлення всіх необхідних 

методичних матеріалів, таких як робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

методичні вказівки до виконання практичних робіт і для здійснення самостійної роботи тощо, 

було сформовано, окрім офлайн курсу, ще й онлайн-курс (дистанційний курс). Для цього було 

вирішено використовувати в системі курсу такі безкоштовні інструментів навчання: 

1) Платформа LMS Moodle використовувалася для розміщення основного вмісту курсу 

(тем і матеріалів) як інструмент для моніторингу діяльності і оцінювання студентів, а також 

як платформа для надсилання повідомлень, пов’язаних із курсом. 

2) Для створення та керування електронними книгами у форматах ePub і PDF 

використовувалася платформа для створення електронних книг. 

3) e-mail додатково використовувався для обміну матеріалами курсу та документами. 

4) Zoom використовувався як спосіб відеоконференції, а також як відеочат для співбесід, 

консультацій та заліку. 

5) Viber використовувався для надсилання оголошень або повідомлень про події, лекції 

чи семінари. 

6) Microsoft PowerPoint використовувалась для презентації матеріалів лекцій та інших 

елементів навчання. 

Проаналізувавши особливості презентації курсів в Moodle багатьма науковцями, ми 

з’ясували що більшість з них на основній сторінці курсу одразу пропонують різні елементи 

курсу, які студенти можуть обрати для вивчення чи ознайомлення. Наприклад, Жерновнікова 

і Пятисоцька подають наступні елементи при вивченні теми «Інформаційні технології у 

суспільстві» з курсу «Інформатика»: папку з лекціями; завдання для практичних робіт; 

завдання для самостійних робіт; папку з додатковою літературою; тест для модульного 

контролю; форум. А структура курсу подається у вигляді послідовних тем для вивчення 

(Жерновнікова & Пятисоцька, 2020).  

А в презентованому курсі Бабаліч «Плавання з методикою викладання», студентам 

спочатку пропонується ознайомитися з навчально-методичним забезпеченням курсу та його 

структурою, а потім перейти до вивчення тем, які містять такі елементи, як текст лекції, 

http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/135
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/category/135
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презентація, відгук на переглянуту презентацію, завдання для самостійної роботи, тестування 

за темою (Бабаліч, 2019). 

Схожу структуру має і представлений курс «Стрільба з лука – незвичний шлях до успіху» 

Коваль і Галазюк. Він складається з інструктивного розділу дисципліни і двох навчальних 

розділів (Коваль & Галазюк, 2021). Запропонований Басенко та Алексєнко дистанційний курс 

з біомеханіки має відмінну структуру, від попередньо розглянутих курсів. Він складається з 

таких блоків, як загальні відомості про курс, лекції з курсу, практичні завдання з курсу, блок 

«Електронні ресурси», блок «Вивчаємо біомеханіку граючи», блок «Контроль знань» (Басенко 

& Алексєнко, 2016). 

Сумським державним педагогічним університетом імені А.°С.°Макаренко надаються для 

викладачів певні рекомендації щодо створення дистанційного курсу. Відповідно з даними 

рекомендаціями структура курсу має включати такі блоки, як «Новини», «Загальна 

інформація», «Самостійна робота», «Теоретичний матеріал», «Поточний/Підсумковий 

контроль» (Методичні рекомендації до створення дистанційного курсу навчальної 

дисципліни, 2020). В ході аналізу даних інформаційних джерел, ми виявили два основних 

напрямки структурування дистанційного курсу. У першому варіанті курс складається з 

загального блоку і тематичних блоків. У другому варіанті – загальний блок, блоки окремих 

видів навчальної діяльності (лекції, практичні, самостійна робота тощо), блок підсумкового 

контролю. 

Зважаючи на отриману інформацію нами було розроблено два дистанційних курси з 

навчальної дисципліни «Теорія і методика спорту вищих досягнень» які відрізнялися за 

структурою. Перший варіант структури дистанційного курсу з навчальної дисципліни «Теорія 

і методика спорту вищих досягнень» представлено на Рисунку 2. На Рисунку 3 презентовано 

другий варіант структури.  

У 2020-2021 навчальному році вивчення даного курсу відбувалося у змішаній формі, 

а у 2021-2022 н. р. здійснювалося виключно дистанційне навчання за курсом дисципліни 

«Теорія і методика спорту вищих досягнень». Взагалі за два навчальні роки дисципліну 

вивчали 112 студентів. 

 

 
Рис. 2. Структура дистанційного курсу з навчальної дисципліни  

«Теорія і методика спорту вищих досягнень» (перший варіант) 
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З самого початку курсу ми вирішили використовувати його також як дослідницьке 

середовище, щоб отримати деякі важливі відгуки, спрямовані на вдосконалення самого курсу 

та його методології. Оцінка курсу проводилася за допомогою методів збору якісних та 

кількісних даних, таких як інтерв’ю, відкриті та закриті анкети та фокус-групи. Для оцінки 

результатів цих даних розглядалася точка зору як студентів, так і викладачів і порівнювалася 

між собою.  

 

 
Рис. 3. Структура дистанційного курсу з навчальної дисципліни 

 «Теорія і методика спорту вищих досягнень» (другий варіант) 

 

Оцінка реалізації навчального курсу «Теорія і методика спорту вищих досягнень» 

в системі Moodle 

З самого початку курсу ми вирішили використовувати його також як дослідницьке 

середовище, щоб отримати деякі важливі відгуки, спрямовані на вдосконалення самого курсу 

та його методології в майбутньому. Ця оцінка проводилася за допомогою методів збору 

якісних та кількісних даних, таких як інтерв’ю, відкриті та закриті анкети та фокус-групи. Для 

оцінки результатів цих даних розглядалася точка зору як студентів, так і викладачів і 

порівнювалася між собою.  

Тому для отримання даних було розроблено анкети. Спеціальна анкета, яка 

розповсюджувалася серед студентів, які вивчали курс. Дана анкета базувалася на шкалі 

Лайкерта, яка варіювалася від 1 до 5 (1 − неприйнятно, 2 − потребує вдосконалення,                        

3 − середньо, 4 − добре, 5 − відмінно) (Joshi et al., 2015). Анкета включала також 5 відкритих 

категоріальних питання, і складалася з двох основних частин: 

a) перша частина стосується структури курсу, змісту, способу викладання курсу та якості 

викладання; 

б) другий стосується сприйняття та задоволення інструментами навчання, які 

використовуються в дистанційному курсі. 

Питання в анкеті були представлені у такому вигляді: 

І. Як ви оцінюєте 

1) загальну структуру курсу (перший варіант структури)  _1_2_3_4_5_ 

2) загальну структуру курсу (другий варіант структури)  _1_2_3_4_5_ 

3) зручність у користуванні курсом (перший варіант структури)  _1_2_3_4_5_ 

4) зручність у користуванні курсом (другий варіант структури)  _1_2_3_4_5_ 
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5) зрозумілість наданих  лекційних онлайн-матеріалів курсу _1_2_3_4_5_ 

6) корисність лекційних онлайн-матеріалів курсу _1_2_3_4_5_ 

7) корисність наданих інформаційних джерел і літератури _1_2_3_4_5_  

8) надані практичні завдання, з огляду на зрозумілість їх виконання _1_2_3_4_5_ 

9) надані завдання для самостійного виконання, з огляду на зрозумілість їх виконання 

_1_2_3_4_5_ 

10) порівняно з іншими дистанційними курсами, вашу участь (виконання завдань, 

взаємодія зі студентами та викладачем) у цьому курсі _1_2_3_4_5_ 

11) зрозумілість тестових питань _1_2_3_4_5_ 

12) загалом зміст цього курсу_1_2_3_4_5_ 

13) своєчасність реакції викладача курсу на оцінку завдань курсу _1_2_3_4_5_ 

14) спілкування з викладачем курсу під час навчання _1_2_3_4_5_ 

ІІ. Ваша думка 

15) будь ласка, опишіть діяльність курсу, яка найбільше сприяла покращенню вашого 

навчання на цьому курсі _______________________________________________ 

16) опишіть будь-ласка навчальні елементи курсу, які були найменш корисними для 

вашого навчання _____________________________________________________________ 

17) вкажіть будь-ласка інструменти онлайн навчання (ePub, PDF, e-mail, Zoom, Viber, 

Microsoft PowerPoint), які були найбільш корисними у процесі вашого навчання ________ 

18) загалом я б оцінив цей курс   _1_2_3_4_5_ 

19) будь ласка, надайте будь-які додаткові пропозиції, коментарі чи ідеї щодо 

покращення цього курсу _______________________________________________________ 

20) чи у повному обсязі задовольнив курс ваші потреби щодо отримання знань з теорії 

і методики спорту вищих досягнень? (так , ні)________ 

21) ви б рекомендували даний курси іншим студентам? (так, ні) _____________ 

Після опитування студентів (64 здобувачі 2021/2022 навчального року Сумського 

державного педагогічного університету імені А.°С.°Макаренка), які вже успішно склали залік 

з навчальної дисципліни «Теорія і методика спорту вищих досягнень», ми отримали наступні 

результати, подані у Таблиці 2.  

На питання стосовно оцінки загальної структури курсу, представленої у двох варіантах, 

студенти більш високо оцінили другий варіант, який отримав від 39 студентів оцінку добре і 

відмінно. Натомість високі оцінки за другий варіант поставили лише 15 студентів 

(див. Табл. 2).  

Зручність користування курсом у першому варіанті високо оцінили 11 студентів, як 

середню – 24. 29 здобувачів звернули увагу на необхідність вдосконалити даний варіант курсу 

для зручності користування. Другий варіант курсу виявився більш зручним у користуванні з 

погляду студентів. На необхідність його вдосконалювати вказали 9 студентів, а високі оцінки 

за зручність поставило 37 студентів (див. Табл. 2). 

Зрозумілість наданих лекційних онлайн-матеріалів курсу на відмінно оцінили 

36 студентів, добре – 21, середньо – 6, потребує вдосконалення – 1. Корисність лекційних 

онлайн-матеріалів курсу високо оцінило 59 студентів. Корисність наданих інформаційних 

джерел і літератури на відмінно оцінили 23 студента, добре – 31, середньо – 8. Про 

необхідність вдосконалити цей блок курсу навчальної дисципліни вказали здобувача вищої 

освіти. 

На питання «Як ви оцінюєте надані практичні завдання, з огляду на зрозумілість їх 

виконання?», відмінно поставили 12 студентів, добре – 27, середньо – 16. Не дуже зрозумілими 

і такими що потребують вдосконалення виявилися практичні завдання для 9 студентів. 

Стосовно аналогічного питання щодо зрозумілості завдань для самостійного виконання, 

розподіл оцінок був наступним: відмінно – 5, добре – 31, середньо – 25, 

потребують вдосконалення – 3. Високо оцінили зрозумілість тестових питань 56 здобувачів, 

середньо – 8 (див. Табл. 2).  
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Таблиця 2. Відповіді студентів на питання анкети стосовно структури курсу, його змісту, 

способу викладання курсу та якості викладання (n = 64) 

Питання 

Оцінки за шкалою 

Лайкерта 

1 2 3 4 5 

Як ви оцінюєте загальну структуру курсу (перший варіант 

структури)   

0 3 46 12 3 

Як ви оцінюєте загальну структуру курсу (другий варіант 

структури)   

0 2 23 28 11 

Як ви оцінюєте зручність у користуванні курсом (перший 

варіант структури)   

0 29 24 10 1 

Як ви оцінюєте зручність у користуванні курсом (другий 

варіант структури)   

0 9 18 21 16 

Як ви оцінюєте зрозумілість наданих  лекційних онлайн-

матеріалів курсу 

0 1 6 21 36 

Як ви оцінюєте корисність лекційних онлайн-матеріалів курсу 0 0 5 24 35 

Як ви оцінюєте корисність наданих інформаційних джерел і 

літератури 

0 2 8 31 23 

Як ви оцінюєте надані практичні завдання, з огляду на 

зрозумілість їх виконання 

0 9 16 27 12 

Як ви оцінюєте надані завдання для самостійного виконання, з 

огляду на зрозумілість їх виконання 

0 3 25 31 5 

Як ви оцінюєте порівняно з іншими дистанційними курсами, 

вашу участь (виконання завдань, взаємодія зі студентами та 

викладачем) у цьому курсі  

0 11 20 24 9 

Як ви оцінюєте зрозумілість тестових питань 0 0 8 14 42 

Як ви оцінюєте загалом зміст цього курсу 0 0 6 29 29 

Як ви оцінюєте своєчасність реакції викладача курсу на оцінку 

завдань курсу 

0 0 0 22 42 

Як ви оцінюєте спілкування з викладачем курсу під час 

навчання 

0 0 0 11 53 

 

На відмінно і добре оцінюють, порівняно з іншими дистанційними курсами, свою участь 

у виконання завдань, взаємодію зі студентами та викладачем на цьому курсі 9 і 24 здобувачі. 

20 студентів оцінили свою участь в курсі на середню оцінку, а 11 – зауважили на невисокій 

активності під час вивчення курсу. Стосовно такого питання, як спілкування з викладачем 

курсу під час навчання, всі студенти поставили високі оцінки: відмінно – 53, добре – 11. 

Другий блок питань анкети був присвячений сприйняттю та задоволення інструментами 

навчання, які використовувалися в дистанційному курсі. Відповіді на питання були розвернуті 

і стосувалися висловлювань особистої думки студентів. 

За результатами анкетування вдалося з’ясувати, що діяльністю курсу, яка найбільше 

сприяла покращенню навчання здобувачів на цьому курсі, було визначено практичні завдання. 

39,1 % студентів вказали цю діяльність. На другому місті – тестові завдання (23,4 %), а на 

третьому – теоретичний матеріал у вигляді лекцій, презентацій тощо (21,9 %). Найменш 

корисними навчальними елементами курсу виявилися, за думкою студентів, завдання для 

самостійної роботи.  

На питання, що стосується інструментів навчання, які були найбільш корисними у 

процесі вивчення курсу, саме такі як ePub, PDF, e-mail, Zoom, Viber, Microsoft PowerPoint, 

студенти визначили: PDF, Zoom, Viber, Microsoft PowerPoint.  

