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ПЕРЕДМОВА 

 
РУХОВА АКТИВНІСТЬ СКЛАДОВА 

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 
 

Що таке рухова активність? Багато молодих людей не 
ставлять такі запитання, оскільки вважають, що доволі достатньо 
рухаються. Однак, на фоні сучасної пандемії не заперечним 
залишається той факт, що рух це життя. 

Наступне питання що таке життя? Це вміння організувати 
власну рухову активність. Отже все що пов’язане з живими                   
організмами потребує руху. 

Авторський збірник присвячений різновидам рухової 
активності. Кожен із авторів намагався запропонувати власні 
дослідження, які дають змогу ознайомитись з теоретико-
методичними підходами до розв’язання проблеми рухової 
активності сучасної молоді. 

Особливість укладених матеріалів полягає у достатньо 
глибокому проникненні кожного дослідника у практику життя для 
порівняння і виявлення доволі оригінальних способів розв’язання 
проблеми формування здорового способу життя молоді. 

Цінність збірки матеріалів полягає у виявленні 
різноаспектних пропозицій зі сторони авторського складу. 

Бажаємо всім використати зібрані матеріали як приклад 
для збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового 
способу життя сучасної молоді. 
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НАПРЯМ І 
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БАДМІНТОН ЯК ЗАСІБ ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО ВІКУ 

 

Анотація. У даній статті визначено особливості 

використання бадмінтону як засобу оздоровчої фізичної культури 

для людей зрілого віку.  

Виокремлено три медичні групи для занять фізичним 

вихованням та спортом, відповідно до їх рівня здоров’я і фізичної 

підготовки.  

Розроблено план проведення заняття для кожної 

медичної групи. 

Ключові слова: бадмінтон, оздоровча фізична культура, 

рухова активність, фізичні вправи, люди зрілого віку, фізична 

підготовка. 

Abstract. This article identifies the features of the use of 

badminton as a healthy physical culture for adults. 

There are three medical groups for physical education and 

sports, according to their level of health and physical fitness. 

A lesson plan has been developed for each medical group. 

Key words: badminton, improvement of physical culture, 

physical activity, physical exercises, people of mature age, physical 

training. 
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Актуальність дослідження. Кожна сучасна людина 

чимало чула про користь руху, про те, що без рухової активності 

важко зберегти здоров’я. Згадуються мудрі вислови мислителів 

давнини: «Людина, яка помірковано і послідовно займається 

фізичними вправами не потребує жодного лікування» (Авіценна) 

та «Ніщо так не виснажує і не руйнує людину, як тривалу фізичну 

бездіяльність» (Аристотель). 

Про небезпеку рухового голоду дізнаємося з популярних 

публікацій, передач радіо і телебачення. Численні наукові дослідження 

і досвід науковців говорять про те, що регулярні заняття фізичними 

вправами надають оздоровчий вплив на всі системи і функції 

організму людини, забезпечують його необхідним зарядом бадьорості 

і гарного настрою. Все усвідомлюємо, все розуміємо, але знаходимо 

масу причин для виправдання своєї бездіяльності. Одні сподіваються 

на природну міцність свого здоров'я і лише після того, як воно здає, 

звертаються до занять фізичними вправами. Іншим важко почати, 

подолати інерцію спокою, перебудувати свій режим. А знайти 

самовиправдання завжди легко: невідкладні справи, погода, настрій і 

т.д. Але, що необхідно розуміти, що поки людина гнучка та фізично 

розвинута - вона молода. Дійсно, гнучкість хребта, рухливість, 

амплітуда рухів в суглобах багато в чому визначають стан здоров’я. 

Для нормальної роботи всіх систем організму необхідний, перш за все, 

оптимальний рівень розвитку м’язової сили. Цьому більшою мірою 

сприяє фітнес, гімнастика, плавання, біг та інші види спорту. 

Бадмінтон надає загально-фізіологічну дію на організм, 

підвищуючи обмін речовин; позитивно впливає на серцево-

судинну, дихальну і травну системи, розвиває силу, гнучкість, 

швидкість, витривалість, координацію рухів (спритність).  

Бадмінтон відноситься до таких спортивних ігор, які при грі 

спортсменів високого класу перетворюються в важке випробування всіх 

якостей людини, і в той же час може бути доступним, простим, наванта-

жувальним і емоційним при грі новачків. Завдяки цьому бадмінтон 

користується великою популярністю в оздоровчих формах фізкуль-

турної роботи. Використання бадмінтону в групах загальної фізичної 

підготовки призводить до підвищення рухових якостей організму і як 

наслідок, тягне до поліпшення загального стану здоров'я тих, хто 

займаються.  

Мета дослідження - визначити особливості використання 

бадмінтону як засобу оздоровчої фізичної культури для людей 
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зрілого віку.  

Результати дослідження. У складному, мінливому і 

різноманітному світі інтересів і потреб людини абсолютно 

особливе місце займають фізична культура і спорт.  

Розвиток людського організму, його пристосування до 

зовнішнього середовища, опірність багатьом несприятливих впливів 

(переохолодження, хвороб і т.п.) пов’язані з могутнім впливом 

рухової сфери, м’язових скорочень. Під час м'язової діяльності 

включаються в роботу майже всі фізіологічні системи організму. У 

працюючих м’язах створюються сприятливі умови для енергетичних 

процесів, розкривається густа мережа капілярів, підвищується 

проникність стінок судин, прискорюється потік крові, загальний обсяг 

кровопостачання збільшується більш ніж в 50 разів.  

Найбільш сприятливі і помітні зміни відбуваються в 

головному органі кровообігу – серце. Зберігаючи високу 

працездатність, воно тонко пристосовується не тільки до м'язових, але 

і психічних напружень. Фізичні вправи, рухова активність 

забезпечують розвиток пристосувальних реакцій і в кровоносних 

судинах.  

Вчені визначили, що при гіподинамії погіршується 

здатність м'язів скорочуватися, змінюється хімічний склад білків, з 

кісткової тканини вимивається кальцій, і кістки стають пухкими. 

Низький рівень рухової активності особливо негативно 

позначається на кровоносних судинах, серці і нервовій системі. 

Страждають обмінні процеси, стрімко збільшується надлишкова 

маса тіла. Особливо це стосується людей зрілого віку.  

Вікова класифікація дорослих людей, яка пов’язана з 

певними змінами в організмі, виокремлює чотири періоди: зрілий, 

похилий, старший вік і довгожителі. Зрілий вік поділяють ще на 

два періоди: 1) у чоловіків – 22-35 років, у жінок відповідно - 21-35 

років. У цьому періоді високого значення показники фізичної 

працездатності та адаптації до несприятливих умов. Але вже після 

30 років йде поступове зниження показників фізичної 

працездатності у 30-39 років вони складають 85-90% від рівня 20-

29 літніх.2) у чоловіків – 36-60 років, у жінок відповідно – 36-57 

років. Дослідження науковців доводять, що в осіб зрілого віку, які 

систематично займаються руховою активністю нижча ступень 

захворюваності та порушення серцево-судинної, дихальної систем 

та опорно-рухового апарату [2].  
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Сучасний фізична культура і спорт має в своєму арсеналі більш 

200 видів рухової активності. Серед них актуальними є легка атлетика, 

фітнес, спортивні ігри, плавання та інші. Бадмінтон, як вид спорту та 

засіб відпочинку культивується у системі фізичної культури багатьох 

країн світу. На сьогодні, спостерігається стрімке зростання попиту 

спортивних секцій з бадмінтону. Це обумовлено доступністю гри для 

людей будь-якого віку (не складні навички гри), не великими вимогами 

до обладнання для гри і спортивного бадмінтоного інвентарю, 

виключення контакту із суперником, мала необхідність кількості 

учасників гри. Популярності цієї гри визначається тим, що це 

олімпійський вид спорту. Граючи в бадмінтон спортсмени проявляють 

різні позитивні емоції, а також вольові якості (дисциплінованість, 

стресостійкість, цілеспрямованість). Низький рівень матеріальних затрат 

та цікавість гри дозволяють бадмінтону бути привабливим засобом 

фізичного виховання. Значення бадмінтону зараз буде збільшуватись 

через актуальність підвищення рухової активності різних верст 

населення в Україні та низьким рівнем здоров’я у населення. Бадмінтон 

може бути засобом омолодження організму, через що формують 

адаптаційні і компенсаторні механізми, знижують чутливість до стресів. 

Але надмірні фізичні навантаження можуть і погіршити фізичний стан, 

привести до травмування, нашкодити здоров’ю. Для проведення занять 

з бадмінтону у людей зрілого віку необхідно провести диференціацію 

спортсменів відповідно їх рівня здоров’я і фізичного розвитку. 

Виокремлюють три медичні групи для занять фізичним 

вихованням та спортом, відповідно до їх рівня здоров’я і фізичної 

підготовки:  

Так, перша група-особи, практично здорові, з незначними 

віковими змінами. Друга група-особи, які мають відхилення у 

фізичному розвитку і несуттєві функціональні зміни. Третя група-

особи, у яких спостерігаються значні відхилення функціонального 

характеру, особи похилого віку і не мають достатньої фізичної 

підготовки. 

Для того, щоб домогтися оздоровчого ефекту при 

організації занять бадмінтоном: 

- першій групі необхідно займатися 3 рази на тиждень по 1 

годині; 

- другій групі необхідно займатися 2 або 3 рази на тиждень 

по 45 хвилин; 
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- третій групі необхідно займатися не менше двох разів на 

тиждень по 30 хвилин з низькою інтенсивністю, що підходить саме 

для даного віку. 

Також не потрібно забувати про методично правильне 

проведення занять, яке можливо лише при дотриманні наступних 

принципів: 

- фізичні вправи повинні впливати на весь організм; 

- поєднання між собою загально-розвиваючих та вузько-

спеціалізованих вправ; 

- дотримання поступовості і послідовності нарощування і 

чергування м’язових груп, що залучаються до фізичних вправ; 

- ритмічного виконання кожної вправи з поступовим 

зростанням амплітуди рухів; 

- введення дихальних вправ в проміжках між спеціальними 

вправами з бадмінтону, для зниження фізичного навантаження; 

- дотримання основних дидактичних принципів (свідомість, 

активність, наочність, доступність, систематичність, послідовність) [1]. 

Для проведення оздоровчих занять із застосуванням 

бадмінтону протягом тижня розроблено план проведення заняття 

для кожної медичної групи таблиця 1.  

Таблиця 1 

План заняття з бадмінтону для різних медичних груп 

Частини 

заняття 

Зміст Дозування 

1 група 

Підготовча 

частина  

10-12 хв. 

Ходьба, Біг у повільному темпі. 

Розминка: вправи для м’язів рук, ніг, 

тулуба, забезпечення рухливості у пле-

чових, ліктьових, тазокульшових, колін-

них суглобах; біг з високим підніманням 

стегна, прискорення на 10-15 м 

4-5 хв. 

7-10 хв. 

Основна 

частина  

75 хв.  

Перебивання волану у парах на 

кількість ударів (максимально 

тримати волан у повітрі) 

Відпрацювання нападаючих ударів і 

прийому  

Двостороння гра у бадмінтон 

(одиночна і в парах)  

Силові вправи: підтягування на 

10-12 хв. 

 

 

35-40 хв. 

 

 

 

10-12 хв. 
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перекладині, згинання й розгинання 

рук в упорі, піднімання прямих ніг 

сидячи на підлозі, піднімання ніг за 

голову лежачи на підлозі та інше 

Число виконання кожної вправи – 

 80-90% від максимального 

Заключна 

частина 5 хв.  

Біг у повільному темпі, ходьба, 

Вправи для розслаблення м’язів. 

Завдання для індивідуальної підготовки.  

2-3 хв. 

2-3 хв. 

2 група 

Підготовча 

частина  

10-12 хв. 

Ходьба, біг у повільному темпі. 

Розминка: вправи для м’язів рук, ніг, 

тулуба, забезпечення рухливості у 

плечових, ліктьових, тазокульшових, 

колінних суглобах; біг з високим 

підніманням стегна, прискорення на 

10-15 м  

4-5 хв. 

7-10 хв. 

Основна 

частина  

60 хв.  

Перебивання волану у парах на 

кількість ударів (максимально 

тримати волан у повітрі) 

Відпрацювання нападаючих ударів і 

прийому  

Двостороння гра у бадмінтон 

(одиночна і в парах)  

Силові вправи: підтягування на 

перекладині, згинання й розгинання 

рук в упорі, піднімання прямих ніг 

сидячи на підлозі, піднімання ніг за 

голову лежачи на підлозі та інше 

Число виконання кожної вправи – 40- 

50% від максимального 

10-12 хв. 

 

 

25-35 хв. 

 

 

 

10-12 хв. 

Заключна 

частина 7 хв.  

Біг у повільному темпі, ходьба, 

Вправи для розслаблення м’язів. 

Дихальні вправи. 

Завдання для індивідуальної 

підготовки.  

2-3 хв. 

2-3 хв. 

3 група 

Підготовча 

частина  

Ходьба. 

Розминка: вправи для м’язів рук, ніг, 

4-5 хв. 

5-7 хв. 
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10-15 хв. тулуба, забезпечення рухливості у 

плечових, ліктьових, тазокульшових, 

колінних суглобах; повільний біг. 

Основна 

частина  

30 хв.  

Перебивання волану у парах на 

кількість ударів (максимально 

тримати волан у повітрі) 

Відпрацювання нападаючих ударів і 

прийому  

Двостороння гра у бадмінтон 

(одиночна і в парах)  

10-12 хв. 

 

 

15-20 хв. 

Заключна 

частина  

10 хв.  

Біг у повільному темпі, ходьба. 

Вправи для розслаблення м’язів. 

Завдання для індивідуальної підготовки.  

2-5 хв. 

2-5 хв. 

 

Таким чином, фізичне тренування з бадмінтону для осіб 

зрілого віку має включати різноманітні фізичні вправи оздоровчого 

характеру, двосторонню гру у бадмінтон, відновлюванні та 

дихальні вправи. Основною умовою використання бадмінтону з 

метою зміцнення і збереження здоров’я людей зрілого віку є 

відповідність його використання можливостям організму за 

спрямованістю, інтенсивністю і обсягом навантажень. 

Висновки. Бадмінтон – це один із дієвих засобів 

оздоровчої фізичної культури, який дарує позитивні емоції, які є 

важливим фактором оздоровлення організму людини в зрілому 

віці, також позитивно впливає на підвищення стресостійкості, 

працездатності і адаптації людини для несприятливих умов. 

Для проведення занять з бадмінтону у людей зрілого віку з 

метою оздоровлення необхідно провести диференціацію 

відповідно їх рівня здоров’я і фізичного розвитку. 
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ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 

Анотація. У статті перераховані чинники, які впливають на 

зовнішній і внутрішній стан людини. Соціологічне опитування було 

проведено в онлайн та офлайн форматах для виявлення уподобань 

населення різного віку в сфері їх фізичної активності. Під час аналізу 

результатів цього дослідження, виявлено проблемні моменти та 

надано рекомендації щодо збереження та зміцнення здоров’я за 

допомогою фізичної активності. Розглянуто негативні аспекти 

основних факторів ігнорування фізичної активності та згадано 

сучасні пристрої і програми, які мотивують людей займатися 

фізичною активністю і допомагають відстежувати її результати. 

Окрім того, відзначено зацікавленість держави у здоровому населенні, 

а також названо деякі заходи уряду щодо розвитку фізичної 

активності в країні. Наприкінці статті наведено основні результати 

опитування, зроблено висновок про необхідність фізичної активності, 

виокремлено її мету, яка акцентована на відповідну її діяльність. 

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, фізична 

активність. 

Abstract. The article lists some of the principles that influence the 

human condition (external and internal). A sociological survey was conducted 

in online and offline formats to identify the preferences of the population of 

different ages in the field of sports culture. During the analysis of the results of 

this study, problematic points were found and recommendations were given 

for maintaining and improving health through physical activity. The positive 

and negative aspects of the four most popular training options are reviewed 

and identified. The article mentions modern devices, applications and 
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programs that motivate people to exercise and help track results. In addition, 

they noted the interest of the state in a healthy population, and also named 

some of the government's actions for the development of physical culture in 

the country. At the end of the article, the main results of the survey are briefly 

highlighted. The conclusion was made about the need for correct goal setting, 

search for suitable activity and motivation. 

Keywords:health, healthy lifestyle and physical activity. 

Актуальність дослідження. Здоровий спосіб життя – це 

система поведінки, спрямована на зміцнення та збереження здоров’я. 

Можна вважати, що це спосіб життя, в якому ти думаєш про себе не 

тільки у сьогоденні, а й також у майбутньому. Багато вчених приді-

ляють пильну увагу проблемам здорового способу життя [3; 11]. У наш 

час варто звернути увагу на інше питання – що таке здоров’я? Як 

визначено ВООЗ здоров’я людини – це стан повного фізичного, 

духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб чи 

фізичних дефектів [1]. Здоровий спосіб життя являє собою комплекс 

різноманітних заходів і складається з багатьох аспектів. Найвідомішими 

складовими цієї системи є правильне харчування, гігієна, відмова від 

шкідливих звичок, фізична активність і повноцінний сон. З цього 

набору ми зосередимося на фізичній активності. За визначенням ВООЗ 

фізична активність – це будь-який рух тіла, що виробляється скелет-

ними м’язами та вимагає витрат енергії, включаючи активність під час 

роботи, ігри, домашні завдання, подорожі та розважальні заходи [10].  

Мета дослідження – описати значення фізичної 

активності, як однієї з найважливіших елементів здорового 

способу життя. 

Матеріали та методи дослідження. У ході роботи над 

статтею було проведено опитування з метою дослідження видів 

фізичної активності серед населення, уподобань суспільства, а 

також з’ясовано причини, що заважають вести активний спосіб 

життя. Дослідженням були залучені люди різних вікових груп (від 

школярів до людей пенсійного віку). 

Опитування проводилося онлайн (Google-форма) та офлайн 

(опитування перехожих). Опитування складалося із 13 закритих 

питань, у 3 з яких могло бути декілька варіантів відповідей. У 

результаті опитування було виявлено, що майже 70% респондентів 

ведуть активний спосіб життя, однак багатьом було важко 

відповісти на запитання, з якого віку до них прийшло розуміння 

важливості фізичної активності. 
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Результати дослідження. У сучасному світі з’явилася нова 

тенденція – здоровий спосіб життя. Спортзали, фітнес-клуби та 

магазини здорового харчування набирають популярність. Все 

частіше можна почути розмови про важливість збалансованого 

харчування, зменшення вживання цукру, все частіше можна 

побачити людей, які займаються руханкою на вулиці, катаються на 

велосипедах, грають в ігри на свіжому повітрі (футбол, волейбол, 

баскетбол тощо). Однак слід визнати, що ринки тютюнових та 

алкогольних напоїв також не відчуває дефіциту споживачів. І все ж 

так чи інакше люди прийшли до розуміння, того що здоров’я – 

головне багатство людини. Кажуть, що час є незамінний ресурс. 

Тоді як щодо здоров’я? Це благословення, яке неможливо 

придбати. Збереження та зміцнення здоров’я – це праця. І саме ця 

робота є найкращою інвестицією в майбутнє [5]. 

З’ясовано, що люди вважають за краще займатися в 

спортивному залі, однак, зазначимо, що під час пандемії корона 

вірусу COVID-19 активно проводилися тренування на свіжому 

повітрі, оскільки доступ до фітнес-клубів був обмежений. Деякі 

фітнес-тренери почали проводити свої заняття поза тренажерним 

залом, що дозволило більшій кількості людей почати тренування 

без необхідності платити за членство в клубі. Люди брали з собою 

власний спортивний інвентар (тренувальні килимки, еспандери 

тощо), а також використовували можливості різноманітних 

спортивних майданчиків (рис.1). 

 

 
Рис.1. Заняття фізичною активністю 
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Цікавим моментом є те, що більше половини (54,6%) 

ігнорують фізичні вправи вранці, а це пов’язано з відсутністю 

чіткого графіка сну та бажанням спати довше. Зрозуміло, що це 

даремно, оскільки зарядка має багато переваг: 

• Профілактика багатьох захворювань. 

• Зміцнення серцевого м’язу. 

• Поліпшення та активізація роботи мозку шляхом 

насичення його киснем. 

• Бадьорість та гарний настрій на весь день [7]. 

Наступне питання, на яке ми звернули увагу – як саме люди 

бажають займатися фізичною активністю: самостійно, під 

керівництвом тренера, у форматі групових тренувань або в 

компанії друзів. У таблиці наведено запропоновані варіанти. 

 

Таблиця 1 

Варіанти занять фізичною активністю 

 

Варіант 

 

Переваги Недоліки 

Самостійне  

тренування 

 

1) можна займатися в 

будь-який час іде 

завгодно (будинок, вули-

ця, спортзал); 

2) можна самостійно 

створити програму 

навчання; 

3) можна працювати з 

необхідними групами 

м’язів; 

4)економія витрат у 

порівнянні з персональ-

ним навчанням. 

 

1) мотивація дещо нижча 

через відсутність чіткої 

регламентації часу. Тобто 

є спокуса пропустити 

тренування, а то й усі 10; 

2) здатність завдати собі 

шкоди через відсутність 

знань і неправильне 

технічне виконання 

вправ. 

Особисте 

тренування 

(під 

наглядом 

тренера) 

1) фахівець робить 

необхідну програму нав-

чання, керуючись вашими 

цілями та побажаннями; 

2) контроль за правильним 

1) досить дорого; 

2) необхідно враховувати 

не тільки свій графік, а й 

графік тренера; 

3) ризик потрапити до 
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 виконанням вправ; 

3) мотивація працює 

оскільки необхідно прийти 

на навчання та окупити 

економічні витрати; 

4) можливість поставити 

запитання професіоналу та 

отримати консультацію. 

непрофесійного тренера. 

Групове 

тренування 

 

1) конкурентний процес, 

який заохочує працювати 

більше; 

2) вміння спілкуватися з 

однодумцями; 

3) тренер контролює 

правильність виконання 

вправ; 

4) атмосфера, яка 

налаштовує на 

продуктивну працю. 

 

1) збентеження перед 

незнайомими людьми; 

2) необхідність 

дотримуватися розкладу 

клубу. Важко домовитися 

про час тренування з 

групою; 

3) індивідуальні 

характеристики та цілі 

тренування не враховано; 

4) відсутність жорстких 

обмежень на кількість 

людей, тобто кількість 

людей у спортзалі може 

перевищувати кількість 

при якій зручно займатися. 

Тренування 

з 

компанією 

 

1) можливість проводити 

час з друзями / сім’єю; 

2) веселіше і цікавіше, ніж 

самостійні тренування; 

3) підтримка близьких 

людей; 

4) уміння самостійно 

скласти план тренування 

та регулювати ступінь 

навантаження; 

5) змагальний момент. 

 

1) ризик виконання 

неадекватного 

тренування, оскільки є 

велика спокуса 

відволікатися на розмову 

тощо; 

2) відсутність контролю 

за правильним 

виконанням та ризик 

заподіяти собі шкоду; 

3) залежите від часу 

інших. 

 

Всі варіанти мають певні плюси і мінуси. Ідеального 

варіанту не існує. Однак, що є негативне для одного, не є таким 
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для іншого. Також цілком очевидно, що вибір залежить від 

пріоритетів людини. Результати опитування (рис. 2) показують, що 

перевага надається самостійному тренуванню. Так як для людей 

вміння самостійно розпоряджатися своїм часом є має велике 

значення. Тренуватися в цьому форматі можна в будь-який вільний 

час і практично в будь-якому місці. 

 

 
Рис.2.Результати опитування 

 

Наступний важливий момент – форма фізичної активності – 

аналізується на рис.3. Найпопулярнішими є біг та силові 

тренування, при чому, що вони є кардіо-тренувальними, менш 

привабливими є танці оскільки не всіх цікавлять. Здебільшого 

танці обирали представниці різного віку. Ситуація була схожа із 

заняттями йоги. Решта видів навчання користувалися приблизно 

однаковою популярністю серед чоловіків і жінок. 

 

 
Рис.3.Форми фізичної активності 
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Кардіо-тренування спрямовані на розвиток витривалості та 

покращення функціонування серцево-судинної системи, а силові 

тренування спрямовані на збільшення м’язової маси і сили. 

Однак це не означає, що силовими тренуваннями ви не 

розвиваєте свою витривалість або не тренуєте серцевий м’яз. Під 

час будь-якого тренування людина працює на поліпшення і 

зміцнення свого організму. 

Особливу увагу слід приділити йозі з елементами розтяжки, 

оскільки вона часто недооцінюється. Вона допомагає підтримувати 

рухливість і еластичність м’язів, сухожиль і зв’язок. Крім того, 

розтяжка сприяє швидшому відновленню м’язової тканини після 

інтенсивних фізичних навантажень. Для максимальної 

ефективності, всі види навантажень повинні бути враховані та 

поєднані. Загалом фізична активність сприяє здоровому сну, 

покращенню постави та самоконтролю. Під час тренувань ви 

отримуєте впевненість у собі та своїх силах, а гормони, які 

інтенсивно продукуються позитивно впливають на настрій[9]. 

Аналіз того, що заважає вести активний спосіб життя, 

показано на рис.4. 

 

 
Рис. 4. Фактори ігнорування фізичної активності 
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2) лінь;  

3) відсутність бажання.  

Самодисципліна і мотивація можуть допомогти впоратися з 

лінню. Якщо людина чітко усвідомлює значення фізичної 

активності та її вплив на якість життя, то у неї виникне бажання 

діяти.  

На невелику розминку, спільну гімнастику, коротку 

пробіжку тощо потрібно 15-30 хвилин. Потрібно розуміти, що 

фізична активність – це не тільки повноцінне тренування. Вона 

також включає ходьбу та підйом по сходах. Тому брак часу на 

тренування можна компенсувати прогулянками до місця роботи чи 

навчання, або відмовою від ліфту. Навіть такі дрібні деталі 

сприяють поліпшенню стану організму і розвитку витривалості. 

Різноманітні ІТ-технології відіграють величезну роль у 

нашому житті. Сфера помічників-контролерів також сприятиме 

розвитку виконання норми рухової активності. Яскравий приклад – 

фітнес браслети. Крім звичайної функції годинника, вони також 

підраховують години активності, інтенсивність вправ, споживання 

калорій, нагадування про розминку та багато іншого. Також 

дякуючи браслетам можна контролювати кількість зроблених 

кроків. Давно кажуть, що необхідно робити 8000-10000 кроків в 

день, а це призвело до того, що цей аспект може бути керований не 

тільки за допомогою фітнес-браслета, а й за допомогою телефону, 

оскільки існує величезна різноманітність додатків для підрахунку 

цих кроків[6]. 

Висновок. Таким чином, фізична активність є невід’ємною 

частиною здорового способу життя. Існує багато варіантів 

збереження тіла в хорошій формі. Вам просто потрібно вибрати ті, 

які вам найбільше підходять. 

Своє здоров’я цікаве не лише нам самим, але і державі. Так 

як здорове населення є внеском у майбутнє країни і основним 

ресурсом. Тому щорічно проводяться різноманітні заходи, 

спрямовані на розвиток фізичної культури, фінансується 

будівництво нових спортивних майданчиків та облаштовуються 

парки та інші заклади, щоб люди мали можливість проводити свій 

час з користю для здоров’я. 
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АНАЛІЗ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ХЛОПЦІВ 

4-Х КЛАСІВ 

 

Анотація. У статті представлені результати 

дослідження рухової активності хлопців 4-х класів. 

Використовувався метод визначення добової рухової активності 

(Фремінгемського методика). 
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Abstract. The publication contains the results of investigating 

motion activity of choolboys 4th grades. The method of defining a daily 

motion activity (Framingham study) was used. 

Key words:physical activity, schoolchildren, Framingham 

method. 

Актуальність дослідження. Однією із важливих умов 

збереження здоров’я і підвищення рівня фізичного стану дітей є 

рухова активність (РА). 

Під руховою активністю розуміють загальну сумарну 

кількість рухових дій, які виконуються в процесі життєдіяльності 

[5]. 

Мета дослідження – аналіз рухової активність хлопців 4-х 

класів. 

Результати дослідження. Аналіз РА хлопців молодшого 

шкільного віку проводили відповідно до притаманного режиму 

рухової активності дітей. Для цього здійснено визначення часових 

відрізків різних видів РА в добовому режимі дня хлопців 4-х (n-36) 
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класів. Для фіксації часу та змісту РА хлопців 4-х класів було 

використано карту РА. 

За своїм змістом та інтенсивністю види РА поділяються 

на такі рівні: 

– базовий (сон, відпочинок лежачи); 

– сидячий (прийом їжі, перегляд телепередач, виконання 

домашніх завдань, читання, малювання, настільні та комп’ютерні 

ігри); 

– низький (гігієнічні процедури, стояння з невеликою 

рухливістю, пересування на всіх видах транспорту й пішки, 

навчальні заняття в школі (крім уроків ФК); 

– середній (прогулянки, праця в домашніх умовах, ранкова 

гігієнічна гімнастика, активна поведінка на перервах у школі); 

– високий (спеціально організовані заняття фізичними 

вправами, інтенсивні ігри, біг, катання на санках, ковзанах, лижах, 

велосипеді, самокаті, роликах тощо). 

Відповідно до програми дослідження оцінку рухового 

режиму хлопців 4-х класів проводили з урахуванням можливого 

впливу спеціально організованих заходів оздоровчого змісту, а 

саме:  

– хронометраж РА в навчальний день з уроком ФК;  

– навчальний день без уроку ФК;  

– вихідний день.  

За змістом притаманного виду РА проведено розподіл, 

представлений у (Табл. 1), (Табл. 2), (Табл. 3). 

 

Таблиця 1 

Розподіл змісту РА хлопців 4-х класів  

у день з уроком ФК (%) 

 

Рівні РА 
Час витрачений на РА, % від 

добового часу 

Базовий рівень 40,51 

Сидячий рівень 20,25 

Малий рівень 29,27 

Середній рівень 5,48 

Високий рівень 4,49 
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Таблиця 2 

Розподіл змісту РА хлопців 4-х класів  

у день без уроку ФК (%) 

 

Рівні РА 
Час витрачений на РА, % від 

добового часу 

Базовий рівень 40,31 

Сидячий рівень 21,38 

Малий рівень 31,71 

Середній рівень 4,81 

Високий рівень 1,79 

 

Виходячи з результатів тривалості РА на окремих її 

рівнях, звертаємо увагу на деякі особливості. РА на базовому 

рівні, що передбачає відпочинок лежачи й сон, учасники 

дослідження витрачають 40,51% від загальної добової кількості 

часу в режимі днів навчання в школі, що підтверджує наведені 

дані в спеціальній літературі за цим питанням [2; 4]. На відміну 

від навчальних днів, у режимі вихідного дня на базовий рівень РА 

хлопці 4-х класів витрачають 46,21% часу доби, що дає підставу 

говорити про більшу тривалість відпочинку лежачи та загально 

менш активне проведення часу[2; 3]. 

Таблиця 3 

Розподіл змісту РА хлопців 4-х класів  

у вихідний день (%) 

 

Рівні РА 
Час витрачений на РА, % від 

добового часу 

Базовий рівень 46,21 

Сидячий рівень 25,47 

Малий рівень 10,83 

Середній рівень 15,78 

Високий рівень 1,71 

 

Щодо тривалості РА сидячого рівня, що пов’язано з 

читанням, малюванням, витрати часу на настільні й комп’ютерні 

ігри, перегляд телебачення, переміщення в транспорті, прийом їжі 

дещо менший за тривалістю, аніж базовий рівень, а загальна 

тривалість цього рівня РА становить 22,83% загальної тривалості 
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часу в режимі навчальних днів. 

У режимі вихідного дня, підтверджується загальна тенденція 

більш тривалого проведення часу на базовому та сидячому рівнях, 

порівняно з навчальними днями і становить 29,14% від добової 

кількості часу. Це свідчить проте, що у вихідні дні діти більше 

схильні до сидячого способу життя [2; 3]. 

У структурі добової РА на малому рівні – це час на 

виконання гігієнічних процедур, навчальні заняття в школі (крім 

уроку ФК), пересування пішки, перебування в положенні стоячи з 

невеликою рухливістю, що загалом є значною частиною часу доби 

й становить 31,71% загальної тривалості витраченого часу в 

режимі навчальних днів. 

У режимі вихідного дня спостерігаємо значне зменшення 

перебування учнів на малому рівні РА, порівняно з навчальними 

днями, що становить 10,83% від загальної добової кількості часу. 

Виявлено зменшення РА малого рівня у вихідні дні, яке переважно 

пов’язане з відсутністю навчальних занять у закладах загальної 

середньої освіти [2; 3]. 

Тривалість РА середнього рівня, під час якої учень здійснює 

прогулянки, ранкову гімнастику, рухливі ігри на перервах у школі, у 

хлопців 4-х класів становить 7,59% від загальної тривалості добової 

кількості часу в режимі навчальних днів. 

У режимі вихідного дня тривалість РА середнього рівня 

становила у хлопців 4-х класів 15,78% добової кількості часу. 

Для забезпечення високого рівня здоров’я дітей особливого 

значення набуває РА високого рівня, РА, яка переважно залежить 

від побудови та організації урочних і неурочних форм освітнього 

процесу [2; 3; 6], що включає участь у спеціально організованих 

заняттях фізичними вправами, інтенсивні ігри, біг, катання на 

ковзанах, лижах, велосипеді, роликах й ін. 

Аналіз змісту РА високого рівня хлопців 4-х класів у 

режимі дня з уроком ФК дає підставу стверджувати, що 

найбільшу її тривалість спостерігали саме в режимі 

навчального дня з уроком ФК.  

Аналіз загальної тривалості РА високого рівня в режимах 

різних днів є недостатньою й визначає ситуацію щодо 

малорухливого способу життя хлопців 4-х класів, що стає 

причиною зниження рівня фізичного стану та виникнення 

проблем зі здоров’ям дітей різного віку [2;3]. 
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Висновки.1.Підсумовуючи отримані дані, акцентуємо 

увагу на тому, що в режимі навчального дня без уроку ФК і в 

режимі вихідного дня хлопці 4-х класів мають недостатню за 

тривалістю РА високого та середнього рівнів. 

2.Розв’язання проблеми недостатньої рухової активності 

високого рівня може бути вирішена за рахунок створення і 

впровадження рекреаційно-оздоровчих технологій у режим 

навчального дня без уроку фізичної культури і в режим вихідного 

дня в якості позакласних занять, забезпечуючи таким чином 

оптимальний рівень РА хлопців 4-х класів. 
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МОТИВАЦІЙНІ ПРІОРИТЕТИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ 

ЮНАКІВ 16-17 РОКІВ 

 

Анотація. У роботі виявлені мотиваційні пріоритети 

видів рухової активності юнаків 16-17 років. Шляхом анкетування 

визначили зацікавленість юнаків до різних видів рухової 

активності та чинники, які впливають на її вибір. 

Ключові слова: мотиви, інтереси, анкетування, види 

рухової активності, юнаки-старшокласники. 

Abstract. The paper identifies motivational priorities of types of 

motor activity of young people aged 16-17. The interest of young people 

in different types of physical activity and the factors influencing their 

choice were determined through a questionnaire.  

Key words: motives, interests, questionnaires, types of physical 

activity, young high school students. 

Актуальність дослідження. Аналіз наукової літератури 

щодо питання фізичного стану старшокласників, показав, що за 

період навчання в закладах середньої освіти, стан здоров’я учнів 

погіршується [3; 8].  

В умовах сьогодення все дедалі гостріше постають 

проблеми рухової активності школярів. Погіршення екології, 

неповноцінне харчування, нераціональне чергування праці та 

відпочинку, спричиняють погіршенню здоров’я школярів[4]. 
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На жаль, лише через активність на уроках фізичної 

культури неможливо цілком нівелювати негативний вплив цих 

факторів. Тому, залучення старшокласників до систематичної 

рухової активності, вимагає пошуку шляхів підвищення мотивації 

школярів до регулярних фізкультурно-оздоровчих занять та як 

наслідок покращення їх фізичного стану[5]. 

Пізнавальна активність визначається інтересами, 

потребами, мотивами, переконаннями та ідеалами школярів. Саме 

тому актуальним питанням постає залучення старшокласників до 

самостійних занять фізичними вправами та активізація їхньої 

діяльності, через вивчення інтересів, мотивів і переконань юнаків. 

Проблема мотивації до рухової активності, розглядалася 

багатьма психологами, педагогами [1; 2; 10]. Ряд науковців 

О.Ф.Артюшенко, Н.В. Москаленко, Т.Ю. Круцевич, А.Б. Мандюк 

та інші займалися вивченням інтересу учнів до уроків фізичної 

культури та рухової активності. 

На думку науковців мотивам та інтересам учнів до 

регулярних фізкультурно-оздоровчих занять характерні вікові та 

статеві особливості, що пов’язані насамперед з рівнем психічного 

розвитку, соціальними та економічними умовами в яких перебуває 

учень [6; 7; 9]. В умовах сьогодення наявність вмотивованого 

залучення до регулярної рухової активності школярів є недостатньою, 

щоб до закінчення школи вони усвідомлено займались 

оздоровленням власного організму та вели здоровий спосіб життя.  

Мета дослідження - виявити мотиваційні пріоритети видів 

рухової активності юнаків 16-17 років. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-методичної 

літератури, даних мережі Інтернет та документальних матеріалів з 

проблеми дослідження; анкетування; методи математичної статистики. 

Результати дослідження. Мотивація – це стан, що 

спонукає людину здійснювати спадково зумовлені або придбані 

досвідом дії, що спрямовані на задоволення різних потреб. Це 

створення конкретного внутрішнього стану людини, яке визначає 

його активність, поведінку і спрямованість діяльності[1]. На 

формування мотивації впливають зовнішні (умови, в яких 

опиняється людина) та внутрішні (бажання, захоплення, інтереси 

та переконання особистості) фактори [9]. Потреба в русі, потреба в 

фізичному вдосконаленні, необхідність в збереженні та зміцненні 

здоров’я – мотиваційні основи занять фізичною культурою. 
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Для досягнення мети нашого дослідження ми опитали 60 

юнаків у віці 16-17 років, учнів 10-11 класів закладів середньої 

освіти м. Тернополя №20 та №27. І належали до основної медичної 

групи за станом здоров’я.  

Для визначення мотивації юнаків до занять фізкультурно-

оздоровчою руховою активністю, ми взяли за основу анкети 

розроблені іншими науковцями та адаптували їх зміст до 

контингенту досліджуваних.  

За результатами анкетування основними видами діяльності 

юнаків під час дозвілля є: проведення часу в Інтернеті (70%), 

прослуховування музики (55%), зустрічі, спілкування з іншими людьми 

(35%) і лише 30% - займаються фізичними вправами та спортом.  

Серед видів діяльності, які пов’язанні з руховою активністю 

юнаки обрали: піші прогулянки (15%), велопрогулянки (11,7%); 

відвідування рекреаційних зон та спортивних заходів (8,3%). 

Таблиця 1 

Основні види діяльності під час дозвілля 16-17-річних юнаків 

 

№ Види діяльності 

Відсоток 

обраних 

позицій 

1 Проведення часу в Інтернеті  70,0 

 Прослуховування музики 55,5 

2 Зустрічі, спілкування з іншими людьми 35 

3 Заняття фізичними вправами та спортом 30 

4 Перегляд телевізора 20 

5 Читання художньої літератури, преси  16,7 

6 Піші прогулянки 15,0 

7 Велопрогулянки 11,7 

8 Відвідування зон рекреації (парк, озеро, річка, ліс) 8,3 

9 Відвідування спортивних заходів 8,3 
 

Результати відповідей на запитання: «Яким основним 

видам рухової активності Ви віддали перевагу під час дозвілля» 

представленні у таблиці 2.Найбільшу зацікавленість серед юнаків 

викликають наступні види рухової активності: футбол, плавання, 

їзда на велосипеді (35%-28,3%). Наступними у рейтингу були: 

волейбол, біг, ходьба (25%-20%). Катанню на скейтборді, роликах, 

баскетболу, силовій гімнастиці, оздоровчому фітнесу перевагу 

відали від 15,0% до 10% респондентів. 
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Найменшою популярністю серед юнаків користується їзда 

на лижах, теніс, бадмінтон та ранкова гімнастика(5%-3,3%). 

 

Таблиця 2 

Основні види рухової активності, яким надають перевагу 

16-17-річні юнаки 

 

Отже, юнаки віддають перевагу видам рухової активності, 

які з однієї сторони не вимагають значних фінансових витрат, а з 

іншої – сприяють поліпшенню зовнішнього вигляду та стану 

фізичного здоров’я. Обрані види рухової активності позитивно 

впливають на роботу основних функціональних систем 

організму(серцево-судинної та дихальних систем).  

На запитання: «Як часто Ви відвідуєте фізкультурно-

оздоровчі заняття», більшість юнаків (47%) зазначили, що при 

наявності вільного часу, 22% – два рази на тиждень. Більшість 

старшокласників (55%) витрачають 1 годину на заняття, і лише 

20% – дві години. Найчастіше хлопці відвідують секційні заняття 

весняно-літньо-осінній період 53%, 20% респондентів – цілий рік. 

Крім того, більша частка респондентів (70%) організовуєте свій 

активний відпочинок переважно у вихідні дні. 

 

№ Види 

діяльності 

Відсоток 

обраних 

позицій 

№ Види діяльності Відсоток 

обраних 

позицій 

1 футбол 35 10 оздоровчий фітнес 10 

2 плавання 33,3 11 рекреаційні ігри 8,3 

3 
їзда на 

велосипеді 
28,3 12 танці 8,3 

4 волейбол 25 13 логічні ігри 8,3 

5 біг 21,7 14 їзда на лижах 5 

6 ходьба 20 15 теніс 5 

7 

катання на 

скейтборді, 

роликах 

15 16 бадмінтон 5 

8 Баскетбол 13,3 17 ранкова гімнастика 3,3 

9 
силова 

гімнастика 
11,7    
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Серед мотивів, якими керуються хлопці під час вибору 

рухової активності для організації власного дозвілля, на першому 

місці є бажання «відпочити та розважитись» – 51,7%; на другому – 

«отримати задоволення» (46,7%), а «потреба у руховій активності», 

займає лише третє місце і складає – 43,3% (див. рис.1). 
 

 
Рис.1. Позиція юнаків щодо основних мотивів рухової 

активності 

Думка юнаків щодо основних причин, які обумовлюють відсут-

ність рухової активності у вільний час представлена у таблиці 3. Так, 

51,7% вказали основною причиною: «немає вільного часу»; 

«відсутність відповідного інтересу» – 45%; «відсутність стимулів» – 

41,7%). 

Таблиця 3 

Основні причини, які обумовлюють пасивне ставлення юнаків 

до рухової активності 

№ Види причин 

Відсоток 

обраних 

позицій 

1 Немає вільного часу  51,7 

2 Немає стимулів 41,7 

3 Немає відповідного інтересу 45 

4 Невміння організовувати власне дозвілля 26,7 

5 Немає місць для організованого дозвілля 25 

6 Матеріальне становище 21,7 

7 Стан здоров’я 21,7 

51,70%

46,70%

43,30%

16,70%

28,30%

8,30%

відпочити та розважитись 

отримати задоволення

потреба у руховій активності

необхідність у спілкуванні

оздоровитись

зняти психічне та фізичне …

Відсоток відповідей 
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Недостатня кількість вільного часу юнаків обумовлена 

додатковими заняттями для підготовки до ЗНО, в невмінні 

правильно його розподіляти, відсутності стійкості інтересів у плані 

проведення дозвілля (хлопці проводять дозвілля пасивно). 

З іншого боку, ті форми занять фізичними вправами, які 

пропонують в школі дуже часто не відповідають потребам та 

інтересам особистості юнаків, що породжує пасивність у процесі 

залучення старшокласників до рухової активності.  

Чинники, які здатні спонукати юнаків до різних видів 

рухової активності представленні на рисунку 2. Більшість 

респондентів (65%) висловилися за «бажання підтримувати себе у 

спортивній формі»; наступним вагомим чинником (48,3%) є – 

«бажання бути здоровим»; 40% – «потреба у руховій активності»; 

38,3% – «задоволення від участі в заходах»; «поради друзів» – 

24,7%; «потреба у знятті фізичної та психічної втоми» – 18,3% 

тощо. 

 

 
Рис.2. Думка юнаків щодо основних чинників, які здатні 

спонукати до рухової активності 

Висновки. За даними науково-методичної літератури 

кількість спеціально-організованої рухової активності учнів 

старших класів під час дозвілля є недостатньою.  

Пріоритетними мотивами до занять руховою активністю у 

16-17-річних юнаків виявлено: бажання «відпочити та розва-

житись»; «отримати задоволення», «потреба у руховій активності». 

65,0%

48,3%

40,0%

38,3%

24,7%

18,3%

18,3%

8,3%

бажання бути у "спортивній …

бажання бути здоровим

потреба у руховій активності

задоволення від участі у заходах 

приклад друзів 

потреба у знятті фізичної та …

потреба у спілкуванні

приклад відомого спортсмена

Відсоток відповідей 
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Наші результати підтвердили дослідження Н.В. Ковальової, 

М.М. Саїнчук, А.А. Черняєва стосовно мотиваційно-ціннісного 

ставлення старшокласників до рухової активності. 

Науковці дотримуються думки, про необхідність розробки 

інноваційних програм з урахуванням мотивів та інтересів 

старшокласників, доцільності підбирати новітні засоби та методи 

при формуванні компетентності щодо самостійних занять 

фізкультурно-оздоровчою руховою активністю.  
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ШЛЯХИ ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ШКОЛЯРІВ 5-9 КЛАСІВ 

ДО ЗАНЯТЬ РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ 

 

Анотація. У статті розглядаються питання виховання 

інтересу школярів до рухової активності. Визначено, що одним із 

основних компонентів мотивації до фізичної активності є інтерес, як 

усвідомлене позитивне ставлення до занять фізичною культурою та 

спортом. Подаються результати констатувального експерименту, 

який проводився методом анкетування учнів 5-9 класів. З’ясовано ряд 

факторів, що знижують їх інтерес до занять. Пропонуються шляхи 

виховання інтересу школярів до занять руховою активністю, а саме: 

гуманізація і демократизація процесу фізичного виховання; використан-

ня музичного супроводу під час виконання фізичних вправ; використання 

нестандартного обладнання та інвентарю; залучення технічних засо-

бів навчання; використання елементів аеробіки та фітнес-технологій; 

оцінювання школярів, як засіб стимулювання інтересу до занять. 

Ключові слова: мотивація, інтерес, школярі, фізичне 

виховання, рухова активність. 

Abstract.Thearticleconsiderstheissuesofeducatingstudents'interestinph

ysicalactivity. It is determined that one of the main components of motivation 

for physical activity is interest, as a conscious positive at titude to physical 

culture and sports. There sults of the observational experiment, which was 

conducted by theme thod of question naires of students of 5-9 grades, are 
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presented. A number off actors have been identified that reducet heir interestin 

classes. The was of education of students interest in physical activity are of 

fered, namely: humanization and democratization of the process of physical 

education; used of musical accompaniment during physical exercises; used of 

non-standarde quip mentan dinventory; in volvement of technical means of 

training, theuse of elements of aerobics and fitness technology; assessment of 

students as a means of stimulating interest in classes. 

Key words: motivation, interest, schoolchildren, physical 

education, physical activity. 

Актуальність дослідження. В сучасних умовах життя 

спостерігається тенденція погіршення здоров’я у підростаючого 

покоління, зокрема, зниження інтересу школярів до рухової 

активності, що в свою чергу призводить до розвитку різноманітних 

захворювань. Згідно з даних МОЗ в Україні малорухливий спосіб 

життя притаманний 76% сучасних підлітків. За останні 7 років 

фізична активність дітей та підлітків знизилася на 17%.Недостатня 

рухова активність дітей є причиною зниження рівня фізичного 

розвитку, рухової підготовленості та розумової працездатності. Як 

наслідок – збільшення кількості учнів, які не справляються з 

навчальними програмами, а понад 50% школярів мають 

недостатній рівень розвитку рухових якостей.  

Зважаючи на негативні тенденції, перед загальноосвітніми 

закладами стоїть важливе завдання, яке полягає в пошуку шляхів 

модернізації процесу фізичного виховання школярів та залучення 

їх до занять руховою активністю. У шкільному віці формуються 

життєві цінності, світоглядні позиції, свідоме ставлення до різних 

видів діяльності та спілкування. Тому покращити наявну ситуацію 

може виховання інтересу до занять руховою активністю, що 

сприятиме формуванню у школярів почуття відповідальності за 

власне здоров’я, систематичності та самовдосконалення власних 

досягнень. А найголовніше, заняття фізичною культурою сприяють 

зміцненню здоров’я, яке необхідно підтримувати в умовах корона-

вірусної епідеміологічної ситуації, як у світі так і в нашій країні. 

Мета дослідження - полягає у визначенні шляхів вихован-

ня інтересу школярів 5-9 класів до занять руховою активністю. 

Результати дослідження. Мотивація до рухової активності 

це специфічний стан особистості, спрямований на досягнення 

оптимального рівня фізичної підготовки та працездатності. Одним 

з основних компонентів мотивації є інтерес, який полягає в 
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усвідомленому позитивному ставлення, що спонукає людину 

проявляти активність до пізнання об’єкта, який її цікавить. 

Формування інтересу до занять руховою активністю це багато-

аспектний процес, який проявляється від перших елементарних 

гігієнічних знань та навичок до інтенсивних занять фізичною 

культурою та спортом. Проблема мотивації навчально-фізичної 

діяльності була предметом дослідження А. Пуні. Автор зазначав, 

що мотивація до фізичної культури випливає з ряду різних потреб, 

які він поділив на три групи: потреба у русі; потреба у виконанні 

обов’язків учня і потреба у спортивній діяльності [2]. 

Важливе значення у вихованні інтересу школярів до рухової 

активності відіграє вчитель фізичної культури. Адже діти позитивно 

ставляться до тієї людини, спілкування і взаємодія з якою викликала в 

них позитивні переживання і принесла радість. За негативних емоцій 

учні свідомо чи підсвідомо шукають можливості уникнути зустрічі з 

явищами, процесами, людьми, які колись завдали їм неприємних 

переживань: не приходять на зустрічі, ухиляються від виконання 

обов’язків, пропускають заняття [9]. 

З метою визначення ставлення школярів до рухової активності 

нами був проведений констатувальний експеримент методом анкетування 

учнів 5-9 класів Буглівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Тернопільської області. 

Питання анкети стосувалися відвідування уроків фізичної культури, 

ставлення вчителя фізичної культури до учнів його підготовку до уроків, 

використання вчителем нових способів і методів рухової активності. 

Опрацювавши відповіді учнів ми отримали наступні дані. 

Питання були розподілені на два блоки. Відповідаючи на перше 

питання учнів зазначили, що відвідують уроки фізкультури 84,8%,не 

відвідують 6,4%,дуже рідко 8,8%. На запитання «Скільки уроків фізичної 

культури Ви відвідуєте в тиждень?», 87,8% учнів зазначили 3 уроки, 

9,2% вказали на 2 уроки і лише 3%бувають на 1 уроці. 

Мотивація учнів до занять руховою активністю на уроках 

фізичною культурою є наступною: подобаються заняття – 69,6%; 

відвідують лише, щоб отримати позитивну оцінку – 18,2%; 

змушують батьки – 3%; подобається підхід вчителя – 9,2%. Також 

були питання на рахунок ставлення учнів до вчителя фізичної 

культури. Результати виявилися наступні: подобається проведення 

занять під керівництвом вчителя фізичної культури 78,8% учнів; не 

 подобається 21,2 % (рис. 1). 
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Рис.1.Отримані відповіді на 1 блок питань 

 

Питання анкети другого блоку стосувалися того, яким 

видам рухової активності надається перевага (варіативні модулі). 

За свідченням учнів, найбільше вивчаються волейбол та футбол 

(87,8%), баскетбол (69,6%), легка атлетика (39,4%) та гімнастика 

(6,2%). Наступне питання, стосувалося використання вчителем 

нових підходів до проведення уроків фізичної культури, тут учні 

відповіли наступним чином: 54,2% підтвердили інноваційну 

діяльність, 15,4% – заперечили та 30,4% не змогли відповісти. Інше 

запитання ставилося для з’ясування чи подобається учня 

відвідувати уроки фізичної культури. Відповіді були наступними: 

так  – 75,8%,ні – 6,2% та інколи – 18,2% (рис. 2). 

 

Рис.2.Отримані відповіді на 2 блок питань 
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Останнє питання було відкритого типу і звучало так «Що 

на Вашу думку необхідно змінити, для того, щоб уроки фізичної 

культури стали цікавішими?». Найбільша кількість відповідей 

стосувалася впровадження нових модулів з новими видами рухової 

активності, покращення матеріально-технічної бази та збільшення 

кількості уроків в окремих класах. 

Згідно результатів нашого опитування, учні проявляють 

інтерес до уроків фізкультури але є ряд факторів, що знижують їх 

бажання займатися. Передусім це недостатня кількість 

спортивного інвентарю, шаблонне проведення уроків фізичної 

культури, недостатня кількість часу для рухової активності, а 

також відсутні інноваційні підходи у процесі фізичного виховання. 

Тому, вчителям фізичної культури слід звернути увагу на 

вдосконалення змісту уроків, для підвищення інтересу учнів до 

занять. Для цього необхідно звернутися до передового досвіду та 

науково-методичної літератури з питань сучасних підходів до 

проведення уроків фізичної культури і запропонувати шляхи 

вирішення цієї проблеми. 

Для покращення процесу фізичного виховання школярів, 

нами були запропоновані такі шляхи виховання інтересу школярів 

до рухової активності. Зокрема, гуманізація і демократизація 

процесу фізичного виховання, використання музичного супроводу 

під час виконання фізичних вправ, використання нестандартного 

обладнання та інвентарю, залучення технічних засобів навчання, 

використання елементів аеробіки та фітнес-технологій, а також 

оцінювання школярів, як засобу стимулювання інтересу до занять. 

Першим шляхом для виховання інтересу школярів є 

ідеологічні основи побудови процесу фізичного виховання на засадах 

гуманізму та демократизму. Гуманістичні цінності освіти 

передбачають зміну авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на 

особистісно-зорієнтовану систему шкільної освіти, яка вимагає 

побудови освітнього процесу на основі діалогу. Педагогічні ідей 

гуманізму в процесі фізичного виховання вигідно відрізняється тим, 

що проблеми учнів слід вирішувати з їх активною участю. Вони 

можуть обговорювати плани спільної діяльності, приймати рішення 

вибираючи оптимальні варіанти. Такий підхід допоможе в подоланні 

одноманітності організаційних форм фізичного виховання, 

забезпеченні всім його учасникам можливості брати активну участь у 
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формуванні змісту, підборі засобів, виборі форм занять. 

Демократизація в управлінні вимагає прояву певної 

терпеливості вчителя, врахування ним критичних суджень учнів, 

розуміння побажань, вміння поставити себе на їх місце. 

Реалізуючи принцип демократизму, вчитель мусить постійно 

спілкується з учнями, знати їх особисте життя, довіряти їм. За 

таких умов спілкування з учнями буде відвертим і довірливим, що 

принесе позитивні результати [3]. 

Наступним шляхом підвищення інтересу, емоційності та 

бажання виконувати фізичні вправи на заняттях з руховою 

активності вважаємо музичний супровід. На думку Д. Бермудеса [1], 

музика не тільки створює радісний настрій, впливаючи на 

психоемоційний стан, у тих хто займається, але і активізує рухи, 

сприяючи їх координації. Вона сприятливо впливає на стан 

функціональних систем організму, може бути використана для 

лікування і профілактики порушень фізичного розвитку та 

захворювань, чинить тонізуючий і заспокійливий впливи. Наприклад, 

в підготовчій частині слід використовувати бадьору музику для 

підйому емоційного фону, в основний при виконанні різних завдань 

більш швидку музику для активації максимальних зусиль або високій 

швидкості, а в заключній ‒ спокійну для приведення 

психоемоційного стану дітей в початкове положення[4]. 

Важливим напрямом, який може спричинити додаткове 

зацікавлення є використання специфічного інвентарю. На 

сьогоднішній день багато вчителів фізичної культури у своїй 

професійній діяльності використовують нестандартне обладнання. 

Воно може бути надзвичайно різноманітне (просте і складне, 

саморобне і фабричне, природне і штучне), поліетиленові пакети 

(дихальні вправи), пляшки з водою (обтяжувачі), поліпропіленові 

труби (легкоатлетичні бар’єри), утеплювачі труб (координаційна 

драбина), стаканчики(замінники воланів для бадмінтону), лінолеум 

(квадрати для перехресних стрибків) [6]. Таке використання 

нестандартного обладнання та інвентарю може вирішити дві 

проблеми, як недостатню матеріально-технічну базу, з одного боку 

так і стимулювання інтересу до виконання вправ в нових умовах.  

Іншим шляхом виховання інтересу є мультимедійні засоби 

навчання, які дозволяють модифікувати освітній процес і гарантують 

досягнення високих та ефективних результатів навчання. Також їх 

використання під час рухової активності істотно збагачує педагогічні 
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засоби навчання школярів [10]. Можливості сучасних комп’ютерних 

технологій (мультимедійних технологій, гаджетів, глобальної мережі 

Інтернет тощо) із зберігання, пошуку та передачі інформації 

дозволяють вирішити наступне завдання: підвищити інформаційну 

насиченість уроку; контролювати фізіологічні показники під час 

заняття, вийти далеко за межі шкільної програми навчання, 

доповнити і поглибити зміст занять руховою активністю. У період 

дистанційного навчання використовують платформи Zoom, Google 

Meet для ознайомлення учнів з новим матеріалом, щоб доступніше 

донести інформацію до учнів. 

Ефективним напрямом може бути використання нових 

фітнес технологій, що зробить заняття сучасними та цікавими для 

учнів. Під час рухової активності з елементами аеробіки вчителю 

необхідно засвоїти термінологію аеробних кроків, які будуть 

використовуватися в освітньому процесі. За основу пропонуємо 

взяти 7 базових кроків, які найчастіше використовуються і є 

специфічними для аеробіки: підйом коліна (Knee Lift, Knee Up), 

мах (Kick), стрибок ноги нарізно − ноги разом (JumpingJack), випад 

(Lunge); крок (March); біг (Jog), скіп (Skip). Аеробна частина 

заняття складається з певного числа танцювальних вісімок, їх 

кількість та порядок вивчення визначається вчителем. Враховуючи 

вікові особливості учнів найбільш доступними для роботи з 

школярами є наступні методи: метод лінійної прогресії, метод 

«поетапного вивчення» та метод «Піраміди» [5]. 

На основі педагогічних досліджень щодо застосування різних 

фітнес-технології в практиці фізкультурно-оздоровчої роботи 

визначено, що можна з успіхом їх застосовувати практично на всіх 

уроках фізичної культури в загальноосвітніх закладах. Так, на уроках 

легкоатлетичної та ігрової спрямованості фітнес-технології доцільно 

включати в підготовчу частину уроку і вирішувати завдання 

підготовки організму до роботи. Для вирішення завдань основної 

частини уроку можна застосовувати спеціально розроблені 

комплекси вправ різних фітнес-технологій, спрямовані на розвиток 

витривалості, стрибучості, гнучкості та інших рухових здібностей, 

необхідних для реалізації завдань, поставлених на уроці фізичної 

культури будь-якої спрямованості [8]. 

Ще одним із шляхів виховання інтересу школярів до занять 

руховою активністю є оцінювання їх досягнень, окрім основного 

оцінювання за виконання нормативів слід використовувати 



44 

 

«бонусне» оцінювання. Для «бонусного» оцінювання на уроках 

фізкультури враховують особисті досягнення школярів протягом 

року: участь учнів у спортивних змаганнях всіх рівнів, покращення 

результатів виконання нормативів, залучення до занять 

фізкультурою в позаурочний час, відвідування спортивних секцій, 

гуртків [7]. Окрім вище зазначеного, для бонусного стимулювання 

школярів на уроках фізкультури пропонуємо впроваджувати такі 

види робіт: пошуково-дослідну, наставницьку, проектно-групову 

та творчо-методичну. 

Висновки.1. Мотивація до рухової активності це 

специфічний стан особистості, спрямований на досягнення 

оптимального рівня фізичної підготовки та працездатності. Одним 

із основних компонентів мотивації до фізичної активності є 

інтерес, як усвідомлене позитивне ставлення до занять фізичною 

культурою та спортом.  

2. Для з’ясування інтересу учнів до занять руховою 

активністю нами проведений констатувальний експеремент, 

способом анкетування учнів 5-9 класів Буглівського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів Тернопільської області. Згідно результатів опитування, 

учні проявляють інтерес до рухової активності але є ряд факторів, 

що знижують їх бажання займатися. Передусім це недостатня 

кількість спортивного інвентарю, шаблонне проведення уроків 

фізичної культури, недостатня кількість часу для рухової 

активності, а також відсутні інноваційні підходи у процесі 

фізичного виховання.  

3. Для виховання інтересу до рухової активності школярів, 

нами запропоновані шляхи покращення ситуація яка склалася, а 

саме: гуманізація і демократизація процесу фізичного виховання; 

використання музичного супроводу під час виконання фізичних 

вправ; використання нестандартного обладнання та інвентарю; 

залучення технічних засобів навчання; використання елементів 

аеробіки та фітнес-технологій; оцінювання школярів, як засіб 

стимулювання інтересу до занять. 
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РУХОВА АКТИВНІСТЬ У ПРОФІЛАКТИЦІ ЗАГОСТРЕНЬ 

ОСТЕОХОНДРОЗУ 

 

Анотація. Стаття присвячена огляду літературних 

джерел, спрямованого на аналіз наукових публікацій з проблеми 

профілактики загострень остеохондрозу хребта, а також на 

виявлення найефективніших підходів до її розв'язання. З'ясовано, 

що найефективнішим засобом реабілітації при захворюваннях 

опорно-рухового апарату залишається фізична терапія, основним 

засобом якої є активні фізичні вправи. Особливе місце займають 

оздоровчі програми занять фізичними вправами у водному 

середовищі та різні методики, засновані на засобах гідротерапії 

для осіб з різними функціональними порушеннями хребта. 

Ключові слова :остеохондроз, реабілітація, фізична 

терапія, гідротерапія. 

Abstract. The article is devoted to a review of literatures our 

cesaimedat analyzing scientific publications on the prevention of 

exacerbations of osteochondrosis of the spine, as wellas to identify the 

most effective approa ches to its solution. It was found that the most 

effective means of rehabilitation in diseases of the musculoskeletal 

system is physical therapy, the main means of which is active exercise. 

A special place is occupied by health programs in the water and various 

techniques base don hydrotherapy for people with various functional 

disorders of the spine. 

Keywords: osteochondrosis, rehabilitation, physical therapy, 

hydrotherapy. 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку 
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суспільства особливу соціальну значимість має проблема 

фізичного стану, збереження й зміцнення здоров’я, а також 

профілактики різного роду захворювань, у тому числі 

остеохондрозу хребта [3]. Гіподинамічний фактор і психологічне 

напруження, пов’язані з робочою діяльністю, збільшують наявні в 

значного числа дітей, підлітків і дорослого населення 

морфофункціональні відхилення з боку хребта, які з віком 

прогресують. Болі в нижньому відділі спини - це симптом, а не 

діагноз, який несприятливо позначається на функціональних 

можливостях організму, підвищує втому, деформує поставу [4].  

Останнім часом простежується стійка тенденція до 

«омолодження» контингенту людей, хворих остеохондрозом, який 

виявляється навіть у дітей до 10 років [3; 7], а також до розвитку 

диско-грижових ускладнень хвороби. Поряд із цим стало 

очевидним, що зміст реабілітаційних заходів для осіб, що 

потерпають від остеохондрозу хребта, може бути доповнений 

такими засобами реабілітації, застосування яких дозволить 

одержати відчутний оздоровчий ефект і в комплексі з іншими 

методами розв’язати проблему профілактики остеохондрозу, а 

також професійної й соціальної реабілітації таких хворих [8]. 

Мета дослідження - дослідити ефективні методи 

профілактики загострень попереково-крижового остеохондрозу 

засобами фізичної реабілітації.  

Результати дослідження. В основі попереково-крижового 

остеохондрозу хребта лежать подразнення або компресія 

спинномозкових нервів: рухових (еферентних) і чутливих 

(аферентних), що виходять із поперекового й крижового сегментів 

спинного мозку. Наслідком цього є больові відчуття, зниження 

чутливості, а також рухові й чутливі розлади, при яких 

спостерігаються атрофія м’язів нижніх кінцівок [4]. 

Фізична культура відіграє провідну роль у профілактиці 

остеохондрозу хребта, а фізична терапія, основним засобом якої є 

активна фізична вправа, має велике значення для терапії таких 

хворих. Процес перебігу остеохондрозу хребта більшістю авторів 

умовно поділяється на три періоди: гострий, підгострий, відновний 

[5; 7]. Незважаючи на те, що причини виникнення остеохондрозу 

досить численні, принципи лікування в цілому суттєво не 

різняться. Насамперед повинні вирішуватися завдання зменшення, 

а далі повного зняття больового синдрому. У період загострення 
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остеохондрозу рекомендується максимальний спокій з метою 

розвантаження ушкоджених міжхребцевих дисків, зменшення 

внутрішньо-дискового тиску й набряку, зниження травматизації 

корінців спинномозкових нервів, зменшення обсягу грижі диска 

або повного вправляння грижі, а також поліпшення трофіки тканин 

розвантаженої ділянки хребта, усунення болю й поліпшення 

функції хребта [1]. Максимальне розвантаження хребта 

досягається носінням спеціального корсета, витягненням на 

похилій площині, вертикальним витягненням у воді.  

Крім розвантаження хребта повинні вирішуватися завдання 

зміцнення м’язово-зв’язкового апарата ураженого сегмента, 

ліквідації рефлекторного напруження м’язів, збільшення 

рухливості поперекового відділу хребта. У публікаціях останніх 

років усе частіше відзначається, що постільний режим не тільки 

пришвидшує відновлення, але, навпаки, може сприяти хронізації  

больового синдрому при гострих і хронічних болях в спині, тому 

такий режим не повинен перевищувати 2-х, а максимум – 3-х днів 

[5; 8]. 

Як вважають багато дослідників [1], фізична вправа, яка 

лежить в основі фізичної терапії – єдиний керований свідомістю 

людини засіб відновлення будь-якої згаслої функції або 

ослабленого органу. Фізичні вправи не повинні викликати 

больових відчуттів, тому що вони можуть спричинити обмеження 

мобільності хребта. Функціональні зрушення, що відбуваються під 

час виконання вправ, стимулюють процеси відновлення й 

адаптації. Незважаючи на це, фізичні вправи можуть по-різному 

змінювати стан організму. Застосування їх - завжди педагогічний, 

освітній процес. Якість його залежить від того, наскільки фахівець 

опанував педагогічною майстерністю й знаннями. Неправильний 

вибір або виконання фізичних вправ можуть привести до 

негативного ефекту. Навіть правильно обрані й грамотно виконані 

фізичні вправи можуть не дати ефекту при неправильному 

дозуванні. Саме тому не можна приступати до вправ, не 

ознайомившись з їх дією на організм і особливостями виконання. 

Інакше кажучи, слід зрозуміти, для розв'язання якого завдання 

вибираються ті або інші фізичні вправи, як грамотно виконати їх (з 

якого вихідного положення, у якому темпі, з яким дозуванням) і не 

кваплячись, досконало їх освоїти [1]. 

Існують методичні рекомендації з підготовки й проведення 
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занять фізичною культурою, які зводяться до того, що заняття 

повинні бути систематичними й регулярними. Необхідно також 

постійно збільшувати фізичне навантаження, зважати на 

можливості організму, готувати його до майбутнього фізичного 

навантаження; поступово переходити від легких вправ до 

складних; вправи виконувати плавно, без різких рухів, у 

середньому темпі, рівномірно збільшувати амплітуду, але, не 

доводячи її до максимальної; не виконувати вправи через силу, з 

великим напруженням, а також при наявності або появі болю в 

ділянці хребта й після заняття проводити заходи на розвантаження 

і відпочинок хребта. 

Якщо патологія сформувалася раніше, то на перший план 

виступає вторинна профілактика, основою якої є попередження 

подальшого прогресування хвороби, зниження частоти загострень, 

продовження ремісії, а, отже, й поліпшення якості життя. Для 

профілактики розвитку й загострення остеохондрозу рекомендації 

ряду авторів [1; 4; 7] зводяться до наступних положень: 

1. Регулярно займатися фізичною культурою й спортом у 

формі ранкової гігієнічної гімнастики, фізкультурної паузи в 

процесі праці, лікувальної гімнастики, плавання, витягнення 

хребта, занять фізичною культурою за вибраною програмою, 

самомасажу.  

2. Правильно організовувати працю на виробництві й у 

побуті, виключивши перенавантаження хребта. 

3. Підтримувати правильну позу під час роботи, у побуті й 

на відпочинку. 

4. Дотримуватися правильного режиму харчування. 

У спеціальній науково-методичній літературі, присвяченій 

проблемам реабілітації хворих остеохондрозом, описані численні 

комбінації фізичних вправ і комплексного лікування, яким і 

віддається пріоритет. При остеохондрозі хребта в заняттях з фізичної 

терапії ефективними є вправи, що сприяють підтриманню гнучкості 

хребта – нахили вперед, назад, у сторони, повороти й кругові рухи з 

обмеженою амплітудою; вправи в положенні лежачи, у змішаному 

або чистому виді, в упорі – на збільшення міжхребцевих проміжків і 

зменшення навантаження на диски; вправи силового характеру для 

створення м'язового корсета й самомасаж попереку й спини [1]. За 

наявності больового синдрому рекомендують виконувати вправи для 

розтягання й збільшення рухливості хребта, а після зниження або 
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усунення болю - вправи для зміцнення м’язів, що підтримують 

хребет. Ефективним є метод витягнення хребта, як спосіб боротьби з 

гострим і хронічним болем у спині[3].  

Із числа вправ, що витягають хребет, використовуються 

змішані виси на гімнастичній стінці, вправи на похилій площині, 

колінно-кистьове положення, а також вправи в положенні лежачи 

на спині. З метою обережної мобілізації хребта застосовуються 

вправи в нахилах у сторони, поворотах, крутінні тулубом і тазом. 

Амплітуда рухів тулубом збільшується поступово, фізичні вправи 

проводяться на тлі зниженого статичного навантаження на хребет. 

При остеохондрозі хребта треба вибирати полегшені й 

протибольові вихідні положення. Після занять хворий одягає 

корсет або пояс штангіста в положенні лежачи [3].  

Крім розвантаження ушкодженого сегмента хребта, 

необхідно створити умови, при яких зменшувався б поперековий 

гіперлордоз, тим самим, сприяючи збільшенню діаметра 

міжхребцевого проміжку й зменшенню компресії нервового 

корінця. З цією метою фізичні вправи повинні бути спрямовані на 

підвищення стійкості й стабілізацію ураженого хребтового 

сегмента шляхом поліпшення функціонального стану м’язів спини 

й черевного преса, зміцнення трохи ослаблених сідничних, 

стегнових і литкових м’язів. Зміцнення м’язів тулуба стабілізує 

хребтовий сегмент і сприяє тим самим профілактиці подальшого 

прогресування захворювання. Для цього вправи проводяться з 

поступово наростаючим додатковим навантаженням (обтяження 

рук гантелями, ніг - манжетами з вантажем) і опором (плавальні 

дошки, рятувальні пояси, гумові стрічки). Вправи виконуються в 

повільному темпі, необхідно дотримувати поступовості й 

керуватися суб'єктивними відчуттями. Активні рухи треба 

виконувати з обмеженою амплітудою, тому що вони ще більше 

травмують уражений дегенетативно-дистрофічним процесом диск і 

підсилюють подразнення нервового корінця [5; 7].  

Позитивним досвідом є застосування нових розробок 

оздоровчих і профілактичних програм та методик у водному 

середовищі, які при ефективному використанні їх в системі 

охорони здоров’я, зможуть знизити захворюваність попереково-

крижовим остеохондрозом [6; 8]. 

Аналіз даних спеціальної літератури показав, що фізичні 

вправи у воді успішно використовуються як у практиці спорту, так 
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і в системі оздоровлення з метою медичної реабілітації при різних 

захворюваннях. Оздоровче плавання розглядається як ефективний 

засіб профілактики й реабілітації при деформаціях опорно-

рухового апарату, зокрема, остеохондрозу хребта. При плаванні 

знижується навантаження на хребет, м’язи спини-розвиваються 

рівномірно, створюючи м’язовий корсет по обидва боки. 

Практикою доведено, що при захворюваннях, пов'язаних з 

деформацією хребта, плавання допомагає коректувати цей дефект. 

Переваги таких занять полягають у доступності для людей різного 

фізичного розвитку й віку, починаючи від дітей грудного віку й 

закінчуючи людьми літнього віку [1; 6]. 

Заняття в басейні рекомендуються після закінчення 

гострого періоду при більшості захворювань хребта. Виключенням 

можуть бути гострі болі й «скутість» шийного відділу хребта, 

оскільки в цих випадках буває важко знайти безболісне положення 

при рухах у воді. Плаваючи на спині, рухи рук, ніг, спини повинні 

бути по можливості енергійними. Плаваючи на животі або спині й 

тримаючись руками за бортики басейну, можна тренувати грудний 

і поперековий відділи хребта. Розвивати його гнучкість можна, 

нахиляючись почергово в боки, витягаючись і згинаючись 

наскільки це можливо, за умови, що такі рухи не завдадуть болю. 

Зміцнювати м’язи також можна швидко рухаючи ногами у воді [8]. 

Вивчаючи питання ефективності видів плавання в 

профілактиці й лікуванні остеохондрозу хребта, у спеціальній 

науковій літературі [6; 8] даються рекомендації із застосування в 

заняттях певних стилів: плавання на спині особливо сприятливе 

при сутулості плечей і кіфозі, допомагає зміцнити м'язи спини; 

плавання кролем зменшує спазм м'язів верхньої частини спини й 

зміцнює м'язи хребта; плавання брасом слід уникати при болях у 

нижній частині спини, оскільки при цьому стилі плавання 

доводиться занадто сильно вигинати хребет у поперековому 

відділі, а нерівномірні поштовхи ногами дають навантаження на 

суглоби поперекового відділу хребта; плавання брасом і кролем на 

спині знімає всі навантаження, що стискають міжхребцевий диск. 

Заняття з оздоровчого плавання регламентуються чіткими 

рамками індивідуального добору вправ і дуже обережного 

дозування фізичного навантаження - з урахуванням віку, рівня 

підготовленості й діагнозу осіб, що займаються. Дозування 

повинні бути доступні, посильні й не викликати великої втоми. 
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Обов’язково використовується чергування вправ, виконуваних на 

місці і в русі, на різній глибині занурення, у вільному й 

прискореному темпі, чергування активного й пасивного 

відпочинку, ритмічне чергування напруги й розслаблення різних 

м’язових груп, а також циклічних і ациклічних вправ помірної 

потужності [6]. 

Останнім часом широкого застосування набули нові види 

рухової активності у воді (акватичні тренування), які залежно від 

методичних принципів і способів проведення занять називаються: 

«аквамоушн», «аквааеробіка», «акваформінг», «аквабілдинг», 

«акваданс», «акватренінг», «аквадинамікс», «акваритмік» [2]. 

Донедавна гімнастика у воді або «акватерапія» у вигляді 

спеціальних комплексів лікувальної фізкультури широко 

застосовувалася в реабілітації пацієнтів із захворюваннями спини 

або проблемами опорно-рухового апарату. Тому аквапрограми 

популярні не тільки у фітнес-клубах, але й у лікувально-

оздоровчих установах. Серед великої різноманітності програм з 

використанням акваобладнання, найпопулярніші заняття з нудлами 

(легкими гнучкими ціпками або трубками), поясами, манжетами, 

дошками, лопатками, ластами, рукавичками з перетинками, 

гантелями. До загальних вправ у воді відносять: повороти, нахили, 

скручування, до спеціальних - плавання з дошкою (працюють 

руки), ковзання з утриманням за ноги, плавання з гальмом, 

прикріпленим до ніг (поролон, губка і ін.) [2]. 

Висновки. Остеохондроз хребта має все більший вплив на 

здоров’я людей у цілому світі. Часто він є причиною ураження 

периферичної нервової системи, спинного мозку, вегетативної 

нервової системи, порушення кровообігу спинного й головного 

мозку. У кожному відділі хребетного стовпа остеохондроз має 

типову локалізацію й особливості, але це захворювання завжди 

супроводжується неврологічними розладами й больовим 

синдромом. Фізична терапія відіграє провідну роль у профілактиці 

загострень остеохондрозу хребта, а спеціальні індивідуально 

підібрані активні фізичні вправи, які є основним засобом 

втручання фізичного терапевта, мають велике значення для 

реабілітації цієї категорії хворих. Гідрореабілітація сприяє 

частковому відновленню ушкоджених внаслідок попереково-

крижового остеохондрозу аферентних і еферентних волокон 

периферичних нервів. У спеціальній літературі з’являються все 
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нові розробки оздоровчих і профілактичних програм та методик у 

водному середовищі, які при ефективному використанні в системі 

охорони здоров'я, знижують рівень захворюваності попереково-

крижовим остеохондрозом. 
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ЗНАЧЕННЯ СПОРТУ У ЖИТТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Анотація. Розкрито значення фізичної культури і спорту у 

житті студентської молоді. Показано, що спорт позитивно 

впливає на різні сторони людського життя: авторитет у 

суспільстві; трудову діяльність; на структуру морально-

інтелектуальних характеристик, етичних ідеалів та ціннісних 

орієнтувань. 

Результати проведеного опитування підтверджують, що 

ставлення молоді до фізичної культури і спорту різне. Доводиться 

спостерігати, що 55 % студентської молоді відвідують заняття з 

фізичної культури або займаються у спортивних секціях, гуртках, 

клубах. Однак існує відсоток молоді а це 35%, які досить 

прохолодно ставляться до спорту та всього, що з ним пов’язано. 

Інші 10% взагалі вважають спорт марною тратою часу.  

Доведено, що фізичні вправи сприяють зміцненню здоров’я 

в цілому, допомагають стежити за вагою і знімають нервову 

напругу. Людина, яка тренується починає відчувати себе краще в 

усіх відношеннях, краще виглядає, у неї з’являється більше 

життєвої енергії. 

Ключові слова: спорт, фізична культура, студентська 

молодь. 

Abstract. The importance of physical culture and sports in the 

life of student youth is revealed. It is shown that sport has a positive 

effect on various aspects of human life: authority in society; labor 

activity; on structural moral and intellectual characteristics, ethical 

ideals and values. 
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The results of the survey confirm that the attitude of young 

people to physical culture and sports is different. It should be noted that 

55% of student youth attend physical education classes or are engaged 

in sports sections, clubs. However, there is a percentage of young 

people, which is 35%, who are quite cool about sports and everything 

related to it. The other 10% generally consider sports a waste of time. 

Exercise has been shown to improve overall health, help 

maintain weight, and relieve nervous tension. A person who trains 

begins to feel better in all respects, looks better, he has more vital 

energy. 

Key words: sports, physical culture, student youth. 

Актуальність дослідження. Рухова активність прискорює 

процеси інтелектуального, морального, громадського, фізичного, 

психологічного формування молодої людини. Молоді люди мають 

можливість використовувати різні форми занять і надаючи 

перевагу тим уподобанням, які позитивно впливають на 

формування здоров’я. Також існує відсоток молоді, які займаються 

спортом у спортивних клубах, центрах, а також на свіжому повітрі. 

Однак для розв’язання проблеми зацікавлення студентської молоді 

до занять фізичними вправами у подальшому житті необхідно 

створити умови для переконання їх у необхідності і позитивному 

впливі цих занять на спосіб життя молодої людини, а саме їх 

настрій, психіку, стресові стани, внутрішню гармонію.  

Останнім часом предметом наукових досліджень є низький 

рівень здоров’я й недостатня фізична підготовленість студентської 

молоді. Науковці Ажиппо О., Павленко В., Павленко Є. (2019) 

називають низку причин низької фізичної підготовленості 

студентської молоді та погіршення стану їх здоров’я є недостатня 

увага до питань фізичного виховання людей різного віку і статі. 

Нинішня система фізичного виховання в Україні потребує змін у 

направленні студентської молоді на рухову активність, 

систематичні заняття спортом. Створення умов у ЗВО з метою 

максимального залучення студентів до фізичної активності та 

розвитку студентського спорту. 

Автори Шепеленко Т., Буц А., Бодренкова І. (2018) 

вважають, що фізична культура і спорт є не тільки є ефективним 

засобом фізичного розвитку людини, зміцнення і збереження 

здоров’я, сферою спілкування та виявлення соціальної активності 

людей, розумною формою організації і проведення дозвілля, але й, 
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підкреслюють, що спорт позитивно впливає на інші сторони 

людського життя: авторитет у суспільстві; трудову діяльність; на 

структуру морально-інтелектуальних характеристик, етичних 

ідеалів та ціннісних орієнтувань. 

Науковці Блошенко О. (2017), Бойко Ю. (2017) також 

вважають, що найбільшого ефекту від занять фізичною культурою 

і спортом буде досягнуто лише тоді, коли людина займається 

фізичними вправами добровільно та з урахуванням її 

індивідуальних інтересів. Багато досліджень присвячено питанням 

забезпечення диференційованого й індивідуального підходу до 

студентів з урахуванням їхнього здоров’я, адекватних 

можливостей, фізичного розвитку і підготовленості. Впровадження 

принципу диференційованості у поєднані з принципом 

індивідуалізації, враховуючи вільний вибір студентами рухової 

діяльності, дасть можливість значно підвищити ефективність 

процесу фізичного виховання. Але значення фізичної культури і 

спорту має значний вплив на формування особистості студента, 

спробуємо дізнатися користь від занять спортом. 

Мета дослідження - розкрити значення фізичної культури і 

спорту у житті студентської молоді. 

Завдання дослідження: Розкрити значення фізичної 

культури і спорту у формуванні особистості студента. 

Показати ставлення студентів до занять фізичною 

культурою і спортом. 

Довести користь від занять фізичної культури і спорту . 

Результати дослідження. Здорове та підтягнуте тіло – ось 

що хочуть усі люди, особливо підлітки дівчата. Це ж привертає 

увагу оточуючих, всі милуються та заздрять такій красі. Але ж хіба 

все так просто? Зовсім ні, це щоденний контроль та робота над 

собою. Особливу роль у цьому процесі займає спортивне 

тренування на правильне харчування. Роль спорту в житті людини 

є найголовнішим атрибутом в способі життя людей, які стежать за 

здоров’ям і хочуть зберегти свою красу та привабливість тіла на 

довгі роки. Займаючись спортом, не тільки отримаєте струнку та 

красиву фігуру, але й добре здоров’я. Давайте більш детальніше 

дізнаємося про роль спорту у житті студентської молоді. 

Завжди всім було відомо, що заняття фізичною культурою і 

спортом в значній мірі можуть зберегти здоров’я, відновити його, і, 

як наслідок, сприяти довголіттю. В умовах сучасного суспільства, 
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коли більшу частину часу ми проводимо в сидячому положенні, 

кожному необхідно приділяти час для рухової активності, щоб 

підтримувати рівень здоров’я і опорно-рухову систему в тонусі. 

Відтак, нам відомо, що фізична культура повинна супроводжувати 

людину від самого народження і, впродовж життя, оскільки вона 

має оздоровчий і профілактичний ефект, що є надзвичайно 

важливим у будь-якому віці. 

Результати проведеного опитування підтверджують, що 

ставлення молоді до фізичної культури і спорту різне. Доводиться 

спостерігати, що 55% студентської молоді відвідують заняття з 

фізичної культури або займаються у спортивних секціях, гуртках, 

клубах. Однак існує відсоток молоді а це 35%, які досить 

прохолодно ставляться до спорту та всього, що з ним пов’язано. 

Інші 10% взагалі вважають спорт марною тратою часу.  

Відтак, можна сказати, що високий відсоток студентської 

молоді, бачать сенс у спорті та на щастя їх більше від усіх інших. 

Причому кожен з них по-різному ставиться до спорту: хтось 

любить переглядати спортивні передачі і цікавить актуальними 

видами спорту, хтось просто не дуже серйозно цікавиться спортом, 

але займається будь-яким видом спорту на систематичній основі, 

для покращення рухової активності. А також є студентська молодь, 

для яких спорт – це засіб для існування. До числа останніх 

відносяться діючі спортсмени, тренери, директори спортивних 

організацій. І кожен з цих людей вносить свій вклад у розвиток 

спорту на планеті.  

Спорт перетворює людей в більш стійких особистостей до 

різноманітних негативних факторів зовнішнього середовища. 

Спорт – це, в більшості, маса позитивних емоцій. Хотілося б також 

сказати, що найбільш корисним для молодої людини, як і для 

суспільства в цілому, є саме заняття спортом на будь-якому рівні. 

Обумовлено це багато в чому з тим, що людство, зважаючи на 

сучасну мобільність молодої людини, вимагає великих затрат 

енергії. Від так, молоді люди іноді прагнуть спростити собі життя, 

а між тим, поступово втрачають всі свої фізичні якості, якими 

раніше володіли. Ось чому роль спорту житті студентської молоді 

має надважливе завдання. 

Також варто не забувати, що спорт пов’язаний з духовною 

культурою людини її філософією, наукою, спортивною етикою, 

естетикою, тощо. 
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За результатами проведених досліджень можна сказати, що 

значення фізичної культури і спорту в житті студентської молоді, 

необхідно розглядати щонайменше через три аспекти [2]. 

 Діяльнісний аспект, який включає доцільну рухову 

активність у вигляді різних форм фізичних вправ, спрямованих на 

формування необхідних в житті рухових умінь і навичок; розвиток 

життєво важливих фізичних здібностей; оптимізацію здоров’я і 

працездатності. 

 Предметно-ціннісний аспект представлений 

матеріальними (матеріально-технічні засоби) і духовними (наукові 

знання, методи) цінностями, створеними суспільством для 

забезпечення ефективності фізкультурної діяльності. 

 Результативний аспект характеризується сукупністю 

корисних результатів використання фізичної культури і спорту, які 

виражаються у володінні людиною її цінностями, надбанні нею 

високого рівня фізичної дієздатності. Найсуттєвішим результатом 

повноцінного використання фізичної культури і спорту є 

формування готовності людини взяти на себе відповідальність за 

свій фізичний стан. 

Таким чином, фізичну культуру і спорт можна визначити як 

сукупність досягнень суспільства у створенні раціональної системи 

формування фізичного, духовного, соціального здоров’я людини. 

Спорт приносить позитивні емоції. Молоді люди 

відвідують секції, спортивні клуби, грають у спортивні ігри, 

спілкуються з різними групами населення. Спорт формує відчуття 

перемоги і приносять радість від цього процесу.  

Загально відомо, що фізичні вправи сприяють зміцненню 

здоров’я в цілому, допомагають стежити за вагою і знімають 

нервову напругу. Людина, яка тренується починає відчувати себе 

краще в усіх відношеннях, краще виглядає, у неї з’являється 

більше життєвої енергії. Вправи різноманітного спрямування типу 

можуть покращити кровообіг, зміцнити серцево-судинну, 

дихальну, травну та видільну системи, допоможуть нормувати 

артеріальний тиск, опорно-руховий апарат та м’язову систему. 

Виконання фізичних вправ викликає потоки нервових 

імпульсів від працюючих м’язів та суглобів і переводить 

центральну нервову систему в активний стан роботи. 

Відповідно активізується робота внутрішніх органів, що 

забезпечує молодій людині високий рівень працездатності і 
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формує позитивний настрій та емоції. Заняття фізичними 

вправами, сприяє профілактиці та лікуванню хронічних розладів 

внутрішніх органів та опорно-рухового апарату. 

Висновки. Фізична культура і спорт позитивно впливають 

на збільшення м’язевої маси, підвищення еластичності суглобів та 

покращують роботу усіх систем організму людини. 

Спорт є важливим фактором становлення активної життєвої 

позиції. У ряді досліджень встановлено, що у студентів, які 

систематично займаються фізичною культурою і спортом виявлено 

достатньо високу активність, виробляється визначений стереотип 

режиму дня, підвищується впевненість у власних силах, поведінці.  

Студенти, які займаються спортом є більш комунікабельні, 

спостерігається висока емоційна стійкість, витримка. Їм більше 

притаманний оптимізм, енергія. Серед них багато наполегливих, 

рішучих людей, які можуть повести за собою колектив.  
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РОЛЬ СІМ’Ї У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДИТИНИ 

 

Анотація. У статті обґрунтовано роль сім’ї у фізичному 

вихованні дітей. Доведено, що сім’я, як частина суспільства, є 

основною ланкою в процесі дбайливого ставлення дитини до 

власного здоров’я та здоров’я оточуючих. 

Ключові слова: фізичне виховання; сім’я; батьки. 

Abstract. In the article is substantiated the role of the family in 

the physical education of children. Proved that the family, as part of 

society, is the main link in the process of caring for their own health 

and the health of others. 

Key words: physical education, family, parents. 

Актуальність дослідження. Взаємодія сім’ї і школи є 

актуальною проблемою, що характеризується наявністю цілого 

різноманіття підходів до її розв’язання. Вона відображена в низці 

нормативних документів з питань освіти і виховання, а саме: 

Законі України «Про фізичну культуру і спорт», Концепції «Нова 

українська школа» тощо. Зокрема в Державній національній 

програмі «Освіта» (Україна ХХІ століття) зазначено: «сім’я несе 

повну відповідальність за розвиток, виховання і навчання своїх 

дітей. Виникнувши на початку ХХ ст., вона і сьогодні не втрачає 
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своєї актуальності, наповнюючись новим змістом, на який вагомий 

вплив чинять процеси, що відбуваються як у суспільстві, системі 

освіти, так і в кожній окремій сім’ї. 

Фізичне виховання, як і виховання взагалі, починається з 

перших днів життя дитини й виявляється через материнську опіку 

та догляд за немовлям. Те, якою буде майбутня особистість, 

значною мірою залежить від емоційного впливу матері на дитину в 

перший рік її життя [3]. 

Дослідження Г.В. Безверхньої свідчать про те, що сімейне 

виховання відіграє значну роль у формуванні фізкультурно-

спортивних інтересів дітей. Залучаючи дитину до спорту з 

раннього дитинства, батьки заздалегідь піклуються про здорове 

майбутнє свого «чада» [1]. 

Взаємодія сім’ї та школи – найважливіша умова 

підвищення мотивації дітей до занять фізичною культурою, 

підвищення ефективності організації роботи з фізичного 

виховання. Успішна реалізація поставлених завдань зміцнення 

здоров’я, гармонійного розвитку, підвищення розумової та 

фізичної працездатності сучасних учнів можлива лише через 

ініціативність та творчу співпрацю сім’ї та школи [2]. 

Мета дослідження - обґрунтувати роль сім’ї у фізичному 

вихованні дітей та з’ясувати, як батьки ставляться до занять 

фізичною культурою та спортом. 

Результати досліджень. Головним інститутом виховання є 

сім’я. Те, що дитина набуває в сім’ї, вона зберігає впродовж усього 

життя. Важливість сім’ї зумовлена тим, що в ній дитина перебуває 

протягом значної частини життя, а за тривалістю впливу на 

особистість жоден з інститутів виховання не може зрівнятися із 

сім’єю. Сім’я може бути як позитивним, так і негативним 

фактором виховання. Ніхто, крім найближчих для дитини людей, 

не ставиться до неї краще, не любить її більше і не піклується про 

неї. Хоча ніхто інший не може потенційно завдати стільки шкоди у 

вихованні дитини, скільки її власна сім’я. 

Сім’я має вирішальний вплив на розвиток основних рис 

особистості дитини, на формування у неї морально-позитивного 

потенціалу. Саме в сім’ї діти отримують перші уроки моральності, 

формується їх характер; в родині закладаються вихідні, життєві 

позиції. Тому вкрай важливо, щоб основною складовою частиною 

роботи навчальних установ була пропаганда педагогічних знань 
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серед батьків. Це необхідно і для того, щоб викорінити помилки, 

що допускаються батьками у сімейному вихованні: багато молодих 

батьків не до оцінюють значення фізичного виховання дітей, деякі 

не можуть у психологічному підході до дітей, інші не приділяють 

належної уваги трудовому вихованню. 

Відповідно до вимог дидактики, для успішного виховання 

особистої фізичної культури дитини потрібно:  

− переконати дітей у тому, що особиста фізична культура 

суспільно необхідна і життєво важлива для кожної людини; 

 − розглядати виховання особистої фізичної культури 

дитини як цілеспрямований навчально-виховний процес;  

− організувати педагогічно спрямований вплив не тільки у 

навчальному закладі, але і в родині. 

Роль сім’ї у вихованні та розвитку особистості важко 

переоцінити. Адже заклади освіти ніколи не зможуть узяти на себе 

всю справу виховання і замінити повністю сім’ю. Батьки є першими 

вихователями, які зміцнюють і загартовують організм дитини, 

розвивають її мову і мислення, волю і почуття, формують її інтереси, 

прагнення, смаки, здібності, виховують любов до знань, допитливість, 

спостережливість, працьовитість. Сім’я в доступних їй межах і формах 

здійснює завдання розумового, морального, естетичного і фізичного 

виховання дітей, дбає про їх гармонійний розвиток. 

Такий стан проблеми вимагає пошуку більш досконалих 

форм і методів фізичного виховання та зміцнення здоров’я 

школярів. Одним з найбільш ефективних шляхів загального 

охоплення дітей шкільного віку систематичними заняттями 

фізичними вправами є фізичне виховання, що здійснюється в 

родині під керівництвом і контролем батьків та близького 

родинного оточення. Для збереження та зміцнення здоров’я 

школярів серед пріоритетних напрямів фізичної культури – є 

організація профілактичної роботи у сім’ї та співпраця батьків з 

вчителями фізичної культури. Ця проблема і досі залишається 

актуальною. Разом з вчителями батьки повинні забезпечити умови 

для гармонійного розвитку і правильного виховання дітей в умовах 

сім’ї. Особливо актуального значення набуває в підлітковому віці, 

в період максимальних темпів природного розвитку майже усіх 

систем організму, у якому, таким чином, створюється сприятливі 

біологічні передумови для успішного фізичного розвитку 

особистості. 
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Одним із важливих аспектів масової фізичної культури є 

заняття в домашніх умовах, в сімейному середовищі, спрямовані 

на забезпечення активного відпочинку, оздоровлення старших 

підлітків, їхнє загартування. Фізична активність є одним із 

могутніх засобів попередження захворювання, зміцнення захисних 

функцій організму, підвищення працездатності і витривалості. 

Варто завжди пам’ятати, що головне в заняттях фізичною 

культурою і спортом – системність і регулярність. Такі заняття 

можуть бути органічною частиною щоденного життя і побуту 

кожної української родини. 

Завдання фізичного виховання у сім’ї можуть успішно 

вирішуватися тільки за умови спільної роботи зі школою. 

Можливості й умови для фізичного виховання школи і сім’ї різні. 

По-різному вирішуються і завдання. Навчає школярів руховим 

діям переважно школа. Для загартування організму, формування 

правильної постави, розвитку рухових та інших якостей у школи і 

сім’ї можливості приблизно однакові. Для відпрацювання в 

підлітків навичок культурного проведення дозвілля і формування 

гігієнічних навичок сім’я має кращі умови, ніж школа. Тому 

батьки мають можливість створювати дітям належні умови для 

збереження і зміцнення здоров’я, їхнього нормального фізичного 

розвитку та профілактики захворювань, щоденно керувати 

фізичним вихованням своїх дітей. При цьому підліткам потрібна 

допомога батьків у придбанні спортивного інвентарю, обладнання, 

у виборі місця занять, у складанні програм тренувань, в організації 

ранкової зарядки, в оцінці фізичного розвитку, в підготовці 

екскурсій і туристських подорожей та ін. В умовах сімейного 

виховання можна охопити майже всі щоденні заняття фізичними 

вправами. Батьки можуть навчити своїх дітей плавати, ходити на 

лижах, кататися на ковзанах, бігати, виробити правильну статуру 

та ін.  

У фізичному вихованні у сім’ї можуть бути використані 

різні форми занять фізичними вправами – від простих (ранкова 

зарядка) до складних (тренування з обраного виду спорту). Можна 

рекомендувати батькам такі форми занять фізичними вправами у 

сім’ї: 

1) ранкова гігієнічна гімнастика; 

2) ранкова спеціалізована гімнастика;  

3) фізкультурні хвилинки;  
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4) заняття загальною фізичною підготовкою;  

5) самостійні тренувальні заняття; 

6) участь у змаганнях;  

7) прогулянки (пішохідні, велосипедні, лижні); 

8) процедури загартування;  

9) туризм; 

10) рухливі й спортивні ігри. 

Але й варто пам’ятати, що вибір форм фізичного виховання 

у сім’ї залежить від їхнього віку, статі, стану здоров’я і фізичної 

підготовленості. Співпраця родини і школи має ґрунтуватися на 

взаємоповазі, рівноправному партнерстві. Педагогічний колектив 

та колектив батьків – це має бути єдиний живий організм, 

об’єднаний спільною метою, гуманними стосунками та високою 

відповідальністю. 

Висновки. Фізичне виховання дитини у сім’ї – це постійна 

турбота про охорону її здоров’я, створення нормальних умов для 

життя, які б сприяли нормальному фізичному розвитку та 

загартуванню організму, виконування усіх правил гігієни, 

встановлення відповідного розпорядку в навчанні, відпочинку та 

сні, а також відповідну організацію занять дітей іграми та 

фізичними вправами. При свідомому та активному сприянні 

батьків заняття фізичною культурою можуть перерости у природну 

потребу кожної дитини. В майбутньому багато потрібно ще 

зробити для усвідомлення, що не тільки на плечах вчителів лежить 

фізичне виховання дітей, але й батьки самі повинні відповідати за 

фізичний розвиток своїх дітей, самі займатися якимось видом 

спортивної діяльності, підтримувати фізичну форму, спонукати 

дітей до самостійних занять фізичними вправами. 

Отже, спільний пошук нових підходів до фізичного 

виховання дітей та чітко організована педагогічна освіта батьків 

активізує педагогічну взаємодію і співпрацю з сім’єю, сприятиме 

формуванню фізично здорової особистості та збагатить зміст всієї 

фізкультурно-оздоровчої роботи в школі. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ АДАПТИВНОЮ ФІЗИЧНОЮ 

КУЛЬТУРОЮ НА СЕНСОРНЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДІТЕЙ 

З РОЗЛАДАМИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ 

 

Анотація. У даному дослідженні розроблено методику 

занять адаптивним фізичним вихованням з дітьми РСА. 

Визначено вплив занять адаптивним фізичним вихованням на 

сенсорне функціонування дітей з РСА. Встановлено у ході 

дослідження значні порушення сенсорної сфери дітей з аутизмом, 

які брали участь в експерименті. Усі розглянуті види чутливості 

були порушені. Окремі з них відновлювалися або формувалися 

протягом занять фізичним вихованням, але не відновлювалися і не 

формувалися повністю, залишаючись на недостатньому для 

нормального функціонування рівні. 

Виділено рівні тактильної та рухової чутливості в ході 

експерименту наближаються до нормальних значень, інші 

відчуття значно покращуються, не зазнає змін тільки чутливість 

до смаку і запаху, на яку заняття адаптивним фізичним 

вихованням не впливають.  

Ключові слова: адаптивна фізична культура, заняття, 

сенсорне функціонування дітей з розладами спектру аутизму, 

спостереження. 

Abstract. In this study, a methodology for adaptive physical 

education with children X-ray developed. The influence of adaptive 

physical education classes on the sensory functioning of children with 

PCa has been determined. The study identified significant violations of 

the sensory sphere of children with autism who participated in the 
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experiment. All considered types of sensitivity were violated. Some of 

them were restored or formed during physical education classes, but 

were not restored or formed completely, remaining at a level 

insufficient for normal functioning. 

Selected levels of tactile and motor sensitivity during the 

experiment are close to normal values, other sensations are 

significantly improved, only the sensitivity to taste and smell does not 

change, which is not affected by adaptive physical education. 

Key words: adaptive physical culture, classes, sensory 

functioning of children with autism spectrum disorders, observation. 

Актуальність дослідження. На сьогодні в Україні 

відбувається докорінне переосмислення парадигми навчання і 

виховання дітей з РСА. На часі – розробка методологічних, 

методичних та організаційних питань впровадження оптимального 

освітнього процесу для дітей цієї категорії. 

Діти аутичного спектру, як правило, відчувають труднощі з 

наслідуванням, з імітацією рухів [1; 3]. Основні риси, властиві 

моторній сфері дітей з аутизмом, ускладнюють розвиток моторних 

навичок, наростають з віком і збільшуються залежно від ступеня 

вираженості аутистичного порушення, а саме: розгальмування 

(загальмованість), хаотичність рухів; різноманітні моторні 

стереотипії; затримка розвитку імітації; затримка розвитку рухів, 

необхідних для оволодіння навичками самообслуговування 

(самостійна їжа, одягання, туалет, умивання); затримка розвитку 

рухів, необхідних для гри. 

Причина такого ставлення дитини до рухової діяльності – 

труднощі і неприємні відчуття не тільки через рухові, а й через 

сенсорні порушення (дитині не подобається брати в руки олівець і 

ножиці, торкатися пластиліну), труднощі зосередження уваги [3]. 

У питаннях моторного розвитку дитині аутичного спектру важлива 

проблема нерівномірності розвитку – невідповідності моторної 

сфери хронологічному і розумовому вікові [4; 5]. 