Стосовно загальної оцінки курсу, оцінку відмінно поставили 25,0 % здобувачів,          

добре – 65,6 %, середньо – 9,4 %. 
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На прохання надати будь-які додаткові пропозиції, коментарі чи ідеї щодо покращення 

цього курсу студенти вказували на необхідність включення до курсу відеоматеріалів з 

формату YouTube, проведення лекцій у дискусійній формі. Також сподобалися студентам 

завдання у вигляді кейсів, і вони рекомендують їх активно використовувати в завданнях курсу.  

На питання «Чи у повному обсязі задовольнив курс ваші потреби щодо отримання знань 

з теорії і методики спорту вищих досягнень?», позитивну відповідь дали 76,6 %. 

Рекомендувати даний курси іншим студентам будуть 92,2 % здобувачів. 

Після проведеного опитування студентів була створена фокус-група, яка складалася з 

обмеженої кількості осіб студентів і викладачів для обговорення основних відгуків з анкети, 

розданої студентам. Це обговорення проходило за допомогою зовнішнього дослідника, який 

виконував роль модератора дискусія, записуючи діалогічну взаємодію учасників. 

Обговорення мало на меті переконатися у правдивості думок і відповідей студентів, 

сприймаючи їх як орієнтири для дискусії та критики рефлексії. Найбільш цікавими слід 

вважати дані студентських анкет, оскільки вони дали цінний зворотний зв’язок для 

подальшого розвитку курсу. З 68 студентів, які відвідували навчальний курс «Теорія і 

методика спорту вищих досягнень», 64 відповіли на запитання анкети.  

Дані, зібрані за допомогою анкет, обговорень та інтерв’ю, фактично довели повне 

досягнення навчальних та освітніх цілей, на які був спрямований навчальний курс. У фокус-

групах виникли деякі критичні питання та було окреслено проблеми, які потребували 

вирішення. Ці проблеми стосувалися певних технічних труднощів, пов’язаних із 

використанням платформи Moodle, яка викликає складнощі у роботі з нею у студентів і 

потребу в більш інтенсивному технічному наставництві з боку викладача. З’ясовано, що не всі 

студенти мають однакові технічні навички та вміння користуватися онлайн-платформою. 

Слід звернути особливу увагу на відсоткове відношення корисності навчальних засобів.  

Висновки. 

1. В останні роки сучасні інформаційні і комп’ютерні технології зайняли одне з 

провідних місць у реалізації освітніх програм в усіх закладах освіти України. Як школярі, так 

і студенти закладів вищої освіти більшу частину навчального часу проводять у дистанційному 

форматі. Проведення моніторингу ефективності здійснення дистанційного навчання в 

закладах вищої освіти дозволило дати оцінку її перевагам та недолікам. Серед основних 

переваг дистанційного навчання для здобувачів вищої освіти науковцями вказуються такі: 

зниження витрат на освіту; подолання освітньої нерівності; збільшення кількості зарахованих 

студентів на навчання; спрямованість дистанційної освіти на постійне підвищення якості 

навчального процесу та викладання; гнучкість і зручність навчання, що дозволяє здобувачам 

знаходити баланс між навчанням і сімейними або робочими зобов’язаннями, розвивати 

навички ІКТ; персоналізація навчання, інноваційні інструменти для прискорення навчання; 

безпечне та надійне навчальне середовище; відкритість та доступність, безперервність освіти. 

Серед недоліків дистанційної освіти вказується на відсутність прямого контакту між 

учнем і вчителем; велика трудомісткість і необхідність значних матеріальних витрат при 

розробці дистанційних курсів викладачами; складність внесення оперативних змін до змісту 

освіти; необхідність формування додаткової мотивації та самостійності здобувачів вищої 

освіти; висока залежність від якості Інтернету та систем технічної підтримки; відсутність 

достатньої кількості ІТ-фахівців у сфері дистанційної освіти; складність проведення онлайн-

курсів у реальному часі; неможливість синхронізувати деякі форми взаємодій при 

необхідності особистої присутності учасників навчання.  

За даними науковців, учасники дистанційного навчання вважають, що воно надає багато 

можливостей, включаючи можливість спілкуватися з людьми з різних географічних місць і 

іншої культури, актуальне для великої групи студентів, зручне з точки зору часу, фактичної 

тривалості, концентрації, оплати транспорту. Об’єктивність отриманих знань також краще 

досягаються за допомогою дистанційного навчання порівняно з очним. 

Для реалізації дистанційної освіти у закладах вищої освіти популярністю у всьому світі 

користується система для дистанційного навчання Moodle. Дана система є найбільш часто 
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використовуваною системою електронного навчання. Масові відкриті онлайн-курси активно 

поширюються у сфері професійної освіти, тому для підвищення якості навчання викладачі 

розробляють масові відкриті онлайн-курси – електронні курси, які надають студентам 

безкоштовний доступ до навчальних матеріалів. 

2. В умовах активного розвитку дистанційної освіти, постає питання забезпечення якості 

навчальних курсів. З цією метою здійснювалося визначення основних особливостей 

забезпечення ефективного навчання у системі Moodle. Серед них: наочність і зрозумілість 

курсу, цікавість та легкість у використанні, зручні комунікаційні можливості; різноманітність 

методів і форм занять; пов’язаність практичних занять і теоретичної основи спеціалізації; 

поміркований підхід з врахування особливостей кожного предмету та специфіку викладання 

спортивно-педагогічних дисциплін.  

На основі означених особливостей виникла потреба у додатковому вивченні конструкції 

змісту навчального курсу «Теорія і методика спорту вищих досягнень», який належить до 

циклу фахових дисциплін професійної підготовки магістрів зі спеціальності «017 Фізична 

культура і спорт» Сумського державного педагогічного університету імені А.°С.°Макаренка, 

для подальшої реалізації у системі дистанційної освіти. 

Так, структура курсу передбачає вивчення студентами двох розділів, які складаються з 

чотирьох і трьох тем. Вивчення тем проводиться в логічній послідовності. Відповідно до 

логіки побудови навчального курсу, спочатку вивчається розділ з теоретичних основ, який 

складається з чотирьох тем, а потім розділ з методичних основ (три теми).  

На основі проведеного аналізу офлайн курсу, було сформовано онлайн-курс 

(дистанційний курс). Для його реалізації використовували такі безкоштовні інструменти 

навчання як LMS Moodle, ePub і PDF, e-mail, Zoom, Viber, Microsoft PowerPoint. 

Розглянувши рекомендації фахівців щодо структурування навчальних курсів в Moodle 

нами було розроблено два дистанційних курси з навчальної дисципліни «Теорія і методика 

спорту вищих досягнень» які відрізнялися за структурою.  

3. З метою надання суб’єктивної оцінки реалізації навчального курсу «Теорія і методика 

спорту вищих досягнень» в системі Moodle Сумського державного педагогічного університету 

імені А.°С. Макаренка було проведено опитування студентів і експертів стосовно якості 

викладання курсу, задоволеності курсом і його корисності для студентів. Відповідно 

отриманим результатам структура курсу в системі Moodle, яка для студентів виявилася більш 

зручною має складатися з загального блоку, тематичних блоків з окремими видами навчальної 

діяльності в кожному блоці (лекції, практичні, самостійна робота тощо), блок підсумкового 

контролю. Під час обговорення у фокус-групах студенти пояснювали свій вибір тим, що 

простіше вивчати тему коли всі матеріали за даною темою подані в одному блоці і не виникає 

необхідності шукати необхідні лекції, або літературу в різних блоках. 

Високо оцінили студенти зрозумілість і корисність лекційних онлайн-матеріалів і 

наданих інформаційних джерел і літератури. Для 14°% студентів виявилися дещо не 

зрозумілими, і такими які потребують вдосконалення, практичні завдання курсу.  

91°% здобувачів оцінили загальний зміст курсу на добре і відмінно. Також високо оцінили 

своєчасність реакції викладача курсу на оцінку завдань курсу та спілкування з викладачем 

курсу під час навчання. 

Інструментами, які найбільше оцінили та сподобалися студентам були PDF, Zoom, Viber, 

Microsoft PowerPoint. Причини, чому вони віддали перевагу цим інструментам, полягали в 

тому, що ними було легко користуватися. Студентам сподобався Viber, оскільки він дозволяв 

їм брати участь у постійному діалозі та постійному спілкуванні з викладачем та 

одногрупниками. Студенти також підтвердили, що їм подобаються ці інструменти, тому що 

вони легко доступні як на планшетах чи комп’ютерах, так і на мобільних телефонах. 

Студенти дали загальну дуже позитивну оцінку змісту курсу, зазначивши, що вивчення 

навчального курсу «Теорія і методика спорту вищих досягнень», навіть в онлайн-режимі, 

дозволило їм усвідомити приховані проблеми щодо спорту вищих досягнень. В межах роботи 

фокус-груп ми виявили, що курс розвинув у студентів критичне ставлення до спорту вищих 
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досягнень та надав їм альтернативні погляди стосовно організаційних і управлінських аспектів 

спорту. 
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ШВИДКІСНО-СИЛОВА ПІДГОТОВКА ЮНИХ БОРЦІВ-ДЗЮДОЇСТІВ 
 

SPEED AND STRENGTH TRAINING OF YOUNG JUDO WRESTLERS 
 

Обґрунтування актуальності проблеми. Аналіз актуальних досліджень із даної 

теми. Сучасна тенденція до інтенсифікації тренувального процесу у боротьбі, крім загального 

збільшення конкурентності у спорті, пов’язана із прагненням міжнародної федерації боротьби 

(FILA) підвищити видовищність борцівських поєдинків. З цією метою змінено тривалість 

змагальних сутичок і тривалість турнірів, а практику суддівства зорієнтовано на стимуляцію 

активності борців разом зі збільшенням кількості технічних прийомів (A.°A. Новиков, 

О.°П. Юшков, П. Райко, Г.°С. Туманян). 

Спортивна боротьба на сучасному етапі її розвитку відзначається високими вимогами до 

різних сторін підготовки спортсменів. Багато фахівців (В.°В. Кузнецов, Б.°M. Рыбалко, 

Г.°С. Туманян, О.°О. Семкин, С.°С. Лещенко) уважають, що фізична, психологічна і 

теоретична підготовка борців виявляється в їх технічних діях, від ступеня досконалості яких 

залежить успіх виступу спортсменів у змаганнях, як остаточний підсумок. 

Дослідження провідних учених (Е.°М. Чумаков, Ю.°О. Юхно, А.°Г. Семенов, 

M.°B. Прохорова, Д.°А. Завьялов, A.°B. Соловей) засвідчують, що у спортивному тренуванні 

борців значне місце посідає фізична підготовка. Вона передбачає розвиток і вдосконалювання 

рухових якостей (сили, швидкості, витривалості, спритності, гнучкості і координації), 

підвищення функціональних можливостей серцево-судинної і дихальної систем у борців. 

Нині борцівський поєдинок кваліфікованих спортсменів став високоінтенсивним видом 

змагальної діяльності, який за рівнем вимог і можливостями організму наближається до 

деяких подібних за тривалістю видів змагань у циклічних видах спорту з високим силовим і 

швидкісно-силовим компонентом роботи (В. Шиян, Т. Барна, Т. Фодор, І. Малинский). 

У спортивній боротьбі сутички спортсменів вирізняються за характером рухів. Вони 

бувають як власне силовими, так і швидкісно-силовими. Дослідження останніх років доводять, 

що поряд із найважливішими характеристиками спеціальної фізичної підготовленості борців 

усе більшого значення набуває їх швидкісно-силова підготовленість (В.°M. Платонов, 

Б.°К. Каражанов, Г.°П. Пархомович, А.°Н. Семенов). 

Швидкісно-силові рухи характерні для атакуючих дій, коли спортсмени намагаються 

поєднати високу швидкість скорочення м’язів з їх великим напруженням. Багато вчених 

(В.°Г. Пашинцев, А.°Г. Станков, A.°B. Соловей) надають великого значення здатності 

спортсменів розвинути максимальні м’язові зусилля у найкоротший час, одночасно 

зберігаючи координаційну структуру дії, що виконується. 

Завдання розробки засобів і методів ефективного вдосконалення швидкісно-силових 

якостей є надзвичайно актуальним для сучасної боротьби. Його успішне розв’язання, на думку 

тренерів, дозволить використати значні резерви навчально-тренувального процесу і піднести 

на якісно новий рівень теорію та практику цього виду спорту. 

Сьогодні, коли спорт досяг свого високого ступеня розвитку, коли можливості людини 

доходять до максимуму, подальше покращання результатів неможливе без застосування 

сучасних приладів й апаратури, а також інших систем і методів контролю. Ефективність 

процесу підготовки спортсмена в сучасних умовах багато в чому зумовлена використанням 

засобів і методів контролю як інструменту управління, що дозволяють здійснювати зворотні 

зв’язки між тренером і спортсменом, і на цій основі підвищувати рівень управлінських рішень 

під час підготовки тих, хто займається єдиноборством. 

Контроль необхідний для оптимізації процесу підготовки і змагальної діяльності 

спортсменів на основі об’єктивної оцінки різних сторін їх підготовки. Ця мета реалізується 

шляхом вирішення багатообразних конкретних завдань, пов’язаних з оцінкою стану 

спортсменів, рівня їх підготовки, виконання методів підготовки, ефективності змагальної 

діяльності. 

Мета дослідження − дослідити засоби і методи швидкісно-силової підготовки юних 

дзюдоїстів у підготовчому та передзмагальному періодах. 



340 

Завдання дослідження: 

1. Визначити загальнотеоретичні положення фізичної підготовки дзюдоїстів. 

2. З’ясувати місце швидкісно-силової підготовки у фізичній підготовці борця. 

3. Класифікувати види метрологічного контролю фізичних здібностей борця. 

4. Дослідити вплив комплексів швидкісно-силових вправ концентрованого характеру на 

рівень спеціальної підготовленості юних дзюдоїстів. 

Результати дослідження. Фізична підготовка спрямована на зміцнення здоров’я, 

досягнення певного рівня фізичного розвитку, виховання фізичної якості. Фізичну підготовку 

поділяють на загальну і спеціальну. 

Мета загальної фізичної підготовки – досягнення високої працездатності, гарної 

координації діяльності органів і систем організму, гармонійного розвитку спортсмена. 