Мета дослідження - встановити вплив занять адаптивним 

фізичним вихованням на моторику дітей з розладами спектру 

аутизму.  

Для досягнення поставленої мети були сформульовані наступні 

завдання: 1. розробити методику занять адаптивним фізичним 

вихованням з дітьми РСА; 2. встановити вплив занять адаптивним 

фізичним вихованням на сенсорне функціонування дітей з РСА. 
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Дослідження проводили з серпня 2021 по лютий 2022 р. 

Для проведення досліджень були створені контрольна група (3 

хлопчики) і експериментальна група (3 хлопчики) дітей, які мали 

підтверджений діагноз – дитячий аутизм. Усі хлопчики віком 9-10 

років були соматично здорові. Дітей у контрольну групу запросили 

з Львівського навчально-реабілітаційного центру «Джерело», у 

експериментальну – з Львівського навчально-реабілітаційного 

центру «Довіра». Діти з контрольної групи в серпні 2021 і червні 

2022 р. пройшли експертну оцінку сенсорного функціонування за 

методом Short Sensory Profile, розробленого Winnie Dunn (USA) 

[2], з допомогою яких ми визначали функціонування їх сенсорної і 

моторної сфери. Діти з експериментальної групи займалися 

індивідуально адаптивним фізичним вихованням за запро-

понованою нами методикою 2 рази в тиждень по 45 хв. і також 

пройшли експертну оцінку виконання тестових вправ у серпні 2021 

і лютому 2022 р. 

Кожне заняття адаптивним фізичним вихованням містило 

вправи на розвиток загальної і дрібної моторики, імітації, 

координації рухів і розвиток фізичних якостей, таких як сила, 

спритність, гнучкість. Більшість вправ основної частини заняття 

були координаційно складними для виконання, щоб дати дитині 

можливість вловити пропріоцептивні відчуття, зосередитися на 

меті своїх рухів, процесі виконання вправи і правильності рухів. 

Для досягнення поставленої мети ми використали наступні 

методи досліджень: педагогічне спостереження, педагогічний 

експеримент, метод експертних оцінок, визначення сенсорного 

функціонування за методом Short Sensory Profile, методи 

математичної статистики. 

Перед початком експерименту, під час занять з дітьми і 

після проведення завершальної стадії експерименту проводили 

педагогічні спостереження для вияснення ступеня сформованості 

моторних навичок дітей з РСА, наявності у них проблемної 

поведінки, аутоагресії, стереотипних рухів для того, щоб під час 

індивідуальних занять можна було б ефективніше з ними 

працювати і навчати їх необхідних навичок. 

Педагогічний експеримент полягав у вивченні і порівнянні 

моторних навичок дітей з РСА, які займалися адаптивним 

фізичним вихованням, і дітей, які не займалися, і отриманні 

інформації про ефективність запропонованої нами методики занять 
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адаптивним фізичним вихованням. 

Контрольну групу склали діти з ЛНРЦ «Джерело», 

експериментальну – діти з НРЦ «Довіра». Обидві групи дітей 

рівноцінні за віком, статтю. 

Заняття з адаптивного фізичного виховання ми проводили у 

НРЦ «Довіра» індивідуально з кожною дитиною по 45 хв. 2 рази на 

тиждень. 

Результати дослідження. Для оцінки сенсорного 

функціонування обстежених дітей ми використали метод 

визначення короткого сенсорного профілю Short Sensory Profile, 

розробленого Winnie Dunn (USA) з The Psychological corporation 

[2]. Визначення сенсорного профілю проводили до початку 

експерименту (серпень 2021р.) і наприкінці експерименту (лютий 

2022 р.). У серпні 2021 року та у лютому 2022 року було проведено 

оцінку сенсорного профілю у дітей, які брали участь в дослідженні, 

та було одержано наступні дані (табл. 1). 

Таблиця 1 

Оцінка сенсорного функціонування дітей з аутизмом за 

методом Short Sensory Profile 

на початку (серпень 2021р.) та наприкінці (лютий 2022 р.) 

експерименту, бали 

 

Види чутливості 
Серпень 

2021р. 

Лютий 

2022р. 
t p 

Тактильна 

чутливість 
12±3 23±3 9,92 <0,01 

Чутливість до 

смаку і запаху 
6±2 9±2 1,23 0,8 

Рухова чутливість 5±2 8±2 9,92 <0,01 

Недостатня 

реакція/прагнення 

відчуття 

12±2 18±3 4,40 <0,05 

Слухова фільтрація 9±2 9±3 1,01 0,8 

Низька 

енергія/слабкість 
10±3 17±4 9,93 <0,01 

Зорова/слухова 

чутливість 
10±3 13±4 4,30 <0,05 
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В ході дослідження ми встановили значні порушення 

сенсорної сфери дітей з аутизмом, які брали участь в експерименті. 

Усі розглянуті види чутливості були порушені. Окремі з них 

відновлювалися або формувалися протягом занять фізичним 

вихованням, але не відновлювалися і не формувалися повністю, 

залишаючись на недостатньому для нормального функціонування 

рівні. 

Так, з табл. 1 видно, що рівні тактильної та рухової 

чутливості в ході експерименту наближаються до нормальних 

значень, інші відчуття значно покращуються, не зазнає змін тільки 

чутливість до смаку і запаху, на яку заняття адаптивним фізичним 

вихованням не впливають. 

Ми встановили покращання наступних видів чутливості, 

які враховані у Short Sensory Profile [8]: 

 Тактильна чутливість – уникання ходити босоніж, 

особливо по піску або траві; емоційна або агресивна реакція на 

дотик; страх бризок води; 

 Рухова чутливість – стурбованість або страждання, коли 

ноги не торкаються землі; уникнення активностей, коли голова 

знаходиться внизу (перекиди, стійки); 

 Недостатня реакція/прагнення відчуття – прагнення всіх 

видів руху, що заважає щоденним процедурам, непосидючість; 

надмірна збудливість під час рухової активності; торкання 

(штовхання) людей і речей; переключення від однієї діяльності до 

іншої, коли це заважає грі; 

 Низька енергія/слабкість – слабкість (недостатній тонус) 

м’язів; легка втомлюваність, особливо під час стояння або 

утримання певного положення тіла; слабка хватка; потреба у 

підтримці (навіть під час діяльності); погана витривалість; 

 Зорова/слухова чутливість – стурбованість яскравим 

світлом після того, як інші пристосувалися до світла; охоплення 

очей або косіння, щоб захистити очі від світла. 

Заняття адаптивним фізичним вихованням не мали впливу 

на чутливість до смаку і запаху та на слухову фільтрацію. 

Висновки. На нашу думку, фізичні вправи слугують, 

насамперед, потужним стимулом впливу на сенсорні системи 

організму (тактильна чутливість, пропріоцептивна система, 

зоровий аналізатор). Під час занять активуються усі м’язи тіла, 

активізується аферентна і еферентна імпульсація по нервових 
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волокнах. Під час таких процесів ЦНС «вчиться» правильно 

розпізнавати нервові імпульси від робочих органів і створювати у 

мозку адекватну картину діяльності організму [5; 6]. Оскільки 

дитина, яка страждає на аутизм, дуже часто намагається уникнути 

фізичних вправ і будь-якої фізичної активності зокрема через 

неприємні відчуття, заняття адаптивним фізичним вихованням 

виступають чинником зміни і виправлення відчуттів, які 

спотворені через неадекватну роботу ЦНС. В результаті ЦНС 

повинна працювати, обробляти стимули спочатку «вимушено» 

(стрес), а пізніше у спокійнішому режимі (адаптація). 

Під час занять фізичним вихованням у дітей задіюються 

тактильні відчуття. В процесі занять дитина відчуває усім тілом 

текстури предметів і снарядів, з якими працює; зміни температури 

власного тіла і оточуючого середовища в процесі виконання вправ. 
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ЗНАЧЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я 

ЛЮДИНИ 

 

Анотація. У статті досліджено проблему рухової 

активності людини та її роль на різних етапах людського життя. 

На підставі аналізу літературних джерел визначено сутність та 

причини гіподинамії. Проаналізовано негативний вплив гіподинамії  

на фізіологічні системи, органи та м’язи людини. Обґрунтовано 

значення оздоровчої фізичної культури, яка є однією з 

найважливіших умов розвитку організму людини. Також у роботі 

подана характеристика циклічних та ациклічних вправ. Для 

підтримання рухової активності на достатньому рівні були 

надані рекомендації для різних вікових груп.  

Ключові слова: рухова активність, гіподинамія, фізичні 

вправи, здоров’я людини. 

Abstract. The article examines the problem of human motor 

activity and its role at different stages of human life. The essence and 

causes of hypodynamia are determined on the basis of the analysis of 

literature sources. The negative effects of hypodynamia on human 

physiological systems, organs and muscles have been analyzed. The 

importance of health-improving physical culture, which is one of the 

most important conditions for the development of the human body, is 

substantiated. Also in the work the characteristic of cyclic and acyclic 

exercises is given. Recommendations for different age groups were 

provided to maintain physical activity at a sufficient level. 

Key words: physical activity, hypodynamia, physical exercises, 

human health. 

Актуальність дослідження. Значущість здоров’я як критерію 

оцінки стану суспільства та значущість зусиль, прикладених для його 

збереження і примноження, було давно усвідомлено у державах, що 

стали на шлях цивілізованого розвитку, про що свідчать висловлення 

і практична діяльність багатьох політичних діячів, перш за все 

Європи і, особливо, Англії. Так, наприклад, прем’єр-міністр уряду 
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Його Величності лорд Б. Дизраелі на мітингу у Манчестері у 1873 р. 

говорив: «Поліпшення стану народного здоров’я, на мою думку, є 

така соціальна задача, яка стоїть попереду усіх інших і яка перш за 

все повинна звертати на себе увагу державної людини і політичного 

діяча кожної партії. Велич і сила держави залежать насамперед від 

фізичного розвитку її громадян, а все, що робиться для поліпшення 

стану здоров’я її народу, служить разом з тим також і основою для 

величі і слави нації» [1]. 

«Здоров’я людини – це функціональний стан її організму, 

що забезпечує тривалість життя, фізичну і розумову 

працездатність, самопочуття і функцію відтворювання здорового 

потомства» [2]. 

Рухова діяльність – це сума рухів, що виконуються 

людиною у процесі життєдіяльності, сукупність рухових актів. 

Розрізняють звичайну і спеціально організовану рухову активність.  

До звичайної рухової активності, згідно з визначенням 

Всесвітньої організації з охорони здоров’я, належать усі види 

рухів, що пов’язані з природними потребами людини (сон, гігієна, 

їжа; зусилля спрямовані на її приготування тощо), а також 

навчальна і виробнича діяльність. 

Спеціально організована м’язова діяльність (фізкультурна 

активність), передбачає різноманітні форми занять фізичними 

вправами, активний рух будь куди, наприклад на роботу. 

Іншими словами рухова діяльність, це сумарна величина 

певних рухових дій за певний проміжок часу. Рухова активність 

може вимірюватися одиницями витраченої енергії за певний час 

або кількістю здійснених рухових дій (локомоцій), наприклад, 

кроків при ходьбі. 

Мета дослідження – обґрунтувати значення рухової 

активності на різних етапах людського життя. 

Результати дослідження. На різних етапах людського 

життя рухова активність відіграє не однакову роль. У дитинстві 

вона забезпечує нормальний ріст і розвиток організму, сприяє 

повноцінному вияву генетичного потенціалу, підвищує опір до 

захворювань. Саме в період росту, організм дуже чутливо реагує 

на вплив негативних факторів зовнішнього середовища, 

включаючи і обмежену рухову активність. 

За останні півмільйона років людина еволюціонує філетично, 

тобто без змін у генетичній програмі. Проте умови, в яких жили наші 
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предки та умови життя сучасної людини відрізняються кардинально. 

Науково-технічний прогрес звільнив людину від 95 % механічної 

праці, що зумовило значно менші затрати фізичних сил для 

забезпечення свого існування. Але закріплена тисячоліттями у геномі 

людини норма рухової активності не стала історичними решками, бо 

за умови незмінного геному неможливо звільнитися від запланованої 

ним програми життєдіяльності. 

Наукові дослідження свідчать, що здоров’я людини більш 

ніж на 50% визначається умовами і способом життя, тобто більша 

частина залежить від правильної організації рухової активності. 

Рухова активність є безумовною складовою життя кожної людини. 

Організована рухова активність в подальшому сприяє веденню 

здорового способу життя, що, своєю чергою, позитивно впливає на 

загальний рівень самопочуття; профілактику неінфекційних 

захворювань; зменшення впливу шкідливих звичок на організм, 

кількості асоціальних проявів та депресій [4]. 

Це загальновідомі факти, та на жаль, найчастіше люди не 

дотримуються норм фізичної активності. Оскільки в умовах 

активного впровадження комп’ютерних технологій різко знизилася 

рухова активність як дітей, так і дорослих, особливо це актуально 

для молоді. І, як наслідок, підвищився відсоток людей з 

ослабленим здоров’ям. Це в свою чергу призводить до гіподинамії. 

Гіподинамія – це обмеження рухової активності, зумовлене 

способом життя, професійною діяльністю, тривалим ліжковим 

режимом, перебуванням людини в умовах невагомості (тривалі 

космічні польоти) тощо.  

Гіподинамія шкідливо впливає не тільки на м’язи, але й на 

багато інших органів і на фізіологічні системи. Фізична робота 

належить до фізіологічно важливих елементів нормальної 

життєдіяльності, вона впливає на кістково-суглобовий апарат, 

дихання, обмін речовин, ендокринну рівновагу, на діяльність 

нервової та інших систем організму. Тому відповідний рівень 

рухової активності гармонійно формує організм анатомічно і 

функціонально, визначає стійкість людини до несприятливих умов 

навколишнього середовища, до хворобливих факторів. Тривале 

обмеження навантаження на м’язовий апарат може стати 

причиною зворотних функціональних порушень, а деколи й 

прискорити виникнення патологічних змін в організмі 

(гіпертонічна хвороба, артеріосклероз) [2; 4]. 
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Зниження рухової активності може прискорити старіння 

організму. Внаслідок сидячого способу життя передчасно виникає 

слабкість та млявість м'язів, порушується загальний мозковий 

кровообіг. Більшість розладів, які виникли через недостатню м’язову 

діяльність, зворотні. Для лікування гіподинамії використовують 

індивідуальний руховий режим із поступовим збільшенням 

навантаження на опорно-руховий апарат і серцево-судинну систему, 

комплекси лікувальної гімнастики, а також водні процедури, що 

сприяють зміцненню нервової системи і м'язів серця. 

Особливо негативно гіподинамія впливає на серцево-

судинну систему: послаблюється сила скорочень серця, 

зменшується його працездатність, знижується тонус судин. Усе це 

призводить до того, що людина не може перебувати у 

вертикальному положенні. Судини нижніх кінцівок, у яких 

слабкий тонус, розтягуються і в них затримується значна кількість 

крові. Ослаблене серце не спроможне підняти її до верхньої 

частини тіла. Кров’яний тиск падає, кровопостачання мозку 

погіршується, людина при цьому може знепритомніти. 

Розвивається так званий гравітаційний шок. 

Для запобігання розвитку гіподинамії велике значення має 

оздоровча фізична культура, яка є однією з найважливіших умов 

розвитку організму людини. Під час фізичних вправ активно 

працюють м’язова, дихальна, серцево-судинна, нервова, 

ендокринна і травна системи.  

Фізичні вправи за характером їх виконання поділяють на 

дві великі групи: вправи циклічного та ациклічного характеру.  

Циклічні вправи - це такі рухові акти, коли тривалий час 

повторюється один певний завершений руховий цикл. Це ходьба, 

біг, ходьба на лижах, їзда на велосипеді, плавання, веслування[3].  

Ациклічні вправи - це структура рухів, яка не має 

стереотипного циклу і весь час змінюється в ході їхнього 

виконання. Це гімнастичні та силові вправи, стрибки, метання, 

спортивні ігри (теніс, бадмінтон, футбол, хокей, волейбол тощо), 

гігієнічна, ритмічна, атлетична та виробнича гімнастика [3].  

Ациклічні вправи впливають переважно на функції опорно-

рухового апарату, підвищують силу і витривалість м'язів, швидкість 

реакції та координацію рухів, гнучкість та рухливість у суглобах, 

діють на пристосувальні можливості нервово-м'язового апарату. 

Фізичні вправи діють на організм людини по-різному: розвивають 
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швидкість (спринтерський біг, плавання, їзда на велосипеді на 

невеликі дистанції); розвивають спритність (спортивна і художня 

гімнастика, акробатика, стрибки, гірські лижі, волейбол, бадмінтон); 

розвивають витривалість (марафонський біг, велосипедні шосейні 

гонки, спортивні ігри, лижні перегони, альпінізм, веслування); 

розвивають силу (важка атлетика, єдиноборство, атлетична та 

спортивна гімнастика, скалолазіння). Усі види спорту мають багато 

спільного, взаємодоповнюються. Тільки за умов вмілого і 

комплексного застосування фізичних вправ відповідно до вікових і 

фізіологічних можливостей із урахуванням індивідуальних 

особливостей та здібностей під контролем учителя фізичної культури 

чи тренера, лікаря або самоконтролем можна постійно формувати, 

зберегти та зміцнювати здоров'я людини, особливо в дитячому, 

підлітковому та юнацькому віці. 

Оптимальний рівень рухової активності – такий обсяг і 

зміст рухової активності, що має забезпечувати природню потребу 

людини у русі за для зміцнення та забезпечення в подальшому 

свого здоров’я, сприяти профілактиці неінфекційних захворювань і 

підвищенню професійної працездатності, а також позитивно 

впливати на інтелектуальну складову життя людини. 

Аеробна активність – такий вид рухової активності, за 

якого основним джерелом енергії виступає кисень, його активний 

обмін та який характеризується значною інтенсивністю рухів і, як 

правило, підвищеною кількістю серцевих скорочень. Спрямована 

на розвиток та покращення роботи серцевих м’язів, легень, 

зміцнення імунітету та загального самопочуття. 

Щоб правильно підтримувати рухову активність потрібно 

дотримуватись таких рекомендацій: 

6-11 років Аеробна активність: рекомендована рухова 

активність середнього та високого рівня інтенсивності має 

передбачати не менше 90 хвилин на тиждень у вигляді аеробних 

вправ. Руховою активністю рекомендується займатися не менше 

трьох разів на тиждень( наприклад, по 30 хвилин на день). До 

рухової активності рекомендовано включати заняття з фізичного 

виховання, планові та факультативні заняття в межах навчального 

закладу, рухові спортивні ігри, активне дозвілля та відпочинок. 

12-18 років Аеробна активність: рекомендована рухова 

активність середнього та високого рівня інтенсивності має 

передбачати не менше 90 хвилин на тиждень у вигляді аеробних 
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вправ. Руховою активністю рекомендується займатися не менше 

трьох – чотирьох разів на тиждень ( наприклад, по 25-30 хвилин на 

день). До рухової активності рекомендовано включати заняття з 

фізичного виховання, планові та факультативні заняття в межах 

навчального закладу, а також відвідування секцій, тренувань, які 

включатимуть рухові спортивні ігри, розтяжку, зарядку. 

19-21 роки Аеробна активність: рекомендована рухова 

активність середнього рівня інтенсивності має передбачати не 

менше 150 хвилин на тиждень у вигляді аеробних вправ або 75 

хвилин на тиждень рухової активності високого рівня 

інтенсивності у вигляді аеробних вправ. До рухової активності 

рекомендовано включати активне дозвілля та відпочинок : біг, 

ходьба, танці, спортивний туризм, плавання, йога, фітнес тощо. 

Висновки. Фізичні вправи дадуть бажаний ефект тільки за 

умови дотримання основних валеологічних принципів: 

систематичності занять, поступового збільшення навантаження, 

відповідної періодичності, яка дає змогу організму відпочити та 

відновити сили. Тільки в поєднанні з інтелектуальним та духовним 

розвитком і самовдосконаленням рухова активність створює умови 

для гармонійного фізичного розвитку особистості. В поєднанні з 

духовністю, розумом і здоров’ям гармонія тіла становить 

найбільший скарб, яким може володіти людина. Тому рухова і 

фізична активність є винятково важливим, фундаментальним 

чинником формування, збереження, зміцнення здоров’я та 

розвитку людини. 
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РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОРЕКЦІЇ ДЕФОРМАЦІЙ 

ХРЕБТА 

 

Анотація. Робота присвячена вивченню питання затосування 

оздоровчої фізичної культури як засобу реабілітації учнів з 

кіфотичними деформаціями хребта в межах навчального процесу з 

фізичного виховання. Досліджено порушення постави як 

функціонального розладу опорно-рухового апарату. Узагальнено 

сучасні підходи щодо використання методик оздоровчої гімнастики 

для корекції кіфотичних деформацій хребта в шкільному віці. 

З’ясовано, що основним засобом оздоровчої гімнастики при 

кіфотичних вадах постави є спеціальні фізичні вправи профілактичної 

й корекційної спрямованості, індивідуальний добір яких дає 

можливість відновити м’язовий баланс тулуба і плечового пояса, що 

сприяє корекції функціональних кіфотичних порушень хребта.  

Ключові слова: кіфоз, деформація хребта, оздоровча 

гімнастика, реабілітація, фізична культура. 

Abstract. The work is devoted to the study of the application of 

health-improving physical culture as a means of rehabilitation of 

students with kyphotic spinal deformities within the educational process 

of physical education. Postural disorders as a functional disorder of the 

musculoskeletal system have been studied. Modern approaches to the 

use of methods of health gymnastics for the correction of kyphotic 

spinal deformities at school age are generalized. It was found that the 

main means of health gymnastics for kyphotic posture defects are 

special physical exercises of preventive and corrective orientation, 

individual selection of which allows to restore the muscular balance of 
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the torso and shoulder girdle, which helps to correct functional 

kyphotic spinal disorders. 

Key words: kyphosis, spinal deformity, health gymnastics, 

rehabilitation, physical culture. 

Актуальність дослідження. Серед функціональних 

розладів опорно-рухового апарату порушення постави виступають 

на перший план як за частотою, так і за складністю патологічних 

змін [7]. У сучасних умовах проблема порушення постави 

актуальна для людей всіх вікових категорій. Особливе 

занепокоєння викликає стан здоров’я молодого покоління. Сучасні 

наукові дослідження вказують на наявність несприятливих 

тенденцій щодо погіршення стану здоров’я, пов’язане з 

порушеннями постави, вже у дитячому та підлітковому віці [2]. Ще 

М.М. Амосов визначив, що в переліку захворювань школярів 

збільшується рівень порушень опорно-рухового апарату [1]. 

Кількість дітей з порушеннями постави в Україні за 

останніх 20 років збільшилась у два рази і становить від 60 до 80%, 

тобто, в середньому, три дитини з п’яти  мають видимі деформації 

опорно-рухового апарату. А це, в свою чергу, спричиняється до 

збільшення патології не тільки апарату руху, але й основних 

органів і систем (серцево-судинної, травної, дихальної і ін.) і, 

навіть, до інвалідності. Порушення постави – це перше 

попередження щодо розвитку серйозних захворювань опорно-

рухового апарату, які прогресують у зрілому віці: сколіоз, кіфоз, 

остеохондроз і ін. У спеціальній літературі наведено багато причин 

порушень постави – зміни екології, незбалансоване харчування, 

інформаційні перенавантаження дітей, зниження їх рухової 

активності (гіпокінезія). Результати наукових досліджень і досвід 

країн Європи переконливо показують, що достатньо збільшити 

рухову активність, забезпечити дитину можливістю реалізувати 

закладений в ній генетичний руховий потенціал і це вже вирішує 

ряд проблем з рівнем захворюваності і розповсюдженістю 

деформацій опорно-рухового апарату [5; 6; 7]. 

Аналіз науково-методичної літератури в галузі лікувальної, 

оздоровчої фізичної культури й фізичної реабілітації показує, що 

існує велика кількість робіт, присвячених корекції й відновленню 

постави з кіфотичними порушеннями хребта в дітей і підлітків 

різноманітними фізичними засобами і, зокрема, гімнастичними 

вправами [3; 4; 9; 11]. При виявленні вади постави слід негайно 
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приступити до її ліквідації. Насамперед потрібно організувати 

правильний режим дня, налагодити збалансоване харчування, 

застосувати фізичну реабілітацію [9]. 

Наведені дані обґрунтовують актуальність проблеми порушень 

постави у шкільному віці. Робота присвячена вивченню питання 

застосування оздоровчої фізичної культури як засобу реабілітації 

учнів з кіфотичними деформаціями хребта в межах навчального 

процесу з фізичного виховання.  

Мета дослідження - дослідження можливостей фізичної 

культури в корекції кіфотичних деформацій хребта у дітей 

шкільного віку шляхом вивчення і аналізу спеціальної науково-

методичної літератури. 

Результати дослідження. У нормі хребет має 4 фізіологічних 

вигини в сагітальній площині: шийний і поперековий лордози, 

спрямовані опуклістю вперед та грудний і куприковий кіфози, 

спрямовані опуклістю назад. Формування фізіологічних вигинів 

хребта триває до 7 років [3; 11]. Завдяки вигинам і амортизаційним 

властивостям міжхребцевих хрящів (дисків) хребет забезпечує свою 

рухливість і стійкість, виконує функцію захисту спинного і 

головного мозку та внутрішніх органів [9]. 

 До кіфотичних деформацій хребта у сагітальній площині 

належать сутулість, кругла спина, кругло увігнута спина. 

Ознаками сутулості і круглої спини є нахилена вперед голова, 

дугоподібна спина, звисання плечей і зведення їх вперед, 

виступання крилоподібних лопаток, сплощення сідниць, западання 

грудей, вип’ячування живота. Прийняття правильної постави є 

можливим, але нетривалим. М’язи спини при цьому є 

розтягнутими, а грудей – вкороченими. Це зменшує екскурсію 

грудної клітки і затруднює роботу серця. Ознаками кругло 

увігнутої спини є нахилення вперед голови і верхнього плечового 

пояса, вип’ячування і звисання живота, максимальне розгинання 

колін й розтягнення м’язів задньої поверхні стегон і сідниць. Це є 

косметичним дефектом, причиною зменшення екскурсії грудної 

клітки, зниження життєвої ємкості легень і порушення кровообігу 

[11]. 

Кіфоз не є хворобою, це симптом, який може виникнути 

внаслідок численних, сприятливих чинників, які безпосередньо 

спричиняють деформацію [9]. Набуті кіфози спостерігаються при 

рахіті, неправильному харчуванні, слабкому фізичному розвитку, 
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при травматичних ушкодженнях тіл хребців, при остеохондропатії 

хребців, поліомієліті, туберкульозі та ін. Неправильне положення 

тіла внаслідок фізіологічних особливостей і професійної діяльності 

людини, при якій вона постійно перебуває в одній позі, теж є 

причиною кіфотичного розвитку викривлення хребта. При цьому 

слід відмітити, що при викривленні хребта порушується 

рівномірна тяга м’язів, що призводить до ще більшого 

викривлення. Хребет може бути викривлений через різну 

розвиненість м’язів [3; 4; 9]. 

 Для корекції й відновлення порушень нормальної постави у 

дітей застосовують  спеціальні засоби й форми. Одним із ефективних 

і найдешевших засобів є оздоровча гімнастика на заняттях з фізичної 

культури в спеціальних медичних групах, до яких за висновком 

лікарів відносять школярів з ознаками кіфотичних деформацій 

хребта, і на яких вирішуються три педагогічні завдання: освітні, 

виховні та оздоровчі з переважною спрямованістю на відновлення 

функції хворого органу і розвитку всього організму в цілому. 

Завданням оздоровчої гімнастики при деформаціях хребта є 

профілактика й корекція кіфотичних деформацій, усунення м'язового 

дисбалансу (розвиток силової витривалості м'язів спини й черевного 

преса, розтягання м’язів грудей, зміцнення м’язів таза й ніг, розвиток 

гнучкості), поліпшення функціонального стану, удосконалення 

рухових якостей [11]. 

Основою оздоровчої гімнастики є вправи, спрямовані на 

нормалізацію м’язової тяги: зміцнення м’язів-розгиначів спини, 

м’язів міжлопаткової ділянки, м’язів плечового пояса й живота, 

розтягання м’зів грудей, а також зміцнення м’язів нижніх 

кінцівок.  

У зміст фізкультурно-оздоровчих занять цієї категорії учнів 

слід включати статичні і статодинамічні вправи, які дають 

можливість відновити баланс між м’язами синергістами й 

антагоністами верхнього плечового пояса, середньо-грудного 

відділу хребта. Статичні вправи виконуються з різних вихідних 

положень: стоячи, лежачи на спині, животі, боці, з упору лежачи, 

стоячи на колінах. При виконанні статодинамічних вправ у м’язах 

підтримується постійне напруження. У режим занять 

фізкультурою рекомендують включати релаксаційні вправи, 

спрямовані на розслаблення й відновлення психофізичної 

структури організму, і розтягувальні вправи, що поліпшують 
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гнучкість та еластичність м’язів, сухожиль, фасцій, зв’язково-

суглобового апарату. 

Значний оздоровчий ефект при кіфотичних деформаціях 

хребта мають коригуючі вправи, завданням яких є зміцнення 

м’язів-розгиначів спини й живота (створення «м’язового корсета») 

і поліпшення обмінних процесів у них. Виконуються вони з 

певного вихідного положення, що зумовлює строго локальний 

вплив, зменшуючи тим самим дефекти постави і виправляючи 

деформації окремих частин тіла. Обов’язковою ланкою в системі 

коригуючих вправ повинні бути вправи, що поліпшують функцію 

зовнішнього дихання. Ефективним є плавання (особливо на спині) 

і фізичні вправи у воді [10]. 

Структуру занять з фізичної культури можна урізно-

манітнити дозованими рухливими іграми з елементами корекції, у 

вигляді коригуючих вправ на зміцнення грудних м’язів, вправ на 

рівновагу й балансування, на витягування й мобілізацію хребта. 

Рядом авторів розроблені методики занять атлетичною 

гімнастикою оздоровчої спрямованості, при зведених вперед 

плечах і гіпотрофії м’язів грудей, в яких рекомендується 

використовувати вправи зі штангою (широким хватом) і 

гантелями (розведення гантелей у сторони, лежачи на спині). А 

для зміцнення розтягнутих м’язів спини грудного відділу хребта 

рекомендують виконувати вправи, лежачи на похилій лаві з 

гантелями (розведення в сторони) [4]. 

Важливим моментом в оздоровчій гімнастиці при корекції 

кіфозу хребта є індивідуальний добір спеціальних фізичних вправ 

профілактичної й корекційної спрямованості, що забезпечує 

відновлення до норми функціональних кіфотичних порушень  

хребта [8; 10]. 

На нашу думку, оздоровчий ефект від занять з фізичної 

культури в спеціальних медичних групах, де займаються школярі 

з порушеннями постави, був би вищим за участі в їх проведенні 

фахівця з фізичної реабілітації.  

Висновки. Порушення постави є функціональним 

розладом опорно-рухового апарату, що підвищує схильність 

хребта й організму в цілому до різних захворювань. Основним 

засобом оздоровчої гімнастики при кіфотичних вадах постави є 

спеціальні фізичні вправи профілактичної й корекційної 

спрямованості, індивідуальний добір яких дає можливість 
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відновити м’язовий баланс тулуба і плечового пояса, що сприяє 

корекції функціональних кіфотичних порушень хребта. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РУХОВОЇ 

АКТИВНОСТІ ЛЮДИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Анотація. У роботі розглядається стан рухової активності 

молоді, рівень здоров’я. Охарактеризовано види рухової активності та 

вплив на організм людини. Визначено завдання та мету комплексного 

лікарського обстеження тих, хто займається, чи починає займатися 

різними видами фізичних вправ, а саме спортом. Також у статті 

розглянуті основні розділи комплексного лікарського обстеження. 

Ключові слова: рухова активність, лікарський контроль, 

комплексне лікарське обстеження. 

Abstract. The paper considers the state of physical activity of young 

people, the level of health. Types of motor activity and impact on the human 

body are characterized. Thet asks and purpose of a comprehensive medical 

examination of those who are engage dor are beginning to engage in various 

types of physical exercises, namelysports, have been determined. The article 

also considers the main sections of a comprehensive medical examination. 

Key words: motor activity, medical control, complex medical 

examination. 

Актуальність дослідження. Незважаючи на значні успіхи 

сучасної медицини, здоров’я населення планети продовжує 

неухильно погіршуватися. Зростає захворюваність за багатьма 

нозологічними формами, з’являються нові види патології (більш 30 

за останні 20 років), повертаються «старі» хвороби (туберкульоз, 

малярія та ін.), скорочується тривалість життя, знижується 

народжуваність, збільшується народження нежиттєздатних дітей 

або дітей з тяжкою генетичною патологією. 

Особливу тривогу в останні роки викликає стійке погіршення 

стану здоров’я сучасної молоді. За даними статистики відомо, що майже 

90 відсотків дітей і осіб молодого віку в Україні мають ті чи інші 

відхилення у стані здоров’я, понад 50 відсотків – незадовільну фізичну 

підготовленість та низькі функціональні показники організму. Водночас 

спостерігається значне підвищення (майже у 2-2,5 рази) біологічного 
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віку, показника, який відображає ступінь відповідності «вікового зносу» 

календарному віку людини. Згідно даних обстеження, наприклад, у 18-

ти річних юнаків він зараз складає в середньому 44,1 ± 0,96 роки, у 

дівчат того ж віку – 37,5 ± 0,80 років, що свідчить про різко прискорені 

темпи біологічного старіння і, можливо, є однією з суттєвих причин 

скорочення тривалості життя та омолоджування багатьох захворювань, 

котрі призводять до зниження чи повної втрати працездатності у 

молодому віці або й передчасної смерті [5]. 

Мета дослідження - охарактеризувати види рухової 

активності та їх вплив на організм людини. 

Результати дослідження. З точки зору багатьох дослідників 

ситуація, що склалася, зумовлена, перш за все, значним обмеженням 

рухової активності людини, що привело її до конфлікту зі своєю 

власною біологічною природою. Адже генетично людський організм 

був запрограмований на виконання досить інтенсивних фізичних 

навантажень і у минулому кожна система функціонувала на високому 

енергетичному рівні. На думку генетиків генотип людини змінюється 

дуже повільно, на відміну від умов її існування. Тому і зараз 

людський організм не може нормально функціонувати без певної 

дози м’язового навантаження. 

Для підтримки нормальної життєдіяльності необхідно 

забезпечення клітин організму енергією, живильними речовинами 

поряд із видаленням продуктів обміну, що може бути досягнуто 

тільки адекватним рухом крові при визначеному рівні фізичної 

активності. Невідповідність кровообігу потребам організму 

призводить до глибокого порушення функцій та суттєвих 

морфологічних змін через недостачу необхідних речовин та 

накопичення надлишкової кількості шлаків [3]. 

Разом з тим виникає питання: яка ж доза рухової активності 

кожної конкретної людини? Оскільки тільки оптимальний її рівень 

забезпечує позитивний вплив на організм. Слід відзначити, що 

вирішення даного питання перебуває не лише в компетенції спортивних 

лікарів, а має пряме відношення до лікарів майже усіх спеціальностей. 

Оскільки нема жодного розділу клінічної медицини, в якому не 

виникали б питання, пов`язані з руховими режимами, а також, з 

використанням фізичних вправ і як засобу профілактики та 

оздоровлення, і як засобу лікування. Проте нераціональне застосування 

фізичних навантажень може стати причиною виникнення різноманітних 

патологічних змін в організмі. Тому необхідність оптимізації рухової 
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активності вимагає від лікарів всебічних знань як про позитивний, так і 

можливий негативний вплив фізичних навантажень, а також вміння їх 

правильно дозувати. Дозування фізичної активності під час оздоров-

чого, спортивного тренування чи занять з лікувальної фізкультури, за 

думкою багатьох дослідників, є не менш важливим і відповідальним 

завданням як, наприклад, дозування медикаментозних препаратів [3]. 

В залежності від ступеня впливу на організм розрізняють 4 

види рухової активності людини (Рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Види рухової активності людини 
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Один і той же вид рухової активності або одне й теж за 

величиною одноразове м’язове навантаження можуть по різному 

впливати на організм: для одного, наприклад, це буде недостатній 

чи мінімальний вплив, для іншого – надмірний, для третього – 

оптимальний. Все залежить від того, наскільки фізичні 

навантаження відповідають функціональним можливостям 

людини, яка їх виконує [4]. 

Для визначення оптимальної дози фізичних навантажень 

проводиться спеціальне комплексне лікарське обстеження тих, хто 

займається, чи починає займатися різними видами фізичних вправ, 

а саме спортом, оздоровчими формами фізичної культури або 

лікувальною фізкультурою. Під час проведення такого обстеження 

вирішуються три найбільш важливі діагностичні завдання: 

1. Визначення та оцінка рівня фізичного розвитку. 

2. Дослідження та оцінка функціонального стану та 

функціональних здібностей організму. 

3. Оцінка стану здоров’я з урахуванням функціональних 

показників, а також своєчасна діагностика різних відхилень у стані 

здоров’я, які можуть виникнути при нераціональних заняттях 

фізичними вправами [2]. 

Комплексні лікарські обстеження в залежності від мети 

поділяють на первинні, повторні та додаткові. Первинне 

обстеження проводять перед початком занять, а у спортсменів ще й 

на початку кожного спортивного сезону. Головна мета цього 

обстеження – це поглиблена оцінка функціонального стану 

організму та здоров’я людини. Саме під час первинного 

обстеження лікар мусить виявити всі недоліки в стані здоров’я та 

резервні можливості організму, що важливо для вирішення питань 

щодо конкретного виду занять фізичними вправами та визначення 

оптимального рухового режиму та дози фізичних навантажень. 

Повторні обстеження проводять періодично (від 2 до 5 разів на рік) 

залежно від стану здоров’я та спортивної кваліфікації (у 

спортсменів) з метою визначення впливу фізичних навантажень на 

організм та внесення відповідних корективів в процес оздоровчих 

або спортивних тренувань. Додаткові лікарські обстеження 

проводять у зв’язку з обставинами, які можуть негативно вплинути 

на стан здоров’я або спортивну працездатність (перенесена 

хвороба, підозра на перетренування тощо). Зміст і застосовані при 

цьому методи дослідження визначаються завданнями, які постають 
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перед лікарем в конкретних умовах [1]. 

Основні розділи комплексного лікарського обстеження. 

1. Збір анамнезу (загального і спортивного). 

2. Загальний лікарський огляд з проведенням 

загальноприйнятих лабораторних (аналізи крові та сечі), 

інструментальних (ЕКГ, флюорографія) та інших додаткових (при 

необхідності) методів досліджень. 

3. Дослідження та оцінка фізичного розвитку, 

функціонального стану та стану здоров’я. 

4. Висновок за результатами комплексного лікарського 

обстеження. 

5. Вирішення питання щодо допуску до занять тими чи 

іншими видами фізичних вправ. 

6. Рекомендації щодо режиму рухової активності, дози 

фізичних навантажень та інших оздоровчо-профілактичних або 

реабілітаційних заходів [4]. 

Висновки. Для визначення оптимальної дози фізичних 

навантажень необхідно провести комплексне лікарське обстеження 

з метою поглибленої оцінки функціонального стану організму та 

здоров’я людини, визначити рівень фізичної підготовленості та 

підібрати адекватне навантаження. 
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РУХОВІ ІГРИ – ЯК ЗАСІБ КОМПЛЕКСНОГО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ 

 

Анотація. У статті проаналізовано значення рухових ігор 

як засобу комплексного вдосконалення і розвитку фізичних 

якостей. Розглянуто соціальне та педагогічне значення рухових 

ігор. Розкрито необхідність застосування рухових ігор у 

фізичному вихованні школярів. Наведені педагогічні спостережен-

ня за впливом рухових ігор, описано їх результат - емоційне 

піднесення і радість дітей. Зазначено важливість підвищення 

рівня рухової активності для дітей молодшого шкільного віку.  

Ключові слова: рухові ігри, фізичні якості, рухова 

активність, фізичне виховання. 

Abstract. The article analyzes the importance of motor games 

as a comprehensive improvement and development of physical qualities. 

The social and pedagogical significance of motor games is considered. 

The application of motor games in physical education of schoolchildren 

is revealed. Pedagogical observations of the influence of motor games 

are given, their result is described - emotional uplift and joy of children. 

 School increase in the level of physical activity for young children is 

noted. 

Key words: motor games, physical qualities, motor activity, 

physical education. 
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Актуальність дослідження. Сьогодні в Україні фіксують 

високий рівень захворюваності населення, особливо серед дітей 

молодшого шкільного віку. Зокрема, за період навчання дітей у 

школі у 3-4 рази зменшується кількість здорових дітей, 

збільшується нестача рухової активності, що затримує розвиток 

таких фізичних якостей, як сила, швидкість, витривалість, 

гнучкість, спритність тощо. Тому збереження і зміцнення здоров’я 

дітей, підвищення рівня їх рухової активності, розвиток та 

удосконалення фізичних якостей є головними завданнями 

фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку в умовах 

реалізації концепції «Нова українська школа» та пріоритетними 

напрямами розвитку суспільства. 

Мета дослідження – визначити значення рухових ігор як 

засобу комплексного вдосконалення і розвитку фізичних якостей, 

особливо у дітей молодшого шкільного віку. 

Результати дослідження. Гармонійний розвиток дитини 

передбачає її фізичне, психічне, соціальне, духовне здоров’я, 

інтелектуальну достатність, морально-етичну досконалість. Все це 

нині є пріоритетом у розвинутих країнах світу. Сучасний розвиток 

педагогічної науки в Україні характеризується пошуком та 

вдосконаленням шляхів формування гармонійно розвиненої 

особистості підростаючого громадянина [2; 3; 7]. 

Серед великої кількості різноманітних засобів фізичного 

виховання учнів початкових класів широко використовуються 

рухові ігри, які несуть у собі високий освітньо-виховний потенціал 

і сприяють розв’язанню навчально-оздоровчих завдань. Ігрова 

діяльність має особливо важливе значення в період найбільш 

активного формування характеру – в дитячі роки. Потреба в рухах, 

підвищення рухової активності є найбільш важливою біологічною 

особливістю дитячого організму у віці 7-9 років. Разом з цим у 

цьому віці закладаються основи свідомого ставлення дітей до 

власної фізичної підготовленості, усвідомлення необхідності 

рухової активності [6]. 

Граючись діти, засвоюють життєво необхідні рухові 

навички й уміння, у них виробляється сміливість і воля, 

кмітливість. Рухові ігри здатні максимально зацікавити, захопити, 

стимулювати активність молодших школярів для покращення 

засвоєння знань, адаптації до нових умов, а також підтримання 

нормальної рухової активності та піднесення емоційного стану. У 
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цей період ігровий метод посідає провідне місце, набуває 

характеру універсального методу фізичного виховання[5]. 

Молодший шкільний вік - найбільш сприятливий час для 

використання рухових ігор у процесі виховання. Рухові ігри різної 

спрямованості є дуже ефективним засобом комплексного 

вдосконалення фізичних якостей. Фізичні якості у дітей 

проявляються через рухові навички та вміння, а вони, у свою 

чергу, обумовлені достатнім рівнем їх розвитку. Ці дві сторони 

рухової функції тісно взаємопов’язані і взаємозумовлені. Якщо 

формування рухових навичок у дітей закріплюється при низькому 

рівні розвитку рухових якостей, то в подальшому це може 

призвести до закріплення неправильних навичок виконання руху. 

Систематичне застосування ігор сприяє розширенню рухових 

можливостей учнів, які перетворюються у необхідні життєві 

уміння та навички [4; 7; 8].  

Фахівців сьогодення турбує, коли за часту в початковій 

школі на уроках з фізичної культури досить мало умов, що 

дозволяють розкрити потенціал розвитку духовних, фізичних та 

моральних якостей учнів. На уроці недостатньо вирішуються 

оздоровчі завдання уроку, спостерігається низький рівень 

впровадження сучасних методів виховання і навчання. Особливо 

гостро ця проблема постає перед учнями молодшого шкільного 

віку, оскільки в умовах значного навантаження шкільними 

предметами необхідно оптимізувати режим життя дитини, її 

активний відпочинок, зберегти здоров’я і забезпечити підвищення 

працездатності [1]. Вчені, які провели цілу низку різних 

досліджень з даного напрямку сформулювали визначення поняття 

«рухливі ігри» – це природна біологічна необхідність, ступінь 

задоволення якої багато в чому визначає структурний та 

функціональний розвиток організму дітей. Оскільки організація 

рухової активності школярів здатна керувати рівнем впливу на 

організм дитини і на подальше її зростання. Саме вона носить за 

собою ключову роль у процесі морфо-функціональних змін в 

організмі, які можуть як покращувати рівень здоров’я так і 

пригнічувати його [6]. Одним із основних засобів для реалізації 

міжпредметних зв’язків – на думку О. Кругляка, – є рухливі ігри та 

естафети. Саме проведення ігор у поєднанні з проблемними і 

творчими завданнями інших шкільних предметів – це шлях до 

цілісного взаємозв’язку фізичної та інтелектуальної підготовки 
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учнів до життя [5]. Процес навчання молодших школярів повинен 

бути максимально цікавим та захопливим, оскільки для 

стимулювання активізації дітей на уроках, для кращого засвоєння 

знань, для підтримання норм рухової активності найкраще 

використовувати саме рухові ігри, які у свою чергу здатні впливати 

практично на всі сторони всебічного розвитку вихованця. Рухові 

ігри - складна рухова, емоційно забарвлена діяльність, зумовлена 

точно встановленими правилами, які допомагають виявити її 

кінцевий підсумок або кількісний результат. У процесі ігрової 

діяльності молодших школярів одночасно можливо здійснювати 

вплив на трудове, розумове, моральне, естетичне, а також на 

фізичне виховання [5]. Позитивні емоції, які виникають в ігровій 

діяльності здатні підсилювати навчальний, виховний та 

оздоровчий впливи на організм, стимулюючи фізіологічний ріст. 

Також під час гри часто виникають незвичайні ситуації, які здатні 

змусити дитину включатися в роботу, аналізувати свої рухи і тим 

самим застосовувати набуті знання, рухові вміння та навички в 

цьому процесі. Саме зміст гри може захопити учня виконанням тієї 

чи іншої діяльності, розвинути інтерес до активного способу життя 

і при тому не обтяжувати його розумову діяльність. Якщо дитина з 

інтересом буде цим займатися, втома для неї буде не помітна [8]. 

Разом із цим, виховуються і такі моральні якості як: колективізм, 

взаємодопомога, чесність, відповідальність, самостійність, 

активність, ініціативність, творчість, кмітливість та інші. Це 

досягається шляхом висунутих правил та вимог, яких треба 

дотримуватись під час гри. До того ж, виконання завдань та 

розв’язання труднощів, що виникають перед ними дають 

можливість розвивати такі вольові якості як: рішучість, 

упевненість та силу волі [4]. Таким чином, слід відмітити велике 

соціальне та педагогічне значення рухових ігор, а також 

необхідність їх застосування у фізичному вихованні дітей 

молодшого шкільного віку. 

Під час навчального процесу учні початкових класів 

малорухливі, їхні органи і системи життєдіяльності втрачають 

здатність правильно функціонувати. Тому педагогам потрібно 

частіше залучати їх до рухових ігор, проводити естафети, які 

сприяють покращенню настрою і зміцненню здоров’я, проводити 

спортивні вечори, в програму яких включати рухові ігри. Рухові ігри 

є важливим засобом фізичного виховання дітей молодшого 
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шкільного віку, адже правильно підібрані ігри сприяють 

гармонійному розвитку організму школярів та позитивно впливають 

на їхнє здоров’я в цілому [1,2]. Рухові ігри фізично розвивають дітей: 

зміцнюють кістково-м’язову систему і мускулатуру (міжреберні і 

черевні м’язи, діафрагму), збільшуються ріст, об’єм грудної клітини, 

вага, гнучкість і рухливість у суглобах, поліпшується працездатність 

дихальних органів, вентиляція легенів. Під впливом вправ 

посилюється діяльність серцево-судинної системи [6]. Рухові ігри 

задовольняють потребу організму учнів початкових класів у русі, 

сприяють збагаченню їхнього рухового досвіду. За допомогою ігор у 

школярів закріплюються та вдосконалюються різноманітні вміння і 

навички основних рухів, розвиваються такі важливі фізичні якості, 

як швидкість, спритність, витривалість. Зміст, форма та методичні 

особливості дозволяють використовувати гру в якості одного з 

ефективних засобів фізичного виховання[3]. Цей вид засобу фізичної 

культури характеризується доступністю, глибиною та різнобічністю 

впливу. Особлива цінність рухових ігор закладена у можливостях 

одночасно впливати на моторну та психологічну сферу дітей. Рухові 

ігри сприяють вирішенню освітніх завдань: удосконалення та 

закріплення навичок з бігу, стрибків, метанні. Адже рухові ігри 

представляють собою соціальне явище, історично-національно 

утворений засіб виховання. Разом із розвитком суспільства ігри 

безупинно удосконалюються та ускладнюються. У молодших 

школярів рухові ігри і досі займають основне місце серед засобів 

фізичного виховання. Особливо велике їхнє значення у перших та 

других класах. За допомогою рухових ігор учителі фізичного 

виховання успішно вчать дітей новим рухам, вправам та 

закріплюють вивчене раніше. На уроках фізкультури вчитель може 

проводити чотири-п’ять ігор різної інтенсивності, із різними видами 

рухів, щоб впливати на різні групи м’язів. Для дітей молодших 

класів ще не доступні ігри із складними діями та взаємовідносинами 

між гравцями, їм більше до вподоби ігри сюжетного характеру, із 

стрибками, перебіжками [3]. Важливу роль у розвитку фізичних 

якостей у дітей грає навантаження в іграх. Навантаження можна 

дозувати, зменшувати або збільшувати загальну рухливість в іграх 

[6]. 

Наші педагогічні спостереження показують, що 

найважливіший результат рухової гри - це радість і емоційне 

піднесення дітей. Завдяки цій властивості гри, в значній мірі ігрового 
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і змагального характеру, більше ніж інші форми і засоби фізичної 

культури, сприяють вихованню рухових здібностей в учнів. Ігрові 

види і дії вимагають всього комплексу швидкісних здібностей від 

учня у зв’язку з тим, що для стимулювання розвитку швидкості 

необхідно багаторазово повторювати рухи з максимальною 

швидкістю, а також враховувати функціональні можливості учня. 

Від останніх, в свою чергу, залежить швидкість рухів. Педагогам 

необхідно також враховувати і поєднувати методи щодо 

стандартного повторення рухів з максимальною швидкістю і методи 

досить широкого варіювання швидкісних вправ. 

Висновки. Проблема виховання рухових якостей в дітей 

дуже актуальна і вимагає подальшого її вдосконалення. Нові 

підходи до змісту занять фізичною культурою повинні орієнтувати 

вчителів не тільки на фізичну підготовленість, а й на розвиток 

особистості, на індивідуальне сприймання навчального матеріалу. 

Тому, сучасна система фізичного виховання молодших школярів 

повинна передбачати широке використання рухових ігор, які 

призведуть до підвищення рухової активності дітей, формування 

позитивної мотивації до занять фізичними вправами та виховання 

моральних, естетичних і вольових якостей особистості. 

Застосування рухових ігор сприятиме урізноманітненню 

навчальних занять з фізичного виховання та всебічному розвитку 

учнів у початковій школі. Рухові ігри – слід розглядати як засіб 

комплексного вдосконалення фізичних якостей. 
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ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ НЕДОСТАТНЬОЇ 

РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ  

 

Анотація. Рухова активність являється невід’ємною 

частиною життєдіяльності та слугує елементом, який пов’язує 

між собою всі процеси розвитку та становлення особистості. 

Тому актуальною проблемою сьогодення являється недостатня 

рухова активність студентів. Було розглянуто основні причини 

недостатньої рухової активності студентів та проведено аналіз 

їх наслідків на здоров’я студентів.  

До основних причин недостатньої рухової активності 

належить: низька мотиваційна діяльність, лінь, незадоволеність 

професійним рівнем спеціалістів, шкідливі звички,відсутність 

відповідальності за своє здоров’я та низька компетентність в 

даному питанні. Доведено, що саме низька фізична активність є 

причиною виникнення захворювань опорно-рухової, серцево-

судинної, дихальної та нервової системи. Тому гіподинамія та 

гіпокінезія являються однією з актуальних проблем сьогодення.  

Ключові слова: недостатня рухова активність, 

гіпокінезія, гіподинамія, студенти, мотивація, лінь, порушення.  

Abstract. Physical activity is an integral part of life and serves 

was an element that connects all the processes of development and 

formation of personality. There fore, theurgent problem today is the 

lack of physical activity of students. There fore, the main causes of 

insufficient motor activity of students were considered and the analysis 

of the consequences of the negative impact of insufficient motor activity 

on student health was analyzed. 

The main causes of lack of physical activity include low 

motivation, laziness, dissatisfaction with the professional level of 

specialists, badhabits, lack of responsibility for their healt hand low 

competence in this matter. It is proved that low physical activity is the 

cause of diseases of the musculoskeletal, cardiovascular, respiratory 
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and nervoussystems. Hypodynamia and hypokinesia are one of the most 

pressing problems today. 

Key words: insufficient motor activity, hypokinesia, 

hypodynamia, students, motivation, laziness, disorders. 

Актуальність дослідження. Найактуальнішою проблемою 

сьогодення являється дефіцит рухової активності населення у 

всьому світі [1; 15]. Особливо це стосується погіршення рівня 

фізичного розвитку, фізичної підготовленості та якості здоров’я 

серед студентської молоді. 

Як показує аналіз сучасних досліджень [7; 9; 12], в 

середньому студенти 9,5 год. за добу проводять сидячи. Така 

повсякденна рухова активність студентів не забезпечує 

оптимального функціонування основних фізіологічних систем 

організму та призводить до збільшення захворюваності, 

порушення процесів зростання та розвитку, зниження 

адаптаційних можливостей організму.  

За даними наукових досліджень саме рухова активність 

являється головним показником фізичного розвитку людини, вона 

формує необхідні умови для прояву фізичних якостей та сприяє 

більш швидкому оволодінню основними руховими та прикладними 

навиками. Тому проблема недостатньої рухової активності набуває 

все більшої актуальності [5].  

Мета дослідження – виділити та описати основні причини 

та наслідки недостатньої рухової активності студентів. 

Результати дослідження. За станом здоров’я населення 

Україна посідає одне з останніх місць серед розвинутих країн 

світу. Це підтверджується тим, що більшість студентської молоді 

та й загалом більшість громадян не піклуються про своє здоров’я, а 

тільки в разі негайної необхідності, звертаютьсядо медичних 

закладів.  

За останні п’ять років кількості студентської молоді, яка 

неспроможна повною мірою використовувати засоби загально 

прийнятої системи фізичного виховання та віднесена до 

спеціальних медичних групзросла на 46%. Також була встановлена 

тенденція погіршення рівня рухової активності та фізичного 

здоров’я студентів під час навчання [2]. Відповідно дефіцит 

фізичної активності особливо негативно позначається на стані 

здоров’я студентів. 
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Так, необхідна кількість рухової активності студентської 

молоді становить від 8 до 10 годин на тиждень. Проте, за 

дослідженнями Анікєєва Д.М. лише 18% студентів дотримуються 

рекомендованих обсягів рухової активності [8]. За даними 

Футорного С.М. мінімально необхідного обсягу тижневої рухової 

активності серед студентів дотримуються 32,39% дівчат та 38,46% 

хлопців [14].  

Слід відмітити, щосеред студентів, які ведуть активний 

спосіб життя менше поширені шкідливі звички. За даними 

дослідження серед студентів, які більше 6 годин на тиждень 

займаються додатковими спортивними заняттями немає курців з 

високим рівнем залежності і тих, хто вживає алкогольні напої 

щодня. Крім того з них взагалі не курять – 66,7% і зовсім не 

вживають алкоголь – 77,8% [1].  

Як показують спостереження, у свідомості більшості 

молоді, рухова активність не є важливим чинником здорового  

способу життя. Це зумовлено багатьма причинами, тому 

розглянемо найголовніші з них детальніше. 

Низька мотиваційна діяльність в більшій мірі вона 

пов’язана із кризовим станом системи фізичного виховання, яка не 

відповідає сучасним вимогам суспільства. В результаті такої 

ситуаціїв системі фізичної культури виникає низький рівень 

мотивації до регулярних спортивних занять та до здорового 

способу життя студентів в цілому [4].  

Незадоволення професіональним рівнем спеціалістів 

(викладачів з фізичного виховання). На мотивацію до рухової 

активність студентів великий вплив має особистий приклад 

викладачів фізичного виховання, які з віком стають пасивними 

щодо занять фізичними вправами та мають власну низьку 

мотивацію, що й негативно впливає на студентів [6].  

Одна з важливих причин дефіциту рухової активності 

являється лінь. Британські лікарі Р. Уіллер і Е. Стаматакіс 

вказують на зв’язок ліні та захворювань, які пов’язані з 

відсутністю фізичної активності. Так, як через лінь виникає 

небажанням займатися своїм тілом, а в наслідок виникає ожиріння, 

діабет, гіпертонії, проблеми з серцем, опорно-руховим апаратом, а 

також інші хвороби [11].  

Відсутність відповідальності за своє здоров’я. Студентам 

притаманний достатньо оптимістичний погляд на стан свого 
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здоров’я та рівень особистої фізичної культури. Проте, з кожним 

роком все більше студентів звільняються від занять фізичною 

культурою за станом здоров’я або відвідують заняття в спеціальній 

медичній групі. Дана ситуація викликає неоднозначні висновки 

так, як рухова активність – одна з головних складових здорового 

способу життя, а з іншого боку, у молодих людей з відхиленнями в 

здоров’ї, показники рухової активності знижуються майже в 2 

рази, внаслідок чого слідує погіршення стану [13].  

На зниження рухової активності також впливає наявність 

шкідливих звичок. Це пояснюється тим, що погіршується 

загальний обмін речовин, а в наслідок виникають проблеми з 

серцево-судинною системою та інші супутні хвороби.  

Ще однією причиною являється не поінформованість 

студентів про вплив рухової активності на здоров’я людини. Так, 

як рівень рухової активності значної частини студентів у період 

навчальних занять становить близько 45-55%, а у період канікул – 

15-18% від біологічної потреби організму [8]. 

Ці всі фактори негативно впливають на рухову активність 

студентів та не забезпечує належного функціонування основних 

фізіологічних систем організму. Крім того студентам доводиться 

ще й довгий час підтримувати не комфортну позу, сидячи за 

партою, що ще більше негативно впливає на здоров’я молоді та 

збільшують імовірність надбати гіпокінезію та гіподинамію, тому 

розглянемо ці захворювання детальніше.  

Гіподинамія – це порушенням функцій рухового апарату, 

кровообігу та дихання, яке пов’язане із нестачею фізичної 

активностіта ослабленням м’язової діяльності, яка призводить до 

зниження адаптаційних можливостей організму [1]. 

Гіпокінезія – це стан організму, який зумовлений нестачею 

м’язових рухів. В наслідок чого знижується функціонування залоз 

внутрішньої секреції організму, в тому числі зменшення викиду в 

кров антистресових гормонів адреналіну і ендорфіну. До найбільш 

характерних проявів захворювання відносять наступні порушення 

[9; 12]: 

- захворювання серцево-судинної системи. Недостатня 

рухова активність та відсутність фізичних навантажень 

проявляється у знижені економічності роботи серця, зміни фазової 

структури серцевого циклу, відбувається дисбаланс серцево-

судинних компонентів та погіршення стану кровоносних судин; 
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- порушення опорно-рухової системи. Зниження 

навантажень на систему сприяє зниженню здатності адекватної 

рухової активності, знижується здатність підтримувати статичну та 

динамічну рівновагу, погіршується стан кісток та призводить до 

зменшення кальцію в них, внаслідок зменшується їхня міцність; 

- зміни м’язових клітин. Недостатнє навантаження на 

м’язову систему викликає порушення обміну речовин, а в наслідок 

чого зменшується м’язова маса та знижується тонусу м’язів та 

виникає порушення постави та зміни в розташуванні внутрішніх 

органів; 

- порушення дихальної системи. При відсутності рухової 

активності відбуваються зниження частоти та глибини дихання, 

зменшується життєва ємність легенів, в процесі чого розвиваються 

захворювання дихальних шляхів; 

- зміни в функціонуванні травної системи. Відбуваються 

зміни функціонування підшлункової залози, дисбактеріоз, 

зниження метаболізму в органах шлунково-кишкового тракту, що 

призводить до порушень роботи кишечника; 

- зниження енерговитрат організму. Внаслідок чого 

знижується процес обміну речовин та збільшується маса тіла; 

- уповільнення синтезу речовин. Через недостатню рухову 

діяльність зменшується швидкість та інтенсивність самооновлення 

клітин організму. Процес розпаду речовин переважає над процесом 

синтезу, що супроводжується передчасними процесами старіння; 

- зміни в вегетативній та центральній нервовій системі. 

Виникають синдроми астенізації і вегетодистонізації та різким 

підвищенням емоційної збудливості та зниження стресостійкості; 

- порушення біологічних ритмів. Малорухливий спосіб 

життя призводить до погіршення сну, низької працездатності, 

млявості, високої стомлюваності, поганого самопочуття та 

постійного відчуття втоми [3]. 

Щоб уникнути прояву вище перелічених негативних явищ 

потрібно вести активний відпочинок та фізичну діяльність. При 

регулярних фізичних навантаженнях відбувається загартовування 

та вдосконалення організму людини в цілому. Нормою рухової 

активності для студентів можна вважати величину, яка буде 

повністю задовольняти біологічні потреби у русі та відповідати 

функціональним можливостям організму, а також сприятиме 

покращенню фізичної підготовки.  
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Тому початківцям рекомендується розпочинати з двох 

занять на тиждень тривалістю 30-40 хвилин при помірних 

навантаженнях (ходьба, їзда на велосипеді, лижні прогулянки) і 

тільки згодом додавати більш інтенсивні навантаження такі, як: 

біг, плавання, силові вправи та інші. Рекомендована рухова 

активність 5 разів на тиждень з тривалістю тренування 30-60 

хвилин [10].  

Висновки. Стан здоров’я студентської молоді 

погіршується з кожним роком. Гіпокінезія та гіподинамія 

перетворились на проблему, яка потребує негайного вирішення. 

Тому основна робота спеціалістів з фізичного виховання має бути 

спрямована на формування в студентської молоді мотивації до 

регулярних занять фізичною культурою, що в подальшому вплине 

на цілеспрямовану діяльність особистості у вихованні здорового 

способу життя. 
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(47). 29-32.  

14. Футорный С.М. Проблема дефицита двигательной активности 

студенческой молодежи. Физическое воспитание студентов. 2013. 

№3. 75-79.  

15. Keeley T.J.H., Fox K.R. The impact of physical activity and fitness 

on academic achievement and cognitive performance in children. 

International Review of Sport and Exercise Psychology, 2009.vol. 2no. 

2. 198-214. 

 

 

  

http://centrmedprof.ru/life/movementlife/126-gipodinamiaktokogo
http://e-news.com/


103 

 

Закаляк Н.Р. 

кандидат медичних наук, доцент, 

завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

Зубкович С. 

студент другого (магістерського) рівня вищої освіти  

навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

 

ЗНАЧЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ВІДНОВЛЕННІ РУХОВИХ 

ФУНКЦІЙ ПІСЛЯ ПОРУШЕННЯ МОЗКОВОГО 

КРОВООБІГУ 

 

Анотація. Проблема реабілітації хворих із руховими 

розладами внаслідок інсульту головного мозку є актуальною і 

потребує подальшого вивчення. Найважливішим є питання 

відновлення рухових функцій, позаяк інвалідизація хворих, які 

перенесли гостре порушення мозкового кровообігу, в основному, 

обумовлена розвитком стійких залишкових рухових порушень. 

Хворі з різним ступенем рухової активності після перенесеного 

гострого порушення мозкового кровообігу потребують 

диференційованого підходу під час реабілітаційних втручань. У 

програмах фізичної реабілітації хворих, які перенесли інсульт, 

важливо від відновлення функцій переходити до відновлення 

рухових та інших форм життєдіяльності, необхідних хворим для 

соціальної адаптації та інтеграції.  

Ключові слова: інсульт, реабілітація, фізична терапія, 

ерготерапія. 

Abstract. The problem of rehabilitation of patients with motor 

disorders due to stroke is relevant and needs further study. The most 

important issue is the restoration of motor functions, as the disability of 

patients who have suffered acute cerebrovascular disorders, mainly due 

to the development of persistent residual motor disorders. Patients with 

varying degrees of motor activity after acute cerebrovascular accident 

need a differentiated approach during rehabilitation interventions. In 

physical rehabilitation programs for patients who have suffered a 

stroke, it is important to move from the restoration of functions to the 
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restoration of motor and other forms of life necessary for patients to 

social adaptation and integration.. 

Key words: stroke, rehabilitation, physical therapy, 

occupational therapy. 

Актуальність дослідження. Гострі порушення мозкового 

кровообігу є найважливішою медико-соціальною проблемою. 

Захворюваність на інсульт становить 2,5-3 випадки на 1000 

населення на рік, а смертність в гострому періоді інсульту в світі 

досягає 35%. Після інсульту 3,2 особи на 10 000 населення 

переходять в категорію осіб з інвалідністю. До праці повертається 

20% осіб, які перенесли інсульт, при тому, що одна третина хворих 

на інсульт – люди працездатного віку [3; 7; 9].  

Приблизно 55% тих, хто дожив до кінця 3-го року після 

перенесеного інсульту, в тій чи іншій мірі незадоволені якістю 

свого життя [5; 4]. Особливу категорію складають хворі, які 

перенесли інсульт, але не отримали повного та адекватного курсу 

реабілітаційних заходів протягом перших 6-12 місяців після 

судинної катастрофи. Надалі ці хворі часто опиняються за бортом 

реабілітаційних заходів; вважається, що у віддаленому періоді 

інсульту відновлювальна терапія майже безперспективна. При 

цьому вказується не тільки на незворотність судинних порушень, 

але і на формування стійкого, незворотного патологічного 

стереотипу рухових, мовленнєвих та інших функцій [1; 5]. 

Питаннями відновлення рухових функцій у хворих, які 

перенесли мозковий інсульт займалися багато вітчизняних та 

зарубіжних дослідників (Білянський О.Ю., 2007, Белова А.Н., 1994; 

Рокошевська В.В., 2010, Шкловский В. М., 2015 та ін.). Разом з 

тим, низка проблем реабілітації хворих із руховими розладами 

після перенесеного інсульту залишається недостатньо вивченими. 

У зв'язку з цим удосконалення системи реабілітаційних заходів для 

осіб, які перенесли гостре порушення мозкового кровообігу є 

вкрай важливим завданням. 

Метою дослідження - вивчення ефективності реабілітації 

після інсультних хворих у санаторних умовах, спрямованої на 

відновлення рухової активності з урахуванням функціональних 

реабілітаційних можливостей. 

Результати дослідження. При надходженні 

постінсультного хворого до санаторію подальшу програму 

відновного лікування визначає реабілітаційна міждисциплінарна 
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команда. Основними завданнями фізичної реабілітації цієї 

категорії хворих на санаторному етапі є: а) закріплення позитивних 

зрушень, досягнутих на стаціонарному етапі реабілітації при 

лікуванні основного судинного захворювання головного мозку, а 

також супутніх захворювань; б) ліквідація наслідків захворювання 

(парези, паралічі, розлади мови тощо) та попередження повторних 

порушень мозкового кровообігу; в) подальше підвищення 

психологічної та фізичної активності хворого до рівня, необхідного 

для виконання професійних обов’язків або інших видів трудової та 

суспільної діяльності, а також побутового обслуговування [6; 10]. 

У програмах фізичної реабілітації хворих, які перенесли інсульт, 

важливо від відновлення функцій переходити до відновлення 

рухових та інших форм життєдіяльності, необхідних хворим для 

соціальної інтеграції. 

З покращенням загального стану хворого з’являються 

можливості ширше та активніше використовувати різні засоби 

фізичної реабілітації. Однак у хворого на цьому етапі можуть бути 

сформовані стійкі патологічні стани (спастичний тонус м'язів, 

контрактури, больовий синдром, епілептичні напади тощо), що 

вимагає додаткових зусиль з боку міждисциплінарної команди. 

Крім того, чим більше часу проходить з моменту інсульту, тим 

менше залишається шансів для спонтанного відновлення функцій і 

тим більший акцент робиться на навчання хворих для 

пристосування до наявного дефекту шляхом використання 

функцій, що збереглися, і допоміжних пристосувань. На цьому 

етапі відновного лікування зусилля реабілітологів великою мірою 

спрямовані на навчання пацієнта для досягнення максимально 

можливої незалежності та вирішення питань щодо необхідності 

допоміжних засобів, а також надання допомоги у вирішенні 

соціальних проблем. Виконання цих завдань можливе за 

допомогою різноманітних засобів фізичної реабілітації на тлі 

медикаментозної терапії [3; 5]. 

В даний час основними принципами відновного лікування 

постінсультних хворих прийнято вважати поетапність, тривалість 

та комплексність терапії. Для успішного проведення цього 

лікування необхідна правильна оцінка стану порушених функцій у 

кожного хворого та можливості їх самостійного відновлення; 

визначення ступеня, характеру та давності дефекту, і на основі 

цього вибір адекватних способів реабілітації [8].  
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Розрізняють 3 рівні реабілітації, досягнення яких можливе на 

основі різних механізмів і потребує диференційованих методів 

відновлювальної терапії (Єпіфанов В.А., 2012, Кадиков А.С., 

Черникова Л.А., Шахпаронова Н.В., 2008.). Найвищим рівнем 

реабілітації, коли порушена функція повертається до вихідного стану 

або наближається до нього, є рівень відновлення, який досягається 

відносно в ранні терміни після інсульту – не більше півроку. Другим 

рівнем реабілітації в неврологічній практиці є компенсація, коли при 

порушенні тієї чи іншої функції, спричиненої пошкодженням будь-

якої її ланки, функцію зруйнованих структур беруть на себе системи, 

які не постраждали від травмуючого фактора. Обидва ці рівні – 

відновлення та компенсація – відносяться до медичної реабілітації. 

Третій рівень реабілітації – пристосування до дефекту, коли 

патологічне вогнище, що призвело до його розвитку, є великим і 

немає можливості компенсації через поширеність ураження 

головного мозку. У цих випадках, виходячи з факту, що дефект 

непереборний, стоїть завдання пристосувати хворого до 

самообслуговування і забезпечити максимально можливу якість 

життя [4; 6; 11]. Медична реабілітація за цих умов не ефективна, тому 

необхідною є фізична реабілітація, яка включає фізичну терапію та 

ерготерапію – методи, що впливають на відновлення порушеної 

функції і на взаємовідносини хворого з навколишнім світом.  

У нейрореабілітації найбільш важливим є питання 

відновлення рухових функцій, позаяк інвалідизація хворих, які 

перенесли гостре порушення мозкового кровообігу, в основному, 

обумовлена розвитком стійких залишкових рухових порушень [2; 8]. 

Реабілітаційні підходи до організації відновного лікування 

неврологічних хворих визначають вибір засобів та методів 

лікувальної дії. Необхідно відзначити, що повноцінний комплекс 

реабілітаційних заходів може здійснюватися лише за активного 

включення хворого на реабілітаційний процес [2; 8; 9]. Це 

потребує адекватної оцінки ним свого стану, створення 

реабілітаційної перспективи, усунення емоційного напруження. 

Основними засобами реабілітаційного впливу, що входять до 

комплексних реабілітаційних програм при захворюваннях і 

травмах нервової системи, є фізична терапія, ерготерапія, масаж, 

фізіотерапевтичні процедури [1; 10]. 

Фізична терапія, основним засобом якої є активна фізична 

вправа, вважається однією із основних складових комплексу 
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відновних заходів на санаторному етапі реабілітації. Застосування 

фізичних вправ – лікарсько-педагогічний процес. Він ґрунтується 

на біологічному, соціальному та психологічному значенні 

механізмів руху, як одного з основних проявів життєдіяльності 

людини (Єпіфанов В.А., 2012). Моторний апарат є провідним у 

всій нервовій та гуморальній регуляції дихання, кровообігу та 

інших вегетативних процесів живого організму. У фізичній терапії 

основним чинником є рух взагалі, а фізичні вправи, як 

організована форма руху. Цілеспрямований вплив на моторний 

апарат шляхом систематичного тренування різних його відділів 

сприяє розвитку та стимуляції процесів адаптації та компенсації. 

Фізична терапія є також важливим психологічним фактором, що 

стимулює загальний тонус нервової системи хворого. Це має 

особливе значення для оптимізації відновного лікування та вимагає 

мобілізації вольових та фізичних зусиль хворих, а також їх 

психологічної впевненості в успіху. 

Терапевтичні вправи, застосовувані у фізичній терапії, 

спрямовані на зміцнення загального стану хворого та відновлення 

порушеної функції. Вони діляться на гімнастичні, спортивно-

прикладні (ходьба, біг, плавання, веслування та інші) вправи й ігри 

(малорухливі, рухливі, спортивні), ідеомоторні (уявні) рухи з 

уявним посиланням імпульсів у кінцівки [3]. Завдання реабілітації 

роблять необхідним поєднання фізичної терапії з ерготерапією, 

різними формами масажу та психотерапією [4; 8; 11]. 

В умовах санаторію організація реабілітації передбачає 

добір фізичних вправ, форм їх проведення, навантаження на 

заняттях у кожному окремому випадку відповідно до рухової 

активності, що допускається окремими руховими режимами. При 

застосуванні фізичної терапії слід дотримуватися принципу 

етапності з дотриманням поступовості в нарощуванні 

інтенсивності фізичного навантаження відповідно до клінічного 

стану хворого та ступеня функціональної компенсації [1; 5; 10]. 

Програми заняття з фізичної терапії при відновному лікуванні 

неврологічних хворих передбачають загальні та індивідуальні 

завдання (Кадиков А.С., 2008). Незалежно від характеру 

захворювання комплекс терапевтичних вправ включає вправи, що 

мають загальний тонізуючий вплив на організм хворого, на його 

емоційно-вольову сферу, поліпшення функції центральної нервової 

системи, кровообігу, дихання, трофіки. Розрізняють два основні 
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комплекси терапевтичних вправ при рухових порушеннях: 

відновлювальний та компенсаторний. Перший включає послідовне 

тренування окремих компонентів рухового акту до відновлення 

складних рухових навичок; другий – всі вправи відновлювального 

комплексу, спрямовані на посилення збережених рухових функцій та 

раціональне заміщення повністю втрачених. 

Фізичні терапевти включають в програму реабілітаційного 

втручання великий арсенал терапевтичних вправ:  

– вправи, спрямовані на розслаблення різних груп м'язів, 

які можуть призначатися для окремих сегментів тіла (наприклад, 

кисть, стопа), кінцівки загалом, для кінцівки і тулуба одночасно. 

Вони сприяють нормалізації підвищеного тонусу м'язів при різних 

проявах патології (больові контрактури, спастичні парези та ін.) та 

покращення загальної координації рухів; 

– лікування положенням, яке застосовують не тільки в 

період постільного режиму, але й надалі, протягом періоду 

відновлення функції руху, коли хворий може пересуватися 

самостійно; 

– пасивні рухи для стимуляції відновлення рухів та 

профілактики контрактур при парезах та паралічах з метою 

корекції порушеного рухового акту; пасивні вправи є підготовчою 

фазою до кращого відтворення активних рухів, що поступово 

розвиваються; 

– активні вправи, за допомогою яких можна не тільки 

впливати на тонус м’язів, відновлювати їх силу, працездатність та 

об’єм рухів у суглобах, а й «перевиховувати» нервово-м’язовий 

апарат і тим сприяти поліпшенню рухів; 

– вправи на розтягнення м’язів з метою посилення 

пропріоцептивної сигналізації. 

Ефективним є включення у заняття з фізичної терапії 

комплексних рухових актів. Комплексний руховий акт 

здійснюється спільним скороченням уражених та збережених або 

менш уражених м’язів. Це дозволяє використовувати у вправах або 

виключати певні м’язові групи відповідно до завдань 

індивідуального відновлення порушених рухів. Рухи кінцівками 

рекомендовано починати з дистальних відділів (наприклад, кисть, 

стопа), поступово залучаючи проксимальніші відділи. Повний 

обсяг руху у всіх ділянках рухового акту досягається лише у 

кінцевій фазі вправи [8]. 
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Особливу увагу необхідно приділяти тренуванню м’язів, 

що забезпечують стійке стояння (сідничного, чотириголового і 

литкового м’язів) і винесення ураженої ноги вперед (головним 

чином м’язів-згиначів стегна і гомілки, а також м’язів тулуба). 

Основним завданням при корекції ходьби є вироблення 

рівномірної стійкості на правій та лівій нозі з правильним 

переміщенням маси тіла на опорну ногу. Ефект навчання залежить 

від правильного поетапного добору вправ, суворо специфічних 

клінічній рухової картині, яка визначається у кожного хворого. 

Фіксаційні апарати призначаються при різких ступенях 

парезу м’язів-розгиначів (IV-V ступенів), коли хворий не в змозі 

стояти і ходити без допомоги медичного персоналу або милиць 

(тростини) та інших засобів; а також якщо через слабкість 

чотириголових м’язів стегна і переважну тракцію м’язів-згиначів 

колінні суглоби при навантаженні підгинаються. У таких випадках 

рекомендовано використовувати фіксаційні апарати із замками для 

колінних суглобів, що забезпечують стійкість у вертикальному 

положенні та з передніми еластичними тягами, що допомагають 

розгинанню гомілок у момент вставання, а у більш сприятливих 

випадках і при ходьбі з відкритим замком. Переведення хворого у 

вертикальне положення при одночасному навчанні самостійності в 

рухах, вдяганні та прийомі їжі завершується певний етап 

відновного лікування [2; 8]. 

Під час тренувального періоду відбувається відновлення і 

розвиток рухових форм – пересування та побутових навичок. 

Здійснюються основні завдання цього періоду: формування здатності 

пересуватися - відновлення правильного стереотипу ходьби, 

формування побутових навичок, формування здатності володіння 

руховими навичками під час вирішення соціальних питань. 

Тренування в ходьбі в ортезах не слід обмежувати ходьбою в одному 

напрямку по палаті, залі фізичної терапії, а необхідними є також 

тренування на території санаторію. Можливість розпочати ходьбу без 

ортопедичного апарату виникає тим швидше, чим ефективніше в 

ортезах відновлюється функція уражених м'язів та розвиваються 

компенсації. Коли хворий стійкий, майже рівномірно навантажує 

обидві ноги при стоянні, ритмічно і правильно ходить і не втрачає 

набутих навичок під час перерв у занятті, слід вважати навчання 

ходьбі закінченим. Терміни навчання ходьбі в ортезах та поступовий 

перехід до пересування без них залежать головним чином від ступеня 
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поширеності ураження м’язів, загального стану хворого, його віку та 

терміну, що пройшов після захворювання. Середні терміни навчання 

хворих ходьбі в ортезах: а) при частково збереженій функції основних 

м’язів (чотириголовий, сідничний, згиначів стегна) – 2-4 тижні; б) із 

повним паралічем – 1-1,5 міс. [2; 9]. 

У зв’язку із завданнями забезпечення максимально 

можливої якості життя після перенесеного інсульту фізична 

терапія доповнюється навчанням навичок самообслуговування та 

елементарним професійним діям, чому сприяє ерготерапія. 

Правильно організована ерготерапевтична допомога, поряд з 

тренувальним режимом, спрямованим на боротьбу з гіподинамією 

та локальне відновлення порушених функцій, активізує збережені 

сторони особистості хворого, відновлює його професійні та 

соціальні навики [3; 4; 11]. Водночас ерготерапія підвищує 

емоційний тонус хворого, мобілізує вольові якості, привчає до 

концентрації уваги, розвиває компенсаторні можливості, сприяє 

залученню хворого до активної участі у відновлювальних заходах. 

У процесі ерготерапії великою є роль психотерапевтичного 

чинника: успішний вплив підвищує самооцінку хворого, 

вдосконалює значимі для нього рухові навички, створює 

перспективу відновлення професійного статусу. У системі 

реабілітації неврологічних хворих ерготерапія є методом, 

рівноцінним іншим відновлювальним заходам, що здійснюється як 

самостійна процедура, а також у поєднанні з іншими 

реабілітаційними впливами (психотерапією, логопедичними 

заняттями та ін.). Ерготерапія рекомендована неврологічним 

хворим, особливо за наявності дефекту рухових функцій кінцівок. 

В умовах реабілітаційної служби ерготерапія представлена 

системою заходів, що мають різні завдання залежно від етапу 

реабілітації та динаміки відновлення порушених функцій. Засоби 

ерготерапевтичного впливу добираються на підставі оцінки 

загального функціонального стану хворого, характеру наявного 

дефекту, з урахуванням колишньої професії, інтересів та нахилів 

хворого до освоєння того чи іншого трудового процесу, а також 

прогнозу відновлення [11].  

Призначення ерготерапії із зазначенням її форми, часу та 

тривалості занять, поєднання з іншими методами відновлення 

індивідуально кожному пацієнту проводить лікар з відновної та 

реабілітаційного медицини за результатами ретельного 
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реабілітаційного обстеження всіма членами мультидисциплінарної 

команди. Перед призначенням конкретних форм ерготерапії 

визначається ступінь парезу та соціально-побутової активності 

хворого, а потім формуються завдання ерготерапії. В основу тесту 

соціально-побутової активності покладено тест активності 

повсякденного життя (ADL) [7]. Отримані на санаторному етапі 

побутові навички хворий закріплює у домашніх умовах із 

поступовим підвищенням рівня домашніх тренувань. 

Висновки. Хворі з різним рівнем рухової активності після 

перенесеного гострого порушення мозкового кровообігу 

потребують диференційованого підходу під час реабілітаційних 

втручань. Основними засобами реабілітаційного впливу, що 

входять до комплексних реабілітаційних програм при 

захворюваннях і травмах нервової системи, є фізична терапія, 

ерготерапія, масаж, фізіотерапевтичні процедури. Індивідуальні 

реабілітаційні програми у ранньому відновлювальному періоді 

мозкового інсульту дозволяють домогтися у санаторних умовах 

підвищення ефективності реабілітації, найшвидшої адаптації 

хворих, покращення якості їх життя. 
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ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я НА УРОКАХ 

ЛІТЕРАТУРИ НА ОСНОВІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Анотація. У даному досліджені проаналізовано підходи 

дослідників щодо формування культури здоров’я на основі 

здоров’язберігаючих технологій. Доведено, формування в учнів 

активної позиції щодо зміцнення і збереження власного здоров’я 

та володіння і застосування дітьми знань про здоров’я, 

спрямовані на збереження та зміцнення свого та здоров’я 

оточуючих, на уроках і в позаурочний час. 

Рекомендовано використовувати на уроках літератури 

фізкультхвилинки, мультимедійні руханки, пальчикову гімнастики, 

казкотерапію, релаксацію, мультимедіа, дидактичні матеріали.  

Ключові слова: учні, вчитель, культура здоров’я, 

здоров’язбережувальні технології, фізичні вправи, рухова 

активність. 

Abstract. This study analyzes the approaches of researchers to 

the formation of a culture of health based on health technologies. It is 

proved that students form an active position on strengthening and 

maintaining their own health and the possession and application of 

children's knowledge about health, aimed at maintaining and 

strengthening their own and others' health, in lessons and after school 

hours. 

It is recommended to use physical education minutes, 

multimedia engines, finger gymnastics, fairy tale therapy, relaxation, 

multimedia, didactic materials in literature lessons. 

Key words: students, teacher, health culture, health 

technologies, physical exercises, physical activity. 
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Актуальність дослідження. Соціальна значущість 

культури здоров’я дітей актуалізує питання підготовки вчителя до 

формування в учнів культури здоров’я, організації відповідного 

середовища у навчальному закладі, оволодіння і застосування 

відповідних технологій, умови яких направлені на формування, 

зміцнення та збереження фізичного, соціального, психічного та 

духовного здоров’я і задоволення людських потреб, здібностей та 

можливостей в збереженні здоров’я [8].  

На сьогодні саме у процесі навчання важливо закласти 

фундамент культури здоров’я, підвести учнів до усвідомлення 

самої сутності поняття здоров’я та його цінності для кожної 

людини [9]. 

Мета дослідження - проаналізувати різні підходи 

дослідників щодо формування культури здоров’я на основі 

здоров’язберігаючих технологій. 

Результати дослідження. Сьогодні, однією з найважливіших 

функцій освіти є збереження і зміцнення здоров’я школярів. 

Формування особистості, здатної до здорового способу життя, 

корисної суспільству – соціальне замовлення держави, зумовлене 

часом. Напрямки державної політики в галузі виховання здорового 

способу життя сформульовані у Законах України «Про освіту», «Про 

загальну середню освіту» і є одним з пріоритетних завдань загальної 

середньої школи. Конституція України (ст. 49) визнає життя і 

здоров’я людини одними з найвищих соціальних цінностей. 

Головним завданням закладів освіти є формування особистості, яка 

здатна займатися самовихованням та самоосвітою, вміє знайти власне 

місце в суспільстві та реалізувати свої здібності [6].  

Існують різні думки щодо поняття «здоров’язберігаючі 

технології». Деякі науковці розглядають це поняття, виходячи з 

розуміння технології як певного прийому, методу, методики, інші 

розуміють його як значення змістової техніки, за допомогою якої 

реалізується освітнє чи інше педагогічне завдання. Розуміють 

технологію і як опис процесу досягнення запланованих результатів, 

сукупність даних, що відображають певні зміни в здоров’ї [11].  

Основним завданням вчителя будь-якого предмету на 

уроці, зокрема на уроках літератури, є зняття емоційної напруги, 

попередження фізичної і психологічної втомлюваності учнів, 

створення комфортних умов для активізації мовленнєвої 

діяльності[2]. 
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Для досягнення результату потрібно впроваджувати 

здоров’язберігаючі технології в навчальний процес, а це потребує 

від учителя, по-перше, не допускати перевантаження учнів, 

визначаючи оптимальний обсяг навчальної інформації й способи її 

подання, враховувати інтелектуальні та фізіологічні особливості 

учнів. Намагатися планувати такі види роботи, які сприяють 

зниженню втоми. Здоров’язберігаючі технології передбачають: 

зміну видів діяльності, чергування інтелектуальної, емоційної, 

рухової видів діяльності, групової й парної форм роботи, які 

сприяють підвищенню рухової активності, вчать вмінню поважати 

думки інших, висловлювати власні думки, правилам спілкування, 

проведення ігор та ігрових ситуацій, нестандартних уроків, 

інтегрованих уроків[9]. 

Тобто, зниженню втоми учнів протягом уроку сприяє 

різноманітність видів роботи. Тому доцільно чергувати різні види 

навчальної діяльності: опитування, письмо, розв’язання 

проблемних ситуацій, читання, слухання, розповідь, робота з 

наочними, мультимедійними посібниками, практична робота тощо. 

Потрібно пам’ятати, що дуже часта зміна однієї діяльності на іншу 

вимагає від учнів додаткових адаптаційних зусиль, що також 

сприяє втомлюваності.  

З метою формування культури здоров’я можна 

використовувати тексти, що містять відомості про здоровий спосіб 

життя та спорт, ознаки і способи профілактики інфекційних 

захворювань, нещасних випадків тощо. Відповідно до них 

підбираються мовні завдання (випишіть, здійсніть розбір, 

співставте, дослідіть) [11].  

Незмінним матеріалом є прислів’я, приказки, 

фразеологізми про здоров’я і цінність життя, на основі яких можна 

проводити різні мовні операції: накреслити схему речення, 

пояснити розділові знаки чи правопис окремих слів, розвивати 

усне мовлення, з’ясовуючи чому вчать дані народні вислови і яке 

їх виховне значення [7]. 

Ефективним є використання комп’ютерних технологій на 

уроках літератури. Подання навчального матеріалу у цікавій та 

незвичній формі підвищує інтерес до предмету. 

На уроках літератури, на нашу думку, доцільно 

використовувати фізкультхвилинки, мультимедійні руханки, 



116 

 

пальчикову гімнастики, казкотерапію, релаксацію, мультимедіа, 

дидактичні матеріали, арт-техніку. 

Фізкультхвилинка має стати обов’язковим елементом 

кожного уроку в школі (крім тих уроків, на яких сам процес 

навчання передбачає достатню рухливість, наприклад, уроків 

музики, трудового навчання, ритміки, фізичного виховання). 

Фізкультхвилинка включає 3-4 вправи, добре знайомі дітям 

і легкі для виконання. Кожна вправа виконується 3-4 рази в 

середньому темпі. Тривалість фізхвилинки 2-3 хвилини. 

Вправи мають добиратися таким чином, щоб протягом дня 

цілеспрямовано навантажувалися і розслаблялися різні групи 

м’язів дітей: плечового пояса, спини, тазостегнових суглобів. 

Необхідно включати в комплекс вправи для відпочинку очей, 

дихальні вправи, вправи на координацію рухів. 

Щоб процес виконання фізичних вправ був цікавим для 

дітей, необхідно час від часу змінювати вправи (кожні 2-3 тижні), 

виконувати їх під музику, включати танцювальні рухи. 

Фізкультурні хвилинки та хвилинки здоров’я проводяться, як 

правило, після 20-30 хв. роботи. Вправи прості, зручні для виконання 

в класі. Вони сприятимуть активному відпочинку тих груп м`язів і 

частин тіла, які втомлюються від одноманітної пози сидіння за 

партою. Для підвищення ефективності фізкультхвилинок і хвилинок 

здоров’я доцільно використовувати музику композиторів-класиків, 

яка відтворюватиме настрій твору [10]. 

Систематичне проведення фізкультхвилинок на уроках 

позитивно впливає на учнів: віддаляє втому, відновлює розумову 

працездатність, знижує статичні навантаження і запобігає 

порушенню постави, значно підвищує емоційний тонус учнів, 

викликає почуття задоволення, радості. 

Дихальна гімнастика та фізкультхвилинка. Оздоровчі 

хвилинки під час уроків літератури повинні комбінувати в собі 

фізичні вправи для постави, вправи для очей, рук, шиї, ніг. Фізичні 

вправи краще проводити під музичний супровід. Цей прийом 

допомагає зняти втомленість, відновити рівновагу учнів. Такі 

вправи можна досить успішно надавати проводити самим учням 

або поєднувати з елементами ігор. Наприклад: зараз похиляться 

вперед ті, у кого день народження взимку та весною, теж саме 

зроблять всі, хто народився влітку та восени. А тепер піднімуться 

ті, хто сьогодні прийшов до школи [13]. 
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Пальчикова гімнастика. Ще у ІІ тисячолітті до нашої ери 

китайські мудреці знали, що існує взаємозв’язок між рухами 

пальців, кисті та розвитком мислення. Це підтверджують 

дослідження фізіологів. У роботах В.М. Бехтерева є висновки про 

те, що маніпуляції рук впливають на функціонування центральної 

нервової системи, розвиток мовлення. Прості рухи кистей 

допомагають зняти загальну напругу, а також власне з рук, 

розслаблюють губи, що сприяє покращенню вимови звуків, 

розвитку мовлення дитини [1].  

Таким чином, мовлення перебуває у прямій залежності від 

розвитку дрібної моторики руки. 

Казкотерапія. Одним з видів проведення уроку української 

літератури є впровадження здоров’язберігаючих технологій - 

казкотерапія, головна спрямованість якої збереження психічної, 

духовної та соціальної складових здоров’я, маючи на меті 

формування Я-концепції особистості, усвідомлення нею своєї 

значимості та відчуття гармонії із навколишнім світом, що 

позитивно впливає на загальний розвиток дитини [4]. 

Казкотерапія – це лікування казками. Знання з давніх-

давен передавалися через історії, казки, легенди, міфи. Через ці 

твори ми пізнаємо себе, вивчаємо навколишній світ, і вони, 

безперечно, лікують [5].  

Групова діяльність на уроках «Казкотерапії» сприяє 

підвищенню успішності учнів класу, вирішує багато виховних і 

розвивальних задач. 

Для казкотерапії казки підбираються різні: народні, 

авторські, сучасні, притчі, міфи, легенди, філософські казки та 

багато інших. Можливий варіант – придумати казку самостійно, 

або колективно разом із дітьми. Загальна ідея цього прийому 

полягає в тому, що дитина бачить себе на місці головного героя, 

живе разом із ним, вчиться на його помилках. Тобто людина з 

раннього віку за допомогою казок навчається приміряти на себе 

різні ролі: поганих та добрих героїв, творців та знищувачів, 

бідняків та багачів [4]. 

Прислів’я і приказки. До неоціненних коштовностей 

фольклору будь-якого народу, а відтак і українського, 

належать прислів’я та приказки  – короткі влучні вислови, які 

образно та лаконічно передають нащадкам висновки з життєвого 

досвіду багатьох поколінь предків. Вони є узагальненою пам’яттю 
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народу та результатом його спостережень над життям і явищами 

природи, що дає змогу молодому поколінню формулювати погляди 

на етику, мораль, історію й політику [7]. 

У своїй сумі прислів’я та приказки становлять начебто звід 

правил, якими людина має керуватися у повсякденному житті. 

Вони рідко тільки констатують якийсь факт, скоріше 

рекомендують чи застерігають, схвалюють або засуджують, – 

словом, повчають, бо за ними стоїть авторитет поколінь нашого 

народу, чия невичерпна талановитість, високе естетичне чуття й 

гострий розум і тепер продовжують примножувати і збагачувати 

духовну спадщину, що громадилася віками [7]. 

Виконання завдань зі здоров’язберегаючим змістом: 

написання твору – мініатюри за прислів’ям чи приказкою. 

Українські: 

 Найбільше багатство – здоров’я.  

 Тримай голову в холоді, ноги в теплі, проживеш 

довгий вік на землі.  

 Рух - це здоров’я, це - життя.  

 Помірність – мати здоров’я.  

 Здоров’я - скарб, який завжди з тобою.  

 Розумний запобігає хворобі, а не лікується від неї. 

 Тисяча лікарів здатна звести зі світу й здорову 

людину. 

Японські: 

 Добре здоров’я дорожче за багатство. 

 Як голова болить, то й корона не вилікує. 

 Котрий зуб болить, до того і язик лежить. 

 Ліки бувають гірші за хворобу. 

Англійські: 

 Хто береже здоров’я з молоду, радіє на старість. 

 Добре слово краще за поганого лікаря. 

 Краще здоровий та бідний, ніж хворий та багатий. 

 Бережіть здоров’я – його в крамниці не купиш. 

 Здоровий – як бик: у нього й палець зроду не болів. 

 Коли людина здорова, у неї багато турбот, коли 

хвора - одна турбота. 

 Нікому не заздри – заздрість поїдає здоров’я. 

 Ліки шукай у мисці. 

 Сміх – найкращий аптекар [7]. 
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На уроках літератури застосовуються також і різні 

комплекси вправ гімнастики для зняття втоми очей. 

1. Швидко покліпати очима, заплющити очі та посидіти 

спокійно, повільно рахуючи до 5. Повторити 4-5 разів. 

2. Міцно замружити очі. Порахувати до 3, відкрити очі та 

подивитися вдалечінь. Порахувати до 5. Повторити 4-5 разів. 

3. У середньому темпі проробити 3-4 кругових рухів очима 

в правий бік, стільки ж само - у лівий. Розслабивши очні м’язи, 

подивитися вдалечінь – на рахунок 1-6. Повторити 1-2 рази. 

4. Витягнути руку вперед. Подивитися на вказівний палець 

витягнутої руки на рахунок 1-4. Потім перенести погляд вдалечінь 

на рахунок 1-6. Повторити 4-5 разів [11]. 

Також варта уваги методика В.П. Базарного, яка забезпечує 

реалізацію головного завдання кожного освітнього закладу – 

збереження здоров’я кожного учня. До основних методів та 

прийомів, що використовуються в здоров’язберігаючих 

технологіях В.П. Базарного відносяться [9]: 

Навчання у режимі зміни динамічних поз; вправи на зорову 

координацію; візуально-координаторні тренажі, за допомогою 

опорних зорово-рухових траєкторій (офтальмотренажери); вправи 

на м’язово-рухову координацію. 

Можна вважати урок не повноцінним, якщо на ньому були 

відсутні емоційно-смислові розрядки (посмішки, доречні жарти, 

використання приказок, афоризмів з коментуванням, музики). 

Емоційна радість, спільне переживання краси, спільне прагнення 

зрозуміти і дають бажання пробудження думки. 

Кожне своє заняття розпочинаємо з привітання, опитування 

самопочуття, прогноз очікуваних результатів. Наприклад, 

«Подивіться за вікно. Сьогодні чудова погода.». 

Пропонуємо наступні складові успішного уроку для 

формування культури здоров’я учнів: 

- подаруйте посмішку собі й іншим, з неї починайте урок; 

- помічаєте перші ознаки втоми змінюйте види діяльності 

або проведіть фізкультхвилинку; 

- використовуйте диференціацію та індивідуалізацію, 

надавайте кожному учневі право обирати завдання, відповідно до 

рівня його знань; 

- використовуйте картки-підказки, картки-алгоритми, 

створюйте т’юторські пари, де кожен допомагає один одному; 
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- добирайте активні форми роботи. Пам’ятайте: учень не 

спостерігач і не слухач на уроці, а активний співтворець; 

- станьте партнером, добрим помічником. Ваше завдання – 

не навчити певній темі, а навчити вчитися; 

- відійдіть від типових фраз: «Ти повинен добре вчитися», 

«Ти повинен думати». Використовуйте альтернативні фрази «Ти 

можеш», «Ти маєш право», «Тобі цікаво»; 

- Зверніть увагу: особливої стресової ситуації зазнають учні 

під час оцінювання. Важливо бути об’єктивним та уникати 

критики учня в колективі, використовуйте вербальну оцінку, як 

засіб заохочення. В цьому допоможуть прийоми «Загальна 

радість», «Лінія обрію»; 

- в структурі уроку обов’язково повинні бути такі елементи, 

як: привітання; з’ясування самопочуття; релаксація; оздоровчі 

вправи; рефлексія; прощання; 

- віра в себе та в успіх своїх учнів допоможе продуктивно 

працювати [11].  

Здоров’язберігаючі технології не є чимось невідомим та 

таємним. Грамотно складений розклад уроків, використання вчите-

лями на уроках та на перервах прийомів рухової активності, 

нейтралізації стресів, організації гарячого харчування, зв’язок 

навчального матеріалу з життям, озброєння учнів валеологічними та 

екологічними знаннями – це повсякденна діяльність навчальних 

закладів. 

Висновки. Дослідженням доведено, що ефективність 

формування здорового способу життя вимагає активного 

залучення учнів до процесу збереження здоров’я. Формування в 

учнів активної позиції щодо зміцнення і збереження власного 

здоров’я. Володіння і застосування дітьми знань про здоров’я, 

спрямовані на збереження та зміцнення свого та здоров’я 

оточуючих, на уроках і в позаурочний час. 

Вчитель на уроках літератури повинен сформувати в 

учнів необхідні знання, вміння та навички здорового способу 

життя, навчити їх використовувати такі знання в повсякденному 

житті, адже впевненість у собі, у своїх силах, щоденне піклування 

про своє здоров’я й здоров’я близьких, принесе радість, щастя, 

наповнить кожен день життєвою силою. 
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ОЦІНКА ТИПІВ РЕАКЦІЇ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ 

НА ФІЗИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ РІЗНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ 

 

Анотація. У статті проаналізована спрямованість 

показників гемодинаміки у студентів залежно від навантаження. 

Результати дослідження стану гемодинаміки у студентів показали, 

що більшість показників залежать від впливу різних видів дозованих 

фізичних навантажень. За результатами дослідження встановлено, 

що у більшості студентів (60%) після першого етапу виконання 

функціональної проби виявлено нормотонічний тип реакції серцево-

судинної системи. Серед нераціональних типів реакції серцево-

судинної системи на функціональну пробу переважав гіпотонічний 

(30%) та гіпертонічний тип (10%). Під впливом навантаження на 

витривалість у показниках гемодинаміки  відбулися істотні зміни у 

всіх випробуваних. Кількість осіб із нераціональним типом реакції на 

фізичне навантаження збільшилась до 17 студентів (56,6%). 

Нормотонічний тип реакції був зафіксований у 13 студентів (43,4%). 

Ключові слова: фізичне навантаження, типи реакції 

серцево-судинної системи, гемодинаміка, хвилинний об’єм крові, 

систолічний об’єм крові, пульсовий тиск. 

Abstract. The article is analyzes the direction of hemodynamic 

indicators in students depending on the load. The results of a study of 

hemodynamics in students showed that most indicators depend on the 

influence of various types of dosed physical activity. According to the 

results of the study, it was found that in most students (60%) after the 

first stage of performing a functional test, a normotonic type of reaction 
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of the cardiovascular system was revealed. Among the irrational types 

of reaction of the cardiovascular system to a functional test, the 

hypotonic (30%) and hypertonic types (10%) prevailed. Under the 

influence of the endurance load, significant changes occurred in the 

hemodynamics in all subjects. The number of people with an irrational 

type of reaction to physical activity increased to 17 students (56.6%). 

The normotonic type of reaction was recorded in 13 students (43.4%). 

Key words: physical activity, types of reaction of the 

cardiovascular system, hemodynamic,minute volume of blood, systolic 

blood volume, pulse pressure.  