Засобами загальної фізичної підготовки є вправи, що найбільш загально впливають на 

організм (ходьба, біг, плавання, ходьба на лижах, спортивні ігри, загальнорозвиваюча 

гімнастика, вправи з обтяженням тощо). З метою підвищення загальної фізичної 

підготовленості можуть використовуватись вправи з боротьби (Бойченко, 2007). 

Високий рівень загальної фізичної підготовленості дає змогу максимально проявляти 

набуті фізичні якості під час виконання вправ спеціальної підготовки. Загальна фізична 

підготовка всебічно розширює функціональні можливості спортсмена, дозволяє збільшувати 

навантаження, сприяє зростанню спортивних результатів. 

Спеціальна фізична підготовка борця спрямована на розвиток фізичних якостей, що 

проявляються під час виконання специфічних для боротьби дій. Вона використовується як 

складова частина навчально-тренувального процесу на всіх етапах навчальної і тренувальної 

роботи, включаючи змагальну (Алабін, Слабін, 2001). 

Спеціальна силова підготовка борця відрізняється від силової підготовки спортсмена з 

інших видів спорту. Те саме стосується й інших якостей. 

Основними засобами виховання спеціальних якостей борця є вправи, пов’язані з 

оволодінням і вдосконаленням техніки, а також сутички різної спрямованості. Сьогодні 

накопичений великий досвід щодо застосування спеціальних вправ, які за своїм характером 

якнайповніше відображають специфіку роботи нервово-м’язового апарату і всіх систем 

організму борця під час сутички і прискорюють розвиток його спеціальних якостей і навичок. 

У більшості випадків спеціальні вправи – окремі елементи техніки або прийоми, які 

борець виконує самостійно, із тренувальним чучелом і з партнером. 

Правильно добираючи спеціальні вправи для борців різної підготовленості і віку, тренер 

тим самим більш успішно вирішує навчальні завдання. Молодим борцям вони допомагають 

швидше освоїти складні прийоми боротьби, а борцям старших розрядів – їх удосконалювати. 

Перевага спеціальних вправ полягає в тому, що вони, вирішуючи завдання спеціальної 

фізичної підготовки борця, сприяють оволодінню технікою боротьби. 

Під час виконання спеціальних вправ необхідно пам’ятати, що: 

а) будь-який елемент техніки, що входить до спеціальної вправи, насамперед повинен 

бути вивчений абсолютно точно, тобто в його найбільш раціональній структурі; 

б) точність виконання елементів техніки, що входять до будь-якої спеціальної вправи, за 

жодних обставин не повинна порушуватися, а ті з них, які спрямовані на розвиток швидкості, 

повинні виконуватися у максимально швидкому темпі. 

Засобами спеціальної підготовки є вправи на виконання фрагментів боротьби, 

спрямовані на підвищення можливостей тих, хто займається, з метою проведення окремих 

спеціальних дій борця. 

Зовнішня схожість вправ спеціальної підготовки з елементами боротьби ще не гарантує 

успішного її використання. Правильність використання вправ перевіряється під час 

проведення прийомів у процесі тренування, особливо у змаганнях. Тому спеціальну 

підготовку краще здійснювати у безпосередньому зв’язку з результатами тих, хто займається, 

показаними під час тренувань і змагань. 
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Участь у змаганнях сприяє вибору правильного напрямку у використанні засобів 

спеціальної підготовки. З цією метою організуються спеціальні контрольні змагання з дзюдо. 

Спеціальна підготовка у безпосередньому методичному зв’язку зі змаганнями на 

визначених етапах стає змагальною підготовкою. Вона сприяє кращому вирішенню завдань 

тактичної і морально-вольової підготовки тих, хто займається (Бойченко, Станкевич, & 

Дрозд, 2014). 

Для досягнення високих стабільних результатів у дзюдо необхідно бути всебічно і 

фізично розвиненим спортсменом. Важко виділити певну фізичну якість як основну під час 

занять боротьбою. Будь-яка з них може виявитись вирішальною, адже необхідність проявити 

певні якості визначається не лише умовами ведення сутички, технічної і тактичної 

підготовленості дзюдоїста, але й значною мірою діями дуже різних за своїми індивідуальними 

особливостями суперників. Щоб успішно вести поєдинок із суперником, який відзначається 

витривалістю і вміло користується високим темпом у сутичці, борцю потрібно самому мати 

добре розвинену витривалість тощо. 

Під час проведення багатьох досліджень було встановлено, що у дзюдоїстів кращі 

показники фізичної підготовки порівняно із неспортсменами і більш комплексний розвиток 

усіх якостей порівняно зі спортсменами інших спеціалізацій. 

Відомо, що всі якості спортсмена обмежено взаємопов’язані між собою: удосконалення 

одних сприяє кращому виявленню інших (Бойченко, Чоботько, 2019). 

Не можна, наприклад, успішно розвивати швидкість, не працюючи одночасно над 

збільшенням сили. Один і той самий борець за інших рівних умов швидше виконає кидок 

суперника легшого за вагою, ніж більш важкого, оскільки під час проведення кидка більш 

важкого суперника потрібно більше затратити сили. Чим сильніший буде борець, тим він 

зможе краще проявити швидкісну якість. Спритний борець, добре координуючи свої рухи, 

проявляє свої фізичні зусилля у потрібний момент і в потрібному напрямку, завдяки чому 

збільшує силове навантаження на суперника. За інших рівних умов він більш тривалий час діє 

в сутичці, не знижуючи рівня своїх фізичних якостей. У боротьбі всі фізичні якості 

проявляються в комплексі (швидкісна витривалість, швидкісно-силова якість тощо). 

Тому необхідно весь час намагатися розвивати всі якості, підвищувати функціональні 

можливості організму: приділяти у процесі вдосконалення особливу увагу якості, яка у борця 

розвинена слабше. Розвиток фізичних можливостей повинен відбуватися в їх конкретній 

спрямованості. 

Сила, швидкість, витривалість, спритність, гнучкість розвиваються безпосередньо на 

заняттях із дзюдо. Шляхом виконання основних і спеціальних вправ борець розвиває необхідні 

йому фізичні якості. Водночас більш повноцінне й успішне розв’язання завдання з розвитку 

рухових якостей стає можливим лише за умови всебічного впливу на організм різноманітних 

гімнастичних вправ та вправ з інших видів спорту (Гаврилюк, 2015). 

Використовуючи широкий спектр засобів загальнорозвиваючих вправ (ЗРВ), одночасно 

необхідно пам’ятати, що не всі ЗРВ будуть ефективно і повноцінно впливати на розвиток 

фізичних якостей, потрібних дзюдоїсту. Тому з усієї різноманітності засобів загальнофізичної 

підготовки потрібно використовувати лише ті, які найбільше забезпечують спеціалізацію у 

дзюдо. 

Лише за умови правильного співвідношення спеціальних і допоміжних засобів фізичної 

підготовки з основними вправами боротьби (сутичками) можна домогтися потрібних 

результатів з розвитку фізичних можливостей. 

Під час роботи над удосконаленням фізичних можливостей чільне місце посідає 

правильне дозування вправ. Дозування встановлюється залежно від індивідуальних 

можливостей і рівня підготовленості, а також з урахуванням характеру вправ й умов, в яких 

проходить їх виконання. 

Темп, амплітуда, вага обтяження повинні збільшуватись поступово, у процесі виконання 

вправ. Інакше це може завдати шкоди організму, викликати больові відчуття у м’язах 

(Демінський, 2001). 
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Під час виконання вправ не потрібно затримувати дихання (виняток становлять лише 

вправи, які виконуються з максимальним напруженням). Потрібно намагатися дихати глибоко 

і ритмічно, правильно поєднуючи вдих і видих з виконанням окремих елементів.  

Вправи, спрямовані на розвиток фізичних якостей, борець виконує під час ранкової 

розминки, на заняттях з боротьби і на спеціально організованих заняттях. 

Традиційно в тижневому циклі кожен день тренування має свою основну спрямованість 

у вирішенні завдань фізичної підготовки. При цьому ця спрямованість чергується так, щоб 

день переважної роботи на швидкість йшов після дня активного відпочинку і дня роботи з 

малим або середнім навантаженням. 

Методи та організація дослідження. Під час вирішення поставлених у роботі завдань 

застосовувалися такі методи дослідження: 

– теоретичний аналіз й узагальнення науково-методичної літератури; 

– педагогічне спостереження і хронометраж; 

– педагогічний експеримент; 

– методи тестування швидкісно-силової підготовленості дзюдоїстів; 

– методи математичної статистики. 

Педагогічний експеримент проводився в реальних умовах навчально-тренувального 

процесу юних спортсменів із жовтня 2020 року по травень 2021 року на базі ДЮСШ м. Глухів. 

Для проведення експерименту нами були відібрані за показниками швидкісно-силової 

підготовки, антропометричними та віковими даними, спортивною кваліфікацією 16 юних 

дзюдоїстів 14-15 років, які тренуються у ДЮСШ м. Глухів. 

Ці спортсмени увійшли до складу експериментальної групи (8 чоловік) та контрольної 

групи (8 чоловік). За рівнем швидкісно-силової підготовки перед початком експерименту 

групи були визначені як тотожні. 

Педагогічний експеримент проходив у спортивному залі та на спортивному майданчику. 

Тестування у групах здійснювалося на початку та наприкінці експерименту. Виконанню тестів 

передувала спеціальна розминка з підготовчими вправами. 

Основні дослідження проводилися у три етапи:  

На першому етапі (з 8 вересня по 8 жовтня 2020 року) досліджувалися вихідні показники 

рівня швидкісно-силової підготовки спортсменів, добирався контингент досліджуваних, 

коригувалася методика проведення дослідження. 

На другому етапі (з 8 жовтня 2020 року по 8 травня 2021 року) відбувалось 

запровадження до тренувального процесу експериментальної групи розробленої програми 

швидкісно-силової підготовки та за допомогою тестування оцінювання її ефективності.  

На третьому етапі (з 8 травня по 8 червня 2021 року) аналізувалися результати 

дослідження. 

Спортсмени, які входили до контрольної групи, займалися фізичною підготовкою за 

звичним графіком тренувань. Комплекси швидкісно-силових вправ, що рекомендовано для 

підвищення рівня спеціальної підготовленості дзюдоїстів, використовувалися рівномірно 

протягом усього підготовчого періоду. 

Розроблена програма педагогічного дослідження передбачала етапи експерименту, його 

зміст і порядок, спрямовані на реалізацію поставленої мети – розвиток швидкісно-силових 

здібностей дзюдоїстів на етапі поглибленої спеціалізації. 

Методи тестування застосовувалися для визначення рівня швидкісно-силової готовності 

дзюдоїстів, яка вдосконалювалася під час занять з фізичної підготовки. 

Головним критерієм добору контрольних вправ була їх адекватність діям борців під час 

тренувань, а також простота їх виконання. Відповідність вибраних тестів способам розвитку 

швидкісно-силових здібностей сприяла упровадженню їх у тренувальний процес 

досліджуваної групи без істотних перешкод. 

Спортсмени, які входили до експериментальної групи, виконували комплекси 

швидкісно-силових вправ, які становили двотижневу програму концентрованого характеру. 
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Для виявлення швидкісно-силових якостей борців відповідно до рекомендацій було 

вибрано сім тестів: 

1) біг на 10 м з високого старту – показує рівень розвитку стартової сили атлета; 

2) біг на 20 м з ходу – визначає швидкісні здібності спортсменів; 

3) човниковий біг на 60 м – показує рівень швидкісно-силової витривалості юних борців 

(10 м – 10 м – 20 м – 20 м); 

4) стрибок у довжину з місця – показник вибухової сили ніг спортсмена; 

5) підйом штанги на груди – визначає вибухову силу м’язів нижніх кінцівок і спини 

атлета; 

6) кидок набивного м’яча – визначає вибухову силу м’язів верхніх кінцівок; 

7) лазіння по вертикальному канату без застосування ніг – показує рівень швидкісно-

силових якостей верхніх кінцівок. 

На попередньому етапі було розроблено стратегію дослідження, вивчалася та 

аналізувалася науково-методична література, визначалася мета, предмет та об’єкт 

дослідження, конкретизувалися завдання. Розроблені зміст і програма дослідження 

передбачали його основні етапи, порядок та організацію, які сприяли реалізації поставленої 

мети, тобто розвитку швидкісних та силових здібностей дзюдоїстів. 

На основному етапі був здійснений аналіз швидкісної та силової підготовки юних 

дзюдоїстів досліджуваного віку. Розроблена та скоригована методика дослідження, 

відбувалися обстеження експериментальної групи. 

Усі дослідження проводилися в умовах тренувального процесу на етапах базової та 

передзмагальної підготовки і виконувалися як відкритий експеримент. 

Зміст, засоби і методи вдосконалення швидкісно-силових здібностей юних 

дзюдоїстів.  

Під час багаторічної підготовки від початківців до майстрів екстра-класу борці проходять 

три етапи: етап вивчення, етап оволодіння, або засвоєння, та етап удосконалення спортивної 

майстерності. При цьому кожен із перерахованих етапів має суворо визначену методичну 

специфіку щодо питань технічної, тактичної, фізичної і психологічної підготовки. Звичайно, 

що все це потрібно розвивати гармонійно, проте основне місце посідає фізична підготовка. 

Також варто зауважити, що фізична підготовка поділяється на загальнофізичну і 

спеціальнофізичну підготовки, основу підготовки борця високого класу становить 

спеціальнофізична підготовка, тоді як загальнофізичній підготовці приділяють значну увагу 

лише на початкових етапах підготовки юних спортсменів та підлітків (Ермаков, 2010). 

Швидкісно-силова і спеціальна швидкісно-силова підготовки – основні компоненти 

фізичної підготовки борця. Для формування борця високого класу в сучасній боротьбі 

першочергове значення має швидкість виконання прийомів і сила борця. Від рівня розвитку 

швидкісно-силових якостей залежить ефективність технічних прийомів й успішність виступів 

на змаганнях. Розвиток сили і швидкості завжди допомагали зростанню спортивної 

майстерності. Зменшення часу ведення сутички на змаганнях різко змінило стиль ведення 

боротьби. На сучасному етапі боротьбу потрібно вести у максимальному темпі від початку і 

до кінця сутички. 

Успішність використання борцем прийомів нападу, захисту і контрприйомів залежить не 

лише від уміння виконувати прийоми, але й від здатності швидко реагувати на обставини, які 

швидко і безперервно змінюються. Дії борця на килимі повинні відзначатися точністю 

виконання прийомів нападу і захисту. Без повної цілеспрямованості і точності виконання вони 

будуть неорганізованими і хаотичними. Точне виконання прийомів залежить не лише від 

техніки, але й від того, як швидко борець помічає помилки суперника, наскільки він точно і 

своєчасно на них реагує і вибирає потрібне положення для прийому, не даючи супернику часу 

для того, щоб змінити обставини. Якщо борець постійно запізнюється з виконанням прийому, 

або певної захисної дії, то це означає, що у нього швидкісно-силова підготовленість 

знаходиться не на належному рівні. Швидкість, сила і точність реакцій дуже добре 
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вдосконалюються під час довільної сутички. Проте для кращого їх розвитку застосовують 

спеціальні вправи (Кутек, Кучерук, 2014). 

Особливо велику роль у боротьбі відіграє елемент винахідливості, оскільки довільна 

сутичка створює швидкі і неочікувані динамічні ситуації, які потребують швидкої реакції. 

Оскільки для вдалого виконання прийому найбільш важливий момент несподіванки, борець, 

який володіє швидкісно-силовою якістю, з успіхом виконує прийоми або сприятливо виходить 

із важкого положення. 

Ураховуючи вищезазначене, ставляться нові вимоги до підготовки борців у методиці 

розвитку сили і швидкості. У зв’язку з цим потрібно переглянути навчальний процес розвитку 

цих якостей, щоб наблизити їх до специфіки сучасної боротьби. Необхідно також навчання 

технічних дій і розвиток фізичних якостей зробити єдиним, нерозривним навчальним 

процесом. На всіх заняттях з удосконалення техніки і тактики боротьби приділяти увагу 

розвитку швидкості і сили залежно від структури руху, що вивчається на певному занятті. 

Практика засвідчує, що можна швидко бігати, піднімати велику вагу, бути сильним, 

проте погано боротися, якщо сила і швидкість не будуть використані в умовах боротьби. 

Закладений фундамент загальнофізичного розвитку повинен увесь час спрямовуватися у 

потрібне річище, щоб ці якості проявлялися в умовах боротьби, щоб борець зумів 

сконцентрувати всі свої зусилля лише на виконанні технічних дій, які він удосконалює. Під 

час такого тренування борець буде виробляти і закріплювати стійку навичку і розвивати 

фізичні якості. Тут потрібно звернути увагу на розвиток вольових якостей – на докладання 

зусиль у момент виконання технічних дій. У процесі тренувань повинно бути намагання до 

розвитку швидкості рухів з відповідними зусиллями (Платонов, 2015). 

Якщо у техніко-тактичному аспекті перевага вітчизняних спортсменів не викликає 

сумніву, то їх функціональна і фізична підготовленість залишають бажати кращого. Зарубіжні 

борці завдяки високим швидкісно-силовим якостям і витривалості досягають видатних 

результатів. 

Засоби тренування поділяються на групи залежно від ступеня впливу на загальну і 

спеціальну підготовленість спортсмена. Усі вправи, у свою чергу, поділяються на 

загальнопідготовчі (ЗПВ), спеціальнопідготовчі (СПВ) і змагальні (ЗВ). Водночас на практиці 

іноді дуже важко визначити, яка частина виконаної роботи спрямована на вдосконалювання 

певної сторони підготовленості спортсмена, тому що більшість засобів тренування впливає на 

підготовленість борця комплексно і одні й ті самі вправи можна віднести або до групи засобів 

СП, або до групи засобів ЗФВ. 

Установлено, що високий рівень функціональних можливостей, досягнутий шляхом 

використання засобів ЗФВ (біг, що моделює змагальну сутичку), не завжди вдається 

реалізувати у специфічних умовах спортивної боротьби. Це явище відоме в літературі як 

негативне «перенесення» тренованості, коли вдосконалювання фізичних якостей в одному 

виді діяльності негативно впливає на підготовленість спортсмена в обраному виді. 

Відносити тренувальні вправи до певної групи (ЗПВ, СПВ, ЗВ) необхідно з урахуванням 

однієї, найбільш істотної, ознаки, а не кількох. Основних ознак класифікації тренувальних 

засобів чотири: 

– спеціалізованість, тобто міра подібності тренувального засобу із змагальною вправою 

(специфічне і неспецифічне навантаження); 

– спрямованість, що виявляється у впливі тренувальної вправи на розвиток певної 

рухової (аеробна, змішана, анаеробна гліколітична й алактатна, анаболічна); 

– координаційна складність, що впливає на тренувальний ефект (підвищена, середня, 

мала); 

– величина впливу на організм спортсмена (максимальна, велика, середня, мала). 

Критерії специфічності тренувальних вправ свого часу розробив І.°П. Ратов. На перше 

місце за значущістю він поставив ритмічну структуру рухів, далі спрямованість зусиль, а потім 

величину зусиль, що може більш значно варіювати. 
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На сьогодні спостерігається тенденція до перегляду традиційних поглядів на структуру 

тренувальних засобів у спортивній боротьбі. Тому виникає необхідність науково обґрунтувати 

раціональну структуру засобів як загальнорозвиваючих, так і спеціальних.  

З метою вироблення єдиного підходу до аналізу тренувальних навантажень 

рекомендується керуватися визначеною класифікацією тренувальних засобів, придатною як 

для індивідуального, так і для групового врахування цих засобів. 

За основу розподілу тренувальних засобів приймається відповідність рухової структури 

вправи руховій структурі, властивій змагальній діяльності. Так, В.°А. Нікулічев пропонує таку 

класифікацію цих засобів. 

1. Змагальні вправи: 

а) сутички за завданням – поєдинки, що проводяться коловим або інтервальним методом, 

моделюють окремі фрагменти змагальної сутички (тривалість виконання окремих сутичок 

від 20 с до 3 хв); 

б) спеціальні тести з кидками манекена – тести, що моделюють змагальну сутичку або 

окремі її частини: вісім кидків прогином у максимально швидкому темпі, 3- і 6-хвилинні тести 

(п’ять кидків за 40 с, потім вісім кидків у максимально швидкому темпі з подальшим 

повторенням цієї серії 3 і 6 разів), спеціальне колове тренування з гімнастичними і 

спеціальними статистичними і динамічними вправами як фон, потім вісім кидків манекена у 

максимально швидкому темпі з подальшим повторенням шести серій у два кола; 

в) навчально-тренувальні сутички у стійці і партері – поєдинки, що відрізняються від 

змагальних тимчасовим режимом, кількістю пар, які одночасно борються на килимі (виграні 

бали при цьому не фіксуються); 

г) тренувальні і контрольні сутички, проведені у повній відповідності до правил змагань 

(«чистий» час, наявність арбітра, запис виграних балів тощо). 

2. Спеціальнопідготовчі вправи. До спеціально-підготовчих вправ належать такі, що за 

характером і структурою рухів мають велику подібність з технічними і тактичними діями у 

боротьбі. Усі ці вправи можуть виконуватися без приладів, з приладами, за участі партнера: 

а) спеціальні вправи (розминка на килимі) – комплекс вправ, що моделюють розминку 

перед змагальним поєдинком (біг із прискоренням – 3 хв, акробатика – 1 хв, «в’язання» рук – 

2 хв, «швунги» – 2 хв, «вертушка» – 2 хв, партер – 2 хв, міст – 1 хв); 

б) імітація ТТД поза килимом – комплекс ТТД, що виконується звичайно у ранковий час 

(боротьба на руках, «швунги», переводи, «хрест», індивідуальні прийоми); 

в) ТТД у стійці, що включають: 

– «стартові» прийоми (технічні дії, що виконуються переважно на початку змагальної 

сутички: «в’язання» рук, входи в захвати, переводи тощо); 

– техніко-тактичний комплекс – набір комбінацій з певних захватів, дії в яких 

визначаються захистом супротивника в модельованих ситуаціях середини або закінчення 

сутички (атака – захист – атака тощо); 

– індивідуальні прийоми – технічні дії, починаючи які борець домагається перемоги або 

завершує серію атак (улюблені і «коронні» прийоми); 

г) ТТД у партері – технічні дії, які виконуються за різного опору з указаного захвату 

(переворот накатом, «задній пояс» та ін.); 

д) ТТД на мосту – вправи для вдосконалювання вміння борця діяти у небезпечному 

положенні (дожимання і виходи з моста після кидка, забігання, перевороти, вправи на мосту з 

гирею тощо); 

е) спеціальні швидкісно-силові вправи традиційні і спрямованого впливу. До групи 

традиційних входять вправи з партнером, які виконуються методом повтору («задній пояс», 

«зворотний пояс», пронесення партнера через килим і потім кидок тощо). Вправи 

спрямованого впливу – це моделювання змагальної діяльності на основі однієї або кількох 

перерахованих ознак специфічності вправи (ритм, напрямок, тривалість впливу та ін.). Отже, 

до групи вправ спрямованого впливу входять вправи (з партнером або манекеном), що за 
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ритмом і напрямком зусиль відповідають змагальній діяльності і виконуються в умовах 

колового тренування. 

Спеціальні вправи з виконанням прийомів складаються з імітаційних вправ і вправ, які 

виконуються з партнерами. Імітаційні вправи дозволяють покращити не лише техніку, але й 

збільшують швидкість, розвивають силу, спритність, гнучкість і витривалість за рахунок того, 

що імітаційні вправи виконуються без приладів і з приладами (борцовським манекеном чи 

мішком). Наприклад, імітуючи елемент кидка прогином – відрив важкого манекена від 

килима, підбивання і скручування, борець крім одночасного вдосконалення техніки і розвитку 

сили м’язів ніг і спини підвищує швидкість виконання цих елементів. 

Імітаційні вправи без приладів рекомендується виконувати лише після того, як борець 

добре засвоїв технічну структуру цього прийому, правильно і чітко уявляє його виконання. 

Вправи з імітацією прийомів із приладами особливо добре виконувати для багаторазових 

повторювань кидків, адже не завжди вдається підібрати для цієї мети партнера. Залежно від 

етапу, завдань тренування, можна змінювати умови та інтенсивність вправ, тим самим 

змінюючи вплив вправ на організм спортсмена. Проте не потрібно надмірно захоплюватися 

відпрацюванням прийомів з манекеном. Необхідно пам’ятати, що структура прийому під час 

виконання його з манекеном і з партнером не однакова, завжди є різниця в деталях прийому і 

психологічній налаштованості борця. 

На відміну від вправ з манекеном, вправи з партнером дають змогу більш тонко відчути 

всі деталі технічної чи тактичної дії, яку виконують, краще дозволяють добитися чіткого, з 

максимальною швидкістю, виконання прийому. Проте це вдається лише за правильної 

поведінки партнера: коли він точно відтворює задану ситуацію і кожен раз здійснює 

необхідний у певний момент рівень опору. Залежно від завдання, поставленого перед 

спортсменом, партнер може опиратися слабо, у півсили, або у повний опір. Виконання вправ 

за абсолютної відсутності опору може розвивати швидкість виконання прийому, але й може 

завдати шкоди, оскільки спричинено неправильне виконання структури прийому. Під час 

удосконалення швидкісно-силових якостей потрібно зумовлювати опір партнера 

(Чоботько, 2018). 

3. Загальнопідготовчі вправи: 

а) ЗРВ зміцнюють здоров’я, підвищують загальну працездатність, покращують 

усебічний фізичний розвиток борця, збільшують функціональні можливості його організму і 

розширюють запас рухових навичок. Вправи з цієї групи сприяють також більш повноцінному 

розвитку спеціальних фізичних якостей, потрібних кожному борцю, і швидкому відновленню 

після важких тренувальних занять. 

До ЗРВ відноситься (розминка перед заняттям із ЗФП) комплекс вправ, що готують борця 

до тренувального заняття поза килимом (біг – 2 хв, гімнастичні вправи – 3 хв, баскетбол – 5 хв 

тощо); 

б) ранкова пробіжка – помірний біг по стадіону під час зарядки (1,2-1,6 км); 

в) загальні швидкісно-силові вправи: традиційні і спрямованого впливу. До групи 

традиційних вправ входять вправи з інших видів спорту, які виконуються методом повтору 

(вправи зі штангою, стрибки, метання, підтягування, вправи зі скакалкою тощо). 

До групи вправ спрямованого впливу входять вправи з інших видів спорту, які 

виконуються в умовах колового тренування в інтервалі одного або двох періодів змагальної 

сутички, а кінематика рухів моделює окремі дії борця (вправи зі штангою, віджимання, 

підтягування, вправи на канаті, стрибки тощо); 

г) бігові вправи (крос і біг спрямованого впливу). Біг спрямованого впливу – це біг, що 

моделює змагальну сутичку (за тривалістю, послідовністю коротких і затяжних спуртів тощо); 

д) додаткові циклічні вправи, що ґрунтуються на принципі змагання, під час виконання 

яких звичайно ставиться мета досягти певного результату (ходьба в гору, плавання, лижі 

тощо); 

е) спортивні ігри із середнім і малим навантаженням (футбол, рухливі ігри тощо) та із 

середнім і великим навантаженням (баскетбол, гандбол, регбі та ін.). 
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Борець повинен бути фізично сильним, володіти силою в поєднанні зі швидкістю і вміти 

застосувати максимальні зусилля у будь-який з моментів протягом усієї сутички, а інколи і 

кількох, де потрібно підняти суперника, який опирається, і провести визначений прийом, 

збільшити темп сутички і фізичного навантаження. Виходячи з цього, методика розвитку 

швидкісно-силових якостей борця поєднується з розвитком сили. Вправи для розвитку сили 

потрібно проводити так, щоб вони здебільшого мали схожість зі структурою рухів самої 

боротьби, тоді одночасно з розвитком сили буде вдосконалюватися техніка та інші необхідні 

якості. Наприклад, для розвитку швидкісно-силових якостей можна рекомендувати такі 

вправи. 