Актуальність дослідження. Однією із найважливіших та 

актуальніших проблем сучасного освітнього простору є формування, 

збереження та зміцнення здоров’я його учасників. Специфіка 

організації освітньої діяльності визначає екзогенний вплив середовища 

на організм, що формується. У свою чергу, це впливає на всі системи 

організму, метаболічне забезпечення функцій яких здійснюються 

системою кровообігу. Її замкнутість обумовлює специфічні 

морфофункціональні зміни, які відбуваються в ній і перебудову 

механізмів регуляції, що багато в чому визначається варіабельністю 

гемодинамічної реактивності. Ця варіабельність значною мірою 

пов'язана з індивідуальними особливостями організму.  

В епоху тотальної гіподинамії, яка є однією із видових ознак 

сучасного життя, збільшуються патоморфологічні та патофізіологічні 

зрушення, які стають основою для формування ішемічної хвороби 

серця, ожиріння, гіпертонічної хвороби, невротичних розладів тощо. 

Зниження м’язового тонусу негативно позначається перш за все на 

функціональному стані органів серцево-судинної системи, які 

втрачають можливості щодо оптимальної роботи не лише за умов 

напруженої діяльності, але й у стані спокою [13].  

Постійна рухова активність, яка впливає на обмінні 

процеси в організмі необхідна, в першу чергу, для  підтримання 

оптимальних фізичних та психічних якостей. Підвищення стійкості 

організму до несприятливих чинників зовнішнього середовища 

(інфекції, радіації, коливань температури, атмосферного тиску,  

змісту кисню в повітрі тощо), збільшення резервних сил організму 

забезпечується фізичним тренуванням. Оптимальне фізичне 

навантаження підвищує працездатність міокарда, зменшує частоту 

його скорочень, забезпечує економічність роботи серця. Заняття 

фізичними вправами дозволяють збільшити хвилинний об’єм 
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крові, що сприяє збільшенню надходженню кисню та поживних 

речовин до працюючих скелетних м’язів.  

При нераціональних фізичних навантаженнях змін зазнають 

усі ланки серцево-судинної системи. Такі зміни можуть викликати 

суттєві порушення у ритмі серця, що може призвести до раптової 

смерті, або серцевої недостатності, яка проявиться у більш пізні 

терміни [1]. Враховуючи це, забезпечення безпеки життя та здоров'я 

людини є найбільш пріоритетним завданням при плануванні та 

організації  фізичного виховання. Таким чином, контроль 

гемодинаміки та врахування її індивідуальних показників може 

попередити розвиток патологічних станів, а саме – гіпертензії або 

гіпотонії, адаптаційної морфологічної перебудови серця, аритмії тощо 

[4]. Такий контроль повинен здійснюватись не лише для спортсменів, 

але й для осіб, які не займаються активно фізичною культурою [7].  

Незважаючи на потужний сприятливий вплив фізичних 

навантажень і фізичних вправ на здоров’я серцево-судинної 

системи, процеси та механізми, за допомогою яких часте фізичне 

навантаження сприяє кардіореспіраторній пристосованості та 

знижує ризик серцево-судинних захворювань, залишаються 

незрозумілими. За останні кілька десятиліть значні наукові зусилля 

були спрямовані на виявлення основних фізіологічних та 

біохімічних факторів, що сприяють серцево-судинним перевагам 

від фізичних вправ, і як результат, були досягнуті значні успіхи в 

результаті спостережень та досліджень із людьми [14].  

Важливу роль у вивченні функціонального стану 

організму людини відіграють показники ступеня активності в 

системі регуляції серцево-судинної системи з боку 

вегетативної нервової системи. Оцінка реактивності серцевого 

ритму при виконанні фізичного навантаження дає більш повну 

характеристику функціонального стану вегетативної нервової 

системи людини. Найбільш доступним параметром ССС, що 

відображає процеси регуляції, є ритм серцевих скорочень. 

Тому вивчення вегетативних і моторних функцій ССС під 

впливом дозованого фізичного навантаження (як зовнішній 

керуючий вплив), є необхідною умовою для виявлення 

поточного функціонального стану людини [3]. 

Мета дослідження – індивідуально-типологічної реакції 

серцево-судинної системи студентів на фізичне навантаження 

різної інтенсивності. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nystoriak%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30324108
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Матеріал та методи дослідження. Функціональна оцінка 

серцево-судинної системи є обов'язковою при проведенні різних 

фізіологічних досліджень. Це дає можливість своєчасно виявляти 

передпатологічні та патологічні стани [8]. 

Реакція серцево-судинної системи на фізичне навантаження 

змінюється в міру росту і розвитку організму [9]. На динамічне 

дозоване фізичне навантаження серцево-судинна система реагує 

підвищенням частоти серцевих скорочень, систолічного 

артеріального тиску. Чим менший вік організму, тим більшою 

мірою він реагує навіть на невелике фізичне навантаження [6; 10].  

Для обстеження нами було відібрано 30 студентів віком 17-

19 років. Для отримання відомостей про реактивні властивості 

серцево-судинної системи і, в першу чергу, властивостей серця із 

збільшення частоти скорочення, використовувалась трьохмомент-

на функціональна проба Летунова [5].  

Основною метою даної функціональної проби є визначення 

швидкості лабільності частоти серцевих скорочень у відповідь на 

дозоване фізичне навантаження заданої інтенсивності та оцінка 

відповідності отриманих характеристик відомим статистичним 

нормам. Також ця проба дасть можливість виявити індивідуальні 

особливості обстежуваних.  

Із отриманих величин вираховували гемодинамічні 

показники: пульсовий тиск, систолічний (ударний) об’єм крові 

(СОК) та хвилинний об’єм крові (ХОК). 

Для визначення типу реакції серцево-судинної системи на 

функціональне навантаження використовують зміни значення 

пульсу та артеріального тиску. За отриманими показниками 

розраховували показник якості реакції (ПКР) за формулою Б. П. 

Кушелевского [12]. 

Результати дослідження. При аналізі гемодинамічних 

показників у стані спокою виявлено, що частота серцевих 

скорочень у обстежуваних становила приблизно 75,58  1,94 ударів 

за 1 хв, що відповідає межам вікової норми. Середні показники 

систолічного артеріального тиску становили 117,65 2,87 мм. рт. 

ст.; середні показники діастолічного тиску – 75,12 1,14 мм рт. ст. 

(див. таблицю 1). 

Фізіологічною моделлю для вивчення зсувів гемодинаміки 

під впливом фізичного навантаження була обрана трьохкомпонентна 

функціональна проба Летунова. Показники реєструвалися після 
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завершення другого та третього компонентів, одноразово без 

фіксування часу на відновлення показників гемодинаміки до 

вихідного рівня. 

Таблиця 1 

Зміни фізіологічних показників серцево-судинної системи 

викликані функціональним навантаженням різної 

інтенсивності 

Показники 
Стан 

спокою 

Другий етап 
проби 

Летунова 

Третій етап 
проби 

Летунова 

ЧСС (частота 

серцевих 

скорочень) ск/хв. 
75,58 1,94 109,19±1,31 135,82 1,91 

АТС (систолічний 

артеріальний тиск) 

мм. рт. ст. 
117,65 2,87 128,7±2,65 141,82 2,52 

АТД (діастолічний 

артеріальний тиск)  

мм. рт. ст. 
75,12 1,14 72,41±1,45 82,29 1,61 

ПТ (пульсовий 

тиск) мм. рт. ст. 
37,76 1,97 56,69 1,14 59,57 1,92 

СОК (систолічний 

об’єм крові) мл. 
55,59 2,21 69,34 2,45 66,32 2,14 

СТ (середній 

артеріальний тиск) 

мм. рт. ст. 
92,33 1,45 90,45 1,49 102,66 1,98 

ХОК (хвилинний 

об’єм крові) л/хв 
4,16 1,02 7,68 1,12 8,94 1,45 

При порівнянні результатів дослідження проведених із 

використанням різного навантаження варто відмітити, що проба із 

навантаженням на швидкість перенесена студентами легше, а ніж 

проба із навантаженням на витривалість.  

Після виконання двох етапів проби Летунова у студентів 

відбувалися однонаправлені зміни показників центральної 

гемодинаміки, що виражалися в підвищенні частоти серцевого 

ритму, незначному збільшенні СОК та ХОК [11], проте ступінь 

вираженості цих гемодинамічних змін був різний.  

Згідно з отриманими даними лише у двох обстежуваних (10%) 

АТ був у межах «високого нормального» (130-135/80-85 мм рт. ст.). 

Після виконання другого етапу проби Летунова ЧСС за 

перші секунди збільшився у середньому на 45% порівняно з 
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вихідним рівнем. Виконання третього етапу (навантаження на 

витривалість) констатувало приріст ЧСС на 78%. 

Приріст пульсового тиску склав 51% у відповідь на швидкісне 

навантаження та 59% - при навантаженні на витривалість. Підвищення 

систолічного артеріального тиску у відповідь на виконане 

навантаження у більшості обстежуваних відповідало нормі і становило 

лише 9% після першого етапу проби та 21% – після другого етапу. 

Середні показники реакції зміни діастолічного артеріального тиску 

відповідали нормативам без суттєвих відмінностей.  

При навантаженні на витривалість показник діастолічного 

тиску у тренованих повинен знижуватись і тим самим забезпечувати 

високий показник пульсового тиску [2]. У нашому дослідження 

пульсовий тиск зростав на 58%. Однак його збільшення характери-

зувалось збільшенням систолічного тиску та незначним збільшенням 

діастолічного тису, що свідчить про неадаптованість серцево-судинної 

системи обстежуваних студентів до тривалих навантажень. 

При оцінці ефективності серцевої діяльності на висоті 

навантаження встановлено, що робота серця у обстежуваних 

студентів з гемодинамічного забезпечення фізичного навантаження 

була найменш ощадливою.  

Оцінка пристосувальної реакції серцево-судинної системи за 

визначенням показника якості реакції серцево-судинної системи на 

виконане фізичне навантаження протягом двох етапів проведення 

функціональної проби, виявила наступний розподіл (рис. 1). 

 

 
Рис 1. Реакція ССС на фізичне навантаження різної інтенсивності 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

10
60

30

16,6 43,4 40

реакція 
ССС після 
трьетього 
етапу

реакція 
ССС після 
другого 
етапу



128 

 

 

Після першого етапу функціональної проби найкращі 

показники, тобто найбільшу кількість нормотонічного типу 

гемодинамічних змін було зафіксовано у 18 студентів (60%). У 

даного контингенту забезпечення навантаження відбувається за 

рахунок пропорційного підвищення ЧСС та збільшення ударного 

об’єму серця. 

Серед нераціональних типів реакції серцево-судинної 

системи на функціональну пробу переважав гіпертонічний тип, 

який характеризується надмірним збільшенням ударного об’єму 

серця. Найбільшу кількість реакції гіпертонічного типу було 

зафіксовано у дев’яти студентів (30%). Гіпотонічний тип відповіді, 

при якому забезпечення роботи відбувається в основному за 

рахунок підвищення ЧСС, спостерігався у трьох студентів і 

становив 10%. Дистонічний тип реакції не виявлено у жодного 

студента. 

Під впливом навантаження на витривалість у показниках 

гемодинаміки  відбулися істотні зміни у всіх випробуваних. 

Кількість осіб із нераціональним типом реакції на фізичне 

навантаження збільшилась до 17 студентів (56,6%). 

Нормотонічний тип реакції був зафіксований у 13 студентів 

(43,4%). Такий розподіл зумовлений збільшенням таких 

параметрів: ЧСС, СОК та ХОК. Динаміка деяких показників 

характеризувалася певними особливостями. Так, у студентів 

відбулося збільшення САТ, пов’язане із зростанням навантаження 

та підвищенням діастолічного тиску. Зростання діастолічного 

тиску зумовлене низькою тренованістю обстежуваних. 

Таким чином, серцево-судинна система студентів немає 

здатності найбільш ефективно пристосовуватися до дозованого 

навантаження на витривалість у порівнянні із виконанням 

нетривалого навантаження на швидкість. Ця здатність, на наш погляд, 

багато в чому пов’язана з інтенсивним залученням скелетних м’язів 

до гемодинаміки. Враховуючи те, що обстежуваний контингент не 

займався фізичними тренуваннями, кількість працюючої скелетної 

мускулатури була мінімальною, про що свідчить не дотримання 

деякими студентами темпу на третьому етапі функціональної проби. 

Отже, отримані результати реєстрації змін показників 

гемодинаміки, дозволяють стверджувати, що серцево-судинна 

система по-різному реагує на інтенсивність фізичного 
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навантаження: помірне навантаження не завжди дає змогу 

оцінити адаптованість організму до виконання фізичної роботи. 

В таких випадках варто використовувати субмаксимальні 

навантажувальні тести з обов’язковим контролем за зовнішнім 

станом обстежуваних осіб. 

Висновки. За результатами дослідження встановлено, що у 

більшості студентів (60%) після першого етапу виконання 

функціональної проби виявлено нормотонічний тип реакції серцево-

судинної системи. Серед нераціональних типів реакції серцево-

судинної системи на функціональну пробу переважав гіпотонічний 

(30%) та гіпертонічний тип (10%).  

Під впливом навантаження на витривалість у показниках 

гемодинаміки  відбулися істотні зміни у всіх випробуваних. 

Кількість осіб із нераціональним типом реакції на фізичне 

навантаження збільшилась до 17 студентів (56,6%). 

Нормотонічний тип реакції був зафіксований у 13 студентів 

(43,4%). 

Ступінь залученості серцево-судинної системи в реалізацію 

відповідних реакцій може служити основою для вивчення 

модулюючого впливу різних факторів на структурно-функціональні 

зміни метаболічного забезпечення будь-якого виду діяльності.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МІНІ-БАСКЕТБОЛУ  

У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Анотація. Представлено результати теоретичного дослід-

ження проблеми застосування засобів міні-баскетболу для вирішення 

основних завдань фізичного виховання молодших школярів. Показано, 

що в науковій літературі обґрунтовано проблему застосування 

засобів міні-баскетболу в роботі з дітьми 6-7 та 9-10 років, у тому 

числі й для розвитку фізичних якостей. Виявлено, що проблема засто-

сування засобів міні-баскетболу для розвитку рухових якостей дітей 

другого року навчання (7-8 років) потребує наукового розв’язання. 

Ключові слова: міні-баскетбол, фізичні якості, діти 

молодшого шкільного віку. 

Abstract. There are presented the results of the theoretical research 

on the problem of using the mini-basketball means for solving the main 

tasks of physical education of junior schoolchildren.It is shown that the 

scientific literature substantiates the problem of applying mini-basketball 

means in work with children 6-7 and 9-10 years, including for the 

development of physical qualities.It was found that the problem of applying 

mini-basketball means for developing the motor skills of children in the 

second year of study (7-8 years) needs a scientific solution. 

Key words: mini-basketball, physical qualities, children of primary 

school age. 

Актуальність дослідження. Розвиток фізичних якостей дітей 

шкільного віку впродовж тривалого часу вважається актуальною 

проблемою фізичного виховання і постійно перебуває в полі зору як 

науковців так фахівців-практиків. Особливого значення набула 
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вказана проблема на сучасному етапі. Така ситуація обумовлена 

збільшенням числа і посиленням значущості факторів, які негативно 

впливають як на рівень рухової активності, так і фізичного розвитку та 

здоров’я дитини загалом. 

З огляду на це пошук нових підходів до забезпечення 

належного рівня рухової активності сучасного школяра, а відтак – і 

його фізичного розвитку та здоров’я є одним із напрямів 

удосконалення процесу фізичного виховання у закладах загальної 

середньої освіти нашої держави. У відповідності до Концепції Нової 

української школи, яка успішно реалізується в нашій країні, 

змінюються не тільки стратегічні цілі та принципи побудови, але й 

сама парадигма організації освітнього процесу. Природно, що суттєві 

зміни відбуваються у підходах щодо добору ефективних і сучасних 

засобів вирішення поставлених завдань, а це неодмінно призводить до 

наповнення навчальних програм новим, сучасним змістом. 

Мета дослідження – проаналізувати сучасний стан проблеми 

застосування засобів міні-баскетболу у фізичному вихованні 

молодших школярів. 

Методи дослідження: теоретичні методи аналізу, синтезу та 

узагальнення даних науково-методичної літератури.  

Результати дослідження. Відповідно до чинної освітньої 

програми для учнів 3-4 класів, укладеної авторським колективом під 

керівництвом Р. Б. Шияна, одним із головних завдань фізкультурної 

освітньої галузі у початковій школі є розширення функціональних 

можливостей організму через цілеспрямований розвиток фізичних 

якостей і природних здібностей [6]. Вирішення вказаного завдання 

повинно здійснюватися у тому числі й за допомогою засобів змістової 

лінії «Ігрова та змагальна діяльність учнів (рухливі і гри та естафети)».  

Аналіз вказаної освітньої програми засвідчує, що серед засобів 

змістової лінії «Ігрова та змагальна діяльність учнів (рухливі і гри та 

естафети)» одне із чільних місць посідають елементи гри баскетбол. 

Відповідно до програмових вимог учні 3-4 класів повинні розвивати 

фізичні якості в тому числі й за допомогою таких вправи з 

баскетбольним м’ячем: тримання м’яча; передачі м’яча; ловіння м’яча; 

передачі м’яча в ціль і ловіння його після відскоку від підлоги; ведення 

м’яча на місці та під час ходьби; ловіння і передачі м’яча двома 

руками від грудей на місці та в русі; ловіння і передачі м’яча однією 

рукою від плеча; кидки м’яча у кошик з близьких дистанцій, двобічна 

гра баскетбол за спрощеними правилами [6]. Аналогічний арсенал 
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засобів баскетболу для вирішення завдань фізкультурної галузі 

передбачено і типовою освітньою програмою, розробленою 

авторським колективом під керівництвом О. Я. Савченко [5]. 

Водночас, робота із баскетбольними м’ячами стандартних 

розмірів і маси не тільки спричиняє суттєве спотворення техніки під 

час виконання вправ дітьми молодшого шкільного віку, але й містить 

цілий ряд ризиків і небезпек, про що нами неодноразово уже 

зазначалося [7; 8]. 

Невідповідність стандартного спортивного устаткування 

фізичним можливостям учнів на етапі початкової підготовки є 

традиційною проблемою навчання технічних прийомів баскетболу. 

Особливо актуальною є зазначена проблема у початковій школі. Саме 

тому, одним із шляхів подолання вказаної проблеми була розробка і 

наукове обґрунтування нами технічних характеристик спортивного 

інвентарю та устаткування з баскетболу, адаптованого до вікових 

можливостей молодших школярів [7; 9]. 

Іншим шляхом вирішення проблеми невідповідності 

спортивного інвентарю та устаткування з баскетболу зі стандартними 

технічними характеристиками фізичним можливостям дітей 

молодшого шкільного віку спрощення правил гри. Це, насамперед, 

стосується застосування засобів міні-баскетболу, який адаптований 

для дітей молодшого шкільного віку і передбачає інші технічні вимоги 

до інвентарю і правил гри. 

Проблема застосування засобів міні-баскетболу у фізичному 

вихованні дітей молодшого шкільного віку зазнала системного і 

всебічного вивчення з боку закордонних і вітчизняних науковців 

(J. M. Buceta, M. Mondoni, A. Avakumovic, L. Killik, 2000; M. Zollner, 

2004; М. Spencer, 2011; О. О. Мітова, В. М. Онищенко, 2015-2017; 

Р. О. Сушко, М. В. Ібраімова, 2015; І. О. Юзковець, 2021). 

Досліджуючи сучасні проблеми розвитку міні-баскетболу в 

Україні, О. О. Мітова, В. М. Онищенко [2] встановили, що при 

побудові навчально-тренувального процесу юних баскетболістів 6-7 

років кожен тренер сам обирає міру величини навантаження, зміст та 

регулює (контролює) фізичний стан дітей. Тому дослідники вважають, 

що наявні тенденції вкрай актуалізують проблему розробки відповід-

ної навчальної програми та науково-методичних рекомендацій. 

За результатами дослідження застосування інноваційних 

технології у початковій підготовці дітей на прикладі спортивних ігор, 

науковці Р. О. Сушко, М. В. Ібраімова [4] пропонують, як один із 
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шляхів удосконалення навчально-тренувального процесу на ранніх 

етапах підготовки із дітьми молодшого шкільного віку, застосування 

різновидів спортивних ігор зі спрощеними правилами (міні-баскетбол, 

міні-волейбол, міні-теніс, міні-футбол). Однією зі незаперечних 

переваг такого підходу вважають те, що діти повинні не тільки 

засвоювати технічні елементи спортивних ігор, але й, що дуже 

важливо, брати безпосередню участь у грі. Такі умови для дітей 6-10 

років можуть бути реалізовані лише під час застосування ігор зі 

спрощеними правилами, у тому числі й міні-баскетболу. 

Однак, як наголошують дослідники, на сьогоднішній день в 

Україні втрачено набуті традиції відносно міні-баскетболу і для дітей 

не створено належних умов для розвитку та впровадження міні-

баскетболу на початковому етапі підготовки, що негативно 

відображається на результаті майстерності в майбутньому на етапі 

максимальної реалізації можливостей досвідчених спортсменів [4]. 

Вплив занять міні-баскетболом на першому році тренування 

на рівень фізичного здоров’я дітей 6-7 років був також предметом 

інтересу науковців. Виявлені ними дані свідчать про повільну 

адаптацію функціональних систем дітей 6-7 років до фізичних 

навантажень протягом першого року занять міні-баскетболом та про 

загальний переважно низький рівень фізичного здоров’я у 

досліджуваних [1]. 

З метою підвищення рівня фізичного стану та залучення дітей 

до систематичних занять спортом науковцями О. О. Мітова, 

В. М. Онищенко було обґрунтовано комплексний підхід до побудови 

структури і змісту навчально-тренувального процесу та контролю 

дітей 6-7 років у міні-баскетболі на першому році навчання [3]. 

Згідно вказаного підходу передбачено чотири блоки: 

«Знайомство», «Інтерес», «Адаптація», «Звичка»; з розподілом 

програмного матеріалу на теоретичний, практичний, мотиваційний і 

контрольний розділи відповідно до завдань етапу початкової 

підготовки. Такий підхід, на думку авторів концепції. сприяє 

підвищенню ефективності навчання основ техніки гри, розвитку 

фізичних якостей, збереження та зміцнення фізичного здоров’я, 

опанування теоретичними знаннями, формування мотивації дітей до 

занять спортом. При цьому зміст навчального матеріалу спортивної 

підготовки з міні-баскетболу авторами побудовано відповідно до 

вікових особливостей дітей 6-7 року. Це створює сприятливі умови 

для розкриття пізнавальних здібностей; розвитку фізичних і 
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специфічних якостей; гармонійного фізичного розвитку; підвищення 

функціональних можливостей організму; формування мотивації до 

занять спортом [3]. Однак, потрібно зауважити, що проблема розвитку 

фізичних якостей дітей другого року навчання(7-8 років) не знайшла 

свого належного відображення у авторів дослідження. 

Результати дослідження проблеми застосування елементів 

міні-баскетболу молодших школярів на уроці фізичної культури також 

представлено у науковій літературі. Зокрема, І. О. Юзковець розроб-

лено науково обґрунтована програма «Помаранчевий м’яч» для учнів 

3-4 класів загальноосвітньої школи. Її застосування спрямоване на 

підвищення рівня морфофункціонального стану та фізичної підготов-

леності дітей 9-10 років. При цьому основний акцент у вказаній 

програмі зроблено на застосуванні комплексного підходу до розвитку 

фізичних здібностей учнів молодших класів засобами міні-баскетболу 

[10]. Водночас, варто наголосити, що проблема розвитку фізичних 

якостей дітей 7-8 років залишилася поза увагою авторів дослідження. 

Висновки. За результатами проведеного теоретичного 

дослідження можемо стверджувати, що засоби міні-баскетболу є 

регламентовані нормативними документами і рекомендованими до 

застосування у процесі фізичного виховання. На сучасному етапі в 

Україні фахівцями вважається втраченими набуті традиції відносно 

міні-баскетболу і для дітей не створено належних умов для розвитку та 

впровадження міні-баскетболу на початковому етапі підготовки, що 

негативно відображається на результаті майстерності в майбутньому. 

Впродовж останнього часу вітчизняними вченими проведено цілий 

ряд наукових досліджень з проблематики занять міні-баскетболом 

дітей молодшого шкільного віку. В науковій літературі обґрунтовано 

проблему застосування засобів міні-баскетболу в роботі з дітьми 6-7 та 

9-10 років, у тому числі й для розвитку фізичних якостей. Однак 

проблема застосування засобів міні-баскетболу для розвитку рухових 

якостей дітей другого року навчання (7-8 років) ще не знайшла свого 

наукового розв’язання. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці та 

науковому обґрунтуванні підходів щодо розвитку фізичних якостей 

дітей 7-8 років засобами міні-баскетболу. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ШВИДКІСНОЇ 

ВИТРИВАЛОСТІ У СТРИБУНІВ З ЖЕРДИНОЮ 12-14 РОКІВ 

 

Анотація. Визначено особливості розвитку швидкісної 

витривалості у стрибунів з жердиною 12-14 років. 

Виявлено ефективність засобів та методів загальної 

фізичної підготовки на початковому етапі спеціалізації юних 

спортсменів. 

Доведено, що швидкісна витривалість збільшується за 

рахунок збільшення сили або швидкості скорочення м’язів або обох 

компонентів при обтяжені та опорі зовнішнім умовам 

середовища.  

Ключові слова: спортсмени, стрибуни з жердиною, 

швидкісна витривалість, підготовка, засоби, методи, етапи 

підготовки. 

Abstract. Peculiarities of development of fast endurance in pole 

vaulters of 12-14 years are determined. 

The effectiveness of general physical training tools and 

methods at the initial stage of specialization of young athletes is 

revealed. 

Speed endurance has been shown to increase due to increased 

strength or rate of contraction of muscles or both components under 

load and resistance to external environmental conditions. 

Key words: athletes, pole vaulters, speed endurance, training, 

means, methods, stages of preparation. 

Актуальність дослідження. Одним із основних факторів 
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досягнення високих спортивних результатів у концепції підготовки 

спортсменів є розробка та впровадження в навчально-

тренувальний процес передових технологій навчання та вдоскона-

лення техніки вправ.  

У ході теоретичного аналізу, опитувань тренерів та 

спортсменів зі стрибків із жердиною, з’ясовано, що існує 

протиріччя між високими вимогами спортивно-технічної 

підготовленості спортсменок, викликаними складністю організації 

рухів, та недостатнім ступенем розробленості методичного 

забезпечення швидкісної витривалості технічної підготовки на 

опорному етапі стрибка з жердиною. Зростання спортивного 

результату в даному виді легкої атлетики багато в чому залежить 

від рівня володіння раціональною технікою виконання стрибка. 

Отримані навички закріплюються в більш доступних умовах, 

перетворюючи їх на стереотип. При багаторазовому повторенні 

вправи доводяться до автоматизму виконання, цим самим даючи 

можливість спортсмену виконувати їх, не контролюючи низки 

швидко змінюваних рухів в опорно-маховій частині стрибка з 

жердиною. 

Особливе значення у підготовці спортсмена має 

комплексний розвиток фізичних якостей. Аналіз спеціальної 

літератури показав, що роль та вплив тренування для 

вдосконалення швидкісної витривалості у стрибунів з жердиною 

мало вивчено  

Мета дослідження – визначити особливості розвитку 

швидкісної витривалості у стрибунів з жердиною 12-14 років. 

Результати дослідження. Етап початкової спеціалізації у 

стрибунів з жердиною охоплює період із 11 до 14 років. Цей поділ 

умовний, адже розвиток має індивідуальний характер. Слід 

зазначити, що тренеру та педагогу слід враховувати різні особливості 

індивідуального розвитку, адже у цьому діапазоні йде ще загальний 

розвиток дитини. У цей час закінчується розвиток кісткового скелета, 

системи та органи досягають повного фізичного розвитку. Успішно 

розвивається та зміцнюється м’язова система [4]. 

Подовження верхніх кінцівок так само, як і довжина тіла, 

йде нерівномірно з 4 до 20 років і спричиняє важливі віково-статеві 

відмінності. Інтенсивність приросту довжини нижніх кінцівок у 

хлопчиків та дівчаток відрізняється від інтенсивності приросту 

довжини тіла та довжини верхніх кінцівок. 
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Цей період життя дівчаток передпубертарний. Це перший 

критичний період розвитку їхнього організму, коли негативний 

вплив навколишнього середовища може сильно вплинути на те, як 

розвиватиметься жіноча репродуктивна система [1].  

У 11-12 років хлопчики ростуть дуже інтенсивно й 

рівномірно. Разом із зростанням тіла збільшується й обсяг м’язів. 

Максимальний рівень рухливості у суглобах спостерігається до 13 

років [7]. 

Процеси збудження все ще переважають над процесами 

внутрішнього гальмування, що іноді викликає швидку втрату 

рухливості нервової системи і втому. Поряд з цим, підвищена 

реактивність та збудливість, а також високий рівень пластичності 

нервової системи у дітей допомагає краще розвинути та швидко 

засвоїти навички рухів. Рухи дітей у цьому віці досить швидкі, 

проте не завжди точні. Легше переносять та засвоюють діти рухи, 

які виконують інтенсивно. До 11 років формується взаємодія 

м’язів, що підвищує координаційні навички школярів. 

Найінтенсивніший розвиток функції рівноваги спостерігається з 10 

до 12 років і не відрізняється від рівня дорослого [2]. 

Віковий розвиток функціональних особливостей дитячого 

організму чітко видно в такій біологічній реакції як пристосування 

організму до фізичного навантаження, яке, між тим, проявляється в 

адаптації серцево-судинної системи. [2].  

У 12-14 років найширше використовують вправи на 

розвиток швидкісної витривалості. Швидкісна витривалість – це 

навички людини до прояву максимальних своїх зусиль у 

найкоротший часовий проміжок, при цьому утримується 

оптимальна амплітуда рухів. Розкриємо особливості засобів та 

методики розвитку швидкісної витривалості. У програмах 

фізичного виховання учнів даних вправ найширший вибір, які 

включають різного роду стрибки (легкоатлетичні, акробатичні, 

опорні, гімнастичні та ін.); метання, штовхання та кидки 

спортивних снарядів та інших предметів; швидкісні циклічні 

переміщення; більшість дій у рухливих та спортивних іграх, а 

також єдиноборствах, що здійснюються в короткий час з високою 

інтенсивністю (наприклад, вистрибування та прискорення в іграх з 

м’ячем і без м’яча, кидки партнера у боротьбі та ін.); стрибки з 

піднесенням 15-70 см з миттєвим наступним вистрибуванням 

вгору (для розвитку вибухової сили)[3]. 
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У процесі розвитку швидкісної витривалості перевагу 

віддають вправам, що виконуються з найбільшою швидкістю, за 

якої зберігається правильна техніка рухів (так звана 

«контрольована швидкість»). Величина зовнішнього обтяження, 

використовуваного з цією метою, має перевищувати 30-40% від 

індивідуального й максимального обтяження учня. Для дітей 12-14 

років використовуються незначні зовнішні обтяження або без них 

(стрибки тощо). Кількість повторень вправ на швидкісну 

витривалість в одній серії, залежно від підготовленості учня і 

потужності зусиль, що розвиваються, на занятті коливається в 

межах 6-12 повторень. Число серій у рамках окремого заняття 2-6. 

Відпочинок між серіями має становити 2-5 хв. 

Застосовувати вправи на розвиток швидкісної витривалості 

рекомендується регулярно протягом усього навчального року та 

протягом усього періоду навчання дитини у школі. Вчитель 

повинен поступово підвищувати величину обтяження, що 

використовується з цією метою снарядів (наприклад, у початковій 

школі використовувати набивні м’ячі вагою 1-2 кг; в основній 2-4 

кг; в середній – 3-5 кг). Якщо ж обтяженням служить маса 

власного тіла (різні види стрибків, віджимання, підтягування), то 

величина обтяження у вправах дозується зміною вихідного 

становища (наприклад, віджимання в упорі лежачи від опори різної 

висоти тощо.) [6]. 

У межах одного уроку вправи на розвиток швидкісної 

витривалості виконуються, як правило, після вправ з навчання 

рухових дій та розвитку координаційних здібностей у першій 

половині основної частини уроку. 

Умовно всі вправи, що використовуються для розвитку 

швидкісної витривалості, можна поділити на групи (швидкісні, 

швидкісної витривалості і на витривалість). Швидкісні вправи 

передбачають використання вправ першої групи, з подоланням 

власної ваги, вправ, що виконуються в полегшених умовах. До 

цього ж напрямку можна віднести методи, спрямовані на розвиток 

швидкості рухової реакції (простої і складної): метод реагування 

на зоровий або слуховий сигнал, що раптово з’являється; метод 

виконання різних технічних прийомів частинами та в полегшених 

умовах [8]. 

Напрямок розвитку швидкісної витривалості ставить за 

мету розвиток швидкості руху одночасно з розвитком сили 



141 

 

витривалості певної групи м’язів і передбачає використання вправ 

другої та третьої групи, де використовуються обтяження та опір 

зовнішнім умовам середовища. 

Таким чином, організм дитини 12-14 років перебуває ще в 

стані розвитку і зміцнюється, тому важлива роль відводиться 

добору методів і засобів, що застосовуються в тренувальному 

процесі на етапі початкової спеціалізації, відповідно: 1) етап 

початкової спеціалізації є етапом створення фундаментальної 

підготовленості молодих спортсменів; 2) різнобічна і різноманітна 

підготовка молодих спортсменів є основним напрямом на етапі 

початкової спортивної спеціалізації; 3) виявлено тенденцію 

розширення ефективності засобів та методів ЗФП на початковому 

етапі спеціалізації юних спортсменів, таким чином, удосконалення 

фізичної підготовленості спринтерів на етапі початкової 

підготовки здійснюється в основному за рахунок використання 

ЗФП; 4) даний вік, є сприятливим для розвитку швидкісної 

витривалості. Швидкісна витривалість збільшується за рахунок 

збільшення сили або швидкості скорочення м’язів або обох 

компонентів при обтяжені та опорі зовнішнім умовам середовища. 

Для розвитку швидкісної витривалості дітей необхідно 

враховувати їхні фізіологічні особливості.  

Висновки. Розвиток швидкісної  витривалості у 

спортсменів є однією із важливіших завдань при підготовці 

стрибунів з жердиною у віці 12-14 років.  

Організм дитини 12-14 років перебуває ще в стані розвитку 

і зміцнюється, тому важлива роль відводиться добору методів і 

засобів, що застосовуються в тренувальному процесі на етапі 

початкової спеціалізації.  

Виявлено ефективність засобів та методів ЗФП на 

початковому етапі спеціалізації юних спортсменів. 

Швидкісна витривалість збільшується за рахунок 

збільшення сили або швидкості скорочення м’язів або обох 

компонентів при обтяжені та опорі зовнішнім умовам середовища.  
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ПОПУЛЯРНІСТЬ СПОРТУ В СУСПІЛЬСТВІ 

 

Анотація. Стаття містить теоретичний аналіз 

літературних джерел, що стосується теми спорту, як виду 

діяльності людини в суспільстві та його популярності. І хоча у 

вітчизняній та зарубіжній літературі спорт, часом, розглядають, 

як складову фізичної культури, проте якщо розглянути спорт 

детальніше, то можна побачити, що з фізичною культурою він 

схожий лише в певних видах, але характерною його відмінністю, 

як явища являється змагальна діяльність та спеціальна 

підготовка до неї. Тільки для спорту характерне досягнення 

спортивного результату в процесі змагань. 

Ключові слова: спорт, змагання, спортивний результат, 

фізична культура, діяльність, здоров’я. 

Abstract. The article contains a theoretical analysis of literary 

sources on the topic of sport as a type of human activity in society and 

its popularity. And although in domestic and foreign literature sports 

are sometimes considered as part of physical culture, but if you look at 

sports in more detail, you can see that it is similar to physical culture 

only in certain types, but its characteristic difference as a phenomenon 

is competitive activity and special preparation for it. Only sports are 

characterized by the achievement of sports results in the competition. 

Key words: sports, competitions, sports results, physical 

culture, activity, health. 

Актуальність дослідження. Для більшості людей, які 

ніколи не займалися спортом і не знають на чому він базується, 

поняття фізична культура та спорт можуть здаватися однаковими. 

Адже, засобом, як фізичного виховання, так і спорту являються 

фізичні вправи, також у спорті та у фізичному вихованні є 
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присутня фізична активність, проте відмінність між ними існує. 

Адже, фізична культура – це частина культури суспільства, яка, 

здебільшого, направлена на зміцнення здоров’я, а не досягнення 

будь – якого результату. А спорт, як діяльність людини передбачає 

досягнення спортивного результату. І для того, щоби отримати цей 

результат потрібна спеціальна підготовка. Але і цього, ще не 

достатньо, адже щоб досягти спортивного результату потрібно 

змагатися, і тому спорт, як діяльність без змагань не можливий. 

Мета дослідження – теоретичний аналіз літературних 

джерел, що стосується теми спорту, як виду діяльності людини в 

суспільстві та його популярності 

Завдання дослідження:  

- загальна характеристика поняття «спорт»; 

- теоретико-методичне дослідження спорту, як виду і 

результату спеціальної діяльності людини; 

- висвітлення спорту, як виду суспільної діяльності. 

Результати дослідження. Спорт – це ігрова та змагальна 

діяльність спрямована на досягнення найвищих результатів і 

основана на використанні використані фізичних вправ. 

Сучасні знання про спорт є закономірним результатом 

пізнавання людської діяльності. Спорт слід розглядати, як 

багатофункціональне явище культури, як сукупність матеріальних 

і духовних цінностей суспільства, як вид і результат діяльності. 

Різноманітні факти спортивної діяльності людини, 

теоретичні узагальнення досвіду тренерів і спортсменів, 

дослідження педагогів і психологів, біологів, і медиків, фахівців і 

інших професій дозволяють узагальнити і сформулювати основні 

положення теоретико-методичних основ нової галузі знань – 

системи підготовки спортсменів [3]. 

Надзвичайно корисним, для людства, результатом 

спортивної діяльності є досягнутий рівень фізичного 

удосконалення, володіння руховими вміннями і навичками, 

підвищення працездатності і конкурентоспроможності людини, яка 

займається спортом. 

Аналізуючи спорт, як вид діяльності слід відмітити його 

роль у громадському співжитті, зміцненні здоров’я та сили, 

завдяки чому спорт виховує рішучість та силу волі. 

У вітчизняній та зарубіжній літературі спорт, інколи, 

розглядають, як складову частину фізичної культури. Це дійсно 
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так. Але вивчивши та проаналізувавши наукову літературу ми 

можемо сказати, що спорт, начебто, співпадає з фізичною 

культурою та лише в певних видах, таких, як, наприклад, 

атлетичні. Проте, характерною особливістю і системоутворюючим 

фактором спорту, як виду діяльності являються змагання. При 

цьому необхідно підкреслити характерні, тільки, для спорту дві 

риси – це сувора регламентація правил змагальної діяльності 

спортсменів, а також не антагоністичність змагальної діяльності – 

своєрідний закон спортивної етики [5]. 

Спорт являється власною змагальною діяльністю та 

спеціальною підготовкою до неї. Тільки для спорту, як виду 

суспільної діяльності характерне специфічне виробництво 

досягнення спортивного результату в процесі змагань. При цьому 

слід підкреслити, що коли із цієї специфічної діяльності 

виключити змагання, то спорт, як вид діяльності зникає, 

залишаються, лише, фізичні вправи, тобто, фізична культура [3]. 

Крім цього, до спорту належать види діяльності, зовсім не 

пов’язані із руховою активністю: шахи, шашки тощо, або види, які 

мало пов’язані із руховою активністю: кульова стрільба, 

автомотоспорт та інші види, в яких результат значною мірою 

залежить від рівня технічного обладнання, а не лише атлетичної 

підготовленості спортсмена. Навряд чи такі види спорту можна 

віднести до фізичної культури. 

Спорт, як вид діяльності – багатогранне явище. 

Розрізняють масовий спорт і спорт вищих досягнень. Спорт 

масовий можна диференціювати на самодіяльний (форма спорту, 

яка виникає в процесі спілкування групи людей, об’єднаних за 

місцем проживання і праці) і базовий (вид занять спортом під час 

навчання, проходження служби в армії, тощо). 

Своєю чергою, спорт вищих досягнень поділяється на 

професійний спорт та аматорський. 

В сучасному суспільстві велику увагу почали приділяти 

спорту інвалідів. Спорт для інвалідів (параолімпійський рух) 

набуває все більшого значення в сучасному суспільстві. Для 

інвалідів проводяться різноманітні змагання, в тому числі 

Олімпіади. 

Популярність спорту породжує інтерес до нього 

комерційних кіл, які використовують відомих спортсменів з метою 
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реклами своєї продукції. Одночасно, комерціалізація спорту 

приводить до появи чисто видовищних, комерційних видів спорту. 

Звичайно ж, без певної участі бізнесу не можливо було б 

досягнути необхідного матеріально-технічного забезпечення 

підготовки спортсменів, розвитку будівництва стадіонів і палаців 

спорту, і особливо, участі науково-технічних організацій у 

створенні сучасного спортивного інвентарю та обладнання, засобів 

науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів. 

Розуміння спорту було б неповним, якби спорт розглядався 

спеціалізовано – як вид і результат діяльності. В сучасному 

розумінні спорт – це соціальне явище, явище культури людства, 

котре має свої духовні та матеріальні цінності. 

Аналізуючи літературні джерела ми, також, бачимо, що для 

суспільства велике значення має гуманістична цінність спорту. Це 

процес удосконалення вольових якостей людини, постійна її 

боротьба за перевагу над силами гравітації, простором і часом, 

прагнення до пізнання і розвитку можливостей, самоствердження 

особистості і багато іншого. І все це в суворо регламентованих 

нормах спортивного суперництва. Престижність і естетичність, 

високий рівень моральних норм змагальної діяльності – все це 

духовні ознаки спорту, як виду суспільної діяльності. 

Досягнення науки про спорт, методика підготовки 

висококваліфікованих спортсменів, використання її результатів в 

інших галузях: медицини, мистецтві, фізичній культурі, педагогіці, 

психології, військових науках – це духовні цінності спорту. 

Олімпійські ідеали світу, прогрес людства, радості 

спілкування, справедливість та благородність спортивної боротьби, 

неприйняття расизму та апартеїду, демократизм – ось основні 

гуманістичні, духовні цінності спорту, як виду суспільної 

діяльності. 

До сукупних матеріальних цінностей спорту слід віднести 

самі види спорту, їх постійний розвиток протягом всієї історії 

людства. Спортивне обладнання і новітню технологію, його 

виготовлення, спортивні споруди, архітектуру та технологію їх 

будівництва, наукове, медичне та методичне устаткування і 

апаратуру, навіть спортивну моду. 

Щоб дослідити дане питання нами було проведено усне 

опитування пересічних громадян, щодо цього. Було опитано 

близько 100-а чоловік. Вік респондентів коливався від 17 до 45 
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років. В числі опитуваних були, як чоловіки так і жінки, різних 

професій, в тому числі і студенти.  

Висновки. Результати опитування свідчать про те що 

спорт, як вид суспільної діяльності привертає величезну кількість 

людей, незалежно від віку, статі, професії, суспільного становища 

тощо, що і робить його одним із найбільш популярних видовищ. 
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МЕДБОЛ ЯК ЗАСІБ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ЮНАКІВ  

СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Анотація. Актуальною залишається проблема пошуку 

засобів, форм та методів збільшення рухової активності учнів 

старшого шкільного віку для підвищення швидкісно-силових 

якостей. 

Мета дослідження – оцінити можливості підвищення 

ефективності розвитку швидкісно-силових здібностей учнів 

старших класів під час уроків фізичної культури за допомогою 

регулярного застосування вправ з медболом. 

Завдання дослідження: Експериментально перевірити 

ефективність використання методики вправ з медболом на 

занять з фізичної культури. 

Наукова новизна: доповнено дані про зміни фізичної 

підготовленості юнаків під впливом занять фізичними 

вправами. 

Зміст методики розвитку швидкісно-силових якостей у 

школярів старших класів за допомогою вправ з медболами 

включає п'ять мікроциклів, кожен зі своєю специфічною 

спрямованістю. 

Ключові слова: медбол, фізична підготовка, методика. 

Abstract. The problem off inding means, forms and methods 
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to in crease the motor activity of high school students to improve 

speed and streng threm ains relevant. 

The purpose of the study is to assess the possibility of 

improving the effectiv eness of the developmen to fhigh-speed 

abilities of high school students during physical education classes 

through regularuse of exercises with medball. 

Objectives of the study: Experimental verification of the 

effectiv eness of theuse of methods of exercises with medball for 

physical education classes. 

Scientific novelty: supplemented on changes in the physical 

fitness of young people under the in fluence of exercise. 

The content of the method of development of speed and 

strength qualities in school children with the help of exercises with 

medball in cludes five microcycles, each with it sown special 

purpose. 

Key words: medicalball, physical training, methods. 

Актуальність дослідження. Вимога до організації 

навчального процесу з фізичної культури є забезпечення 

належного підходу з урахуванням віку, статі, стану здоров’я, 

рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості, мотивів та 

інтересів учнів до занять фізичними вправами (В.Г. Ареф’єв, 

Т.Ю. Круцевич та ін.). 

Сьогодні практично 45% старшокласників не мають 

належного рівня швидкісно-силових якостей, і не займаються 

різними видами фізкультурно-оздоровчої діяльності, не 

звертають належної уваги на найпростіші форми рухової 

активності, такі, як ранкова гігієнічна гімнастика, 

фізкультхвилинки [5; 6]. Актуальною залишається проблема 

пошуку засобів, форм та методів збільшення рухової активності 

учнів старшого шкільного віку для підвищення швидкісно-

силових якостей. 

Однією з таких форм є організація занять фізичними 

вправами школярів за допомогою вправ з медболом. В умовах 

оптимальної побудови та раціональної взаємодії з уроками 

фізичної культури в школі вправи могли б надати позитивний 

ефект у залученні учнів до систематичних занять фізичною 

культурою та спортом. Регулярне силове навантаження 

сприятиме збереженню їхнього здоров'я та підвищенню рівня 

рухової активності та швидкісно-силових якостей [4; 8].  
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Систематичні заняття вправами з медболом здійснюють 

всебічний вплив на організм школярів, удосконалюють 

функціональну діяльність організму, забезпечуючи правильний 

фізичний розвиток. Особливу увагу необхідно звертати на 

організацію уроків фізичної культури з юнаками старшого 

шкільного віку, оскільки це вік, коли відбувається низка 

фізіологічних змін, що в подальшому впливає на їх 

життєдіяльність та фізичний розвиток [2]. 

Мета дослідження – оцінити можливості підвищення 

ефективності розвитку швидкісно-силових здібностей учнів 

старших класів під час уроків фізичної культури за допомогою 

регулярного застосування вправ з медболом. 

Методи та організація дослідження. Теоретичний аналіз 

та узагальнення наукової літератури, педагогічне спостережен-

ня, антропометричні, педагогічне тестування фізичної підготов-

леності, педагогічний експеримент, методи математичної 

статистики. Математична обробка. здійснювалася за підтримки 

прикладної комп’ютерної програми “Statistica 10.0”. Аналізуючи 

данні дослідження були використані наступні показники: 

Середньо арифметична - х; Похибка середньої величини – m; 

Середнє квадратичне відхилення – Ϭ; Величина t критерій  

Стьюдента. 

Організація дослідження проводилося на базі наукового 

ліцею «Політ» при Кременчуцькому педагогічному коледжі 

імені А.С. Макаренка. 

Результати дослідження. Процес розробки методики 

розвитку швидкісно-силових якостей орієнтувався на 

вдосконалення основних факторів, що визначають рівень цієї 

якості, а також на особливості їх реалізації стосовно специфіки 

вправ з медболом. 

Розроблена нами методика розвитку швидкісно-силових 

якостей у школярів старших класів передбачає заняття під час 

уроків фізичної культури з використанням вправ з медболом 

обсягом 15 годин протягом 5 тижнів. 

Вона включає 5 мікроциклів із трьома заняттями на 

тиждень кожен зі своїм специфічним змістом. 

Перший мікроцикл, що складається з трьох занять, 

носить втягуючий характер тренувального навантаження. На 

уроках переважно проводилася робота над удосконаленням 



151 

 

техніки виконання стрибкових вправ, вправ з медболом з 

анаеробним навантаженням повторним методом. 

У другому мікроциклі, що також складається з трьох 

занять, як і наступні, поступово збільшувався обсяг 

навантаження, інтенсивність навантаження. 

У третьому мікроциклі на заняттях фізичною культурою 

школярами акцент робився на розвиток у них швидкісно-

силових якостей м'язів верхніх та нижніх кінцівок у поєднанні з 

розвитком загальної фізичної підготовленості. 

Четвертий мікроцикл занять фізичною культурою мав 

переважну спрямованість на розвиток у школярів швидкісно-

силових якостей із застосуванням колового тренування з 

урахуванням прогресивного підвищення навантаження. 

П'ятий мікроцикл занять фізичною культурою, який 

входив у розроблену нами методику розвитку швидкісно-

силових якостей у школярів старших класів, включав три уроки 

переважно спрямованих на роботу з вдосконалення у школярів 

техніки виконання вправ з медболом, використанням 

змагального та ігрового методів. 

Для розвитку швидкісно-силових здібностей застосовува-

лися такі методи: 

1) методи строго регламентованої вправи; 

2) змагальний метод; 

3) ігровий метод [4]. 

Метод строго регламентованої вправи включав: методи 

повторного виконання дій. 

Змагальний та ігровий метод и застосовувалися у формі 

різноманітних тренувальних змагань (прикидки, естафети – 

свінг присідання 8 кг за 25 сек). 

При використанні різних методів вправи виконували з 

граничною або приграничною швидкістю. 

У методиці розвитку швидкісно-силових якостей 

важливим моментом було забезпечення максимально швидких 

перемикань від напруги м'язів до їхнього розслаблення і 

навпаки. Для реалізації повноцінного розслаблення між 

окремими рухами у підході планувалося 1-2 секундні паузи. 

Виглядало це таким чином: бралося обтяження 30-40% від 

особистого рекорду (1 ПМ), що виконує піднімає медбол на 1/3 

амплітуди основного руху, потім швидко опускається і з 
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миттєвим перемиканням та долає роботу з максимальною 

швидкістю розгону в протилежному напрямку. 

Для розвитку швидкісно-силових якостей ми 

використовували різні комплекси вправ з медболом. 

Після застосування комплексів вправ методом 

повторного виконання, у разі підвищення фізичної 

підготовленості юнаків використовувався коловий метод. 

Для аналізу адекватності розробленої методики з 

завданням використовувалися критерії визначення оцінки рівня 

фізичної підготовленості. Характеризуючи зміни, що 

відбувалися протягом навчання за показниками фізичної 

підготовленості, слід розглянути динаміку отриманих 

результатів із кожним тестом (табл. 1). 