Вправи для розвитку сили ніг полягають у тому, що потрібно займатися бігом; ходьбою 

під гору або вниз; ходьбою по східцях, тримаючи на спині вантаж (партнера або інше 

обтяження); виконувати стрибки у довжину і у висоту з місця; потрібно виконувати 

присідання з партнером на спині; здійснювати походи, а також пробіжки по піщаній 

місцевості; брати участь у кросах та спортивних іграх. 

Для розвитку сили тулуба потрібно виконувати вправи з гантелями і гирями (колові 

рухи); вправи зі штангою (нахили); нахили з партнером на спині; піднімання партнера 

захватом за пояс; виконувати кидки прогином тягарів (гир, каменів); боротися з різними 

партнерами за зростом та ваговою категорією, у партері і стійці; виконувати вправи на 

борцовському мості з обтяженням і без нього. 

Для розвитку сили рук застосовуються такі вправи: боротьба у стійці на захватах; 

боротьба у партері за завданням; застосування ключів і важелів; підтягування і підйом силою 

на перекладині та кільцях; лазіння по канату і жердині; вправи на гімнастичних приладах 

(бруси, перекладина, кінь з ручками, кільця); вправи із силовими еспандерами. Усі ці вправи 

повинні чергуватися з елементами боротьби. 

Вибір величини опору під час розвитку сили є одним з головних питань методики. 

Практичний досвід засвідчує, що спроби тренувати м’язову силу, не використовуючи 

максимальних силових навантажень, є неефективними, а за умови поєднання цих вправ з 

високою інтенсивністю силові показники і показники майстерності борця збільшуються.  

Багатогранність вимог до швидкісно-силових дій м’язів потребує спеціальних методів їх 

розвитку та параметрів оцінки їх функціонування. 

Існує три основних методи, які використовуються залежно від функціонального стану 

спортсмена: метод повторень, метод «до відказу», метод максимальних зусиль. Різниця між 

ними полягає у величині подолання опору, к кількості повторень вправи за одну серію, у 

кількості серій, а також у часі й характері відпочинку між серіями. 

Метод повторень характеризується повторенням фізичних вправ з однаковою 

потужністю, характером і довжиною інтервалів відпочинку. Найбільш типовий спосіб 

тренувань – однакові рухи за умови залучення до роботи значних м’язових груп. Величина 

зусиль 50–60°% від максимального рівня показує ту вагу у вправах зі штангою або ту кількість 

разів виконання силових вправ, які спортсмен може виконати за один підхід. Наприклад, якщо 

спортсмен може за один підхід підняти максимальну для нього вагу 100 кг, то «робочою» 

вагою його тренувань буде 50–60-кілограмова штанга. 

Метод «до відказу» використовується в першу чергу з метою збільшення мускульної 

маси та її зміцнення. Найбільш ефективні останні повторення, коли після багаторазового 

безупинного виконання вправ в організмі настає втома. Протидія їй стає для організму 

максимальним фізіологічним подразником, що обумовлює розвиток м’язової сили. Метод «до 

відказу» має різні варіанти повторення у підходах. Існує в основному три таких варіанти: 

1) виконання вправ в одному підході «до відказу»; 

2) лише в останніх підходах вправа виконується «до відказу»; 

3) кількість підходів також «до відказу». 

Найбільш ефективним є третій варіант. Але в деяких випадках (за обмеження часу, 

слабкої фізичної підготовки спортсмена тощо) можливе застосування 1 і 2 варіантів. 

Обов’язковим для всіх варіантів цього методу є робота з відповідно великим опором                
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(70-80°% від максимального рівня). Вправу необхідно припиняти лише тоді, коли 

продовжувати її стає надто важко, хоча з дуже великим зусиллям волі можливо виконати дію.  

Величина зусиль 70-80°% від максимального показує, що вага снаряда під час тренувань 

цим методом повинна бути 70-80°% від максимальної ваги, яку спортсмен може підняти 

одноразово на цьому етапі своєї фізичної підготовки. 

Метод максимальних зусиль характеризується таким виконанням вправ, за яких 

спортсмен виявляє найбільшу силу, на яку він здатен на цьому етапі своєї підготовки. 

Під граничною вагою, на якій ґрунтується метод максимальних зусиль, розуміється 

максимальна тренувальна вага, яку можна підняти без значного емоційного збудження. 

Маючи добрий психологічний настрій, цей результат можна і збільшити. У цьому разі він буде 

справді максимальним, але, як показує досвід, тренування з такою вагою в силових вправах 

виявляється малоефективним. Воно швидко викликає втому. Тому тренування проходить в 

основному з граничною або біляграничною вагою, яку можна підняти без значного емоційного 

збудження 1-2, максимум 3 рази. Вагу, понад граничну тренувальну, використовують інколи: 

здебільшого один раз на тиждень, бажано перед контрольними перевірками. Характеристика 

методів розвитку швидкісно-силових здібностей подано в Таблиці 1. 

 

Таблиця 1. Характеристика методів розвитку швидкісно-силових здібностей 

Назва методу Завдання Величина 

зусиль від 

максимального 

рівня (%) 

Кількість 

повторень 

за один 

підхід 

Кількість 

серій 

Час 

відпочинку 

(хв) 

Повторний 

метод 

1. Удосконалення 

нервово-м’язової 

координації. 

2. Збільшення 

м’язової маси 

50-60 6-10 5-8 2 

Метод «до 

відказу» 

Збільшення м’язової 

маси 

70-80 до 

відказу 

4-6 3 

Метод 

максимальних 

зусиль 

Розвиток здібностей 

проявляти 

максимальну силу 

90-100 1-2 2-3 5-6 

 

Для розуміння організаційних методів силової підготовки необхідно ближче 

ознайомитися з такими термінами, як «повторення», «серія», «комплекс». 

Під терміном «повторення» мається на увазі багаторазове виконання однакових рухів. 

Кілька повторень утворюють «серію». Наприклад, говорять про серію з 3 або 5 повторень. 

Різні вправи, виконані серіями, об’єднуються в «комплекс». «Комплекс» складається  

із 2-4 серій різних вправ, наприклад, «жим лежачи», «підтягування», «присідання», повторені 

у кожній серії по 5 разів. Дві – чотири вправи, використані в «комплексі», повинні 

навантажувати різні м’язові групи. Тому інтервали відпочинку між серіями можуть бути 

відповідно короткими, а інтервали відпочинку між комплексами повинні бути довшими. 

У середньому інтервал відпочинку між серіями не повинен бути коротше ніж 10 с і 

перевищувати 90 с. 

Крім того, для належного врахування індивідуальної функціональної підготовки борців 

14-15 років на етапі поглибленої спеціалізації тренування має здійснюватися за такими 

принципами: 

1. Усі вправи повинні виконуватися технічно правильно, з дотриманням основних 

частин, що забезпечують їм точність виконання. 

2. Кожна серія виконується до втоми. Інтервали відпочинку між серіями повинні бути 

відповідними. 
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3. Збільшення максимальної сили відбудеться тоді, якщо середня маса обтяження 

становитиме 80°% від максимальної. Визначати масу обтяження необхідно відносно рівня 

максимальної сили. 

4. Для розвитку швидкісної сили перші повторення в кожній серії необхідно виконувати 

в досить швидкому темпі. 

5. Гнучкість суглобів поліпшується, якщо кожне повторення рухів відбувається за 

максимальною амплітудою. 

Таким чином, функціональна підготовленість борців визначається комплексом 

специфічних для цього виду спорту змін органів і функцій, що забезпечують підвищення 

спеціальної працездатності. 

У нашій роботі ми виходимо з того, що у дзюдоїстів розвиток швидкісно-силових 

здібностей повинен проводитися на тлі поетапної техніко-тактичної підготовки, тому 

методика розвитку швидкісно-силових здібностей розроблялася з урахуванням цього чинника. 

Розвиток швидкісно-силових здібностей дзюдоїстів досліджуваного віку доцільно 

здійснювати на передзмагальному етапі у процесі загальної фізичної підготовки (для розвитку 

сили всіх м’язових груп, зміни форм статури) і спеціальної фізичної підготовки з урахуванням 

різних видів силових здібностей. Особлива увага повинна надаватися розвитку швидкості та 

сили тих м’язових груп, які беруть участь у виконанні техніко-тактичних дій. Основною 

ланкою в спеціальній фізичній підготовці борців є спеціальна силова підготовка, що 

передбачає комплексний розвиток швидкісно-силових здібностей, зокрема вибухової і 

швидкої сили, спеціально-силової витривалості і спеціально-силової спритності. 

Багато спортсменів застосовують у тренуваннях обмежене коло засобів, наприклад, 

вправи зі штангою (поштовх, жим лежачи тощо). Рекомендується для різноманітності 

підготовки використовувати обладнання і тренажери. Проте, не маючи сучасного 

устаткування, тренер може використовувати уже відомі вправи у комплексі, спрямованому 

переважно на розвиток швидкісно-силових якостей. 

Основними засобами швидкісно-силової підготовки є: 

1) стрибкові вправи (одноразові і багатократні, з обтяженням і без нього); 

2) вправи з обтяженнями (штанга, гантелі, гирі) в динамічному режимі з акцентом на 

долаючий характер роботи м’язів; 

3) спеціальні бігові вправи (великої, субмаксимальної і максимальної потужності). 

Основні методи швидкісно-силової підготовки – повторний і комплексний. 

Обсяг та інтенсивність навантажень характеризуються поступовим зростанням. Успішно 

управляти процесом спортивного тренування можливо тільки за наявності чітко організованої 

та спланованої системи підготовки спортсменів, оцінки їх стану на проміжних етапах з метою 

корекції дій залежно від їх ефективності. 

За задумом дослідження проводилося вивчення змісту загальноприйнятого плану 

підготовки дзюдоїстів 14-15 років на підготовчому і передзмагальному періодах підготовки, 

відповідно до яких здійснювався навчально-тренувальний процес у контрольній та 

експериментальній групах. 

На цьому етапі тренування фізичній підготовці відводиться провідна роль, оскільки саме 

тут закладається необхідна функціональна база для успішної підготовки і участі в основних 

змаганнях, забезпечується становлення різних форм роботи над безпосереднім підвищенням 

спортивного результату. 

Плануючи тренування за кожним розділом фізичної підготовки, спортсмен і тренер 

ставлять конкретні завдання – розвивати певну якість (силу, швидкість, спритність, гнучкість, 

витривалість тощо). 

На передзмагальному етапі особлива увага приділяється розвитку швидкісно-силових 

параметрів робочих рухів та удосконаленню техніки рухів. Тренування спрямоване на 

безпосереднє становлення спортивної форми. Це досягається збільшенням частки спеціально-

підготовчих вправ, наближених до змагальних. 

Цей етап призначений для вирішення таких завдань: 



350 

1. Підвищення рівня теоретичних знань. 

2. Підвищення функціональних можливостей спортсменів. 

3. Розвиток фізичних якостей. 

4. Вивчення нових технічних прийомів, умінь і навичок, виправлення недоліків техніки 

у раніше вивчених прийомах. 

Особливостями тренування у цей період є: 

1) співвідношення загальної підготовки до спеціальної: 40°% : 60°%; 

2) плавне зростання обсягу та інтенсивності навантажень; 

3) добір загальнопідготовчих вправ, що мають велику схожість з основними діями 

борцовської сутички; 

4) застосування мезоциклів двох типів: втягуючого і базового. 

Втягуючий мезоцикл характеризується плавним зростанням обсягу та інтенсивності 

навантажень. Обсяг досягає значних величин. Інтенсивність нижча, ніж у базовому мезоциклі.  

У базовому мезоциклі розгортається основна тренувальна робота по збільшенню 

функціонального потенціалу організму, освоюються нові і закріплюються засвоєні раніше 

технічні дії. 

Динаміка результатів швидкісно-силової підготовки юних борців за експериментальний 

період визначалася за допомогою аналізу результатів виступу спортсменів на змаганнях, 

виконання контрольних нормативів, результатів спостереження на тренувальних заняттях. Це 

давало можливість констатувати зростання або зниження майстерності спортсмена. 

З метою експериментального обґрунтування методики концентрованого розподілу 

засобів швидкісно-силової підготовки був проведений педагогічний експеримент, який тривав 

шість місяців. На початку і наприкінці експерименту було проведено контрольне обстеження 

швидкісно-силової підготовки борців контрольної та експериментальної груп. Ці обстеження 

приходилися на підготовчий період (початок жовтня і початок квітня). 

В експериментальній групі швидкісно-силова підготовка будувалася таким чином: у 

понеділок і четвер основне навантаження планувалося для м’язів спини і ніг. У вівторок і 

п’ятницю тренувалися м’язи рук, грудей і шиї. Кількість повторень у підході визначалася з 

урахуванням ваги спортсменів. Для борців, у яких збільшення власної ваги було небажане, 

планувалося 1-3 повторення з максимальним обтяженням, а для борців, у яких збільшення 

сили могло супроводжуватися збільшенням ваги тіла, планувалося 6-12 повторень з 

мінімальним обтяженням. 

Заняття у контрольній та експериментальній групах проводилися протягом тижня і 

складалися з ранкового та вечірнього тренування. Зміст тренувальних занять подано 

в Таблицях 2, 3. 

У суботу для спортсменів планувалася парна баня, масаж і прогулянка на місцевості. У 

неділю планувався активний відпочинок із прогулянкою на місцевості. У понеділок, вівторок, 

середу, четвер і п’ятницю тренування були на килимі і після кожного вечірнього заняття 

давався комплекс загальної швидкісно-силової підготовки. 

Виходячи із зазначеного, ми пропонуємо комплекс загальної швидкісно-силової 

підготовки борців вільного стилю, який застосовувався в експериментальній групі в кінці 

кожного вечірнього тренування. Його зміст подано в Таблиці 4.  

Комплекс складався із виконання присідань зі штангою та прискорення (20°м), біг 

на 30°м, лазіння по канату без допомоги ніг, стрибки в довжину з місця, підтягування на 

перекладині. Інтенсивність всіх вправ становила 40-50°% від максимальної, окрім 

підтягування на перекладині (інтенсивність – 60-70°% від максимальної). Вправи 

виконувались у 3 серії із відпочинком між вправами 30-40 с і між підходами 60-70 с. 

Крім того, в експериментальній групі застосовувався комплекс із спеціальної швидкісно-

силової підготовки занять на килимі. Ці комплекси проводилися через тиждень. Його зміст 

подано в Таблиці 5. 

 

 



351 

Таблиця 2. Зміст тренувального процесу на етапі підготовки до змагань (КГ) 
День 

тижня 
Спрямованість 
навантаження 

Навантаження Зміст окремого заняття 
Ранкове 

тренування 
Вечірнє 

тренування 
Понеділок Удосконалення 

техніки і 
тактики, 
розвиток 
швидкості і 
сили 

Середнє Крос – 10 хв 
Спеціальні 
вправи – 
40 хв 

Килим: удосконалення 
техніко-тактичної 
майстерності: 
– стійка – 6 хв х 5; 
– партер – навчально-
тренувальна сутичка – 
6 хв х 2; 
– комплекс вправ 
загальнофізичної 
підготовки 

Вівторок Швидкісно-
силова, 
техніко-
тактична 

Середнє Крос – 10 хв 
Спеціальні 
вправи – 
40 хв 

Килим: удосконалення 
техніко-тактичної 
майстерності: 
– стійка – 6 хв х 5; 
– навчально-тренувальна 
сутичка – 9 хв х 2; 
– комплекс вправ 
загальнофізичної 
підготовки 

Середа Швидкісно-
силова 
підготовка 

Максимальне Крос – 20 хв 
Спеціальні 
вправи – 
40 хв 

Килим: удосконалення 
техніко-тактичної 
майстерності: 
– стійка – 10 хв х 6; 
– навчально-тренувальна 
сутичка – 9 хв х 2; 
– комплекс вправ 
загальнофізичної 
підготовки 

Четвер Швидкісно-
силова, 
техніко-
тактична 

Середнє Крос – 10 хв 
Спеціальні 
вправи – 
40 хв 

Килим: удосконалення 
техніко-тактичної 
майстерності: 
– стійка – 6 хв х 2; 
– навчально-тренувальна 
сутичка – 9 хв х 2; 
– комплекс вправ 
загальнофізичної 
підготовки 

П’ятниця Удосконалення 
техніки і 
тактики, 
розвиток 
витривалості 

Максимальне Крос – 20 хв 
Спеціальні 
вправи – 
40 хв 

Килим: удосконалення 
техніко-тактичної 
майстерності: 
– партер (6 хв х 2) х 2; 
– сутичка – (30 с х 2) х 4; 
– стійка – навчально-
тренувальна сутичка – 9 хв; 
– комплекс вправ 
загальнофізичної 
підготовки 

Субота Відновлюва-
льна 

Низьке Спортивні 
ігри – 60 хв; 
парна баня, 
масаж 

Прогулянка по місцевості – 
90 хв 

Неділя Активний 
відпочинок 

Низьке Прогулянка по 
місцевості – 
90 хв 

***************** 
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Таблиця 3. Зміст тренувального процесу на етапі підготовки до змагань (ЕГ) 
День Спрямованість 

навантаження 
Навантження Зміст окремого заняття 

Ранкове 
тренування 

Вечірнє 
тренування 

Понеділок Удосконалення 
техніки і 
тактики, 
розвиток 
швидкості і 
сили 

Середнє Крос – 10 хв 
Спеціальні вправи 
– 40 хв 

Килим: удосконалення 
техніко-тактичної 
майстерності: 
– стійка – 6 хв х 5; 
– партер – навчально-
тренувальна сутичка – 
6 хв х 2 
– комплекс загальної 
швидкісно-силової 
підготовки або комплекс 
спеціальної швидкісно-
силової підготовки 

Вівторок Швидкісно-
силова, техніко-
тактична 

Середнє Крос – 10 хв 
Спеціальні вправи 
– 40 хв 

Килим: удосконалення 
техніко-тактичної 
майстерності: 
– стійка – 6 хв х 5; 
– навчально-тренувальна 
сутичка – 9 хв х 2; 
– комплекс загальної 
швидкісно-силової 
підготовки або комплекс 
спеціальної швидкісно-
силової підготовки 

Середа Швидкісно-
силова 
підготовка 

Максимальне Крос – 20 хв 
Спеціальні вправи 
– 40 хв 

Килим: удосконалення 
техніко-тактичної 
майстерності: 
– стійка – 10 хв х 6; 
– навчально-тренувальна 
сутичка – 9 хв х 2; 
– комплекс загальної 
швидкісно-силової 
підготовки або комплекс 
спеціальної швидкісно-
силової підготовки 

Четвер Швидкісно-
силова, техніко-
тактична 

Середнє Крос – 10 хв 
Спеціальні вправи 
– 40 хв 

Килим: удосконалення 
техніко-тактичної 
майстерності: 
– стійка – 6 хв х 2; 
– навчально-тренувальна 
сутичка – 9 хв х 2; 
– комплекс загальної 
швидкісно-силової 
підготовки або комплекс 
спеціальної швидкісно-
силової підготовки 

П’ятниця Удосконалення 
техніки і 
тактики, 
розвиток 
витривалості 

Максимальне Крос – 20 хв 
Спеціальні вправи 
– 40 хв 

Килим: удосконалення 
техніко-тактичної 
майстерності: 
– партер (6 хв х 2) х 2; 
– сутичка – (30 с х 2) х 4; 
– стійка – навчально-
тренувальна сутичка – 
9 хв; 
– комплекс загальної 
швидкісно-силової 
підготовки або комплекс 
спеціальної швидкісно-
силової підготовки 

Субота Відновлювальна Низьке Спортивні ігри – 
60 хв; 
парна баня, масаж 

Прогулянка по місцевості 
– 90 хв 

Неділя Активний 
відпочинок 

Мале Прогулянка по 
місцевості – 90 хв 

***************** 
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Усі вищезазначені вправи виконувались з максимальною швидкістю. Кількість вправ в 

одній серії добиралась індивідуально, залежно від підготовленості борця і становила в 

середньому 10 разів, за винятком вправ № 1, 10, 13, які виконувались протягом 1 хв. Під час 

виконання кидків підбирався партнер вагою 80-90°% від власної ваги. 

Комплекси вправ виконувалися коловим методом тренування, що допомагало підвищити 

щільність занять та інтенсивність навантаження. Вправи, були підібрані за анатомічною 

ознакою, вибірково впливали на групи м’язів рук, ніг, тулуба і сприяли, інтенсивному 

розвитку швидкісно-силових якостей. 

 

Таблиця 4. Зміст комплексу загальної швидкісно-силової підготовки заключної частини 

вечірнього тренувального заняття борців (ЕГ) 

№ Вправа Інтенсивність Кількість серій Відпочинок 

1 Присідання зі штангою та 

прискорення (20 м) 

 

 

40-50°% від 

макс. 

 

 

3 серії 

 

 

Між вправами – 

30-40°с;  

між підходами – 

60-70°с 

2 Біг на 30 м 

3 Лазіння по канату без допомоги 

ніг 

4 Стрибки в довжину з місця 

5 Підтягування на перекладині 60-70°% від 

макс. 

 

У комплексі спеціальних швидкісно-силових вправ на килимі виконувалися такі 

спеціальні вправи, які ми систематизували за впливом на окремі ланки тіла: руки, ноги, тулуб. 

Комплекс складався із: виведення партнера із рівноваги, підсідання і входу в корпус, 

виконання кидків через спину із захватом руки на плече, переворотів накатом у партері, входів 

у корпус і скручування, виконання кидків прогином, кидків млином, витягування зворотнім 

захватом поясу, виконання кидків через стегно, виконання комплексної вправи на мосту.  

 

Таблиця 5. Комплекс зі спеціальної швидкісно-силової підготовки занять на килимі (ЕГ) 

Ланки тіла 

Руки Ноги Тулуб 

№ Вправа № Вправа № Вправа 

1 Виведення із 

рівноваги, 1 хв 

2 Підсідання і вхід у корпус 3 Кидок через спину із 

захватом руки на плече 
2 Переворот накатом 

у партері 

5 Вхід у корпус і 

скручування 

6 Кидок прогином 

3 Кидок млином 8 Витягування заднім 

захватом пояса 

9 Кидок через спину із 

захватом обох рук 

4 Боротьба за захват 

тулуба, 1 хвилина 

11 Витягування зворотним 

захватом пояса 

12 Кидок через стегно 

5 Комплексна вправа на мосту, 1 хв 

 

Контрольна група в кінці кожного тренування виконувала комплекс вправ загальної 

фізичної підготовки. 

Комплекс складався із виконання: підтягування на високій перекладині, ривків гумового 

амортизатора, піднімання тулуба в сидяче положення, віджимання в упорі лежачи від підлоги, 

стрибків на скакалці, нахилів тулуба (спини) (на лаві або з партнером), поштовхів гир, 

прогинання назад із положення напівприсіду, присідання з партнером, лазіння по канату без 

допомоги ніг, ривків штанги вгору та на груди із положення стоячи, присідання зі штангою, 

піднімання гир вгору від підлоги, стрибків вгору на одній нозі навколо залу, жонглювання гир, 

ухиляння від м’яча. Кількість вправ в одній серії підбиралась індивідуально, залежно від 
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підготовленості борця і спрямованості тренувального процесу та не перевищувала 10. Зміст 

цього комплексу подано в Табл. 6. 

 

Таблиця 6. Зміст комплексу вправ загальнофізичної підготовки борців (КГ) 

№ Вправа Інтенсивність Вага Відпочинок 

1 Підтягування на перекладині 
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2 Ривки гумового амортизатора Власна вага 
3 Піднімання тулуба в сид  

 

Власна вага + 5 кг 

4 Віджимання в упорі лежачи від 

підлоги 

Власна вага 

5 Стрибки на скакалці Власна вага 
6 Нахили тулуба (спини) (на лаві 

або з партнером) 

Власна вага + 5°кг, 

або з партнером 80–

90°% від власної ваги 

7 Поштовх гир 60-65°% від власної 

ваги 
8 Прогинання назад із положення 

напівприсіду 

Власна вага 

9 Присідання з партнером 70-80°% від власної 

ваги 
10 Лазіння по канату без допомоги 

ніг 

Власна вага 

11 Ривок штанги вгору 65-70°% від власної 

ваги 

Триває 

приблизно 3 хв 
12 Ривок штанги на груди із 

положення стоячи  

90-95°% від власної 

ваги 

 

13 Присідання зі штангою  100-110°% від власної 

ваги 

 

14 Піднімання гирі вгору від 

підлоги 

60-65°% від власної 

ваги 
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15 Стрибки вгору на одній нозі 

навколо залу 

Власна вага 

16 Жонглювання гирями (лівою та 

правою руками 

60-65°% від власної 

ваги 

17 Ухиляння від м’яча (м’яч кидає 

партнер з відстані 5 м, 

поступово підвищуючи 

швидкість кидка) 

Власна вага 

 

Інтенсивність вищеперерахованих вправ становила 60-70°% від максимальної. Вправи 

виконувались у 3 серії із відпочинком між вправами 20-25°с і між підходами 1 хв, за винятком 

вправ зі штангою. 

Вправи зі штангою (№ 11-13) виконуються у 3 підходи по 10 разів, після чого 3 хв 

виконуються оберти важкоатлетичного блина вагою 20-30°% від власної ваги. Після кожної 

хвилини обертів виконуються 10 піднімань блина перед собою і в кінці – 15°с утримання блина 

на витягнутих руках. 

У практиці спорту з цілком зрозумілих причин необхідний контроль розвитку 

максимальної сили спортсменів (зокрема борців), їх швидкісної сили і силової витривалості. 

Рівень розвитку кожної із згаданих силових якостей у конкретного спортсмена 

оцінюється в різних режимах роботи м’язів із застосуванням специфічних і неспецифічних 

тестів, використовуванням певної вимірювальної апаратури або без неї. При цьому 

реєструються як абсолютні, так і відносні (з урахуванням маси тіла) показники.  
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Максимальну силу простіше всього оцінювати при роботі в статичному режимі 

(з використанням різних механічних динамометрів, що дозволяють встановлювати рівень 

максимальної сили різних м’язових груп). 

Для оцінки рівня швидкісної сили спортсмена у практиці спорту найчастіше 

використовується такий метод, як визначення часу, за який виконується певний рух, що 

становить 50°%, 75°%, 100°% від максимального для конкретного спортсмена. 

Розробивши програму швидкісно-силової підготовки борців на етапі поглибленої 

спеціалізації і відібравши контингент випробовуваних для контрольної та експериментальної 

груп, нами був вибраний блок тестів, що дозволяють дати оцінку рівня швидкісно-силової 

підготовленості спортсменів. 

Порівняльний аналіз експериментальної і контрольної груп шляхом обчислення 

критерію Стьюдента на початку експерименту показав їх ідентичність за всіма сімома 

експериментальними тестами: біг на 10 м з високого старту – 1,02; лазіння по канату – 0,94; 

біг на 20 м з ходу – 1,05; човниковий біг на 60 м – 0,64; стрибки в довжину з місця – 0,89; 

підйом штанги на груди – 0,23; кидок набивного м’яча від грудей – 0,09. Враховуючи, що при 

рівні надійності p = 0,05 – p = 0,001 і об’ємі вибірки n = 8, табличне значення t-критерію 

дорівнює 2,04-3,55. 

На початку експерименту контрольна та експериментальна групи статистично майже не 

відрізнялися одна від одної. 

Аналіз одержаних результатів показав, що в експериментальної групи відносно 

контрольної спостерігався значний приріст за шістьма показниками тестів: лазіння по канату; 

біг на 10 м з високого старту; стрибок у довжину з місця, біг на 20 м з ходу, човниковий біг 

на 60 м та кидок м’яча від грудей, які вказали на відмінність рівня розвитку на користь 

експериментальної групи. Водночас кращі показники зростання результатів спостерігалися у 

контрольній групі порівняно з експериментальною у тесті підйом штанги на груди. Крім того, 

усі 7 показників тестових вправ у експериментальній групі зросли за цей період і зафіксували 

ще більшу відмінність між експериментальною та контрольною групами. Динаміка змін у 

експериментальній та контрольній групах подано в Таблиці 7. 

 

Таблиця 7. Результати тестування досліджуваних груп за час педагогічного експерименту 

(жовтень 2020 р., квітень 2021 р.) 