Результати експертної оцінки рівня фізичної підготовленості у 

старшокласників контрольної та експериментальної групи на 

початок експерименту показали відсутність достовірних 

відмінностей у середніх значеннях між групами. 

У вправі «Нахили тулуба вперед із положення сидячи» у 

представників експериментальної групи з контрольною групою 

показник у відсутності достовірного відмінності. 

На початку дослідження учасники експериментальної 

групи мали початкові показники 9,41,02 см, а на завершення 

експерименту – 9,81,86 см., що у відсотковому відношенні 

становить 4,2%. 

Виявлено такі показники швидкісних здібностей за 

допомогою тесту «Біг 100 м.с» у школярів експериментальної 

групи –11,4±0,21 сек, у школярів контрольної групи – 11,11,2 

сек. 

Аналіз показників сили за результатами тесту 

«Підтягування на перекладині, раз» показав, що між величинами 

сили юнаків експериментальної та контрольної груп не виявлено 

статистично значимих відмінностей. Результат юнаків 

експериментальної та контрольної групи дорівнював 11,41,32 

та 11,11,2 разів. 

Під час тестування у кожному класі спостерігався 

приріст результатів. За підсумками тестування, видно, що в 

експериментальній групі показники вищі, ніж у контрольній. 
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Таблиця 1 

Фізична підготовленість учнів контрольної та 

експериментальної груп до та після педагогічного 

експерименту (n = 25) 

 

Показники 

Експериментальна 

група (n=12) 

Контрольна група 

(n=13) 

до 

експерт. 

після 

експерт. 

до 

експерт. 

після 

експерт. 

Нахили тулуба 

вперед з 

положення 

сидячи, см. 

9,41,02 9,81,86 9,50,70 9,50,58 

t-0,32 t-0,44 

Біг 100 м., сек. 
14,40,21 13,70,68 14,50,45 14,20,15 

t-2,48** t-1,04 

Підтягування на 

перекладині, 

кількість разів. 

11,41,32 14,71,59 11,11,2 11,30,80 

t-2,86* t-1,23 

Піднімання 

тулуба в сід за 1 

хв., кількість 

разів. 

26,422,24 32,652,74 25,141,4 26,111,2 

t-2,06* t-1,45 

Стрибок в 

довжину з місця, 

см. 

2295,56 2345,15 2322,26 2332,15 

t-4,42** t-1,46 

Віджимання від 

підлоги за 20 с; 
15,21,02 20,11,30 15,01,02 16,01,04 

t-5,12** t-1,12 

 Примітки: t – значення t-критерію Стьюдента між 

показниками фізичної підготовленості учнів контрольної та 

експериментальної груп на початку експерименту та після 

проведення. – *р<0,01, **р<0,05. 

 Істотні зміни підтверджують результати підтягування на 

перекладині, що характеризують силові якості учнів. Так, в 

експериментальній групі результати учнів покращилися на 
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4,70,27 разів, що склало 28,9% (р<0,05), у той час, як результати 

контрольної групи лише на 0,20,12, що у відсотковому показнику 

має 1,5% (р>0,05). Це підтверджує правомірність застосування 

авторської методики вправ з навантаженнями. 

Показники швидкісно-силових якостей (стрибок у довжину 

з місця) у учнів експериментальної групи покращилися на 50,12 

см. (р<0,001), що склало 1,5%, а у учнів контрольної групи на 

0,10,16 см (р>0,05). 

На нашу думку, значне покращення показників швидкісно-

силових якостей учасників експериментальної групи пов'язане з 

використанням вправ з медболами високої інтенсивності, які 

спрямовані на підвищення вибухової сили та швидкісно-силових 

якостей. Істотно та високий рівень мотивації до можливого 

кращого виконання тестових завдань. 

Тестування силової витривалості м'язів черевного преса 

(піднімання тулуба в сід із положення лежачи за – 30 с.) В 

учасників експериментальної групи показав поліпшення на 

6,50,23 разів, що становило 23,58%. У той час, як у контрольній 

групі поліпшення дорівнює лише 1,10,94 разів (р<0,05), що 

відповідає 3,8%. Це пояснюється застосуванням у підготовчій та 

основній частині занять вправ з подоланням власної ваги (згинання 

та розгинання рук на опорах різної висоти), з подоланням 

зовнішнього опору (нахили, повороти тулуба з медболами різної 

ваги, жим медболу сидячи на гімнастичній лаві, жим медболу із 

положення лежачи). 

Швидкісно-силова здатність у юнаків експериментальної 

групи визначалася за допомогою вправи «Віджимання від підлоги 

за 20 сек;» результат у порівнянні з первинним тестуванням 

збільшився на 4,90,01 р., що відповідає 34.89 % (р<0,001). У 

контрольній групі показник становив 1,01,2 р., що становило 

3,82% (р> 0,05). 

У тесті «Біг 100 м.с»: середній результат експеримен-

тальної групи на початку експерименту дорівнює 14.40,21, 

наприкінці експерименту після проведення повторного тестування 

результат покращився до 13.70.68. У результаті середній 

результат спортсменів експериментальної групи у цьому тесті 

збільшився на 5,1%. Оцінюючи отримані дані було виявлено, що 

спостерігається достовірне (р<0,05) збільшення показників у цьому 

тесті. Порівнявши отримані дані контрольної та експериментальної 
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груп, ми спостерігаємо, що найбільший приріст результатів у 

цьому тесті стався в експериментальній групі. Виявлено 

достовірну (р<0,05) відмінність показників між групами наприкінці 

експерименту, з перевагою в експериментальній групі. 

Висновки. Зміст методики розвитку швидкісно-силових 

якостей у школярів старших класів за допомогою вправ з 

медболами включає п’ять мікроциклів із трьома заняттями на 

тиждень, кожен зі своєю специфічною спрямованістю. Заняття 

першого мікроциклу носять втягуючий характер тренувального 

анаеробного навантаження. Особливістю занять другого 

мікроциклу є поступове збільшення обсягу та інтенсивності. 

Заняття третього мікроциклу спрямовані на розвиток у школярів 

швидкісно-силових якостей, четвертого – швидкісно-силових 

якостей із застосуванням колового тренування. Заняття п’ятого – 

спрямовані на вдосконалення техніки вправ з медболом з 

застосуванням змагального та ігрового методів. 

Характерною рисою авторської методики є: 

удосконалення фізичної підготовленості учнів на етапі 

навчання; 

чітка організація та простота вправ дозволяє забезпечити 

високу щільність занять з медболами; 

забезпечує проведення безперервних занять; 

використання широкого діапазону ваги медболів (2-20 кг) 

дозволяє раціонально дозувати навантаження; 

за допомогою раціонально організованих вправ з 

медболами цілеспрямовано розвиваються фізичні якості, а саме 

швидкісно-силові. 

У ході педагогічного експерименту методика швидкісно-

силової підготовки з використанням вправ з медболами показала 

ефективність. Швидкісно-силова здатність у юнаків 

експериментальної групи визначалася за допомогою вправи 

«Відтискання від підлоги за 20 с.» результат порівняно з 

первинним тестуванням збільшився на 4,90,01 р., що відповідає 

34.89 % (р<0,001). У контрольній групі показник становив 1,31,2 

р., що становило 3,82% (р>0,05). 

Таким чином, порівняння отриманих даних експери-

ментальної та контрольної групи під час дослідної роботи свідчить 

про те, що рівень швидкісно-силових якостей у школярів може 

бути достовірно підвищений за рахунок впровадження у 
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навчальний процес з фізичної культури спеціально розробленої 

нами методики, заснованої за допомогою вправ з медболами. 

Список використаних джерел 

1. Ареф’єв В. Г. Основи теорії та методики фізичного виховання. 

К.  НПУ імені М. П. Драгоманова, 2010. 268 с. 

2. Вілмор Дж. Х., Костілл Д.Л.. Фізіологія спорту. Київ. 

Олімпійська література, 2003. 654 с. 

3.  Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості 

населення України. За ред. М.Д. Зубалія. Київ. ДВПП ДКНТПП 

1996. 32 с. 

4. Zatsiorsky VM, Kraemer WJ, Fry AC (2021) Science and practice of 

strength training, 3rd edn. Human Kinetics, Champiagn, 123-124. 

5. Круцевич Т.Ю., Воробйов М.І., Безверхня Г.В. Контроль у 

фізичному вихованні дітей, підлітків та молоді. К., Олімпійська 

література, 2011. 224 с. 

6. Круцевич Т, Іщенко О, Імас Т. Мотивація учнів 6-9 класів до 

уроків фізичної культури. Спортивний вісник Придніпров’я. 2014. 

№ 2. 68-72.  

7.  Москаленко Н.В. Проектування концепції інноваційних 

програм фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах. Спортивний вісник Придніпров’я. 2011. № 2. 

12-16. 

8.  Платонов В.Н. Общая теория и её практические приложения. 

Киев. Олимпийская литература, 2004. 808 с.  

9.  Платонов В.Н. Система підготовки спортсменов в 

олимпийском спорте. Общая теория и её практические 

приложения. М. Советский спорт, 2005. 820 с.  

10. Теория и методика физического воспитания. Круцевич Т.Ю. 

Том 1. Киев. Олимпийская литература, 2003. 442 с. 

 

 

 

  



157 

 

Лемешко О.С. 

старший викладач кафедри теорії та 

методики фізичного виховання 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

Вовденко А.В. 

вчитель фізичної культури 

ліцею №4 імені Лесі Українки 

Дрогобицької міської ради 

Мисів Л.М. 

студентка першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

навчально-наукового інституту 

фізичної культури і здоров`я 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА У МІЖВОЄННІЙ ГАЛИЧИНІ 

 

Анотація. В даній статті розглядаються питання впливу 

спортивної пропаганди на популяризацію фізичної культури у 

міжвоєнній Галичині на основі соціального дослідження 

спортивних видань (20 – 30 рр. ХХ ст.). 

Ключові слова: фізична культура, спортивна періодика, 

міжвоєнна епоха. 

Abstract. This article examines the impact of sports promotion 

at promoting physical culture in Galicia of the time between World War 

I and World War II based on social studies sports books (20-30 years of 

XX century). 

Key words: Physical culture, sports periodicals, Galicia of the 

time between World War I and World War II. 

Актуальність дослідження. Історія та розвиток спорту в 

міжвоєнній Галичині останнім часом все більше стає 

перспективним полем для спеціального наукового дослідження. 

Скажімо, львівський дослідник Вадим Ковпак чи не вперше за 

останні десятиліття звернув увагу на різнобічний характер 

спортивної інформації, котра акумулювалася на сторінках 

міжвоєнної періодики. Це зокрема: проблеми жіночого спорту, 

його різновиди та класифікація, методологія, а також 

популяризація серед різних верств населення. Однак, питання 
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прямої пропаганди фізичної культури все ж в основному 

залишилось поза увагою дослідників. Історіографічний дискурс із 

даної проблеми свого часу розвивали О. Вацеба [2], Б. Трофим’як 

[10], І. Янків [11], С. Кость [7] та ін. 

Загалом українська спортивна преса Галичини періоду 20-

20-х рр. ХХ ст. є джерелом для соціального дослідження, в плані 

проявів та впливів спортивної пропаганди на галицький спорт в 

цілому.  

Мета дослідження – проаналізувати становлення та 

розвиток фізичної культури на Галичині. 

Завданням нашого дослідження були: 1) співвідношення 

між кількісними та якісними характеристиками пропагандистських 

та медико-просвітницьких матеріалів на сторінках тіло-виховної та 

універсальної видів преси: 2) реальне зацікавлення галицької 

громадськості видами фізичної культури в міжвоєнну епоху; 

3) поняття «тяглості» традиції ведення фізичної культури в 

Галичині; та ін. 

Результати дослідження. В зазначений період основною 

умовою розвитку фізкультурного руху вважалася сильна 

внутрішня організація «спортових товариств» а також 

кваліфіковано впроваджувана «Праця в клюбах». Основними 

завданнями проводу цих інституцій журналісти акцентували: 

впорядкування реєстрації членства, контроль за систематичністю 

внутрішніх змагань, а також правильність проведення тренувань і 

виконання вправ, виховна робота, щодо дотримання дисципліни та 

кодексу «Чистої гри», плекання у колективі культу «справжніх 

спортовців» із сильними рисами характеру, проведення бесід на 

«ідеологічні спортові теми», а також, зважаючи на фінансові 

можливості – формування власної бібліотеки. 

Як виявилось реалізація більшості завдань спортивних 

інституцій міжвоєнної Галичини обумовлювалась їх 

матеріальними статками. Відтак фінансовій системі спортивних 

інституцій сприяли докладний та налагоджений план, ощадні 

розрахунки, а також наявність власної бухгалтерії. Головними 

джерелами прибутків могли бути заробіток, пожертвування, дохід 

від імпрез та ін. Усі грошові надходження повинні були чітко 

фіксуватися та адекватно розподілятися, як, наприклад, це 

рекомендувалося у проекті бюджету «для середньо-бідного 

клюбу». 
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Насправді реалії галицького економічного життя не 

дозволяли вповні використовувати артикульовані пресою знання 

про фізичну культуру, причому навіть сама пропаганда була 

«сезоновою». Проводами цих клубів традиційно на початку 

«спортової» пори «натягалося», як зазначали журналісти, кількох 

громадян, які «або дають, або зичать, чи підписують векселі на 

відповідну суму», а згодом, у кращому випадку, отримували гроші 

назад. А при подібній «доривчастій» та «несолідній» господарці 

було вкрай важко виконувати довготривалі матеріальні 

зобов’язання, зокрема у такій важкій царині розвитку вітчизняного 

тіло виховання, як «Будова спортових майданів» [2] Зі шпальт 

спортивних газет лунали агітаційні витупи щодо купівлі та оренди 

землі для здійснення цих задумів, також практичні рекомендації 

щодо вибору термінів, місця вигляду, розмірів і схем майбутнього 

стадіону залежно від потреб, інтересів і намірів зацікавлених. 

«Пропагатори» закликали закладати «Українські Городи» так, «як 

у кожній місцевості ставимо «Народні Доми». Варто відзначити, 

що на той час лише декілька українських тіло виховних інституцій 

мали у своєму розпорядженні спортивні площі, зокрема «Сокіл-

Батько» (Львів), «Дніпро» (Винники), «Богун» (Броди), «Сокіл» 

(Дрогобич). 

На стадіонах і «грищах» кожен спортсмен міг не лише 

брати участь у змаганнях (офіційних, товариських, урочистих чи 

підготовчих) або оздоровчих тренінгах, а й перевірити свої вміння 

на відповідність прийнятим Українським спортовим союзом (УСС) 

у середині 30-х р. ХХ ст. нормативам під спільною назвою 

«Відзнака Фізичної Справності». Суть, «правильник» і таблиці цих 

запроваджених у багатьох спортивних дисциплінах стандартів 

публікувалися традиційно у пресі Союзу і були доступні для 

виконання членам його осередків, а в окремих випадках, за 

спеціальним дозволом, – і «нестоваришеним». 

Важливим чинником тіло виховання, а також необхідним 

елементом фізкультури науки і практики вважалася «Гігієна 

спорту». Спеціалісти звертали увагу на правильність 

«підживлювання» і харчування, на практичність одягу, потребу сну 

і відповідний режим, на дозування та сумісність фізичних вправ, а 

також на інші аспекти гігієни тіла, і загалом – фізіологічного життя 

аматорів. Актуалізувався також  важливий санітарно-

профілактичний чинник, як «Гігієна в рухівні». Вирішення 
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проблеми охоплювало дві складові: дотримання приміщення 

спортзалу в належних санітарних умовах та виконання самими 

змаганнями правил особистої гігієни (не смітити, не палити, під 

час хвороби не тренуватись і не відвідувати «рухівні»).  

Незважаючи на те, що «зимно уважаємо за щось 

найстрашніше», фахівці пропонували «Дещо з гігієни в зимі», 

радивши не зупинятися у цей період, як практикувала більшість, а 

продовжувати працю над собою. Поряд з активним тренінгом 

постала проблема «перефорсовання», яку частково міг розв’язати 

«Спортовий масаж». Роль, мета, суть, класифікація, загалом – 

«Значіння фінського масажу для спорту» неодноразово 

обговорювались на шпальтах спеціалізованої преси. Якісний масаж 

визначався, з одного боку, «половиною спортового образовання 

тіла», а з іншого – вимагав важкої праці щонайменше справжнього 

«массера»-професіонала, а в ідеалі – ще й активного спортсмена. 

Інструктори від журналістики пропагували ще один 

значний метод відновлення та рекламації, повідомляючи «Дещо 

про купіль». Нерідко практичні рекомендації доповнювалися 

історико-пізнавальними «цікавинками», скажімо, дотепною 

версією щодо походження способу «купатися і митися»: «Давно 

впав був десь якийсь мавпочоловік в гарячий день у воду, 

вирятувався на беріг, отрясся і після цього завважив, що мимо 

всього не зле воно прохолодитися». Згодом, як припускалося, з цієї 

примусової купелі виникла «жадобу» купелі, а саму водну 

процедуру винайшла, очевидно, якась «північна прараса». 

Розглядалися також непогані перспективи явищ загалом (скажімо, 

у зв’язку з поступовим удосконаленням мережі водопостачання, а 

значить – із спрощенням проведення процедур у домашніх 

умовах). 

Справою першої ваги залишалася безпека на воді. 

Однакового сенсу набували як практичні навички, так і 

психологічна підготовка спортсменів-аматорів: «Коли хтось впав 

до води, а не вміє плавати, мусить заховати зимну кров, бо тоді, 

навіть без помочі другого, може врятуватися», – констатував один 

з авторів «Сокільських Вістей».  

Серед інших важливих питань безпеки, була допомога «на 

місці», із таким закликом до тіло виховних установ виступив С. 

Гайдучок. Він вважав: управи товариств були просто зобов’язані 

закуповувати лікарські препарати та проводити курси першої 
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медичної допомоги серед членів, що після закінчення таких студій 

у будь-якому випадку стали б у нагоді, скажімо, прискорюючи 

роботу професійного лікаря, який завжди, особливо в екстрених 

випадках «мусить мати під рукою потрібний персонал». Ідентичні 

рекомендації на сторінках «Сокільських Вістей» залишив медик-

початківець С. Коржинський. 

На сторінках тогочасної періодики системно 

впроваджувався термін «відродження», який як правило торкався 

розвитку антиалкогольного та проти нікотинового руху. Низка 

«пропагаторів» на шпалях періодичних видань пропонували 

«покинути ці погані, негідні українського спортовця налоги», а 

свої сили, знання і здоров’я віддати в жертву своєму народові, як 

«одинокому й виключному власникові цих скарбів» на вівтар 

повної незалежності Соборної України.  

Однією зі складових гармонійного розвитку та здорового 

способу життя визнавалася руханка. На сторінках спеціалізованої 

преси досліджувалися можливості її впливу на організму людини, 

суть і користь для різних суспільних та вікових груп, особливо 

молоді. Серед найколоритніших визначень цього роду гімнастики 

виокремимо такі: «средство вічного зусилля», «невсипуще міряння 

боєздатності», «єдиний фізіологічний і природний виховний 

чинник молоді». З огляду на наслідки Першої світової війни, які з 

одного боку, через «брак здорової поживи», «воєнні недостатки і 

невигоди» негативно позначилися на «будові тіла»; з іншого боку, 

через «духові переживання» спричинили «моральний занепад», 

руханка була покликана в першу чергу «піднести фізичну 

культуру», а також «дати рух, сміх, повітря і здоров’я людині». 

Окрім пропагандистських матеріалів щодо «Значіння руханки» та 

навчально-методичних заміток про те, « Як укладати годину 

руханки?», фахівці і журналісти, синтезуючи його у молоду 

вітчизняну науково-спортивну концептуалітику. Інформували, 

наприклад, про «Нове в шкільній руханці», про так звану 

«Ритмічну руханку», що допомагала людині бачити «в гармонії 

Духа і тіла ритм свого внутрішнього життя», а також про інші 

здобутки тіло виховної еволюції. 

Увага преси спрямовувалась також на популяризацію кросу 

на природі. Ця дисципліна популярної у містах, так і у провінції 

легкої атлетики не вимагала особливих фінансових витрат, 

натомість позитивно впливала на тіло, душу і характер, 
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розвиваючи у спортсмена витривалість, орієнтацію у незваному 

терені», швидкість, парадність і даючи «повне вдоволення». Поза 

увагою не залишалась також організація легкоатлетичних змагань. 

Багато аспектність рекомендацій охоплювала навіть взаємини із 

пресою, представників якої радили пускати не на «грище», а лише 

на трибуну, а результати і подробиці заходів надавати власкорам за 

посередництвом т.зв. «заповідача». 

Традиційно багато уваги у спеціалізованій спортивній 

періодиці приділялося плавальним дисциплінам. Розглядалися 

його користь, суть, виховні та пропаганді «наслідки», при цьому 

молодому поколінню провокувалося поважне реноме «водних 

вовків», що шукатимуть у цьому спорті «здоровля, гарту і 

природи». Системно організовувались «плавацькі змагання», для 

цього рекомендувалося спільними зусиллями створювати 

«приблизно рівну клясу змагунів», адже нерідко під час публічних 

заходів між кількома переможцями та рештою стартувальників 

спостерігався відчутний розрив на фініші, що пояснювалося радше 

браком відповідної заправи, ніж «слабкою формою». 

Окрему сторінку спортивної преси посідало «Теслярство», 

для навчання якому міг обов’язково знадобитися «практичний 

човен». Фахівці зазначали, що «каючництво» – це «не бездушне 

пожирання кілометрів», воно вимагає всебічної підготовки, 

скажімо, спеціального планування «харчового постачання» 

особливо перед тривалими подорожами, адже «голодному 

відхочеться скоро всього». Пропагуючи водне «мандрівництво», 

теоретики дотепно попереджали, що не всі спомини будуть 

приємні, «але з віддалі 2-3 тижні після прогульки, все стає гарним і 

чарівним». Варто зазначити, що більшість туристичних спогадів, 

нарисів і замальовок, опублікованих у фізкультурних виданнях 

присвячені саме подорожам на човні. 

Проблемі зимових видів спорту присвячували рубрику 

«Лещатарська справа». Лижний сезон охоплював два 

взаємопов’язані етапи: т.зв. «сухий» тренінг (від половини жовтня 

до половини грудня) та «властивий сезон їзди на лещатах» (від 

половини грудня до кінця березня). Спортсменам радили серйозно 

і вчасно взятися за теоретичну і фізичну підготовку, адже «якщо в 

добавку перевтома прийде тоді коли є гарний сніг, а почуття 

доброї форми тоді, коли є «хляпа», то з досади були б навіть охочі 

порубати «дошки». Також рекомендувались засновувати санкові 
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секції, а новачкам – навчитися так кермувати санчатами, щоб не 

«висипатися» в пухкий глибокий сніг. 

Універсальним видом спорту вважалося «ловецтво» – 

процес його розповсюдження завдяки однойменному 

мисливському органу. Окрім художньо-публіцистичних, 

пізнавальних та пропагандистських матеріалів, охочим до 

полювання запропоновано «Дещо про мисливську зброю». 

Тогочасними спеціалістами розрізнялось три види мисливців: 

«стрілець, спортовець і годівельник». 

Щодо пропагування боксу, то в пресі панувала певна 

«нехіть», під якою часто приховувалась «трусливівсть і охлялість», 

а брутальним і диким цей спорт сприймали лише не здатні 

зрозуміти «завзятого і шляхетного суперництва», хоча 

«поневоленому народу» просто «необхідно плекати» цей різновид 

тіло виховання. Мабуть, не випадково асоціації з героїчним 

минулим були інтегровані у різножанрові матеріали, скажімо, в 6 

лекцій боксу», оригінально подані автором у формі діалогу тренера 

з учнем, з яких перший символічно названий Романом, а другий – 

Данилом. 

Якщо для боксерської стратегії розумові здібності 

відігравали важливе значення, то для шахової – виняткове. Ця гра 

зі східним корінням ставала дедалі популярнішою і «любляною не 

лише як каварняна спеціальність», а і як «поважна кімнатна 

розривка», і більше – як справжній інтелектуальний вид спорту. 

Про його розповсюдження свідчать публікації не лише у 

тіло виховній, а й універсальній пресі, на шпалях якої часто поряд 

зі спортивними рубриками окрема розміщувалися «шахові 

кутики». Наприклад, переможець багатьох турнірів, видатний 

галицький шахіст С. Попель 1931 р. перебрав на себе керівництво 

такого відділу газети «Неділя», редактори якої «тішилися», що 

місце першого теоретика зайняв перший практик. 

Серед культивованих галицьких видів спорту був – 

«копаний м’яч»., в якому лідерство часто виходило за межі 

постулатів щодо гармонійності і всебічності тіло виховання. Але 

варто зазначити, що незважаючи на подані в пресі скептичні 

сентенції навколо «союзника» (цей термін вживався рідше і 

переважно до першої Світової війни), аргументів «за» завжди було 

більше, і головно через те, що футбол, по-перше, просував 

українське фізичне виховання і спорт, по-друге, вчив «боронити і 
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добувати», а «хто вміє кинутися безоглядно на оборону 

загороджених воріт, той кинеться боронити теж і рідних брам 

перед наїзником». Засади всебічності розвитку зобов’язували в 

«Плян праці секцій копаного м’яча» впровадити ретельно 

розроблений тренінг. Він міг охоплювати біг, купіль, масаж, 

марші, руханку, тактичні напрацювання і, що дуже важливо, 

теоретичну підготовку, адже, як висловився Т. Франко: «глибоко 

правдивий є афоризм (не мій), що змагання копаного м’яча 

виграється не ногами, а головою». 

Значно менше фізичних сил і ризику для здоров’я, але 

значно більше реклами вимагав волейбол, тому автори 

спеціалізованої преси агітували «За поширення відбиванки», з 

сумом констатуючи, що ця гра з низкою інших ігор (баскетбол, 

гандбол), ще «не заслужили поважного трактування» і 

культивувалися без відповідного приладдя, одягу, взуття та залів, 

причому деякі жінки грали у цей вид спорту навіть на високих 

каблуках. 

Все ж баскетбол знаходив у міжвоєнній Галичині значно 

більше адептів, а ніж волейбол, хоч переважно в інформаційному 

(у пресі), а не реальному (на полі) просторі. Стабільність широкої 

баскетбольної пропаганди на сторінках періодики намагалися 

пояснити не тільки якимось «спеціальними вальорами» (баскетбол 

називали в той час «кошиківка»), а тезою про всеохопність 

баскетболу: бігунам-аматорам він давав повний комплекс 

легкоатлетичного тренінгу, поєднаного з «приємною розривкою», 

а «не легкоатлетам» (головно «копунам») – часткову «винагороду» 

за можливу відсутність такого тренінгу. В цілому баскетбол 

вимагав великого «опанування нервів», «блискавкої орієнтаці», 

комбінаційність, командний дух і був інтелігентною та «скрізь 

спортовою» грою. Засвоєнню теоретичних і практичних основ 

баскетболу сприяли опубліковані свого часу правила «Гри у 

кошиківку» та вказівки для провідників секцій спортивних ігор. 

Під час офіційних змагань вважалося неприпустимим і 

щонайменше легковажним, коли «само ловлення м’яча справляє 

труднощі», а гравці «за кожним свистом судді питають його, хто й 

чим провинився».  

Висновки. Опрацьовані нами матеріали свідчать про 

досить високий рівень зацікавлення спортом українцями Галичини 

періоду 20-30-х рр. ХХ ст. Серед кількох десятків культивованих 
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спортивних дисциплін першість належала звичайно футболу, 

тенісу, легкій атлетиці, лижному спорту та водному 

мандрівництву, баскетболу, волейболу. 

Перспективи досліджень. Аналіз розвитку зазначених видів 

спорту на рівні різних містечок у міжвоєнній Галичини. 
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ОЦІНКА РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ  

ДІВЧАТ 9-Х КЛАСІВ  

 

Анотація. У статті відображено результати визначення 

рівня фізичної підготовленості дівчат 9-х класів. 

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що серед 

обстежуваних дівчат нижчий за середній рівень фізичної 

підготовленості мають 27,1% школярок, середній рівень – 61,7% 

та вищий за середній – 11,2%.  

Важливо відмітити, що серед дівчат, які взяли участь у 

дослідженні, не було виявлено як низького, так і високого рівня 

фізичної підготовленості. 

Ключові слова: дівчата, фізичне виховання, тестування, 

фізична підготовленість. 

Abstract. The article presents the results of determining the 

level of physical preparation of 9th grade girls. 

The analysis of the obtained data shows that among the 

surveyed girls 27.1% of schoolgirls have lower than average level of 

physical preparation, 61.7% have average level and 11.2% have higher 

than average level.  

It is important to note that among the girls who participated in the 

study, neither low nor high levels of physical preparation were found. 

Key words: girls, physical education, testing, physical 

preparedness. 

Актуальність дослідження. В останні роки 

спостерігається значне зниження рівня здоров’я населення 

України, особливо дитячого, яке пов’язане з дефіцитом рухової 

активності (Л.П. Сущенко, А.В. Сватьєв).  
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Однією з характеристик рухової активності є фізична 

підготовленість – важливий результат фізичного виховання, 

втілений у досягнутому рівні працездатності, сформованих 

фізичних якостях, які сприяють ефективній життєдіяльності 

людини, її фізичному здоров’ю (В.Г. Ареф’ев, Г.А. Єдинак, В.А. 

Леонова, Л.П. Сергієнко). 

Науковий пошук свідчить, що проблемі фізичної 

підготовки та вікового розвитку фізичних якостей школярів 

присвячені роботи А. Гужаловского, З. Кузнецової, В. Пилиповича, 

B. Фарфеля та інших фахівців у галузі фізичної культури, які 

вважають, що рухова підготовленість є важливим компонентом 

здоров’я учнів, а її поліпшення – однієї з головних завдань 

фізичного виховання у ЗЗСО. 

Фізична підготовленість – це готовність учня до виконання 

фізичних навантажень, що передбачені навчальною програмою. 

Вона розкриває рівень розвитку фізичних якостей, який був 

досягнутий у процесі фізичного виховання.  

Фізична підготовленість є результатом фізичної активності 

учнів, їх інтегральним показником, тому що під час виконання 

фізичних вправ у взаємозв’язок вступають практично всі органи й 

системи організму.  

Визначення рівня фізичної підготовленості має важливе 

значення: 

– при рекомендації рухового режиму;  

– виборі чи складанні програм оздоровчих тренувань;  

– для оцінки ефективності дії певних фізичних навантажень 

на організм [5; 11]. 

Мета дослідження – визначити рівень фізичної 

підготовленості дівчат 9-х класів.  

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літера-

тури, педагогічне тестування, методи математичної статистики. 

Дослідження проводилося на базах ЗЗСО Львівської 

області, у якому взяло участь 30 дівчат 9-х класів.  

Для оцінки фізичної підготовленості були використані 

тести, шкільної програми з фізичної культури [7; 8] для школярів 

9-х класів. 

Для оцінки рівня фізичної підготовленості використо-

вувалась батарея тестів, що характеризує рівень розвитку 

наступних фізичних якостей: 
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– біг 30м. (с.) – для визначення рівня розвитку швидкості; 

– човниковий біг 4х9 (с.) – для визначення рівня розвитку 

спритності; 

– нахил тулуба вперед (см.) – для визначення рівня 

розвитку гнучкості; 

– стрибок у довжину з місця (см.) – для визначення рівня 

розвитку швидкісно-силових якостей;  

– згинання і розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів) 

– для визначення рівня розвитку сили; 

– біг 1000м. (хв.) – для визначення рівня розвитку 

витривалості. 

Умови виконання тестів відповідали загальноприйнятим 

методикам їх проведення. 

Результати тестування оцінювалися згідно орієнтовних 

нормативів навчальної програми з фізичної культури для учнів 5-9-

х класів [7]. 

Оцінка показників фізичної підготовленості дівчат 9-х 

класів здійснювалась за 4 рівнями компетентності: низьким, 

середнім, достатнім,  

високим.  

Оцінка рівня фізичної підготовленості здійснювалась на 

основі індексів.  

З метою всебічної оцінки фізичної підготовленості дівчат  

9-х класів була використана експрес-оцінка запропонована 

Круцевич Т.Ю. [1]. 

Рівень розвитку швидкості визначався нами за показниками 

бігу на 30м.  

Середньостатистичні значення результатів даного тесту у 

дівчат є достатніми. 

Результати розподілу школярів за рівнем компетентності 

виконання тесту «біг 30м.» дали змогу встановити, що серед 

дівчат:  

– відсутні ті, чий рівень компетентності оцінений як 

низький;  

– 34,81% - мають середній;  

– 52,28% – достатній;  

– 12,91% – високий. 

Аналіз середньостатистичних значень тесту «човниковий 

біг 4х9 м.» свідчить про те, що дівчата, які взяли учать у 
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дослідженні мають середній рівень компетентності виконання 

даного тестового завдання.  

Розподіл дівчат за рівнями компетентності виконання 

даного тесту, свідчить про те, що у:  

– 5,51% дівчат показники відповідають низькому рівню 

компетентності;  

– 47,93% – середньому рівню компетентності;  

– 33,83%  – достатньому рівню компетентності; 

– 12,73% – високому рівню компетентності. 

Середньостатистичні значення тесту «нахил тулуба вперед 

з положення сидячи» свідчать про достатній рівень розвитку 

гнучкості у дівчат. 

Здійснений, на основі отриманих в ході дослідження даних, 

розподіл дівчат за рівнями компетентності дав змогу виявити:  

– 9,52% дівчат із низьким рівнем компетентності;  

– 18,61% із середнім рівнем компетентності;  

– 41,5% із достатнім рівнем компетентності;  

– 30,37% із високим рівнем компетентності виконання 

зазначеного тесту. 

Аналіз середньостатистичних значень тесту «стрибок у 

довжину з місця» свідчить про достатній рівень розвитку 

швидкісно-силового компоненту фізичної підготовленості дівчат.  

Результати вищезазначеного тесту свідчать про те, що 

дівчат було виявлено: 

– 14,7% із середнім рівнем компетентності;  

– 56,2% – із достатнім;  

– 29,1% – із високим.  

Варто звернути увагу на те, що серед дівчат, не було 

виявлено тих, чий рівень компетентності характеризується як 

низький. 

Для визначення рівня розвитку сили дівчат нами був 

використаний тест «згинання та розгинання рук в упорі лежачи».  

Аналіз середньостатистичних показників рівня розвитку 

сили досліджуваного контингенту дівчат, який ми визначали з 

допомогою тесту «згинання та розгинання рук в упорі лежачи», 

свідчить про те, що він є достатнім.  

Здійснений, на основі отриманих даних, розподіл дівчат дав 

змогу виявити:  

– низький рівень компетентності у 16,93%; 
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– середній – у 21,52%; 

– достатній – у 48,35%;  

– високий – у 13,2%. 

Аналіз показників, отриманих в результаті виконання 

дівчатами тесту «біг на 1000м.» свідчить про середній рівень 

розвитку їхньої витривалості. 

Аналіз розподілу дівчат за рівнем компетентності 

виконання тесту «біг 1000м.» свідчить про те, що:  

– низький рівень компетентності мають 4,31% дівчат;  

– середній – 63,19%;  

– достатній – 32,5%.  

Серед обстежуваного контингенту не було виявлено дівчат, 

чий рівень компетентності виконання даного тесту був оцінений як 

високий.  

Оцінка фізичної підготовленості дівчат 9-х класів 

здійснювалась нами не лише на основі результатів виконання 

рухових тестів, а й за допомогою індексів: швидкості, витривалості 

та швидкісно-силового, оцінка яких здійснюється за п’ятьма 

функціональними рівнями: низьким, нижчим за середній, середнім, 

вищим за середній, високим.  

Показники індексів фізичної підготовленості дівчат 

представлені в (Табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники індексів фізичної підготовленості  

дівчат 9-х класів 

 

Індекси фізичної 

підготовленості 

Значення показників 

x  S 

Швидкості, у. о. 3,48 0,05 

Швидкісно-силовий, у. о. 0,97 0,04 

Витривалості, у. о. 1,76 0,07 

 

Результати індексу швидкості свідчать про те, що 

показники дівчат. 

знаходяться на середньому функціональному рівні. Аналогічний 

функціональний рівень у дівчат виявлений нами при розрахунку 

швидкісно-силового індексу. Аналіз результатів, отриманих при 

оцінюванні індексу витривалості свідчить про те, що результати 

дівчат знаходяться на середньому функціональному рівні. 
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З метою всебічної оцінки фізичної підготовленості 

обстежуваного контингенту була використана експрес-оцінка 

запропонована Круцевич Т.Ю. [1], яка передбачає п’ять рівнів 

градації: низький, нижчий за середній, середній, вищий за 

середній, високий. 

Аналіз отриманих даних свідчить про те, що серед 

обстежуваних дівчат: 

– 27,1% мають нижчий за середній рівень фізичної 

підготовленості; 

– 61,7% – середній; 

– 11,2% – вищий за середній (Рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1.Розподіл дівчат 9-х класів за результатами 

експрес-оцінки фізичної підготовленості за Т.Ю. Круцевич 

 

Важливо відмітити, що серед дівчат, які взяли участь у 

дослідженні, не було виявлено як низького, так і високого рівня 

фізичної підготовленості. 

Висновки.1. У ході дослідження було визначено рівень 

фізичної підготовленості дівчат 9-х класів. 

2. Середньостатистичні значення результатів тесту «біг 30 м.» 

у дівчат є достатніми. Аналіз середньостатистичних значень тесту 

«човниковий біг 4х9м.» свідчить про те, що дівчата, які взяли учать у 

дослідженні мають середній рівень компетентності виконання даного 

тестового завдання. Аналіз середньо-статистичних показників сили, 
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гнучкості та швидкісно-силових якостей дівчат, свідчать про 

достатній рівень їх розвитку. Аналіз показників, отриманих в 

результаті виконання дівчатами тесту «біг на 1000м.» свідчить про 

середній рівень розвитку їхньої витривалості. 

3. Результати індексу швидкості свідчать про те, що 

показники дівчат знаходяться на середньому функціональному рівні. 

Аналогічний функціональний рівень у дівчат виявлений нами при 

розрахунку швидкісно-силового індексу. Аналіз результатів, 

отриманих при оцінюванні індексу витривалості свідчить про те, що 

результати дівчат знаходяться на середньому рівні. 

4. Аналіз отриманих даних свідчить про те, що серед 

обстежуваних дівчат нижчий за середній рівень фізичної 

підготовленості мають 27,1% школярок, середній рівень – 61,7% та 

вищий за середній – 11,2%.  
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ВИКОРИСТАННЯ ГІМНАСТИКИ ТА РУХЛИВИХ ІГОР У 

ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ 4-Х КЛАСІВ 

 

Анотація. В статті відображені питання щодо ролі і 

значення занять з гімнастики та рухливих ігор у фізичному 

вихованні школярів та визначено рівень розвитку фізичної 

підготовленості учнів 4-х класів. 

Дослідження полягало у доповненні змісту уроків фізичної 

культури експериментальної групи спеціально підібраними 

гімнастичними вправами і рухливими іграми. Після його 

проведення, нами було помічено позитивний вплив на рівень 

фізичної підготовленості учнів 4-х класів, що дозволяє 

рекомендувати вчителям фізичної культури, а також вчителям 

початкових класів, тренерам з різних видів спорту, а також 

батькам, доповнювати зміст процесу фізичного виховання, 

самостійну рухову діяльність школярів, розробленим комплексом 

спеціально спрямованих гімнастичних вправ та рухливих ігор. 

Ключові слова: гімнастика, рухливі ігри, фізична 

підготовленість, фізичне виховання. 

Abstract. The article reflects the issues of the role and 

importance of gymnastics and moving games in physical education of 

schoolchildren and identifies the level of development of physical fitness 

of 4th grade students. 

The study consisted of supplementing the content of physical 

education lessons of the experimental group with specially selected 

gymnastic exercises and moving games. After its holding, we noticed a 
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positive impact on the level of physical fitness of 4th grade students, 

which allows us to recommend physical education teachers, as well as 

primary school teachers, coaches in various sports, as well as parents, 

to supplement the content of physical education, independent motor 

activity of schoolchildren, developed by a complex of specially directed 

gymnastic exercises and moving games. 

Key words: gymnastics, moving games, physical fitness, 

physical education. 

Актуальність дослідження. Людина, не виховується 

частинами. Саме через це кожна складова виховання, виконуючи 

свою особливу роль, служить досягненню єдиної мети, 

реалізується у поєднанні з іншими складовими. Наприклад, 

розумове виховання тісно пов’язане з моральним вихованням, 

оскільки моральність формується на основі світогляду та 

самосвідомості. Успіх естетичного виховання зумовлений рівнем 

розумового виховання, тому що воно сприяє виробленню оцінних 

суджень, вихованню смаків, розумінню мистецтва. Без розумового 

виховання неможлива належна підготовка, яка потребує певного 

рівня мислення. Розумове виховання позначається на фізичному 

розвитку особистості, знання основ, знання фізіології та гігієни, 

розуміння сутності життєдіяльності організму допомагає їй 

свідомо і розумно ставитися до свого здоров’я[3]. 

Останнім часом в Україні спостерігається погіршення 

здоров’я і зниження рівня фізичної підготовленості школярів [9]. 

Внаслідок цього ведуться пошуки нових шляхів для поліпшення 

здоров’я та фізичної підготовленості учнів під час уроків фізичної 

культури в школі. Ряд дослідників [1; 5; 13] займалися питаннями 

фізичної підготовленості школярів молодшого шкільного віку. У 

своїх працях вони вказують на підвищення її за рахунок зміни 

засобів, які впливають на окремі рухові здібності. Науковці 

розглядали питання впливу окремих аналізаторів на рухову сферу 

учнів, впливу спеціальних фізичних вправ на функціональний стан 

окремих аналізаторів. Проте, всі ці дослідження не піднімали 

питання комплексного впливу здорового, вестибулярного, 

слухового, тактильного аналізаторів на фізичну підготовленість 

школярів молодшого віку. При цьому, відомо, що молодший 

шкільний вік – головний період життя , під час якого здійснюється 

бурхливий розвиток і становлення всіх морфологічних та 

функціональних структур, що визначають в найближчі і подальші 
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роки трудовий потенціал, відтворення і здоров’я майбутнього 

покоління, є важливим показником благополуччя країни [6]. 

Дедалі частіше обговорюється фізичний стан організму не 

тільки як абстрагований соціальний феномен, а й як про 

властивість особистості. В системі фізичного виховання зібрано її 

механізм і наслідки впливу на розумовий розвиток та розширення 

пізнавальної інформативності, удосконалення почуттів та 

соціальної поведінки, моральності й духовності. 

Фізичний розвиток і здоров’я дитини потрібно розглядати у 

взаємозв’язку з інтелектуальною та соціальною активністю, 

формуванням її особистості та індивідуальності. 

Ріст та розвиток дітей, їхнє оздоровлення, створення умов 

для раціонального режиму дня, правильного співвідношення 

фізичного та розумового навантаження здійснюється на основі 

особистісного підходу у вихованні дитини. 

Головна цінність особистісно-орієнтовного виховання – 

сам учень, його фізична і загальнолюдська культура, звідси і 

випливає сутність фізичного виховання як діяльності, що розвиває 

і зберігає дитину, стимулює її індивідуальне, різнобічне 

удосконалення [10]. 

Отже, сучасні вимоги, що представляють суспільством до 

стану здоров’я і фізичної підготовленості дітей, обумовлюють 

необхідність якісного поліпшення методики фізичного виховання 

молодших школярів шляхом дії на сенсорні системи спеціальних 

фізичних вправ з метою підвищення рівня їх функціональної 

активності. Це сприятиме поліпшенню стану здоров’я, 

підвищенню рівня фізичного розвитку та фізичної підготовленості 

підростаючого покоління. 

У своєму становленні фізичне виховання проходить 

декілька етапів, які є специфічними на кожному віковому періоді. 

Молодший шкільний вік є сприятливим для становлення різних 

видів фізичного виховання: навчального, який в цьому віці є 

провідним, ігрового та фізичного, що на цьому етапі вікового 

розвитку має специфічне наповнення [11]. 

Зазначені положення вказують на актуальність проблеми, 

що обумовило вибір теми нашого дослідження. 

Мета дослідження – розкрити ролі і значення занять з 

гімнастики та рухливих ігор у фізичному вихованні школярів та 

визначити рівень розвитку фізичної підготовленості учнів 4-х класів. 
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Результати дослідження. Дослідження проводилося на 

базі Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №19. У 

науковому експерименті брали участь 69 учнів четвертих класів 

основної медичної групи: 35 учнів експериментальної групи (18 

хлопців і 17 дівчат) та 34 школяра контрольної групи (17 хлопців і 

17 дівчат). Дітей та їх батьків було проінформовано про завдання, 

зміст, особливості дослідження і вони дали згоду на участь в 

експерименті. 

На початку дослідження нами було визначено фізичну 

підготовленість дослідних класів. Потім, протягом 4-х місяців учні 

експериментальної групи відвідували один раз на тиждень уроки 

фізичної культури за навчальною програмою, а два уроки – на яких 

застосовувалась лише гімнастика та рухливі ігри. Учні контрольної 

групи відвідували уроки фізичної культури за навчальною програмою. 

В ході занять із учнями експериментальної групи, 

поступово підвищували навантаження: збільшували дозування, 

складність і швидкість виконання вправ та ігор. Навантаження 

змінювалося згідно фізичної підготовленості і з урахуванням 

індивідуальних особливостей школярів. 

Експеримент полягав у доповненні змісту уроків фізичної 

культури експериментальної групи спеціально підібраними 

гімнастичними вправами і рухливими іграми [4; 8; 12]. 

Для реалізації поставлених завдань, нами була сформована 

система вправ: 

- вправи з визначенням відстані між різними предметами, 

визначенням і порівнянням форми, розмірів, кольору предметів, 

розташованих на певних відстанях (від мінімального до 

максимально можливого від учня); 

- вправи, при виконанні яких рухи руками, ногами або 

тулубом, необхідно супроводжувати очима, а також вправи з 

предметами, де фіксувався очима напрям пересування предметів; 

- подача команд із зміною тембру і гучності; 

- музичний супровід із зміною темпу і ритму; 

- вправи на увагу з використанням звукових подразників і 

перешкод; 

- виконання вправ при обмеженні можливостей слухового 

аналізатора. 

- стрибки з поворотами на 90, 180, і 360 з різними 

початковими положеннями голови; 
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- біг і ходьба з раптовими зупинками; 

- обертання навкруги власної осі; 

- швидкі нахили голови і тулуба; 

- виконання перерахованих вправ за відсутності зорового 

контролю; 

- рухи пальцями однієї руки або двох рук одночасно; 

- використовування принципу зіставлення «великого» 

пальця іншими пальцями; 

- використання принципу зіставлення пальців однієї руки, 

пальцями іншої; 

- визначення форм і розмірів різних спортивних 

предметів, а також їх розрізнення по характеру поверхні без 

зорового контролю. 

А також запропоновані рухливі ігри сюжетні і несюжетні, 

командні і некомандні які переходять в командні. До них 

відносились ігри, спрямовані переважно на загальну фізичну 

підготовку, що не вимагають від дітей спеціальної рухової 

підготовки. Вони будувались на природних, різноманітних і 

простих рухах з включенням в роботу переважно великих м’язових 

груп та прості за змістом і правилами[2; 5; 7]. 

Систематичне використання рухливих ігор сприяло 

вихованню в учнів молодшого шкільного віку «школи рухів», яка 

включає весь спектр важливо життєвих навичок . Одночасно поряд 

з фізичними якостями розвивались здатність до аналізу і прийняття 

рішень, що позитивно позначається на формуванні оперативного 

мислення і розумової діяльності загалом. 

Спеціальні вправи та рухливі ігри включали в підготовчу, 

основну і заключну частини уроку; у фізкультхвилинки на уроках з 

різних загальноосвітніх предметів; в систему організованих 

перерв, давалися у вигляді домашніх завдань. Вони проводилися як 

ігровим, так і строго регламентованим методами. 

У заключній частині кожного проведеного уроку 

виконувались вправи на покращення розвитку фізичної підготов-

леності. Наприклад: згинання і розгинання рук в упорі лежачи, 

піднімання тулуба в сід; присідання з вистрибуванням; підтягуван-

ня на перекладині; вис на перекладині.  

Аналіз фізичної підготовленості учнів експериментального 

і контрольного класів за період експерименту дозволяє 

констатувати, що показники фізичної підготовленості учнів як 
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експериментального так і контрольного класів мали лише 

тенденцію до підвищення. 

Результати виконання рухових тестових завдань учнями 

четвертих класів, які представлені у таблиці 1 показують, що діти 

контрольної (КГ) та експериментальної (ЕГ) груп до початку 

експерименту мали низький і нижче середнього рівень фізичної 

підготовленості, а між показниками школярів ЕГ і КГ не виявлено 

істотних відмінностей (Р≤0,05). При цьому відповідно до державних 

нормативів оцінки фізичної підготовленості школярів результати 

тестових випробовувань у дівчат обох груп є дещо вищими, ніж хлопців. 

Таблиця 1 

Показники фізичної підготовленості 

учнів ЕГ і КГ до початку експерименту 

 

Види випробувань Стать КГ ЕГ 
t P 

Мх ± m Мх ± m 

Біг 1000м, хв., с 

Біг 800м, хв., с 

Хл. 6,32 0,14 6,35 0,17 0,28 P  0,05 

Дівч. 6,37 0,12 6,41 0,14 1,57 P0,05 

Піднімання тулуба в 

сід з положення 

лежачи, к-ть разів 

Хл. 29 1,07 27 2,4 0,57 P0,05 

Дівч. 23 1,50 21 2,92 0,22 P0,05 

Стрибок у довжину 

з місця, см 

Хл. 1,51 0,04 1,4 0,04 2,92 P≤0,05 

Дівч. 1,40 0,15 1,16 0,03 5,38 P≤0,001 

Біг 30м, с 
Хл. 5,81 0,07 6,08 0,10 2,17 P≤0,05 

Дівч. 5,2 0,30 6,6 0,08 7,52 P≤0,001 

Човниковий біг 

 49м, с 

Хл. 11,7 0,15 11,9 0,11 4,85 P≤0,001 

Дівч. 11,2 0,09 12,8 0,16 8,59 P≤0,05 

Нахил тулуба 

вперед з положення 

сидячи, см 

Хл. 9 1,07 10 2,40 0,50 P0,05 

Дівч. 12 1,22 12 1,74 1,13 P0,05 

Присід на правій 

нозі 

Хл. 3 1,07 2 1,17 2,48 P≤0,05 

Дівч. 1 1,18 1 1,39 0,06 P0,05 

Присід на лівій нозі 
Хл. 2 1,20 2 1,48 3,38 P≤0,001 

Дівч. 1 1,18 1 1,11 0,86 P0,05 
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Як видно із зіставлення показників, представлених у таблиці 2, 

після проведення експерименту в учнів експериментальної групі 

суттєво покращились результати складання тесту, що інформує 

про загальну витривалість. Результати контрольних випробувань з 

бігу на 1000м і 800м наприкінці експерименту покращилися у 

хлопців і дівчат ЕГ відповідно на 7,99% (P≤0,05) і 11,35% (P≥0,05). 