Тест Група 

Результати на 
початку 

експерименту 

(жовтень 
2020 р.) 
(M ± m) 

Результати 
наприкінці 

експерименту 

(квітень 
2021 р.) 
(M ± m) 

Приріст t t 

Біг на 10 м з високого 

старту, с 

ЕГ 1,97 ± 0,02 1,86 ± 0,02 0,11 2,29  
2,18 КГ 2,09 ± 0,02 2,04 ± 0,02 0,05 1,67 

Лазіння по канату, с 
ЕГ 8,2 ± 0,5 7,53 ± 0,5 0,67 2,34  

1,68 КГ 10,4 ± 0,5 10,05 ± 0,4 0,35 2,21 

Біг на 20 м з ходу, с 
ЕГ 2,84 ± 0,03 2,65 ± 0,03 0,19 3,44  

1,79 КГ 2,98 ± 0,03 2,83 ± 0,03 0,15 3,11 

Човниковий біг на 
60 м, с 

ЕГ 20,2 ± 0,19 19,4 ± 0,19 0,8 2,18  
3,84 КГ 20 ± 0,19 19,9 ± 0,19 0,1 0,24 

Стрибок у довжину з 
місця, см 

ЕГ 232 ± 2,5 250 ± 4,0 18 2,86  
3,62 КГ 227 ± 3,0 231 ± 3,5 4 1,26 

Підйом штанги на 
груди, кг 

ЕГ 58,3 ± 1,5 60,8 ± 1,5 2,5 1,86  
2,11 КГ 57,8 ± 1,5 60,8 ± 1,5 3,0 2,24 

Кидок м’яча (4 кг) від 
грудей, м 

ЕГ 6,38 ± 3,0 7,65 ± 3,0 1,27 3,49  

1,86 КГ 6,38 ± 3,0 7,50 ± 3,0 1,12 2,86 

Примітка: при n = 8 будуть достовірні всі значення t > 2,04. 
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Отже, результати дослідження спортсменів експериментальної групи вказують на 

послідовний комплексний розвиток швидкісно-силових здібностей, що дає підстави 

стверджувати про ефективність запропонованої експериментальної методики. 

Висновки. Таким чином, функціональна підготовленість борців визначається 

комплексом специфічних для цього виду спорту змін органів і функцій, що забезпечують 

підвищення спеціальної працездатності. Використання терміна «функціональна 

підготовленість» під час оцінки чинників спеціальної працездатності борців вимагає 

змістовного аналізу, у тому числі і швидкісно-силової підготовки борців та вдосконалення 

управління її розвитком. Реалізація такого підходу дозволить більш повно виявляти 

індивідуальні особливості і резерви розвитку кожного з компонентів функціональної 

підготовленості, створювати передумови для більш обґрунтованої індивідуалізації 

тренувального процесу. Крім того, необхідно, щоб фізична підготовка юних спортсменів 

максимально взаємодіяла з техніко-тактичною підготовкою, тобто характер фізичних вправ 

повинен бути гранично спеціалізованим до діяльності змагання. Безумовно, необхідно 

проводити окрему роботу щодо слабкіших сторін підготовленості спортсменів, проте цей 

процес повинен індивідуалізуватися. 

Розподіл тренувального навантаження проводився з урахуванням раціонального 

нормування навантаження, індивідуального фізичного потенціалу і розвитку кожного 

спортсмена. 

Під час планування змісту тренувального процесу для борців експериментальної та 

контрольної груп ми виходили з такого: 

– співвідношення загальної фізичної підготовки і спеціальної фізичної підготовки мало 

тенденцію до поступового збільшення частки спеціальних фізичних вправ. Це сприяло 

закріпленню напрацьованих борцівських дій та підтримувало належний функціональний стан 

для планомірного перенесення його на змагальну діяльність. 

– швидкісно-силова підготовка спрямовувалася на розвиток здатності проявляти за 

менший час максимальну величину сили тих м’язових груп, які несуть основне навантаження 

у процесі боротьби. Оскільки саме за результатами змагань можна судити про ефективність 

виконаної роботи відносно розвитку швидкісно-силових здібностей. 

Програма експериментальної групи відрізнялась від контрольної групи за такими 

пунктами: 

– у кінці вечірніх тренувань спортсмени експериментальної групи виконували вправи 

спеціального комплексу протягом 20–30°хв. Групи м’язів, які тренувалися, кількість підходів, 

кількість повторень у підході, величина обтяження відповідала дню тижня, кваліфікації й вазі 

спортсмена; 

– принципова різниця в методиці використання комплексів швидкісно-силової 

підготовленості спортсменів полягала у тому, що у контрольній групі засоби швидкісно-

силової і силової підготовки розподілялись рівномірно протягом усього підготовчого і 

передзмагального періодів, а в експериментальній групі – концентровано: два тижні 

спортсмени виконували вправи швидкісно-силового характеру у чергуванні з вправами на 

вдосконалення технічних прийомів на килимі і тренажерах. Через тиждень відновних 

комплексів і роботи над удосконаленням техніки спортсмени виконували протягом двох 

тижнів вправи силового характеру з тижнем відновлення і роботи над удосконаленням 

технічних прийомів. 

Для об’єктивної оцінки рівня швидкісно-силової підготовки юних борців у процесі 

експериментального дослідження і своєчасної корекції програми розробленої методики (без 

істотної зміни її змісту) проводився попередній та два етапних контролі. 

Аналіз результатів тестувань дає підстави стверджувати, що зміст експериментальної 

програми, швидкісно-силова і силова робота виконувалась концентровано за двотижневими 

циклами, дозволив спортсменам експериментальної групи не лише утримувати досягнутий 

рівень швидкісно-силової підготовки, але й підвищувати його. Водночас показники 
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контрольних вправ деяких спортсменів контрольної групи у процесі експерименту знизилися, 

що вказує на недостатню фізичну підготовку цієї групи. 
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ANNOTATION 

 

 

Viktoriya Babalich. DEVELOPMENT OF THE COORDINATION OF MOVEMENTS 

OF HAND-TO-HAND ATHLETES AT THE STAGE OF INITIAL TRAINING 

The issue of the peculiarities of the development of coordination of movements of novice athletes 

engaged in hand-to-hand combat is considered. It has been found that the forming of novice athletes’ 

technique will be more effective under the conditions of the development of coordination 

of movements. In the course of the study, an analysis of the scientific and methodological literature 

was carried out regarding the peculiarities of the development of the coordination of athletes’ 

movements. An experimental program presented in blocks has been developed. The means 

of development of the specified quality and methods of its control, taking into account the age 

of athletes, are substantiated. The effectiveness of the implemented program has been experimentally 

proven, which is confirmed by the results of the experiment. 

Zoia Dikhtiarenko, Iryna Korzhenko, Andrii Steshyts. TRAINING OF FUTURE PHYSICAL 

EDUCATION TEACHERS AND MARTIAL ARTS COACHES – COMBAT HORTING 

TO THE APPLICATION OF HEALTHCARE TECHNOLOGIES 

The authors of the research work tried to prove the relevance and timeliness of the chosen topic, 

especially in wartime conditions. I. Korzhenko made public part of the experimental research, made 

general conclusions, and issued a list of literary sources. A. Steshyts during the 2021-2022 academic 

year in accordance with the topic of the scientific research work «Principles of a healthy lifestyle 

in the system of physical education» of the department of theories and methods of physical education 

at Private higher educational institution «Ukrainian Humanitarian Institute» (Bucha, Kyiv region) 

(2021-2026) has conducted experiments (ascertainment stage) with future physical education 

teachers, martial arts coaches – Combat Horting and graduates of higher education from other 

departments, who are admitted to physical education classes; also he has summarized the results, 

which contributed to the coverage in this publication. Z. Dikhtiarenko wrote a section 

of the monograph according to the requirements, described part of the experimental research. Actual 

psychological-pedagogical and methodical studies on the problem of training future physical 

education teachers and trainers in martial arts – Combat Horting for the use of health-saving 

technologies are analyzed. Attention is drawn to the presence of more than 450 definitions of human 

health formulated by specialists from various scientific disciplines. Examples of definitions 

of concepts are given: «health», «individual health» and «individual health of the teacher», «health 

care», «training», «physical culture», «school», «coach», «single combat», «Combat Horting», which 

are the most relevant for scientific research. The results of research are described. The section 

of the monograph «Training of future physical education teachers and martial arts coaches – Combat 

Horting to the application of healthcare technologies» has four subsections: 1) the essence and 

structure of the readiness of future physical education teachers and martial arts coaches – Combat 

Horting for the use of health-saving technologies in general secondary education institutions; 

2) criteria, indicators and levels of readiness of future physical education teachers and martial arts 

coaches – Combat Horting for the use of health-saving technologies in general secondary education 

institutions; 3) theoretical justification and practical ways of implementing the methodical system 

of training future physical education teachers and martial arts trainers – Combat Horting for the use 

of health-saving technologies in general secondary education institutions; 4) experimental 

verification of the effectiveness of the methodical system of training future physical education 

teachers and martial arts trainers – Combat Horting for the use of health-saving technologies 

in general secondary education institutions. 
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Nadiya Dovhan. SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF SPORTS 

TRAINING OF COMBAT HORTING ATHLETES: PUPILS AND STUDENT YOUTH, 

CADETS 

Peculiarities of scientific methodical aspects of sports training of Combat Horting athletes based 

on the rational construction of the training process have been considered. The specific principles 

of sports activities of Combat Horting athletes have been characterized: legitimacy, democratization 

of the educational and training process, systematicity, strategic integrity, multifacetedness, 

systematicity, accessibility and individuality, dynamism, cyclicality, age adequacy of pedagogical 

influence. Data on functional and anthropometric indicators as well as their influence 

on the development of physical, tactical, and technical training of Combat Horting athletes, which 

ensure the use of modern methods and means to improve their physical fitness, have been obtained. 

The section of the monograph «Scientific and methodological aspects of sports training of Combat 

Horting athletes: pupils and student youth, cadets» has three divisions: 1) the structure of the basic 

factors of the formation of the sports activities of athletes (pupils and student youth, cadets) engaged 

in Combat Horting; 2) formation of specific principles of sports activity in Combat Horting athletes: 

pupils and student youth, cadets; 3) analysis of the evaluation of the effectiveness of improving 

the structure and content of sports training of Combat Horting athletes: pupils and student youth, 

cadets. 

Svitlana Gvozdetska. METHODS OF CONDUCTING PHYSICAL EDUCATION CLASSES 

WITH OLDER PRESCHOOL CHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

Based on the justification of the main directions of correctional work, principles, special 

methodological techniques and complexes of corrective and game exercises, individual blocks 

of games and relay races, a methodology of correctional physical education classes for older 

preschool children with mental retardation has been developed; it is aimed at correcting such mental 

processes as sensation, perception, memory, thinking, imagination, attention, speech, 

the development of fine motor skills, physical qualities. Thus, the content of the methodology 

for conducting correctional physical education classes for older preschool children with mental 

retardation has been theoretically justified, pedagogical conditions and methods of their 

implementation in physical education classes have been determined, and the specifics of practical use 

of physical education tools for the development of mental processes and psychophysical qualities 

have been revealed. 

Iryna Koriakina. THE INTERACTION OF PRESCHOOL EDUCATION INSTITUTION 

AND FAMILY IN ENSURING PRESCHOOL CHILDREN’S MOTOR ACTIVITY 

The section describes the interaction of preschool education institution and children’s families 

in ensuring the preschoolers’ motor activity. The level of elder preschool children’s motor activity 

has been identified and, also, the level of parents’ participation in ensuring the motor activity 

of children in the family has been determined at the first (ascertaining) stage of the pedagogical 

experiment. At the second (formative) stage, a system of work on the interaction of the preschool 

education institution and the family in ensuring the motor activity of elder preschool children has 

been introduced into the educational process of the institution of preschool education. It has 

contributed to improving the level of preschoolers’ motor activity. A comparative analysis 

of the results at the ascertaining (first) and control (third) stages of the study has shown the positive 

dynamics in older preschool children’s motor activity indicators after the implementation 

of the system of work. In experimental group, the number of children with medium and high levels 

of motor activity has increased, and the number of children with low level – has decreased. 

The changes in levels of motor activity in control group have been insignificant. 
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Valentina Kurilova. THE ROLE OF THE PHYSICAL EDUCATION TEACHER 

IN SEARCHING FOR WAYS TO IMPROVE THE LEVEL OF MORAL EDUCATION 

AND PHYSICAL FITNESS OF THE YOUNG GENERATION 

The experimental study is devoted to the role of the physical culture teacher in finding ways 

to improve the level of moral education and physical fitness of the younger generation, and 

characterizes the work experience of physical culture teachers in solving the problem. The problems 

of the level of physical development and moral education of schoolchildren of adolescent age are 

analyzed. 

The practical part of the experimental study contains the results of the implementation 

of the program of work with the younger generation regarding the content and methods of work aimed 

at improving the level of moral education and physical fitness. 

The implementation of the program was carried out through the practical work of the school 

section of general physical training and local history. The results of medical and biological control 

have demonstrated a statistically significant improvement of the studied indicators. 

Hennadii Kuziura. FEATURES OF PHYSICAL TRAINING OF YOUNGER 

SCHOOLCHILDREN WITH MENTAL RETARDATION 

The work reveals the relevance of physical education of children with mental retardation, 

the introduction of corrective physical exercises into the system of inclusive education. Modern 

features of learning the physical training by students with special educational needs have been 

studied. The problems of health, physical education and age characteristics of children of primary 

school age have been analyzed. In the practical part of the experimental study, a program 

for the forming of abilities and skills by means of physical culture and health activities has been 

implemented. The implementation of the program has been carried out through educational activities, 

mobile and sports games, individual and independent activities of children. The necessity of selection 

of means of physical education and pedagogical conditions for children with mental retardation has 

been indicated. It has been proposed to introduce the motor actions that contribute to the development 

of physical fitness of children with mental retardation into the practice of physical culture teachers.  

Iryna Kvasnytsya. MODERN EDUCATIONAL TECHNOLOGIES AND INNOVATION 

METHODS OF TRAINING OF STUDENTS SPECIALIZING IN PHYSICAL CULTURE 

AND SPORTS WITHIN THE PROCESS OF PROFESSIONAL MOBILITY 

FORMATION 

In this chapter, the author notes that under conditions of modern labor market, profesional 

education promotes formation of a personality of competitive specialist in physical culture and sports 

only in case of formation of person’s professional mobility, topicality of which is related to social 

demand. Expediency of application of modern educational technologies and innovation methods 

in educational process of higher educational establishments have been theoretically substantiated and 

proven. Modern educational technologies, by which lecturers of Khmelnytskyi National University 

successfully work, have been characterized. Advantages of these technologies in the process 

of formation of professional mobility of students specializing in physical culture and sports have been 

revealed. 

Sergii Mishyn. IMPROVING THE PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS THROUGH 

FITNESS PROGRAMS 

Pedagogical testing has been conducted, individual and group indicators of physical fitness have 

been analyzed. Normalized assessment scales have been developed and the level of physical fitness 

of students has been determined. A fitness program to improve the physical fitness of students has 

been developed and implemented. 
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Olha Petrykei. FIT-BALL AEROBICS AS A MEANS OF FORMING HIGHER EDUCATION 

STUDENTS’ POSITIVE MOTIVATION FOR A HEALTHY LIFESTYLE 

The article reveals the problems of forming and ensuring a healthy lifestyle of higher education 

students. Means of their positive motivation to a healthy lifestyle through the use of fit-ball aerobics 

during physical education classes are proposed. It has been found that the use of fit-ball aerobics 

contributes to the improvement of the physical condition of higher education students, namely, their 

physical fitness according to all indicators, somatic health, physical development, physical capacity, 

motor activity and morpho-functional state; it also encourages higher education students to a healthy 

lifestyle. 

Serhiy Redko. IMPROVEMENT OF TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING 

IN THE PROCESS OF VOLLEYBALL CLASSES 

The positive influence of volleyball classes on the formation of the motor function 

of schoolchildren, the harmonious development of the motor apparatus and all body systems has been 

substantiated. An analysis of actual material on the state of physical fitness of young volleyball 

players has been carried out. An experimental program for the forming of skills and motor skills 

of high schoolgirls, who play volleyball in physical education lessons and volleyball sections, taking 

into account motor skills, has been developed. 

Olha Shevchenko. FORMATION OF ATHLETEERS' PERSONALITY AT CLASSES 

ON SPORTS AND PEDAGOGICAL IMPROVEMENT 

The scientific research is presented by the analysis of the issue of the athleteers’ personality 

formation at the sports and pedagogical improvement classes. It has been found that sports and 

pedagogical improvement of students is a complex, multifaceted process, which is carried out 

on the basis of certain principles, rules, scientific and methodical regulations of sports. It has been 

proven that the motivational sphere is of great importance in sports. In sports activities, the desire 

for targeted personality formation, for the cultivation of mental properties that will ensure 

the athlete’s success in competitions in a certain type of sport is quite clearly expressed.  

Natalia Sobko. IMPROVING THE PHYSICAL FITNESS OF HIGH-RANKING ATHLETES 

IN SHIN-KYOKUSHINKAI KARATE 

Pedagogical testing has been conducted, individual indicators of general and special physical 

fitness of karate fighters have been analyzed. A program (pre-competition mesocycle) for improving 

the physical fitness of high-ranking athletes in shin-kyokushinkai karate has been developed and 

implemented in the training process. Its effectiveness has been confirmed by the performance 

of athletes at official competitions. 

Serhiy Sobko. DEVELOPMENT OF FOOTBALL PLAYERS’ (AGED 17-19) FLEXIBILITY 

BY MEANS OF STRETCHING 

Pedagogical testing has been conducted, individual and group indicators of football players' 

flexibility have been analyzed. The state and the determined level of flexibility and mobility 

in the joints of athletes have been simultaneously controlled. A program for the development 

of flexibility with the use of stretching tools has been developed and implemented. The dynamics 

of shifts of the studied indicators of football players during the studied period is determined. 

 

 



363 

Vita Vorona. THE PECULIARITIES OF THE IMPLEMENTATION OF THE COURSE 

«THEORY AND METHODOLOGY OF HIGH-ACHIEVEMENT SPORTS» 

IN THE DISTANCE EDUCATION SYSTEM 

Within the framework of the study, the peculiarities of the implementation of distance education 

in Ukraine and abroad in the institutions of higher education have been considered. It has been found 

that the Moodle system is actively used in the professional training of future specialists in physical 

culture and sports. The structure and content of the training course «Theory and methodology of high-

achievement sports» have been developed and an assessment of the implementation of this course 

in the distance education system of Sumy State Pedagogical University named after A.°S.°Makarenko 

has been given. The ways to improve the educational courses in the system of distance education 

of higher education institutions have been determined. 

Vitalii Yudenok. SPEED AND STRENGTH TRAINING OF YOUNG JUDO WRESTLERS 

The general theoretical provisions of the physical training of judo wrestlers, the place of speed 

and strength training in the physical training of a wrestler, and the types of metrological control 

of the wrestlers’ physical abilities have been determined in the experimental study. The influence 

of the complexes of speed-strength exercises of a concentrated nature on the level of young judo 

wrestlers’ readiness has been investigated in the practical part of the experimental study. 

The developed program of pedagogical research provided the stages of the experiment, its content 

and sequence, aimed at realizing the set goal – the development of judo wrestlers' speed and strength 

abilities at the stage of advanced specialization. 
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	Кіокусінкай (з японс. «Вища істина») – стиль карате, заснований Масутацу Оямой   в 1950-х роках. Кекусінкай вважається одним з найважчих і жорстких різновидів карате. Спортивні поєдинки з карате останнім часом набули великої популярності в суспільстві...
	Незважаючи на всю видовищність спарингів, карате кіокусінкай – це ще й бездоганна фізична форма, яка виходить за рахунок тренування всіх груп м’язів. Саме в процесі тренувань присутня велика кількість вправ, що підвищують силу, витривалість, швидкість...
	Фізичній підготовці в системі тренувального процесу спортсмена теоретиками і практиками спорту відводиться одне з найважливіших місць. Завдяки розвитку силових, швидкісних, а також координаційних здібностей, витривалості і гнучкості формуються ритмо-ш...
	Фізична підготовленість «…характеризується можливостями функціональних систем організму і рівнем розвитку основних фізичних якостей. Фізична підготовленість спортсмена пов’язана із спортивною спеціалізацією і є результатом фізичної підготовки» (Маленю...
	Багіров І. А. зауважує, що «у спеціальних дослідженнях різного виду, а також в самій спортивній практиці вже досить давно доведено, що надзвичайно важливим для спортсменів абсолютно будь-якої спеціалізації та кваліфікації є високий рівень фізичної під...
	Дослідники (Багіров І. А., Гуревич І. А., Шуліка Ю. А. та інші) стверджують, що «завдяки розвитку силових, швидкісних, а також координаційних здібностей, витривалості і гнучкості формуються ритмо-швидкісні структури рухових дій спортсмена, а також зак...
	Богдан І. О. наголошує: «Фізична підготовленість спортсмена в карате характеризується можливостями функціональних систем організму і рівнем розвитку основних фізичних якостей – бистроти, сили, витривалості, спритності (координаційних здатностей) та гн...
	Спеціальна витривалість в кіокушинкай карате проявляється в певній діяльності, зокрема змагальній вправі; для її прояву необхідно продемонструвати швидкісно-силові якості, в тому числі швидкісну і силову витривалість; протягом всієї тривалості спаринг...
	Тумашев І. І. (2019) наголошує: «виховання сили може здійснюватися в процесі загальної фізичної підготовки (для зміцнення і підтримки здоров’я, розвитку сили всіх груп м’язів людини, вдосконалення статури) і спеціальної фізичної підготовки (виховання ...
	Богдан І. О. (2015), Максименко Г. Н, Саєнко В. Г. (2007) вказують, що «процес силової підготовки в сучасному карате спрямований на розвиток різних силових якостей, підвищення активної м’язової маси, зміцнення сполучної й кісткової тканин, поліпшення ...
	Завдяки аналізу наукових досліджень, в яких розкрито різні аспекти виховання фізичних якостей спортсменів-одноборців, вдалося встановити, що для дослідників, останнім часом, все більший інтерес представляє саме вивчення і підбір найбільш ефективних за...
	Так, при розвитку спеціальної витривалості борців застосовуються імітаційні вправи з партнером, різні кидки манекена, багатократне проведення частин сутички з одним або декількома партнерами, тренувальні сутички характеру змагання протягом часу, що пе...
	Фізична підготовленість спортсмена в карате тісно пов'язана з його спортивною спеціалізацією. Богдан І. О. зазначає: «в різних видах програми в карате та їх окремих дисциплінах або вагових категоріях спортивний результат визначається, передусім, швидк...
	Дослідник також вказує: «Спеціальна підготовленість характеризується рівнем розвитку фізичних якостей, можливостей органів і функціональних систем, котрі безпосередньо визначають досягнення у вибраному виді програми змагань в карате. При характеристиц...
	Специфіка фізичної підготовки спортсменів у шин-кіокушинкай карате
	В спеціальній літературі зазначається, що: «в основі ідеї Оями з самого початку покладена установка на розвиток фізичних аспектів, а через них – і духовних можливостей бійців».
	У контактних видах карате хороша витривалість (загальна і спеціальна) є необхідною умовою для засвоєння технічних елементів, успішного виступу на змаганнях, а також при здачі іспитів (атестації) на черговий рівень (пояс) (Самуйлов Д. Н., Янюк А. М., 2...
	За даними М. Ю. Єрмолаєва і А. Н. Савчука (2011): «спеціальна витривалість в кіокушинкай карате проявляється в певній діяльності, тобто змагальній вправі; для її прояву необхідно продемонструвати швидкісно-силові якості, в тому числі швидкісну і силов...
	Відповідно тверджень Е. О. Ірікова (2017), «досвід роботи тренерів показує, що відносно стабільні результати на рівні майстрів спорту каратисти показують у 18-24 роки».
	Автор також вважає, що: «етап спортивного удосконалення (14-20 років) (підготовки до вищих досягнень) орієнтує спортсмена на досягнення максимальних результатів в ката і куміте. Значно зростає відсоток засобів спеціальної підготовки в загальному об’єм...
	Згідно спостережень О. О. Небураковського (2006), «поєдинки за «куміте» все більше набувають силового характеру, внаслідок чого підготовка висококваліфікованих спортсменів без наявності науково обґрунтованих методик спеціальної фізичної підготовки мал...
	Іріков Е. О. у своїй праці вказує на той факт, що: «тренувальні навантаження досягають максимальних величин. Суттєво зростають об’єми змагальної практики, техніко-тактичної, психологічної та інтегральної підготовки. Значна увага приділяється формуванн...
	У авторів не викликає сумніву, що: фізична підготовка каратистів є основним фактором, що забезпечує якість технічної, тактичної та психологічної підготовленості, рівень розвитку всіх інших компонентів майстерності.
	Фізична підготовка каратистів на етапі вищої спортивної майстерності
	В стандарті та програмах спортивної підготовки по кіокусінкай зазначається: «Рухова підготовка спортсменів кіокусінкай на цьому етапі направляється, в основному, на підвищення спритності і витривалості при одночасному збереженні високого обсягу швидкі...
	Аналіз змісту вказаних програм дозволяє охарактеризувати загальну і спеціальну фізичну підготовку спортсменів у кіокушинкай карате.
	Загальна фізична підготовка. «Застосування засобів загальної фізичної підготовки ставить основним завданням зміцнення здоров’я, загальний фізичний розвиток тих, що  займаються, формування різноманітних рухових умінь і навичок, створення фундаменту для...
	Спеціальна фізична підготовка. «Фізична підготовка спрямована, перш за все, на забезпечення максимальної спеціальної тренованості і підтримання її на цьому рівні в поточному циклі». «Підбирати вправи потрібно таким чином, щоб вони сприяли і фізичному ...
	На наш погляд, не викликає сумніву факт, що навантаження призводить до успіху, якщо засоби, які складають його, володіють достатнім тренувальним ефектом, тобто здатні викликати в організмі певні пристосувальні реакції. Особливе значення це має для спо...
	Організація дослідження
	Дослідження проводилося в період з вересня 2020 по березень 2021 року на базі спортивного клубу «Будокан-кай» міста Кропивницький, Україна.
	Всього в дослідженні взяло участь п’ять спортсменів-каратистів групи вищої спортивної майстерності, які виконували тести, що характеризують загальну і спеціальну фізичну підготовку у шин-кіокушинкай карате:
	1. Кучеренко Олександр, МС, 1-й кю − коричневий пояс.
	2. Тезін Артем, КМС, 2-й кю – коричневий пояс.
	3. Усубян Тагір, 1-й дорослий розряд, 4-й кю – зелений пояс.
	4. Усубян Даніель, 1-й дорослий розряд, 4-й кю – зелений пояс.
	5. Демченко Валерія, КМС, 2-й кю – коричневий пояс.
	У дослідженні нами було обрано 9 тестів, за допомогою яких визначався рівень розвитку загальної і спеціальної фізичної підготовленості спортсменів-каратистів групи вищої спортивної майстерності. Із них 6 тестів – для визначення рівня загальної фізично...
	Тест 1. Біг 30 м., с.
	Тест 2. Біг 1000 м., хв./с.
	Тест 3. Підтягування на перекладині. Підраховується кількість раз.
	Тест 4. Згинання, розгинання рук в упорі лежачи за 30 с. Підраховується кількість раз.
	Тест 5. Піднімання тулуба в сід за 30 с. Підраховується кількість раз.
	Тест 6. Стрибок у довжину з місця, см.
	Тест 7. Спортсмен виконує удари на «лапах» тільки руками за 3 хв., підраховується кількість виконаних ударів.
	Тест 8. Спортсмен виконує удари на «лапах» тільки ногами за 3 хв., підраховується кількість виконаних ударів.
	Тест 9. Спортсмен виконує удари на «лапах» спільно руки / ноги за 3 хв., підраховується кількість виконаних ударів.
	Тести загальної фізичної підготовки запозичені нами із «Програми спортивної підготовки по кіокусінкай».
	Оцінка результатів тестування проводилась за нормативами загальної фізичної підготовки спортсменів групи вищої спортивної майстерності згідно «Типової програми спортивної підготовки по кіокусінкай» та «Стандарту спортивної підготовки з виду спорту кіо...
	Таблиця 1. Нормативи загальної фізичної підготовки спортсменів
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