Різниця в результатах бігу учнів контрольних та 

експериментальних груп склала у хлопців 3,4% і дівчат 1,8%. За 

показниками вказаного тесту, хлопці ЕГ суттєво перевершили 

своїх однолітків з КГ (Р<0,001). 

Різниться також співвідношення показників учнів контрольної та 

експериментальної груп, на користь останньої, і за результатами 

виконання ними тесту з човникового бігу 49м, який свідчить про 

сформованість спритності. Так, хлопці ЕГ покращили результати з 

цього тестового завдання на 12,45%, а дівчата на 7,1%. Результати 

хлопців з КГ підвищились на 1,8%, а у дівчат вони залишились без 

змін. Різниця в швидкості подолання дистанції між учнями КГ та ЕГ 

становить у хлопців 0,1с (Р<0,001), а у дівчаток суттєвих змін не 

виявлено. 

Аналіз результатів складання інших тестових завдань, що 

інформують про стан фізичної підготовленості школярів показав, 

що суттєвих відмінностей (P>0,05) між показниками в учнів КГ і 

ЕГ не спостерігається. Разом з тим, показники складання тестів 

учнями експериментальної групи до і після проведення 

експерименту виявили тенденцію до покращання результатів за 

всіма руховими завданнями. Так, суттєво змінились результати 

стрибка у довжину з місця в учнів ЕГ. Як у хлопців, так і у дівчат 

результат цього випробовування покращився на 20см (P<0,05). 

 

Таблиця 2 

Показники фізичної підготовленості учнів ЕГ і КГ 

після педагогічного експерименту 

Показники Стать 

Після експерименту 

КГ ЕГ t P 

Мх ± m Мх ± m 

Біг 1000м, хв., с 

Біг 800м, хв., с 

Хл. 6,15 0,17 6,04 0,15 2,64 P≤0,05 

Дівч. 5,58 0,06 5,55 0,11 0,85 P>0,05 
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Піднімання 

тулуба в сід з 

положення 

лежачи к-ть раз 

Хл. 29 1,15 34 1,60 3,13 P≤0,01 

Дівч. 25 1,50 29 2,79 1,28 P>0,05 

Стрибок у 

довжину з 

місця, см 

Хл. 1,55 0,04 1,6 0,03 0,41 P>0,05 

Дівч. 1,43 0,03 1,36 0,04 1,57 P>0,05 

Біг 30 м, с 
Хл. 5,7 0,09 5,5 0,11 1,34 P>0,05 

Дівч. 5,8 0,37 5,9 0,13 0,85 P>0,05 

Човниковий 

біг 4х9 м, с 

Хл. 10,7 0,11 10,8 0,14 0,80 P>0,05 

Дівч. 11,3 0,08 11,4 0,21 0,34 P>0,05 

Нахил тулуба 

вперед з 

положення 

сидячи, см 

Хл. 10 1,15 11 2,40 1,43 P>0,05 

Дівч. 13 1,22 15 1,11 3,10 P≤0,05 

Присід на 

правій нозі 

Хл. 7 1,11 13 2,46 2,20 P≤0,05 

Дівч. 9 0,97 9 1,60 0,29 P>0,05 

Присід на лівій 

нозі 

Хл. 5 6,28 13 2,09 3,27 P≤0,01 

Дівч. 7 0,87 7 1,74 1,27 P>0,05 

 

Аналіз показників фізичної підготовленості учнів ЕГ до і 

після проведення експерименту показав, що найбільший приріст 

результатів у хлопців виявлено у тих тестових завданнях, що 

вимагають прояву спритності (човниковий біг 4х9м), гнучкості (нахил 

тулуба вперед з положення сидячи), витривалості (біг на 1000/800м). 

Результати складання хлопцями ЕГ інших тестів (окрім присідання на 

одній нозі, який залишився без змін) також засвідчили хоч і не значні, 

але позитивні зрушення. У дівчат експериментальної групи значні 

зміни на краще виявлено за результатами складання рухових тестів, 

пов’язаних з проявом прудкості (біг на 30м), спритності (човниковий 

біг 4х9м) та силових здібностей (піднімання тулуба в сід). 

Зафіксовано також вагоме зростання результатів у дівчат ЕГ у 

випробовуванні, що вимагає прояву швидкісно-силових здібностей 

(стрибок у довжину з місця). 
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Співставлення результатів складання четвертокласниками 

рухових тестів після проведення експерименту показало, що учні з 

експериментальної групи краще справилися з запропонованими 

завданнями, у порівнянні з учнями контрольної групи. 

Найістотніші відмінності зафіксовано у результатах виконання 

тестів, пов’язаних з проявом спритності, гнучкості й витривалості, 

що пов’язуємо з цілеспрямованим використанням гімнастики та 

рухливих ігор. Адже рухова діяльність у гімнастиці та рухливих 

іграх вимагає, насамперед, прояву спритності – фізичної якості, яка 

є інтегративним утворенням координаційних здібностей, що 

характеризують можливості школяра оптимально управляти 

параметрами діяльності у процесі складних рухових дій. 

Висновки. Ґрунтуючись на відповідних знаннях, у процесі 

фізичного виховання вирішуються і завдання із системного 

формування і вдосконалення необхідних у житті рухових умінь та 

навичок. Не менш важливим є вміння свідомо аналізувати окремі 

рухи, порівнювати їх і об’єднувати в рухові дії та рухову діяльність, 

керувати ними і пристосовувати до перешкод, спритно і 

наполегливо долаючи їх. Необхідно навчитись з найменшими 

зусиллями і за найкоротший проміжок часу свідомо здійснювати 

найбільшу фізичну роботу. Формуючись, як цілісно відрегульовані 

способи управління рухами, рухові уміння і навички є необхідними 

складовими реально проявлених рухових здібностей. Зі 

збільшенням числа і різноманітності набутих рухових умінь і 

навичок зростає можливість швидкого становлення нових 

практичних умінь, що відповідають вимогам життя. 

Наш експеримент полягав у доповненні змісту уроків 

фізичної культури експериментальної групи спеціально 

підібраними гімнастичними вправами і рухливими іграми. 

Після проведеного дослідження нами було помічено 

позитивний вплив, який відбувся за допомогою використання 

гімнастики та рухливих ігор. Цей стан позитивно вплинув на 

рівень фізичної підготовленості учнів 4-х класів, що дозволяє 

рекомендувати вчителям фізичної культури, а також вчителям 

початкових класів, тренерам з різних видів спорту, а також 

батькам, доповнювати зміст процесу фізичного виховання, 

самостійну рухову діяльність школярів, розробленим комплексом 

спеціально спрямованих гімнастичних вправ та рухливих ігор. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ 

НАФТОГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Анотація. Фізичне виховання є невід’ємною частиною 

навчання та профпідготовки студентів у коледжах. Фізичне 

виховання у коледжах зосереджено на зміцненні здоров’я 

студентської молоді та їхньої підготовки до високопродуктивної 

праці. На підставі вивчення професійної діяльності спеціалістів 

нафтогазового виробництва визначено пріоритетні особливості 

фізичної підготовки спеціаліста нафтогазової справи. 

Ключові слова. студенти, фізична культура, фізичне 

виховання, зміцнення здоров’я, професійна діяльність, спорт. 

Abstract.Physical education is an integral part of college 

education and training. Physical education in colleges focuses on 

improving the health of young students and preparing them for highly 

productive work. On the basis of studying the professional activity of oil 

and was production specialists, the priority features of physical training 

of an oil and was specialist are determined. 

Key words. students, physical culture, physical education, 

health promotion, professional activities, sports. 

Актуальність дослідження. Значення фізичного виховання та 

інших форм спрямованого використання фізкультури в коледжах різна. 

Швидкий розвиток науки і технічний прогрес, зростаюча кількість 

новітньої інформації, яка необхідна нинішньому спеціалісту, роблять 

навчальний процес студента все більш напруженим та інтенсивним. 

Як наслідок зростає значення фізкультури як можливості 

оптимізації порядку життя, активного відпочинку, підвищення та 

збереження працездатності, учнів протягом усього часу навчання. 

Поряд із цими засобами фізкультури забезпечується спеціальна та 

загальна фізпідготовка стосовно умов майбутньої спеціальності. 

Зростання ролі спрямованого використання засобів 

фізкультури під час навчання спеціалістів зумовлено, зокрема, тим, 
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що робочий режим студента характеризується малорухливістю, 

монотонністю робочої пози протягом кількох годин. 

Мета дослідження – виділити та охарактеризувати особ-

ливості фізичної підготовки фахівця нафтогазової промисловості.  

Результати дослідження. Основні завдання що вирішуються у 

процесі фізичного виховання студентів: - зростання рівня фізичної 

підготовленості; - освоєння студентами теоретичних знань, спортивно-

ужиткових навичок та умінь; - зміцнення здоров’я засобами фізичної 

культури, формування потреби у підтримці значного рівня розумової та 

фізичної працездатності, самоорганізації здорового способу життя; - 

освіту в студентів системного комплексу знань, практичних навичок та 

теоретичних основ для реалізації їх потреби у руховій активності та 

фізичному поліпшенні на виробництві, сім’ї, у побуті та доцільній 

організації вільного часу з творчим вивченням усіх цінностей 

фізкультури; - поліпшення психомоторних здібностей, які 

забезпечують високу продуктивність професійно-технічних дій; - 

естетичний, моральний, духовний та фізичний розвиток студентів у 

процесі навчальної діяльності, організованого на підставі сучасних 

спеціальних та загальнонаукових технологій у галузі теорії, практики та 

методики фізичної культури та спорту. - освіту умов досконалої 

реалізації творчих здібностей студентів. 

Дослідження вчених дозволили зробити висновок, що 

загальної фізичної підготовки майбутніх фахівців нафтогазового 

комплексу яка здійснюється на базі навчальної дисципліни 

«Фізична культура» недостатньо для їхньої повної готовності до 

майбутньої професійної діяльності. 

Такий висновок не стає несподіваним, всім відомо, що, на 

прикладі представникам гуманітарних напрямів науки достатньо 

мати лише загальну фізичну підготовку, щоб бути фізично та 

психічно готовими до здійснення посадових обов’язків. 

Зовсім інший підхід необхідно розглядати щодо 

спеціалістів нафтогазової справи (фахівців з експлуатації нафто-

газопроводів,нафтових та газових родовищ, буровиків, механіків, 

технологів). Вданому випадку загальної фізичної підготовки недо-

статньо для готовності до майбутньої праці. Необхідна спеціальна 

професійно-прикладна фізична підготовка.  

Щоб розібратися з характером праці майбутніх фахівців і 

необхідними для цього фізичними якостями, розділим 

спеціальності нафтогазового виробництва на дві групи: 
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1. Спеціальності з великим фізичним навантаженням 

(фахівці-геологи,геофізики, буровики, інженери зі спорудження 

трубопроводів). 

Дослідження з цих спеціальностей показали, що ключове 

значення віддається силовим якостям, функції психоемоційної 

стійкості, координації рухів. Цим спеціалістам для роботи в 

екстремальних умовах необхідна витривалість та рішучість. 

2. Спеціальності, що мають змішаний характер праці: 

розумовий, фізичний (фахівці з автоматизації виробничих 

процесів, хіміки-технологи, механіки). Усі види цих 

спеціальностей вимагають швидкості реакції, мислення, уваги. 

Водночас потрібна підвищена витривалість та сила окремих м’язів. 

Важливо пам’ятати, що для всіх спеціальностей нафто-

газового комплексу необхідно розвивати товариськість (комуніка-

тивність). Це можливо під час занять ігровими видами спорту. 

Відомо, що розвиток науки і техніки збільшує роль 

фахівців нафтогазової справи, однак підвищує вимоги до них. 

Праця фахівців стає дедалі відповідальнішою. Сьогодні в 

обов’язки нафтовика входить виконання різних завдань: загальне 

керівництво колективом, прогнозування та планування 

виробництва, розробка та вдосконалення технології та оснащення, 

організація та охорона праці. Робота фахівця відрізняється великим 

обсягом різноманітних дій, включаючи значну кількість груп 

м’язів, зокрема під час профілактичних обстежень, об’єктів 

польових випробувань обладнання, ремонту; іноді він проходить 

до 10-12 км за зміну. Вважається, що хороша реакція є одним із 

показників висококваліфікованого фахівця. 

Робота фахівців іноді супроводжується значним емоційним 

напруженням (стресом) через велику відповідальність за прийняття 

рішення, здоров’я та життя підлеглих. Стреси негативно 

впливають на ефективність роботи людей, призводить до помилок, 

конфліктних ситуацій, нещасним випадкам, негативно впливають 

на стан здоров’я та призводять до захворювання серцево-

судинними та центрально-нервовими системами. Між степеню 

напруження праці та серцево-судинною патологією було виявлено 

високу залежність. У зв’язку з цим для фахівця є надзвичайно 

важливе значення має нервово-емоціональний стан, тобто 

здатність зберегти високу продуктивність у різних стресових 

ситуаціях без негативних наслідків для себе. 
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Фахівці, і перш за все керівники, у екстремальних та 

стресових ситуаціях повинні вміти керувати своїми почуттями, 

мати витривалість та самоконтроль. Ці вольові якості особливо 

необхідні для роботи з людьми, оскільки вони забезпечують 

нормальний мікроклімат у колективі. 

Фахівці також мають мати інші вольові якості завдяки яким 

вони повинні долати різноманітні труднощі. У поняття дисципліно-

ваності входить добросовісне виконання своїх обов’язків, виконання 

розпоряджень керівництва. Дисциплінованість як вольова якість 

виховується вимогливістю та розвиває вимогливість до себе. 

Отже, фізична культура і спорт є важливим фактором 

підвищення економічної ефективності сучасного нафтового 

виробництва та соціального розвитку трудових колективів. Тому, 

сучасний фахівець-нафтовик повинен мати певну суму знань, 

навичок, звичок у сфері використання засобів та методів фізичної 

культури та спорту для вирішення виробничих та соціально 

економічних завдань. Він повинен знати основні положення 

системи фізичного виховання робітників і фахівців свого 

виробництва, добре представляти всі види та форми виробничої 

фізичної культури, сучасні ефективні методи управління 

розвитком фізичної культури та спорту у колективі. Сьогодні цього 

вже недостатньо, якщо фахівець, який закінчив навчальний заклад, 

сам займається спортом. Дуже важливо, щоб він вмів організувати 

у колективі фізкультурні заходи протягом робочого дня, та після 

робочого дня, та розслаблення своїх працівників, щоб сприяти 

їхній реабілітації та відновлення. 

Висновки. Основу фізичної підготовленості спеціаліста 

нафтогазового виробництва складає всебічний фізичний розвиток, 

який служить фундаментом для вдосконалення всіх функцій 

організму, рухових якостей, умінь, навичок, необхідних у 

професійній діяльності. 

Саме тому в навчальних закладах нафтогазового профілю 

увага приділяється розвитку фізичних якостей майбутніх 

спеціалістів. 

Для цього формуються значні комплекси спортивних 

споруд,на яких можна займатися різними видами спорту на 

високому рівні. 

Не випадково майбутні фахівці-нафтовики займають не 

тільки лідируючі позиції на спортивних заходах та олімпіадах 
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регіонального рівня а й мають високі досягнення на змаганнях 

українського та міжнародного рівнів. 

Для майбутнього фахівця успіхи в науці мають органічно 

доповнювати успіхи у спорті. Українські фахівці в ході виконання 

професіональних обов’язків повинні бути у чудовій фізичній 

формі. Ось чому проблемі фізичної підготовки спеціаліста у 

нафтогазовій сфері приділяється стільки уваги. 

Список використаних джерел 

1. Дехтяр В.Д., Сущенко Л.П. Фізичне виховання вищих 

навчальних закладів. К.: Видавництво ПП «Екмо», 2005. 220 с.  

2. Ильинич В.И. ППФП студентов вузов. Научно-методические и 

организационные основы. М.: Высшая школа, 1978. 144 с.  

3. Осіпцов А., Пристленська Т., Трададюк А. Аналіз сучасного 

стану та перспективи оптимізації професійно-прикладної фізичної 

підготовки в навчальних закладах різних типів і рівнів акредитації 

[Текст]. Молода спортивна наука України. НВФ «Українські 

технології». Вип. 10. 2006. 313-318. 

4. Романенко В.О. Формування готовності до ефективної 

професійної діяльності засобами фізичної культури. Фізична 

культура, спорт та здоров’я нації: Зб. наук. пр. К.; Вінниця, 2001. 

 

 

  



188 

 

Проць Р.О. 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

доцент кафедри спортивних дисциплін і туризму 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

Проць Л.В. 

викладач фізичного виховання 

Дрогобицької філії ТОВ Львівський медичний фаховий 

коледж «Монада» 

Орищак Т.І. 

студент першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

навчально-наукового інституту фізичної культури і здоров’я 

Дрогобицького державного педагогічного 

університету імені Івана Франка 

 

ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ  

ФУТЗАЛЬНИХ АРБІТРІВ ЛЬВІВЩИНИ 

 

Анотація. У статті проаналізовано визначення рівня фізичної 

підготовленості футзальних арбітрів Львівщини на основі тесту 

FIFA. Наведено результати тестування фізичної підготовленості 

регіональних футзальних арбітрів в січні 2022 року. 

Ключові слова: фізична підготовленість, CODA тест, 

ARIET тест, футзальний арбітр, арбітраж футзалу. 

Abstract. The article analyzes the determination of the level of 

physical fitness of futsal referees of Lviv region on the basis of the FIFA 

test. Presents the results of testing the physical fitness of regional futsal 

referees in January 2022.  

Key words: physical fitness, CODA Test, ARIET Test, futsal 

referee, futsal refereeing.  

Актуальність дослідження. Школа підготовки молодих 

футзальних арбітрів на Львівщині, була створена з ініціативи члена 

комітету арбітражу Асоціації футзалу України, доцента кафедри 

спортивних дисциплін і туризму навчально-наукового інституту 

фізичної культури і здоров’я Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка, кандидата 

педагогічних наук Романа Проця і розпочала свою діяльність 17 

січня 2018 року на базі Асоціації футзалу Львівщини, за підтримки 

її президента Мирослава Хом’яка. Розвитку Школи активно 
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сприяли і сприяють голова комітету арбітражу Асоціації футзалу 

України Сергій Кравцов та інструктор ФІФА, куратор футзального 

арбітражу, провідний спеціаліст комітету арбітрів Української 

асоціації футболу Віктор Дердо. Усі зазначені фахівці відзначають 

стрімке зростання швидкості зміни ігрових ситуацій в сучасному 

футзалі. В свою чергу, для вдалого арбітражу сучасних змагань з 

футзалу, необхідно звернути увагу на фізичну підготовленість 

рефері. Визначення рівня фізичної підготовленості є актуальною і 

важливою складовою для забезпечення якісної підготовки 

футзальних арбітрів [1; 2; 3; 4]. 

Мета дослідження – проаналізувати рівень фізичної 

підготовленості футзальних арбітрів Львівщини на основі тесту 

FIFA. 

Результати дослідження. У сучасному футзалі, для 

тестування фізичної підготовленості арбітрів, Міжнародна 

федерація футбольних асоціацій (FIFA) рекомендує двічі за сезон 

проводити спеціальний тест. Станом на 2022 рік спеціальний 

фітнес тест FIFA передбачає подолання трьох етапів. Арбітри, які 

виконали вимоги першого етапу, відпочивають не більше чотирьох 

хвилин і переходять до складання другого. Після проходження 

двох етапів є фаза відновлення, яка триває не більше восьми 

хвилин, а тоді розпочинається третій етап [5; 6].  

Перший етап – швидкісний спринт дві серії по 20м, з 

відновленням між серіями не більше 90 секунд. Результати повинні 

бути не більше 3,3 секунди. Якщо арбітр не вклався у часові рамки 

з будь-якої причини – він має лише одну додаткову спробу. Після 

першої спроби арбітр, повільним кроком не заважаючи іншим, 

повертається до старту. Вимоги до розмітки при його проведенні 

(рис.1.): два старти (якщо велика кількість арбітрів, то можна і 

більше двох), конуси для розмітки ставимо навпроти дальніх 

вусиків зони заміни футзального майданчика (відстань 20м). За 

1,5м перед стартом ставимо фішки, які позначають зону розбігу. 

Перед стартом і під час старту слід одну ногу поставити на лінію 

зони розбігу або ближче до стартової лінії, але не далі від зони 

розбігу – бо в такому випадку спринт не зараховується! [5; 6]. 
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Рис. 1. Тест 1. Швидкісний спринт 

На другому етапі арбітри складають CODA (Change of 

Direction Ability) тест. Це тест на координацію, швидкість, техніку 

бігу і здатність швидко змінювати напрям руху та здійснювати 

переміщення різними способами: 10м спринт – 8м приставним 

кроком – 8м приставним кроком (іншим боком) – 10м спринт. 

CODA тест наче різновид човникового бігу, в якому футзальним 

арбітрам на подолання надається не більше 10 секунд. У випадку, 

якщо рефері не вклався у часові рамки з будь-якої причини – він 

має лише одну додаткову спробу [5; 6]. 

 

 

 

Рис. 2. Тест 2. CODA тест 

Вимоги до розмітки (рис. 2.) при проведенні CODA тесту 

наступні: два старти (якщо велика кількість арбітрів, то можна і 

більше двох), конуси для розмітки ставимо навпроти дальнього 
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вусика зони заміни футзального майданчика (старт і фініш), на 

середній лінії (обмежувач для зміни напрямку бігу) і 8м від 

середньої лінії, у напрямі старту (для приставного кроку), відстань 

між стартом і середньою лінією 10м. За 0,5м перед стартом 

ставимо фішки, які позначають зону розбігу. Перед стартом і під 

час старту слід одну ногу поставити на лінію зони розбігу або 

ближче до стартової лінії, але не далі від зони розбігу – бо в такому 

випадку тест не зараховується! [5; 6]. 

 Найдовшим і найбільш виснажливим є третій етап – 

ARIET (Assistant Referee Intermittent Endurance Test) тест. ARIET 

тест (рис. 3.) слід бігти під спеціальний аудіо запис (біп сигнали).  

Цей тест на спеціальну витривалість і враховує специфіку 

діяльності футзального арбітра на майданчику. Якщо ширина 

майданчика 20м і більше, його можна бігти впоперек майданчика 

[5; 6]. 

 

 

 

Рис 3. Тест 3.ARIET тест 

На одній боковій лінії розмічаємо стартові коридори, на 

другій – коридори для розвороту; 2,5м за стартовою лінією (у 

протилежну сторону від лінії розвороту) ставимо фішки, які 

обмежують зону відновлювальної ходьби; 12,5м від стартової лінії 

(у напрямі лінії розвороту) ставимо коридори для розвороту при 

бігу приставним кроком. Техніка здачі тесту наступна: після 

першого сигналу біжимо від стартової (бокової) лінії до 
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протилежної (бокової) лінії розвороту 20м і зворотно 20м, при 

розвороті необхідно наступити на лінію розвороту, як підказка для 

взяття темпу буде звучати проміжний сигнал (чекати його не слід і 

якщо арбітр не вклався у проміжний сигнал – це не помилка), після 

цього – 2,5м відновлювальної ходьби в одну сторону і зворотно (5 

секунд), далі, знову по стартовому сигналу 12,5м бігу приставним 

кроком в одну сторону і 12,5м зворотно (другим боком), після 

цього – 2,5м відновлювальної ходьби в одну сторону і зворотно (5 

секунд). І таким же чином продовжуємо, але відповідно до 

стартових сигналів (біпів), які на кожному етапі мають певний 

рівень швидкості (Speed Level), подані у Таблиці 1. Так на першому 

етапі слід пробігти перші 40м (20 + 20) за 13 секунд, а 25м (12,5 + 

12,5) приставним кроком вкластися за 12 секунд, що відповідає 

рівню швидкості 8-1 та 8-2 відповідно. Якщо ж взяти двадцятий 

етап, то пробігти 40м (в сумі це вже буде 1275м) слід за 9 секунд, а 

25м приставним (сумарно 1300м) – вкластися у 10 секунд, що 

відповідатиме рівню швидкості 15.5-3 та 15.5-4 відповідно. FIFA 

вимагає від арбітрів виконання рівнянь нижче 15.5-3 [5]. 

Таблиця 1 

ARIET тест 
Speed 

Level / 

рівень 

швидк

ості 

Distanc

e (m) / 

дистан

ція (м) 

Time 

(mm:ss) 

/ час 

(хв:с) 

Speed 

Level / 

рівень 

швидкос

ті 

Distanc

e (m) / 

дистан

ція (м) 

Time 

(mm:ss

) 

/ час 

(хв:с) 

Speed 

Level / 

рівень 

швидк

ості 

Distance 

(m) / 

дистанці

я (м) 

Time 

(mm:ss

) 

/ час 

(хв:с) 

8-1 40 00:13 13.5-3 560 04:22 14.5-3 1 080 08:21 

8-2 65 00:30 13.5-4 585 04:37 15-1 1 105 08:36 

10-1 105 00:47 13.5-5 625 04:52 15-2 1 145 08:50 

10-2 130 01:03 13.5-6 650 05:07 15-3 1 170 09:05 

12-1 170 01:19 13.5-7 690 05:23 15.5-1 1 210 09:19 

12-2 195 01:34 13.5-8 715 05:38 15.5-2 1 235 09:34 

13-1 235 01:50 14-1 755 05:53 15.5-3 1 275 09:48 

13-2 260 02:05 14-2 780 06:07 15.5-4 1 300 10:03 

13-3 300 02:20 14-3 820 06:22 15.5-5 1 340 10:17 

13-4 325 02:36 14-4 845 06:37 15.5-6 1 365 10:31 

13-5 365 02:51 14-5 885 06:52 16-1 1 405 10:46 

13-6 390 03:06 14-6 910 07:07 16-2 1 430 11:00 

13-7 430 03:22 14-7 950 07:22 16-3 1 470 11:14 

13-8 455 03:37 14-8 975 07:37 16-4 1 495 11:29 

13.5-1 495 03:52 14.5-1 1 015 07:52 16-5 1 535 11:43 

13.5-2 520 04:07 14.5-2 1 040 08:06 16-6 1 560 11:57 
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При виконанні тесту ARIET не можна порушувати 

наступних вимог:  

 старт – тільки статичний (без розбігу), в протилежному 

випадку – попередження;  

 стартувати необхідно по сигналу, якщо раніше – 

попередження;  

 фінішувати до сигналу або з сигналом, якщо пізніше – 

попередження;  

 якщо арбітр не використовує приставний крок на дистанції 

12,5м – попередження; 

 проміжний сигнал є орієнтиром для арбітрів і попереджати за 

його недотримання –  не будуть; 

 два попередження і арбітр знімається з тесту; 

 якщо арбітр очевидно не добіг – він знімається з тесту;  

 повторна спроба для перескладання ARIET тесту під час 

поточного тесту FIFA – не надається [5; 6]. 

З багаторічної практики і власного досвіду можемо 

стверджувати, що непідготовленій людині виконати вимоги цього 

тесту буде вкрай складно. Приємно констатувати, що проведене 29 

січня 2022 року тестування фізичної підготовленості слухачів 

Школи футзального арбітра Львівщини засвідчило високий рівень 

показаних ними результатів (таблиця 2.). Цей факт дозволяє 

стверджувати, що фахівцями Школи футзального арбітра 

Львівщини, а серед них відомі арбітри національної категорії 

Андрій Лютий, Роман Проць, Юрій Щепанський та інші, за 

плечима яких понад чверть століття практичного арбітражу, 

приділяється значна увага фізичному вдосконаленню молодого 

покоління.  

Таблиця 2 

Результати тестування арбітрів Львівщини 29.01.2022р. 
№ Прізвище 

ім’я 

Ріст 

(см) 

Вага 

(кг) 

Спринт (с) 

2х20м 

CODA 

(с) 

ARIET Приміт

ка 

1.  Гера  

Роман 185 73 2.98 2.99 9.48 16-1 + 

2.  Герчук 

Микола 165 60 2.94 2.97 9.88 16-1 + 

3.  Козак  

Тарас 181 72 2.74 2.76 9.33 16-1 + 
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4.  Кузьмін 

Андрій 183 62 2.91 2.89 9.41 16-1 + 

5.  Лепак 

Богдан 185 67 2.96 2.96 9.90 16-1 + 

6.  Лизан 

Назарій 171 56 2.89 2.73 9.50 16-1 + 

7.  Проць 

Максим  178 76 2.99 2.98 10.00 15.5-6 + 

8.  Сітек  

Петро 173 62 2.97 2.99 9.41 16-1 + 

9.  Тиновець 

Богдан 196 86 2.98 2.93 9.95 15.5-4 + 

10.  Ткачук 

Юрій 173 68 2.75 2.90 9.76 15.5-5 + 

 

Висновки. Попри те, що теоретична і методична складові у 

підготовці молодих рефері є надзвичайно важливими, усі учасники 

футзальних змагань розуміють, що відмінна фізична 

підготовленість рефері є однією із вагомих передумов якісного 

арбітражу. Арбітри Львівщини, як і усі арбітри футзалу в світі, 

попри велику психологічну напруженість, намагаються побачити 

усі порушення і вірно їх зафіксувати. Для цього їм необхідно 

займати оптимальну позицію, на комфортній відстані від моменту 

та під вдалим кутом огляду події, а тому постійно швидко 

переміщатися різними способами і при цьому не заважати гравцям. 

Таким чином, високі вимоги до фізичної підготовленості 

футзальних арбітрів обумовлюють необхідність її тестування.  

Список використаних джерел 

1. Братусь В., Гримайло В. Футзал, як вид спорту в Україні. Київ: 

ТОВ «Вістка», 2021. 400 с. 

2. Кондрацька Г.Д., Проць Р.О., Веселовський А.П. Проблемні 

питання підготовки футзального арбітра. Фізична культура, спорт 

та здоров’я нації: зб. наук. пр. Вінниця: ТОВ «Твори», 2020. 

Вип. 9 (28).195-200. 

3. Петров В.Д., Абдула А.Б. Фізична підготовка футбольних 

арбітрів. Харків, 2007. 96 с.  



195 

 

4. Проць Р., Дуцяк О., Герчук М. Управління грою і виховне 

значення арбітра у футзалі. Шляхи розвитку рухової активності 

молоді України: мат. регіональної науково-практичної конференції 

(м. Дрогобич, 14 травня 2020 р.). Дрогобич: Посвіт, 2020. 28-33. 

5. Роман Проць, Людмила Проць, Тетяна Шуптар. Сучасні вимоги 

до фізичної підготовленості футзальних арбітрів. Шляхи розвитку 

рухової активності молоді України: матеріали ІІІ регіональної 

науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 15 квітня 2021 р.). 

Дрогобич: Посвіт, 2021. 83-88. 

6. Fitnesss Tests for Match Officials 2020. FIFA Approved Fitnesss 

Tests. Fitness test for futsal and beach soccer referees (men & women). 

https://resources.fifa.com/image/upload/fitness-tests-for-match-offici 

als-en-ver-2020.pdf?cloudid=fxfvp6qbo2lcgvjq5lvh 

 

 

  

https://resources.fifa.com/image/upload/fitness-tests-for-match-offici%20als-en-ver-2020.pdf?cloudid=fxfvp6qbo2lcgvjq5lvh
https://resources.fifa.com/image/upload/fitness-tests-for-match-offici%20als-en-ver-2020.pdf?cloudid=fxfvp6qbo2lcgvjq5lvh


196 

 

Твердохліб О.В. 

кандидат педагогічних наук, доцент 

Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОСОМАТИЧНИХ СИСТЕМ У 

ЯКОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ 

КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ КУЛЬТУРИ 

ЛЮДСТВА 

 

Анотація. Проведено комплексне дослідження історичних 

аспектів, базових принципів, змісту та структури 

психосоматичних систем різних культур, як виду фізичної 

культури, і проблем формування культури здоров’я різних груп 

населення засобами психосоматичних систем та підготовки 

майбутніх фахівців в освітній галузі залишилися по за увагою 

досліджень вітчизняних учених. 

Ключові слова. Психосоматичні системи, культура, 

здоров’я. 

Abstract. A comprehensive study of the historical aspects, basic 

principles, content and structure of psychosomatic systems of different 

cultures as a type of physical culture, and the problems of forming a 

health culture of different groups by means of psychosomatic systems 

and training future professionals in the field of education. 

Key words. Psychosomatic systems, culture, health. 

Актуальність дослідження. Формування здорової і 

всебічно розвиненої  особистості, яка адаптована до соціального, 

господарського і культурного життя суспільства у сьогоденні – 

пріоритетні напрями державної політики розвитку систем 

фізичного виховання і педагогічної освіти України, вихідні 

концептуальні положення яких ґрунтуються на основних 

положеннях Конституції України, Програми дій Уряду щодо 

реалізації Національної доктрини розвитку освіти України в ХХІ 

ст. на період 2011-2016 рр., Конституції ООН про сталий людський 

розвиток, як напрям дій на ХХІ століття, у яких підкреслена 

необхідність дотримання принципів відповідності педагогічної 

освіти потребам особи і суспільства.. 

Перспективними для вирішення проблеми формування культури 

здоров’я особистості є засоби давніх оздоровчих систем, які 
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нажаль не мають єдиного термінологічного визначення і 

кваліфікуються фахівцями освітньої галузі, як психофізичні засоби             

А. Цьось [6]; Є. Приступа [3] або нетрадиційні види фізичної 

культури С. Бондарь, В. Смирнова [4]; О. Твердохліб [1];               

К. Крапівіна, О. Мусієнко [1]; а фахівцями медичної галузі, як 

психосоматичні А. Наприенко, К. Петров [2]; які мають релігійно-

культове походження Zeigler F. [5] та ін.. Їх надбання дійшли до 

сьогодення у виді систем йоги, циган, даоської йоги, східних 

бойових мистецтв [6; 7] тощо. 

Частково проблему дослідження відображено в працях із 

досліджень спадку давніх національних систем психофізичного виховання 

України історичних часів і шляхів його запровадження у сучасні освітні,  

навчально-виховні і оздоровчі царини А. Цьось, Є. Приступа,             

В. Левків, В. Старков, Н. Деделюк, Т. Каляндрук, О. Притула,                   

В. Артикула, Ю. Коросько, М. Величкович, Л. Мартинюк,                

В. Завацький, О. Бичук [1].  

Таким чином значущими стає, пошуку дієвих і доступних 

для населення засобів формування культури здоров’я у 

відповідності зміни змісту педагогічної освіти 

Мета дослідження - полягає у вивченні історико-

теоретичних та методологічних засад формування культури 

здоров’я різних груп населення засобами психосоматичних систем. 

Результати дослідження. Дослідження психосоматичних 

систем доісторичних часів, як різновиду фізичної культури є 

відносно новою ланкою галузі педагогічної науки і її напрямку 

фізичної культури, про що свідчить незначна кількість наукових 

праць із цієї тематики у вітчизняній фаховій літературі. Окремі 

аспекти психосоматичних засобів і систем доісторичних часів 

побіжно висвітлені в історико-педагогічних працях із загальної 

історії фізичної культури Л. Кун [3]; історії фізичної культури 

Північного Причорномор’я в античний період і часів Київської 

Русі В. Старков [2]; історії українських бойових мистецтв  і 

козацтва, української національної фізичної культури, календарної 

обрядовості і фізичного виховання на території України з 

найдавніших часів до початку ХІХ ст. [1; 2; 3]. Дослідження з 

вітчизняної етнопедагогіки (Є. Приступа; В. Греченко; В. Лантух; 

Б.Трофим’як; М. Величкович, Л. Мартинюк; А. Цьось). 

Також можна зазначити, що кожний народ має свою 

систему психофізичного вдосконалення, і розглядаємо лише деякі 
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аспекти проблеми у певних часових межах і у ракурсі суто 

етнічних традицій систем виховання, фізичної культури, 

менталітету і способу життя, спадок доісторичних культур 

України, у тому числі трипільської археологічної культури (6-4 

тис. до н.е.), залишається по за межами досліджень. 

Сьогодні увага вчених приділяється різним аспектам 

(філософським, медико-біологічним, валеологічним, психологічним, 

педагогічним, культури мовлення та ін.) підготовки майбутніх 

учителів (В. Бобрицька, Ю. Бойчук, М. Гончаренко, Г. Воскобойнікова 

та ін.), фахівців з фізичного виховання (Б. Ананьєв, В. Андрущенко,  

І. Бех, С. Александрова, Н. Бабич, О. Гаврилюк, В. Полторацька,  

Н. Волкова, Н. Башавець, Г. Кондрацька та ін.) і фізичної реабілітації 

(Н. Бєлікова, Л. Волошко, А. Герцик, Є. Приступа, А. Вовканич,  

Л. Сущенко, О. Міхеєнко, Ю. Лянной та ін.). 

Відбувається пошук і обґрунтування форм та методів 

професійного викладання науки про здоров’я, шляхів опанування 

здоров’язбережувальними технологіями, але проблема формування 

культури здоров’я різних груп населення засобами психосоматичних 

систем у підготовці майбутніх фахівців в освітній галузі не була 

предметом системного й цілісного дослідження вітчизняних учених.  

Проведено комплексне дослідження історичних аспектів, 

базових принципів, змісту та структури психосоматичних систем 

різних культур, як виду фізичної культури, і проблем формування 

культури здоров’я різних груп населення засобами психосоматичних 

систем та підготовки майбутніх фахівців в освітній галузі 

залишилися по за увагою досліджень вітчизняних учених. 

Доцільність нашого дослідження визначається  необхідністю 

розв’язання суспільних проблем і подолання соціально-педагогічних 

суперечностей щодо досліджуваної проблеми, а саме: між наявним 

значним теоретичним доробком зарубіжних науковців і  накопиченим  

досвідом формування культури здоров’я населення засобами давніх 

психосоматичних систем та недостатнім вітчизняним науково-

методичним його забезпеченням для впровадження в освітню 

практику; між потребою суспільства у формуванні здорового 

покоління і недостатнім розвитком галузі фізичного виховання у 

напрямку наповненням дієвими засобами  давніх психосоматичних 

систем, у тому числі з культурної спадщини психосоматичних систем 

доісторичних часів України; між очікуваннями суспільства України на 

якісні зміни в системі освіти з фізичного виховання та наявністю 
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прогалин у системі інформації стосовно давніх психосоматичних 

систем різних культур, у тому числі доісторичних вітчизняних; між 

тенденцією інтеграції національної системи освіти до світового та 

європейського освітнього простору й потребою в збереженні надбань 

вітчизняних освітніх  і культурних традицій, зокрема у сфері розвитку 

здоров’я особистості; між потребою соціуму у сприянні росту 

національної свідомості населення і якісних змінах в системі історико-

патріотичного виховання різних груп населення України і 

недостатньою кількістю засобів фізичної культури національної 

спадщини, зокрема у системі фізичного виховання в освітніх закладах; 

між потребою у якісній підготовці фахівців оздоровчо-педагогічної 

галузі, що володіють основами різних здоров’язбережувальних 

психосоматичних систем та реальним станом сформованості наукових 

понять і основ їх підготовки в освітній сфері ВНЗ. 

Проведений комплексний критично-конструктивний аналіз 

і систематизація здобутків психосоматичних систем різних культур 

та їх історіографії, а також їх впровадження у сучасну систему 

освіти педагогічної галузі буде сприяти процесу її модернізації, 

збагаченню її історії, теорії і практики.  

Також визначення понятійного поля «психосоматична сис-

тема» і «психосоматична вправа» систем і вправ комплексної регуля-

ції загального стану організму людини засобами тілесної і психічної 

активності буде сприяти уніфікації їх понятійно-категоріального 

апарату. Впровадження психосоматичних систем різних культур, у 

тому числі і з національного спадку трипільської культури, у систему 

педагогічної освіти заповнить прогалини в історії педагогіки і фізич-

ної культури, збагатить теорію і практику фізкультурно-рекреаційних 

і реабілітаційних технологій, виховання та підготовки фахівців.  

Застосування біомеханічних, антропометричних, психічних і 

математичних методів дослідження буде сприяти визначенню 

технічних характеристик, класифікації і реконструкції психосома-

тичних вправ культур, писемні пам’ятки яких невідомі (трипільської 

культури), а у разі їх відповідності поданням артефактів споріднених, 

синхронних, попередніх, наступних та інших культур на базі аналогій, 

допустиме встановлення їх припустимого змістовного значення.  

Проведене нами дослідження розкриває психосоматичні 

системи, у тому числі і психосоматичні системи трипільської 

культури, що є вагомим складником, як фізичної культури так і 

загальної культури людства. Завдяки  систематизації понятійної 
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бази і уніфікації понять «психосоматична система» і  «психо-

соматична вправа», залучення методів різних галузей науки, 

зокрема біологічних для реконструкції психосоматичної системи 

трипільської культури, писемні пам’ятки якої ще невідомі, сприяло 

створенню ефективної моделі формування культури здоров’я 

людини на базі психосоматичних систем різних культур. 

Основою дослідження є обґрунтована періодизація розвитку 

психосоматичних систем, яка дозволяє досягти динамічності й 

вичерпності розкриття означеної проблеми. Вивчення теоретичних 

засад і досвіду реалізації питань формування культури здоров’я 

елементами психосоматичних систем давніх культур, у тому числі і 

доісторичного періоду, забезпечує цілісність їх розгортання в логіко-

проблемній послідовності й уможливлює визначення напрямів 

упровадження в сучасний освітній процес в Україні. 

Висновки. Доведено, що застосування  технологій психо-

соматичних систем в сукупності з філософськими, психолого-

педагогічними, медико-біологічними, історичними знаннями мають 

позитивний вплив на формування культури здоров’я людини. 
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РОЗВИТОК ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ У ШКІЛЬНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ 

 

Анотація. Стаття присвячена популяризації 

легкоатлетичних вправ під час занять фізичною культурою і 

спортом дітей. Саме шкільне середовище є оптимальним для 

використання легкоатлетичних вправ для розвитку швидкості. 

Розвиток швидкості за принципом послідовності і безперервності 

послужить формуванню у школярів подальшої мотивації до 

занять фізичними вправами, сформує позитивні риси характеру, а 

саме цілеспрямованість, впевненість. 

Ключові слова: легка атлетика, фізична культура, 

швидкість, здібності, учні. 

Abstract. The article is devoted to the promotion of athletics 

during children's physical culture and sports. The school environment 

itself is optimal for the use of athletic exercises for rapid development. 

The development of speed on the principle of society and continuity will 

serve to form in students further motivation to exercise, will form 

positive character traits, namely purposefulness, confidence. 

Key words: athletics, physical culture, speed, abilities, students. 

Актуальність дослідження. Процес фізичного виховання 

полягає у формуванні рухової активності людини. І цей процес 

поступово відбувається в закладах освіти, де одним із завдань є 

мотивація, зацікавлення дітей до урочних і позаурочних занять 

фізичними вправами. 

Більшість дослідників вважають, що освітній процес з 

фізичного виховання планується за принципами послідовності і 
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безперервності, який повинен містити в собі систематичну і 

цілеспрямовану діяльність на формування фізичної готовності 

особистості учня до продуктивного навчання та подальшої 

трудової діяльності [1; 4]. 

На кожній сходинці шкільної освіти фізична культура 

послідовно збагачується новим змістом і відношеннями, набуває 

нових якісних відтінків, зберігаючи основні елементи цілісного 

підходу до формування здорового і активного учня. В той же час 

дотримується педагогічного принципу поступовості розвитку і 

становлення фізичної культури особистості. 

Мета легкої атлетики як виду спорту, фізичної вправи 

поступово безперервно формувати рухову активність учня, його 

риси характеру, мобільність і активність, здатність бути впевненим 

у власних діях та вчинках. 

Мета дослідження - вплив легкої атлетики на фізичний 

розвиток учнів у шкільному середовищі. 

Результати дослідження. Легка атлетика містить доступні 

для виконання фізичні вправи. Однак для визначення впливу 

легкої атлетики на фізичний розвиток учнів у шкільному 

середовищі необхідно знати вікові та статеві особливості дітей, а 

також методику формування рівнів їх фізичної готовності. 

Відтак, вікові і статеві особливості розвитку швидкісних 

здібностей в учнів розвиваються таким чином: швидкісний час 

рухової реакції кисті рук розвиваються у 9-11-річному і віці стають 

близькими до показників дорослих, а у 13-14 років у школярів 

розвивається швидкість рухів у плечах, стегнах, гомілці і стопах. 

Розвиток швидкості у дітей відбувається нерівномірно. Значний 

розвиток швидкості відбувається у дітей 7-9 років. У 10-11 років 

річний приріст частоти руху деякою мірою знижується, у 12- 13 

років знову збільшується, в 14-16-річних приріст сповільнюється і 

є незначним в 16 років. У віці 7-10 років у хлопчиків темп руху 

вищий, ніж у дівчаток, а у віці 13-14 років вищий у дівчат. На 

уроках легкої атлетики конкретизуються вправи для розвитку 

швидкості, пов’язаних з програмними вимогами по виконанню 

основних загальнодоступних нормативів у швидкісних і 

швидкісно-силових вправах (біг на короткі дистанції, стрибки, 

метання). 

Провідною фізичною якістю яку формують легкоатлетичні 

вправи є швидкість. Форми швидкості пов’язані з рівнем фізичної 
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підготовки людини і не виявляють суттєвої кореляції зі швидкістю 

рухів чи пересувань дитини, які вимагають від неї м’язових 

напружень. Швидкість у всіх специфічних формах її прояву 

визначається переважно двома факторами: оперативністю 

організації і регуляції нейромоторного механізму і оперативністю 

мобілізації рухового складу дії. 

Перший характеризується яскраво вираженою індивідуаль-

ністю, зумовленою генотипом, і вдосконалюється дуже незначною 

мірою.  

Другий піддається тренуванню і є основним резервом у 

розвитку швидкості.  

Більшість легкоатлетичних вправ впливають на розвиток 

швидкості учнів (біг, стрибки, метання) і характеризують моторну 

функцію людини. Швидкість, як фізична якість допомагає 

розв’язати будь-яке завдання за короткий проміжок часу. Для 

бігунів на короткі дистанції певне значення має така форма вияву 

швидкості, як латентний період рухової реакції. Час простої реакції 

залежить від інтенсивності подразника, його сенсорної 

модальності, тривалості дії, площі, яка підлягає впливові, 

місцезнаходженні точки прикладання подразника, інтервалові 

відпочинку між послідовними подразниками та інших умов. 

Скорочення цілісного часу рухової реакції в результаті тренування 

проходить, головним чином, за рахунок її моторної щільності. Час 

простої рухової реакції може змінюватись і служити 

інформативним показником для спостереження і вивчення умов 

формування оптимального етапу рухових навиків під впливом 

тренувальних навантажень, які їм задаються, і їх динаміки. 

Сенситивні періоди (в шкільному віці це 7-9, 9-11 років) 

сприяють розвитку швидкісних якостей в учнів. Разом із тим 

недостатній рівень розвитку сили і витривалості обмежують мож-

ливості дітей виконувати елементи вправи за однаковий проміжок 

часу, який пов’язаний з переміщенням всього тіла у просторі. 

Основне завдання легкоатлетичних вправ на уроках з 

фізичної культури – це розвиток швидкісних здібностей учнів, яке 

полягає у зменшенні часу простої рухової реакції, підвищенні 

швидкості виконання рухів окремими ділянками тіла, а також 

підвищенні швидкісних здібностей для виконання конкретних 

рухових дій.  

Такі легкоатлетичні вправи (рух по сигналу або свистку, 
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переміщення по сигналу, виконання дотичних рухів за сигналом) 

формують швидкісну реакцію на сигнал чи зміну оточуючої 

ситуації, що раптово з’являється. Такі вправи формують у дітей 

здатність приймати рішення за короткий проміжок часу та 

впевненість у власних вчинках. У молодших класах швидке 

реагування формується завдяки іграм і різним завданням. 

Методичною особливістю виконання цих вправ є 

зосередження реакції учнів, не на чекання сигналу до дії, а на 

миттєву відповідь на дію.  

Також для розвитку швидкості використовуємо методичні 

прийоми на скорочення часу реагування під час виконання вправ 

на швидкість і реагування в полегшених умовах (наприклад, 

стартових положень), використання тісного зв’язку між 

швидкісною реакцією і здібністю розрізнити мікро інтервали часу. 

Використання цього прийому у виконанні завдань із самооцінкою 

часу реагування і миттєвим співставленням його з об’єктивними 

результатами.  

В результаті проведеного дослідження було підібрано 

засоби легкої атлетики з відносно простою структурою (біг з 

високим підніманням стегна, біг з-закиданням гомілки назад), 

спрямованими на підвищення частоти рухів. Це також різні 

стрибкові вправи, рухи руками і ногами. 

Пропонуємо використовувати метод повторного виконання 

вправ із максимальною і субмаксимальною інтенсивністю: 

тривалість виконання вправ зумовлюється здібністю виконувати 

вправи без зниження швидкості, що обмежується 3-6-секундним 

періодом; інтервали відпочинку повинні забезпечити відновлення 

оперативної працездатності до рівня, який дозволяє виконувати дії 

у наступному намаганні без зниження швидкісних параметрів, 

складають 2-3 хв.; кількість повторень не більше 4-5 разів у 

початкових класах зумовлюється здібністю повторно відтворити 

рухи без зниження швидкісних параметрів. 

Також пропонуємо використовувати методи суворо 

регламентованих вправ у процесі розвитку швидкісних здібностей 

учнів середнього і старшого шкільного віку. Зазначимо, що ігровий 

метод також забезпечує розвиток швидкості учнів в шкільному 

середовищі. 

При підборі ігор і використанні елементів на уроці фізичної 

культури слід враховувати спрямованість застосування гри, 
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відповідність віковим особливостям фізичного розвитку, 

інтенсивність і довготривалість гри, загальне навантаження. У ролі 

засобів для розвитку швидкісних здібностей можна використати 

вправи з великим м'ячем, вправи з малим м'ячем, метання малого 

м'яча на дальність, різні види стрибків, завдання з бігом. (про ці 

вправи докладно описано у відповідних розділах навчання видам 

легкої атлетики). Особливо значне місце на уроках відводиться 

рухливим іграм.  

Закономірності розвитку школярів і особливості розвитку 

швидкісних здібностей дозволяють розширити коло застосування 

методів і засобів для підвищення швидкості руху під час 

використання бігових вправ, ефективності відштовхування у 

стрибках, швидкості переміщення снарядів у метанні. У 

середньому шкільному віці все більше значення для підвищення 

швидкості руху має розвиток швидкісно-силових здібностей. Для 

підвищення швидкості в бігу на короткі дистанції 

застосовуюються бігові вправи і завдання, які назагал впливають, 

формування позитивних рис характеру учнів: наполегливість і 

цілеспрямованість. 

У віці 11-12 років можливе формування внутрішньої 

гармонії, зменшення часу швидкісної реакції учнів. Удосконалення 

техніки бігу має тісний зв'язок з результатом. У середніх класах 

використовуємо метод поглибленого вивчення вправ. Прикладом 

вправ є біг у гору, розгін амортизатором, біг з примусовою тягою, 

метання полегшених приладів та ін. Прикладом застосування цього 

методу є біг у гору, біг, переборюючи опір партнера. Підвищення 

швидкості руху сприяє застосуванню варіативного методу, який 

міститься в створенні ефекту контрасту м’язових почуттів при 

використанні вправ на змаганнях, які чергуються (полегшених, 

нормальних, незначно утруднених). Способи варіювання 

виконання вправ можуть бути різні. Відмінність регламентації 

бігових вправ полягає в інтервалах їх виконання і відпочинку. 

У школярів підвищення швидкості рухових дій проходить в 

основному за рахунок більш досконалої біодинаміки локомоцій 

людини. 

Висновки. Легкоатлетичні вправи мають позитивний 

вплив на розвиток швидкості і за принципом динамічного 

співвідношення формують фізичну готовність дітей до розв’зання 

життєво важливих проблем.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО 

САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ 

 

Анотація. У статті розглянуто проблему вивчення готов-

ності студентів до самостійних занять фізичними вправами. 

Представлено результати анкетування щодо рівня готовності 

студентів до самостійних занять фізичними вправами на основі 

когнітивного, практичного критеріїв. Виявлені тенденції вказують на 

необхідність посилення теоретичної підготовленості студентів як 

передумови ефективності самостійних занять фізичними вправами. 

Ключові слова: студенти, готовність, самостійні заняття. 

Abstract. The article considers the problem of studying the 

readiness of students for independent physical exercises. There are 

presented the results of the questionnaire on the level of readiness of 

students for independent physical exercises on the basis of cognitive, 

practical criteria. The identified trends indicate the need to strengthen 

the theoretical readiness of students as a prerequisite for the 

effectiveness of independent physical exercises. 

Key words: students, readiness, independent exercises. 

Актуальність дослідження. Сучасні умови життя ставлять 

високі вимоги не лише до професійного рівня, але й особистісного, в 

тому числі й рівня фізичного розвитку майбутнього фахівця. Тому 

формування всебічно розвиненої особистості, яка на високому рівні 

володіє ключовими професійними та здоров’язбережувальними 

компетентностями вважається одним із основних завдань системи 

вищої освіти України [1; 3]. 

Згідно відомих рекомендацій Всесвітньої організації 

охорони здоров’я щоденні заняття помірної та високої 
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інтенсивності тривалістю 60 хвилин можуть бути запорукою 

підтримання здоров’я на належному рівні. Для задоволення потреб 

студентів у відповідному рівні рухової активності в провідних 

закладах вищої освіти світу застосовуються різноманітні форми та 

програми організації занять фізичними вправами, працюють 

спортивні клуби, рекреаційні центри, спеціальні курси. 

Талановитим спортсменам надають спеціальні знижки з оплати за 

навчання і призначають спеціальні стипендії. Такий підхід сприяє 

популяризації занять фізичними вправами серед студентської 

молоді, сприяє веденню здорового способу життя. 

Натомість, незважаючи на інтеграційні процеси нашої 

держави до світової спільноти, система фізичного виховання 

студентів в Україні на сучасному етапі продовжує перебувати у 

кризовому стані. Вітчизняні науковці (С.О. Сичов, О.К. Сиротин-

ська, 2013; А.В. Цьось, О.Є. Котов, В.Я. Ковальчук, 2009) вказують, 

що система фізичного виховання у закладах вищої освіти не тільки 

неспроможна цілковито забезпечити потребу студентів у русі та 

збереженні здоров‘я, але й не приділяє належної уваги до 

формування у майбутніх фахівців спеціальних компетенцій щодо 

самостійних занять фізичними вправами [7; 8]. Свідченням такого 

стану можуть бути результати щорічного оцінювання фізичної 

підготовленості серед студентської молоді України, яке проводиться 

щорічно відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 

грудня 2015 року №1045 «Про затвердження Порядку проведення 

щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 

України». Так за результатами вказаного оцінювання встановлено, 

що у 2018/2019 н.р. у 77,4% зафіксовано недостатній рівень фізичної 

підготовленості, з яких 52,9% здобувачів за станом здоров’я взагалі 

не було допущено до тестування [6]. 

Одним із базових понять і компетентностей нової 

парадигми освіти повинно стати уміння вчитися [10]. Вказана 

компетентність набула ще більшого значення у контексті 

сучасних викликів, які постали перед світовою спільнотою, і 

освітою зокрема, у зв’язку з пандемією Covid-19. Проблема 

вивчення особливостей організації освітнього процесу у ЗВО в 

умовах карантину з використанням технологій дистанційного 

навчання уже була предметом нашого дослідження [9]. 

Варто також наголосити, що у зв’язку із карантинними 

обмеженнями, спричиненими поширенням гострої респіраторної 



209 

 

хвороби Covid-19, з початку 2020 року рівень рухової активності 

усіх верств населення, у тому й студентської молоді зазнав 

суттєвого зменшення. Вважаємо це ще одним чинником 

негативного впливу як на рівень фізичної підготовленості 

студентської молоді так і на рівень їхнього здоров’я загалом. 

Вказані тенденції актуалізують проблему пошуку нових та 

удосконалення традиційних підходів спрямованих на збільшення 

рівня рухової активності, а відтак – і здоров’я молодого 

покоління. Свідченням цього може бути затвердження наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15.02.2021 р. № 193. 

«Рекомендацій щодо стратегічного розвитку фізичного виховання 

та спорту серед студентської молоді» – документу, який окреслює 

головні завдання і шляхи їх вирішення у розбудові сучасної 

системи фізичного виховання студентів. 

Одним із перспективних напрямів вирішення зазначеної 

проблеми вважаємо повноцінне і ефективне використання 

потенціалу самостійних занять фізичними вправами. Саме 

розробка методичних рекомендацій щодо самостійних занять з 

фізичного виховання в домашніх умовах визначається одним із 

основних завдань держави у напрямі вдосконалення науково-

методичного забезпечення [6].  

У вітчизняній науці відома ціла низка досліджень, які 

стосуються проблеми підготовки студентської молоді до фізичного 

самовдосконалення, виховання звички і потреби студентів у 

самостійній фізкультурно-оздоровчій діяльності, організації 

самостійної роботи студентів у процесі фізичного виховання у 

закладах вищої освіти України [1; 5; 7]. Однак, проблема 

формування знань, умінь та навичок у студентів, спрямованих на 

організацію і проведення самостійних занять фізичними вправами 

ще не знайшла свого цілковитого вирішення. Відтак вважаємо тему 

дослідження актуальною і своєчасною. 

Мета дослідження - полягає у вивченні ступеня готовності 

студентів до самостійних занять фізичними вправами. 

Результати дослідження. Дослідження проведено з 

використанням теоретичних і емпіричних методів. Емпіричну базу 

дослідження склали результати опитування студентів Дрогобиць-

кого державного педагогічного університету імені Івана Франка, 

проведеного наприкінці 2021 року. В анкетуванні взяли участь 

студенти 1-2 курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 
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Анкетуванням охоплено 241 студент. Опитування проводилося 

шляхом анонімного анкетування з використанням додатку Google 

Forms. Отримані результати аналізувалися за допомогою методів 

математичної статистики. 

Для визначення ступеня готовності студентів до 

самостійних занять фізичними вправами М.І. Матвієнко [4] 

розроблено відповідні критерії, які розподілено за чотирма 

групами: мотиваційно-потребнісний, когнітивний, практичний, 

оцінно-рефлексивний. Так, мотиваційно-потребнісний критерій 

визначає наявність і стійкість сукупності мотивів і потреб молоді у 

фізичному самовдосконаленні. Нами вже досліджувалися цінності 

та мотиви здоров’язбережувальної діяльності студентів, в тому 

числі стосовно самостійних занять фізичними вправами [2]. 

В даному дослідженні важливо було вивчити готовність 

студентів до самостійних занять фізичними вправами відносно інших 

критеріїв – когнітивного, практичного. Як зазначає М.І. Матвієнко, 

когнітивний критерій враховує глибину і системність теоретичних 

знань в галузі анатомії, фізіології, гігієни, валеології, теорії і методики 

фізичного виховання, вимог педагогічної професії до рухових та психо-

фізіологічних показників розвитку організму студентів та особливостей 

їх удосконалення засобами фізичної культури. Відокремлення практич-

ного критерію зумовлене необхідністю врахування методичних умінь 

самостійного планування, адекватного добору, дозування і регулюван-

ня фізичних навантажень різної спрямованості та практичних навичок 

організації різних форм занять фізичними вправами. Оцінно-рефлек-

сивний критерій визначає здатність до аналізу і адекватної самооцінки 

результату власної самостійної діяльності, наявність елементарних 

навичок самоконтролю впливу фізичних навантажень на організм, 

оцінки динаміки показників фізичного стану і підготовленості [4]. 

За результатами проведеного опитування встановлено, що у 

позанавчальний час самостійно займається фізичними вправами 

більшість студентів – 72,3%. Водночас, роблять це систематично лише 

26,1% респондентів, 28,7% опитаних студентів практикують самостійні 

заняття фізичними вправа періодично, а 17,5% – вкрай рідко. 

Серед самостійних форм, в яких здійснюють самостійні 

заняття фізичними вправами переважають популярні та 

традиційні: ранкова гігієнічна гімнастика (16,3%), самостійні 

тренувальні заняття (21,4%), спортивні ігри за місцем проживання 
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(36,2%), оздоровчий біг (8,6%), їзда на велосипеді (7,3%) та інші 

види занять (10,2). 

Предметом нашого інтересу також було вивчення вагомості 

чинників, які, на думку студентів, заважають їм успішно самостій-

но займатися фізичними вправами у позанавчальний час (рис. 1).  

Як бачимо, найбільш вагомим чинником, який перешкоджає 

студентам самостійно займатися фізичними вправами є відсутність 

належної мотивації – 21,2% (рис. 1). Основною перепоною для 

самостійних занять 18,5% респондентів є недостатній рівень 

теоретичних знань, в той же час як для 17,2% це відсутність успіху. 

Низький рівень сформованих навичок вважає ключовим фактором 

негативного впливу 16,2% опитаних, а 13,4% – вказує на відсутність 

умов і можливостей. Особливості емоційно-вольової сфери, зокрема, 

лінощі заважають самостійним заняттям для 12,3% студентів. 

Очевидно, що серед причин відсутності успіху, а відтак і бажання 

займатися самостійно можуть бути усі перелічені вище фактори. 

 
 Рис.1. Чинники, які студенти вважають основними 

перешкодами для їхніх самостійних занять фізичними вправами 

В рамках проведеного дослідження вивчалося питання, як 

оцінюють студенти рівень своїх знань самостійно добирати фізичні 

вправи для занять різної спрямованості. Як показало опитування, 

лише 26,3% студентів впевнені, що уміють самостійно підбирати і 

12,3%

17,2%

16,2%18,5%

21,2%
13,4%

1,2%

лінощі

відсутність успіху
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недостатньо знань

відсутність мотивації

відсутність умов і можливостей

інше
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використовувати фізичні вправи для занять певного спрямування. 

Водночас, 22,4% респондентів визнали, що таких умінь не мають 

взагалі. При цьому переважна більшість опитаних – 51,3% здобувачів 

вищої освіти висловили сумнів, чи їхні знання і уміння щодо вибору 

фізичних вправ для занять різного спрямування є достатніми, а вибір 

правильним. Такий розподіл засвідчує актуальність проблеми  

Важливе значення для досягнення позитивного результату 

будь-яких занять фізичними вправами, у тому числі й самостійних 

занять студентів, має відповідність дозування загальноприйнятим 

методичним рекомендаціям. Природно, що вивчення думок студентів 

щодо самооцінки їхніх знань про особливості дозування фізичними 

вправами було предметом нашого наукового інтересу. Результати 

проведеного опитування засвідчили низький рівень знань студентів з 

проблеми дозування фізичних вправ під час занять різного 

спрямування (рис. 2). Зважаючи на те, що представлені результати є 

самооцінкою студентів, а не експертною оцінкою фахівців, 

припускаємо, що об’єктивно рівень відповідних знань є ще нижчим. 

 
Рис. 2. Результати самооцінки студентів знань щодо 

особливостей дозування фізичних вправ для занять різного 

спрямування 

 

Як бачимо із результатів опитування, загалом належним 

рівнем знань студентів щодо особливостей дозування фізичних 

вправ для занять різного спрямування володіє приблизно половина 

студентів. Водночас, на нашу думку, високим є відсоток студентів, 

які визнали, що взагалі не володіють знаннями з проблематики 

дозування фізичних вправ – 19,2%.  

Висновки. Результати проведеного нами опитування 

засвідчують актуальність проблеми цілеспрямованого формування 

у студентів теоретичних знань та практичних умінь і навичок як 
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дещо знаю
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ефективного критерію готовності до організації і проведення 

самостійних занять фізичними вправами. 
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ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНИХ ОСНОВ 

ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Анотація. Мотивація є однією з найбільш складних і, 

разом з тим, що заслуговують на особливу увагу проблем, оскільки 

її вивчення безпосередньо пов’язане з пошуком джерел діяльності 

людини, тих спонукальних сил, завдяки яким здійснюється будь-яка 

діяльність, визначається спрямованість поведінки людини. Однією 

із найскладніших структур особистості є мотивування. Оскільки 

мотив завжди розглядався як основа діяльності, його формуванню 

присвячували свої дослідження практично всі науковці. У 

дослідженнях формування мотивів розглядається як основа 

самоорганізації особистості. 

Ключові слова: педагогічні технології, мотиваційні основи, 

фізична культура, мотивація спортивної діяльності, мотивація, 

особистісна структура мотивування. 

Abstract.Motivation is one of the most complex and, at the same 

time, deserves special attention, because its study is directly related to 

the search for sources of human activity, the motivating forces through 

which any activity is determined, the direction of human behavior. One 

of the most difficult personality structures is motivation. Since the motif 

hasal was been considered was the basis of activity, almo stall scientists 

have devoted their research to its formation. In research, the formation 
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of motives is seen as the basis of self-organization of the individual. 

Key words: рedagogical technologies, motivation al bases, 

physical culture, motivation of sports activity, motivation, personal 

structure of motivation. 

Актуальність дослідження. Розглянемо одну з 

педагогічних технологій, яка об’єднала основні позиції, 

представлені в теоретичному описі технологій: їхню 

проблематику, постановку цілей, вибір принципів, засоби 

моделювання змісту та створення умов гуманістичного виховання. 

Це технологія розвитку мотиваційних основ самоорганізації 

особистості студента у процесі фізичного виховання.  

Головним чинником становлення основ самоорганізації тут 

виступає розробка педагогічних умов, які створюють сприятливе 

середовище для ціннісного потенціалу особистісних структур 

свідомості студентів. Як пріоритетну розглядалася особистісна 

структура мотивування, що визначає ефективність запитання 

сенсотворчої основи самоорганізації фізичної культури свідомості. 

Мета дослідження - описати технологію розвитку 

мотиваційних основ до занять фізичної культури. 

Результати дослідження. Самоорганізація – найгуманніший 

засіб становлення суб’єктності. Але використовувані практичні 

технології фізичного виховання спрямовані на цінності зовні 

принесених способів формування необхідних організму якостей: 

стійкості, витривалості, здатність до опору різним фізичним 

навантаженням, вольових зусиль, рухових якостей тощо, без 

співвіднесення зовнішнього педагогічного впливу із внутрішніми, 

ціннісними основами свідомості студента. Таке протиріччя знімає 

можливість смислової самоорганізації особистості процесі фізичного 

виховання, як із найбільш значних гуманістичних параметрів. 

Фізична культура свідомості – це первинна та невід’ємна 

частина загальної культури свідомості. Її первинність визначається 

початковою присутністю у людській свідомості потреб 

використовувати фізичну силу як збереження життя, так захисту 

менш сильних. Саме вона визначає наявність вихованих 

культурою, моральних та цивілізованих відносин між людьми. 

В основі технології – управління педагогічним впливом на 

позитивну мотивацію за допомогою створення умов, що 

потребують її діяльності як особистісної структури, яка 

опосередковано впливає на фізичну культуру свідомості. 
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У зв’язку з цим, проблема фізичного виховання 

перетворюється на площину наукового обґрунтування, розвитку та 

становлення якісно нових, тонших і гнучких відносин спілкування 

між педагогом і студентом. 

Визначення цілей. Взаємно вироблена мета забезпечує 

задоволення обох сторін зовнішніх впливів (педагогічних вимог 

педагога) та внутрішніх джерел самоорганізації (особистісних 

структур свідомості студента). У зв’язку з цим, розвиток творчості 

у дуже специфічних видах відносин, що виникають у процесі 

створення особистісно-орієнтованої ситуації на занятті 

фізкультури між педагогом та студентами, розглядається як 

можливість для культурної зміни мотивацій. 

Загальна мета – це виховання творчої особистості, що 

визначається особливою атмосферою спілкування, що виникає у 

процесі оволодіння студентами різними видами спортивної 

діяльності. У процесі занять з фізичної культури запитання 

творчого потенціалу відбувається не часто. Зазвичай педагоги 

посилаються на необхідність навчити виконувати вправи, де 

творчий елемент просто недоречний. 

Проте творчість потрібна в ігрових видах спорту, найбільш 

привабливих для студентів. Зазвичай немає звернення педагога до 

аспекту фізичної культури свідомості. Зокрема, він полягає в 

наявності задатків цивілізованого розуміння особистістю багатьох 

переваг, якими володіє фізично розвинена і сильна людина по 

відношенню до інших людей. 

Визначення принципів, що містять орієнтири для побудови 

технології: 

- принцип особистісної діяльності – орієнтація на 

діяльність особистісних структур свідомості, найбільш значущих у 

контексті поставленої мети (мотивування, цивілізована 

автономність, сенсотворчість); 

 - принципи суб’єктного контролю, самореалізації у твор-

чості, відкритості навчально-виховної інформації, діалогічності, 

моральності комунікації, неявної педагогічної етнокультури. 

Вибір умов: 

а) для запитання ціннісно-смислового компонента 

свідомості – зміна мовних стратегій, звернення до моральної 

характеристики автора інформації про спортивні ідеали, створення 

ситуацій вибору на основі пропозиції альтернатив тощо; 
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б) для запитання ціннісно-емоційного компонента 

свідомості – доповнення інтуїцією нестачі об’єктивної інформації, 

прийняття рішень у процесі обговорення тієї чи іншої проблеми, 

облік впливу педагогічного рішення на настрій учнів, заохочення 

та розвиток «малих талантів» тощо. 

Розвинений самоконтроль – це опорна точка у розвитку 

решти компонентів мотивації досягнення високого рівня фізичної 

культури свідомості студентів. Опосередковано самоконтроль 

проявляється у особистісної структурі свідомості – мотивуванні, 

визначаючи діяльність всіх інших особистісних структур. 

Створення середовища спілкування, яке підтримує самоврядування 

особистості, стає можливим при зверненні до технології 

ненасильницької комунікації. Набуттю особистісного сенсу що 

міститься у спілкуванні, інформації у процесі взаємодії із нею 

особистості сприяє створення ситуацій спільного творчого пошуку, 

коли учасники освітнього процесу об’єднуються у єдину 

структуру. Такі ситуації проглядаються під час занять. Як зміст для 

їх побудови використовувалися ціннісно-смислові та ціннісно-

емоційні компоненти педагогічних умов, розгорнуті в конкретні 

прийоми надання педагогічної підтримки для набуття студентами 

нового досвіду спілкування. 

З організаційного боку технологія представлена етапами 

діяльності педагога з метою надання допомоги студентам у 

вирішенні проблем: діагностичний, пошуковий, договірний, 

діяльнісний, рефлексивний. Дані етапи, наповнені новим змістом 

(перетвореними на прийоми педагогічними умовами формування 

основ самоорганізації), є цілісним орієнтовним алгоритмом. 

Діагностичний – виявлення та фіксація факту, сигналу 

проблемності: відсутність орієнтації, наявність труднощів, 

недостатність здібностей та якостей, зовнішні перешкоди.  

Завдання педагога на цьому етапі: допомогти студенту 

сформулювати самому проблему, тобто озвучити її. Важливість 

цього завдання ґрунтується на даних психолого-педагогічних 

досліджень, які встановили, що самостійна вербалізація (словесне 

оформлення) постановки проблеми студентом забезпечує 

успішніше її вирішення порівняно з тими випадками, коли педагог 

за студента формулює його проблему. Важливо отримати згоду 

студента на допомогу та підтримку у цій ситуації. 

Для діагностики фізичних ідеалів використовується прийом 
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сенсорного включеного прикладу: одночасно з поясненням 

порядку виконання нових вправ вводяться словесні ілюстрації, що 

пов’язують той чи інший рух з відомим студентам фільмом. При 

цьому вводиться тільки назва фільму, звернення до учнів з 

проханням розгорнути епізод, що описується. 

Основна увага при промовлянні ними змісту епізоду 

звертається на виключення жаргонізмів та особливо різких, грубих 

виразів. Надалі цей прийом посилюється залежно від складності 

наступних етапів запровадженням нових ціннісно-смислових та 

ціннісно-емоційних структур. 

Пошуковий – організація спільного з студентом пошуку 

причин виникнення проблеми, можливих наслідків її збереження 

(чи подолання); погляд на ситуацію з боку, як «очима дитини», так 

і за допомогою синергетичного принципу «виходу у сторонню 

позицію». Метою пошукового етапу є надання підтримки та 

прийняття студентом на себе відповідальності за виникнення та 

вирішення проблеми з використанням даних діагностичного етапу 

(визначення фокусу самоконтролю); допомогу у виявленні 

пов’язаних із проблемою фактів та обставин, причин, що призвели 

до утруднення. 

Пошуковий етап передбачає підтримку у визначенні мети 

майбутнього вибору – по ходу виявлення фактів та причин 

з’являються попередні «робочі» висновки та способи досягнення 

мети як виходу з проблеми. 

Завдання педагога – підтримати студента у будь-якому 

виборі та висловити готовність допомогти у будь-якому випадку. 

Договірний – проектування дій педагога та студента (поділ 

функцій та відповідальності щодо вирішення проблеми, наприклад 

– прийом уточнення сутності та сенсу, привабливих зразків 

фізичної розвиненості). Відповідно до алгоритму педагогічної 

підтримки, цей прийом розвиває позиції пошукового етапу у 

напрямі вирішення проблеми ціннісного вибору, у розподілі дій на 

добровільній основі. Орієнтація на здатність студента самостійно 

долати проблеми, відкриває шлях до проектування своїх дій. 

Бажання студента самостійно робити зусилля на вирішення своєї 

проблеми морального самовизначення є важливим результатом 

педагогічної роботи. 

Діяльнісний – для забезпечення успіху педагог повинен 

підтримувати студента морально-психологічно, і, якщо треба, 
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прямо захищати його інтереси та права перед однолітками, 

педагогами, якщо це пов’язано із забезпеченням безпеки на шляху 

самостійної дії. Вирішення проблеми морального вибору вимагає 

залучення нових прикладів, що виступають у двох якостях: 

підтримки або «розхитування» обраної позиції. 

Прийом «розхитування» обраної позиції визначається 

внесенням в опис дій зразка для наслідування елементів неявних, 

найчастіше негативних характеристик, присутніх у поведінці 

«героїв». Студентам пропонувалося побудувати модель 

подальшого розвитку ситуації, де позначилися б наслідки їхніх дій, 

якби вони були на місці того чи іншого персонажа. Це необхідно 

для формування позиції стійкості чи відмови від обраного зразка. 

Рефлексивний – спільне з студентом обговорення успіхів та 

невдач попередніх етапів діяльності, констатація фактів 

розв’язності чи нерозв’язності проблеми для її пере 

формулювання, осмислення студентом та педагогом нових 

варіантів самовизначення. У ході рефлексії можуть відкритися 

невидимі раніше причини та обставини, що стоять на шляху 

передбачуваного самовизначення. 

Висновки. Наведена структура наближає педагога до 

розуміння і перетворення своєї ролі у наданні педагогічної 

підтримки розвитку ціннісно-смислової сфери свідомості студентів 

засобами заняття фізичної культури. Водночас вона наближає і 

старшокурсників до нового розуміння сенсу занять фізичною 

культурою не лише як засобу зміцнення здоров’я та розвитку 

фізичних можливостей, а й як засобу, що сприяє становленню 

морального здоров’я особистості. 

Мотивація спортивної діяльності визначається як 

внутрішніми, і зовнішніми чинниками, що змінюють своє значення 

протягом спортивної кар’єри. На початковому етапі (у новачків, 

спортсменів-початківців) причинами приходу в спорт (незалежно 

від виду діяльності, тобто виду спорту) можуть бути: 

прагнення до самовдосконалення (зміцнення здоров’я, поліпшення 

статури, розвиток фізичних та вольових якостей);прагнення 

самовираження і самоствердження;соціальні установки (мода на 

спорт, прагнення зберегти сімейні спортивні традиції, бажання 

бути готовим до праці та служби в армії);задоволення духовних та 

матеріальних потреб, (прагнення почуватися членом референтної 

спортивної команди або спортивного клубу, спілкуватися з 
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товаришами, отримувати нові враження від поїздок містами та 

країнами, бажання отримати матеріальні блага). 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Анотація. У статті проведено характеристику основних 

нормативно-правових документів, що підтверджують необхід-

ність удосконалення процесу підготовки майбутніх фахівців з 

фізичної культури та спорту до професійної діяльності, шляхом 

інноваційної спрямованості. 

Визначено сутність інноваційних технологій фізичного 

виховання, як виду педагогічних технологій. Основну увагу 

зосереджено на процесі формування готовності майбутнього 

вчителя до інноваційної діяльності. 

Ключові слова: вчитель фізичної культури, фахова підго-

товка, інновації, інноваційна діяльність, інноваційні технології. 

Abstract. The article describes the main legal documents that 

confirm the need to improve the process of training future professionals 

in physical culture and activities through innovation. 
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The essence of innovative types of technologies of physical 

education as pedagogical technologies is determined. The main 

attention is paid to the process of forming the training of future teachers 

for innovation. 

Key words: teacher of physical education, professional 

training, innovation, innovative activity,innovativ etechnologies. 

Актуальність дослідження. Проблема підготовки фахівців 

з фізичної культури і спорту до інноваційної діяльності зумовлена 

підвищенням вимог до педагогів, які на практиці можуть 

ефективно застосовувати новітні технології, мають позитивний 

уплив на результати навчання та виховання особистості учня чи 

студента. Сучасні технології,слід вважати складовими навчально-

виховного процесу а успішність їх застосування залежить від рівня 

компетентності зазначених фахівців. Тому, важливо говорити про 

сучасні наукові здобутки вчених з проблеми, що розглядається. 

У сучасній літературі знаходимо наукові дослідження, у 

яких розглядаються проблеми застосування інноваційних 

технологій та активних методів навчання фахівців, інноваційної 

підготовки та формування готовності майбутніх учителів до 

інноваційної діяльності під час навчання у вищих педагогічних 

навчальних закладах, розвитку інноваційної компетентності 

вчителів у процесі професійної, методичної і самоосвітньої 

діяльності, якості професійної підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури [2; 3; 4]. 

Мета дослідження - аналіз теоретичних аспектів 

підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту до 

інноваційної діяльності. 

Результати дослідження. Галузева концепція розвитку 

неперервної педагогічної освіти (Наказ Міністерства освіти і науки 

України від 14 серпня 2013 р. № 1176) передбачає необхідність 

модернізації навчальної діяльності вищих педагогічних навчальних 

закладів, що здійснюють підготовку педагогічних кадрів на основі 

інтеграції традиційних та новітніх технологій навчання та 

створення нових підручників, навчальних посібників і 

дидактичних засобів з метою упровадження інноваційних форм 

організації професійної підготовки фахівців. 

Метою Концепції розвитку освіти в Україні на період 2015-

2025 рр. - є підвищення якісного рівня освіти, її конкуренто-

спроможності, як умови інноваційного сталого розвитку 
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суспільства, економіки, кожного громадянина України. Реалізація 

пріоритетного напряму розвитку фізкультурної освіти на 

сучасному етапі пов’язана з вирішенням наступних завдань, 

модернізація системи управління фізкультурної освіти на засадах 

інноваційних стратегій та якості професійної підготовки майбутніх 

фахівців фізичної культури. 

У процесі досліджуваної проблеми виокремимо умови 

реалізації завдань сучасної системи професійної підготовки 

вчителя фізичної культури: 

– наукове обґрунтування змісту діагностичних методик, 

оцінки якості підготовки і перепідготовки спеціалістів галузі; 

– пошук оптимальних освітніх програм для навчальних 

закладів різних рівнів акредитації; 

– розробка прогресивних технологій навчання та методик їх 

упровадження; 

– розробка науково-методичних рекомендацій оцінки й 

самооцінки результатів роботи педагогів; 

– прогнозування розвитку навчально-виховних, спортивних 

закладів відповідно до акредитаційно-ліцензійних вимог регіону [1]. 

Як наголошує В. Мартиненко [3], «фахівець з фізичної 

культури і спорту нової формації повинен знати: зміст 

інноваційних технологій у галузі фізичної культури і спорту; 

форми, методи і принципи організації інноваційного навчання; 

медико-біологічні, психолого-педагогічні, соціокультурні основи 

інноваційних технологій у галузі фізичної культури і спорту. 

Також фахівці галузі повинні уміти: планувати, 

організовувати і проводити заняття з використанням інноваційних 

технологій; застосовувати на заняттях сучасні засоби й методи 

фізичного виховання, адекватні змісту інноваційних 

технологій;оцінювати ефективність використовуваних технологій і 

контролювати якість навчально-виховного процесу; аналізувати й 

коректувати свою професійну діяльність; організовувати і 

проводити наукові дослідження у сфері професійної діяльності». 

Наступним аспектом нашого наукового дослідження є 

очікувані результати від модернізації змісту професійної 

підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту, 

визначені автором: 
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– створення в системі неперервної підготовки умов 

для освоєння фахівцями сучасних інноваційних технологій у галузі 

фізичної культури; 

– підвищення якості вищої фізкультурної освіти; 

– формування у майбутніх фахівців нової 

ментальності у галузі фізичної культури і спорту; 

– підвищення рівня професійної підготовки 

фахівців, що працюють у сфері фізичної культури і спорту освітніх 

установ; 

– формування стійкого інтересу до регулярних 

занять фізичними вправами, дотримання основ здорового способу 

життя, що сприяють зміні стилю життя;  

– підвищення рівня фізкультурної освіти 

управлінців, педагогів, батьків і дітей. 

Поняття «формування готовності майбутніх фахівців до 

інноваційної діяльності» розглядає І. Гавриш [4]. Дослідниця 

розробила технологію формування готовності майбутніх учителів 

до інноваційної професійної діяльності, метою якої є становлення 

студентів педагогічних вищих навчальних закладів як суб’єктів 

інноваційної професійної діяльності. Технологія ґрунтується на 

організації інноваційного навчання на засадах модульно-

рейтингової технології, використанні елементів контекстного 

навчання, а також застосуванні інтерактивних педагогічних 

технологій. 

Водночас, готовність учителя до інноваційної професійної 

діяльності вчена розглядає, як інтегративну якість його 

особистості, що є регулятором та умовою успішної професійної 

діяльності, спрямованої на створення, запровадження та 

поширення освітніх інновацій.  

Як зазначає О. Огієнко [5], необхідність інноваційного 

спрямування педагогічної діяльності в сучасних умовах розвитку 

суспільства, визначається низкою чинників: 

– соціально-економічними перетвореннями, які приводять 

до необхідності докорінного оновлення системи освіти, методики і 

технології організації навчально-виховного процесу в навчальних 

закладах різного типу. Інноваційна спрямованість діяльності 

педагогів і вихователів, що поєднує у собі створення, освоєння та 

випробування педагогічних нововведень, є також ефективним 

засобом оновлення освітньої політики; 
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– посиленням гуманітаризації змісту освіти, безперервною 

зміною обсягу та складу навчальних дисциплін; 

– введенням нових навчальних предметів, які потребують пос-

тійного пошуку нових організаційних форм, технологій навчання; 

– зміною характеру ставлення педагогів до самого факту 

освоєння і застосування педагогічних нововведень. В умовах 

жорсткої регламентації змісту навчально-виховного процесу 

педагог був обмежений не тільки у самостійному виборі нових 

програм, підручників але й у використанні нових прийомів і 

способів педагогічної діяльності. Тому, сьогодні інноваційна 

діяльність в освіті набуває вибірково дослідницького характеру. 

Автор обґрунтовує інноваційну діяльність і пропонує 

розглядати як комплекс заходів, щодо забезпечення інноваційного 

процесу, основними функціями якої є зміни компонентів 

педагогічного процесу: цілей, змісту освіти, форм, методів, 

технологій, засобів навчання, системи управління. Також дослідниця 

зазначає, що інноваційна діяльність пов’язана з педагогічною 

творчістю, педагогічним новаторством є важливим шляхом 

формування творчої особистості. Вона проявляється у визначенні 

мети, завдань а також змісту технологій інноваційного навчання. 

Таким чином, перераховані вище чинники, щодо 

застосування інновацій в освіті – це цілком закономірний процес, 

викликаний соціальним запитом та зумовлений необхідністю їх 

вдосконалення та перегляду змісту та структури навчання, а також 

застосуванні інтерактивних педагогічних технологій. 

Педагогічними умовами ефективність формування 

готовності майбутнього вчителя до інноваційної діяльності, на 

думку О. Огієнко [5], є: 

– створення в навчальному закладі інноваційного 

освітнього середовища; 

– високий рівень готовності до інноваційної діяльності 

самого викладача; 

– посилення соціально-особистісної та професійної 

спрямованості змісту навчальних дисциплін; 

– оволодіння майбутніми вчителями прийомами 

рефлексивного аналізу власної інноваційної діяльності; 

– використання в процесі навчання форм, методів і 

прийомів, які спрямовані на: 

формування індивідуального стилю діяльності як 
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результату готовності до інноваційної діяльності майбутнього 

вчителя, переорієнтації з пошукового на смисло-пошуковий; 

особистісно-професійний характер діяльності (дискусія, 

тренінг, імітація реального, вирішення проблемних ситуацій, 

ігровий штурм тощо); 

– прояв пізнавальної та професійної спрямованості 

студентів (заняття-конкурс, заняття-конференція, ділова гра, 

екскурсія, олімпіада тощо); 

– створити умови щодо формування дослідницької та 

комунікативних компетентностей, рефлексивних умінь, 

мотиваційної готовності до інноваційної діяльності тощо. 

На нашу думку, необхідно особливу увагу з процесу 

формування готовності майбутнього вчителя до інноваційної 

діяльності перенести саме на його мотивацію до власної 

інноваційної професійної діяльності, оскільки вона є регулятором 

подальших педагогічних дій з боку викладача для формування та 

розвитку особистості вчителя, здатного діяти та думати 

«інноваційно». 

У цьому контексті варто зазначити, що, як наголошує               

І. Гавриш [4], інноваційне навчання майбутніх учителів має 

спрямовуватися на становлення їх як суб’єктів освітніх інновацій і 

забезпечувати підготовку студентів до: 

– успішного впровадження у навчально-виховний процес 

загальноосвітніх навчальних закладів технологій інноваційної та 

особистісно-орієнтованої освіти; 

– формування в учнів ключових компетентностей 

громадянина єдиної Європи, інформаційного суспільства та 

демократичної держави з ринковою економікою; 

– створення освітніх інновацій, їх наукового обґрунтування 

та експериментальної перевірки; 

– здійснення науково обґрунтованої оцінки різноманітних 

освітніх технологій, методик тощо, прийняття професійно 

виваженого рішення щодо доцільності їх застосування у власній 

професійній діяльності; 

– поширення освітніх нововведень у педагогічному 

співтоваристві. 

На нашу думку, компоненти процесу підготовки майбутніх 

фахівців, наведені І. Гавриш,відображають його зміст як на рівні 

особистості студента та викладача, так і на державному освітньому 
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рівні, відображаючи один із аспектів соціального замовлення на 

вчителя фізичної культури, здатного на новітньому рівні 

виконувати професійні функції. 

Як зауважує О. Гура [6], у педагогічній інноватиці, 

необхідно використовувати алгоритм запровадження нового: 

1) вивчення завдань, передбачених нормативними 

документами; 

2) аналіз освітньої практики і зіставлення отриманих у його 

процесі даних із соціальними вимогами, відповідними часу; 

3) моделювання еталонних результатів, яких очікують після 

перетворювальної педагогічної практики; 

4) пошук ідей, рекомендацій, що можуть бути впроваджені 

в масову освітню практику; 

5) розроблення комплексної програми, яка охоплює 

закономірності впровадження нового; 

6) відбір дидактичних, матеріальних, інформаційних, 

організаторських засобів (зовнішніх ресурсів); 

7) теоретична, методична, психологічна підготовка 

учасників упровадження нового; 

8) встановлення зв’язку з авторами рекомендацій. 

Вважаємо, що наведений алгоритм варто застосовувати у 

процесі фахової підготовки майбутніх учителів фізичної культури. 

Саме в процесі навчальної діяльності студентів реалізується мета 

інноваційності як складова подальшої професійної діяльності, а також 

відбувається процес засвоєння майбутніми фахівцями послідовності 

виконання інноваційних навчально-виховних завдань. 

Сутність інноваційних технологій фізичного виховання, як 

різновиду педагогічних технологій у вітчизняній науці,вперше 

визначив Р. Самоха [7]. Науковець зазначає, що інноваційні 

технології фізичного виховання є новаціями за таких умов: 

1) коли елементи, які їх складають, тільки починають 

науково осмислюватися і не отримали достатнього поширення в 

сучасній практиці; 

2) коли наявні й загальновживані засоби фізичного 

виховання застосовуються з інших позицій і в трансформованому 

контексті; 

3) коли створюється нова концепція навчально-виховного 

процесу з фізичного виховання, яка ґрунтується на попередніх 

дослідженнях; 
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4) коли переглядаються принципи соціального життя 

особистості, визначаються напрями її розвитку й індивідуально 

добираються відповідні засоби фізичного виховання. 

Автором розроблено інноваційні технології фізичного 

виховання студентів педагогічних університетів із застосуванням 

народних традицій, які передбачали застосування форм, методів і 

засобів відроджених національних видів фізичного гартування. 

Також в даному контексті є доцільні висновки проте, що, 

інноваційні технології фізичного виховання студентів визначає як 

новітні системи фізичного виховання, відтворювальні виховні 

системи зі спеціально розробленими методами та засобами 

підвищення рівнів сформованості в студентів особистісних якостей 

та фізичної підготовленості із запланованими результатами, що 

досягаються покроковим виконанням поставлених завдань з 

фізичного виховання. Основною метою інноваційних технологій 

фізичного виховання студентів, як наголошує дослідник, є 

збереження і зміцнення здоров’я, підвищення фізичної 

підготовленості, розвиток знань, умінь та навичок з фізичного 

виховання. 

С. Чернігівська [8] уперше у вітчизняній науці 

запропонувала інноваційну педагогічну технологію непрофесійної 

фізкультурної освіти студентів, звільнених від практичних занять 

із фізичної культури, До змісту технології увійшла модульна 

організація навчального процесу, що складається з чотирьох 

модулів та має, за підтвердженими даними дослідниці, значний 

освітній ефект а саме: актуалізація цінності здоров’я; формування 

знань, умінь і навичок управління здоров’ям; спонукання до 

розгортання фізкультурної діяльності та власного розвитку та 

позитивну психофізичну сферу студентів. 

І. Гринченко наголошує на впровадженні нових 

педагогічних технологій, у тому числі й інформаційних [2]. 

Дослідник зазначає, що у професійній підготовці майбутніх 

учителів фізичної культури використання можливостей 

інформаційних технологій та Інтернету може здійснюватися за 

такими напрямами: самостійний пошук студентами інформації на 

веб-сторінках, створення студентами особистих творчих продуктів 

за темами що вивчаються, використання тематично підготовлених 

гіпертекстових матеріалів, електронної пошти студентами заочної 

форми навчання, робота з каталогами літератури різних бібліотек. 
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З проаналізованого вище можна сказати, що сучасні 

науковці акцентують увагу на проблемах сучасної системи 

фізичної культури та спорту. Ці проблеми пов’язані із якістю 

підготовки фахівців, які повинні володіти сучасними оздоровчими 

інноваційними технологіями як у формалізованому навчальному 

процесі, так і в диференційованому підході до фізичного 

виховання у самостійній роботі. Водночас виникає необхідність 

інноваційної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури до 

професійно прикладної фізичної підготовки молоді з урахуванням 

вимог до майбутнього робочого місця, де мають розвиватися і 

вдосконалюватися ті якості, навички, уміння, які характеризують 

рівень професійної майстерності майбутніх фахівців. 

Загалом, інноваційну підготовку майбутніх фахівців 

фізичної культури, пропонуємо розглядати як процес, системно-

педагогічного проектування засобів та методів загальної, 

спеціальної, фізичної та психофізіологічної особистісно-

орієнтованої підготовки студентів до професійної діяльності. Вона 

повинна бути представлена у навчальних програмах кожної 

дисципліни, яка спрямована на психолого-педагогічну та 

професійно-орієнтовану підготовку студентів у поєднанні з 

цілеспрямованою підготовкою до фахової діяльності. 

Підготовка майбутнього фахівця фізичної культури і 

спорту до інноваційної діяльності є тривалим процесом його 

становлення як особистості, що спрямована на формування 

професійно-педагогічних умінь та запровадження інновацій у свою 

професійну діяльність. 

Висновки. Основними завданнями підготовки майбутнього 

фахівця фізичної культури і спорту до інноваційної діяльності 

віднесено: моделювання професійної підготовки  цього напряму; 

врахування тенденцій розвитку сучасної освіти та вивчення 

професійних вимог до майбутніх фахівців галузі; розробка 

інноваційних технологій навчання та їх упровадження в освітній 

процес педагогічних вищих навчальних закладів. 

Перспективним напрямом подальших наукових досліджень 

визначено обґрунтування закономірностей, принципів та умов 

функціонування інноваційних освітніх процесів у підготовці 

фахівців фізичної культури і спорту. 
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ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

 

Анотація. У статті розглядається вплив фізичних вправ на 

організм, рекомендації ВООЗ щодо підвищення рівня рухової 

активності та можливість використання мобільних застосунків 

як складової інноваційних технологій. Проведено опитування 

студентів факультету фізичного виховання щодо обізнаності про 

можливості використання смартфонів підвищення для рухової 

діяльності під час дистанційного навчання. Результати 

анкетування показали, що студенти володіють інформацією про 

мобільні застосунки, які можна використовувати для слідкування 

за здоров’ям. Більшість з них активно користуються такими 

програмами, що дозволяє не тільки підтримувати належний 

рівень рухової активності, але й підвищувати його за рахунок 

систематичних фізичних навантажень, які пропонуються у 

застосунках. 

Ключові слова: інноваційні технології, мобільні застосунки, 

рухова активність, студенти. 

Abstract. The article considers the impact of exercise on the 

body,WHO recommendations on increasing the level of motor activity 



232 

 

and the possibility of using mobile applications as part of innovative 

technologies. A survey of students of the Faculty of Physical Education 

was conducted. Do they know about the possibilities of using 

smartphones for motor activities during distance learning? The results 

of the survey showed that students have information about mobile 

applications that can be used for health monitoring. Most of them are 

actively using these programs. This allows you to maintain an 

appropriate level of physical activity and increase it through regular 

exercise. 

Key words: innovative technologies, mobile applications, motor 

activity, students. 

Актуальність дослідження. Регулярні заняття спортом і 

фізичними вправами позитивно впливають на мозкову активність, 

що сприяє ефективнішому засвоєнню навчальної інформації [3]. 

Виконання фізичних вправ активізує роботу автономної нервової 

системи, системи гіпоталамус-гіпофіз-наднирники та продукцію 

імунорегуляторних гормонів, що впливає на формування імунної 

відповіді [4]. Тому фізична активність сприяє виробленню 

стійкості до інфекцій. 

Під час пандемії коронавірусу майже усі були позбавлені 

можливості повноцінно тренуватись у спортзалах чи займатись 

фізичними вправами у тому обсязі, як раніше. Чимало людей 

відчули негативний вплив не лише хвороби, але й відсутності 

рухової активності[2]. У зв’язку з цим Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я (ВООЗ) було рекомендовано підтримувати 

рівень рухової активності за рахунок аеробної роботи у зонах від 

помірної до високої інтенсивності (дорослим – 150-300 хв на 

тиждень, дітям і підліткам – не менше 60 хв на день) [1]. 

Керуючись принципами, які рекомендувало ВООЗ щодо 

рухової активності та малорухомого способу життя, у 2021 р. була 

розроблена і затверджена Концепція розвитку щоденного спорту в 

закладах освіти, яка передбачає оптимізацію процесу фізичного 

виховання через організацію самостійних занять руховою 

активністю і фізичними вправами в домашніх умовах, проведення 

різних форм фізичного виховання із застосуванням онлайн 

формату. При цьому забезпечення таких нововведень повинно 

забезпечуватись використанням комп’ютерних технологій [7].  

Комп’ютерні технології є частиною інноваційних технологій, 

під яким прийнято розглядати застосування сучасних та оновлених 
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засобів, що підвищує мотивацію до процесу навчання [8]. Серед 

таких засобів варто відмітити мобільні застосунки, які складовою 

мобільних технологій, які дозволяють здійснювати організацію та 

контроль освітнього процесу віддалено [9]. 

У сучасних умовах, коли навчальна діяльність відбувається 

частіше у дистанційній (або змішаній)формі, використання 

можливостей мобільного телефону (смартфону) стає не лише 

актуальним, але й необхідним. Використання мобільних 

застосунків та програмного забезпечення смартфону дозволяє 

займатись фізичними вправами як під час дистанційних занять 

фізичною культурою онлайн, так і самостійно організовувати 

процес фізичного виховання у позаурочний час [6]. 

Грамотно сплановані  і проведені заняття фізичними 

вправами із застосуванням інноваційних технологій будуть 

сприяти підвищенню рівня рухової активності, удосконаленню 

гармонійного розвитку, збереженню й зміцненню психічного, 

фізичного і соціального здоров’я студентів. 

Мета дослідження - проаналізувати використання 

мобільних застосунків серед студентів підчас дистанційного 

навчання.  

Матеріали та методи дослідження. Проведено опитування 

студентів ІІ курсу Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка факультету фізичного 

виховання (n= 62). Студентам було розіслано анкету у вигляді 

Google-форми. Отримані дані графічно опрацювали за допомогою 

програми Excel for Microsoft.  

Результати дослідження. Навчальна діяльність на факультеті 

фізичного виховання передбачає високу рухову активність студентів 

через специфіку учбового процесу. Компоненти освітньо-

професійної програми забезпечують програмові результати, що 

передбачають оволодіння руховими уміннями і навичками [5]. 

Тобто навчальна діяльність відбувається із переважанням рухового 

компоненту, який реалізується на спортивно-педагогічних 

дисциплінах. Крім того студенти факультету підвищували свою 

спортивну майстерність на заняттях з обраного виду спорту. Тому 

рухова активність їх була високою [1]. 

Під час пандемії, в умовах дистанційної форми навчання, 

рухова активність студентів суттєво знизилась через карантинні 

обмеження та особливості організації освітнього процесу. 
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Навчальний процес відбувався онлайн, що вимагало тривалого 

перебування перед монітором комп’ютера чи ноутбука. Багато 

часу затрачалось студентами на підготовку до занять, що 

передбачало пошук інформації та її опрацювання у сидячому 

малорухомому положенні, за комп’ютером. Така організація 

учбової діяльності негативно позначилась на самопочутті та стані 

організму студентів через зниження рухової активності. 

На питання «Чи знизився рівень рухової активності під час 

карантину?» ствердно відповіли 67% опитаних.  

 

 
Рис. 1. Розподіл відповідей на питання «Як 

підтримували високий рівень рухової активності?», у % 

 

У 33% студентів рівень рухової активності залишався 

високим і на питання «Як підтримували високий рівень рухової 

активності?» вони  відповіли(рис. 1): займалися щоденним бігом 

(47%),  самостійно виконували фізичні вправи (35%), тренувались 

дистанційно під контролем тренера(18%). 

На питання «Чи готові самостійно займатись фізичними 

вправами?» 58 % відповіли – «так», 42% – «ні». Серед останніх, на 

питання «Чому не готові займатись фізичними вправами 

самостійно?» (рис. 2) відповіли, що не мають часу через велике 

навчальне навантаження (37%), не відчувають у цьому 

потреби(35%), не мають можливості в домашніх умовах (28%), 

інше – не відзначили . 
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Рис. 2. Розподіл відповідей на питання ««Чому не готові 

займатись фізичними вправами самостійно?», у % 

 

 
Рис. 3.Обрані відповіді на питання «Для яких цілей 

використовуєте мобільні застосунки (додатки) категорії 

«Здоров’я і спорт», у % 

 

100% опитаних знають про мобільні застосунки (додатки) для 

занять фізичними вправами. Користуються такими програмами 64% 

респондентів (рис. 3): для підтримки доброго самопочуття (55%), для 

підтримки м’язового тонусу (58%), для зміцнення здоров’я (76%), для 

укріплення певних м’язових груп (44%), для підвищення 
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функціональних можливостей організму (51%), для покращення 

психоемоційного стану (32%), для психофізіологічного розвантаження 

(14%) та інше (16%). Серед іншого респонденти вказали, що 

використовують мобільні застосунки для реєстрування та слідкування 

за пройденою дистанцією за день, кількістю спалених калорій, 

кількістю випитої рідини, змінами ваги тіла тощо. 

36% респондентів не користуються програмами для занять 

фізичними вправами, тому що (рис. 4): їм не цікаво (23%),  

достатньо рухової активності в повсякденному житті (48%), серед 

іншого (29%) вказали, що користуються мобільними застосунками 

лише для слідкуванням за режимом харчування (дотримання дієти, 

підрахунку калорій спожитої їжі). 

 

 
Рис. 4. Розподіл відповідей на питання «Чому не 

користуєтесь мобільним застосунками (додатками) для занять 

фізичними вправами?», у % 

 

Як видно з опитування, мобільні застосунки активно 

використовувалися більшістю студентів для підвищення рухової 

активності в умовах дистанційного навчання.  

Проте треба відмітити, що використання застосунків 

смартфону можливо не лише як засобу самостійної роботи над 

собою, але й під час навчальної діяльності. Завдяки тому, що 

програми смартфонів для підтримки здоров’я мають гарну 

візуалізацію пропонованих вправ та голосовий коментар, їхнє 

використання приваблює користувачів. Важливою є функції 

планування занять та нагадування про початок тренувань, 
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щосприяє систематичності занять фізичними вправами. У багатьох 

застосунках  пропонується встановити мету тренувань, наприклад, 

зменшити масу тіла, або, навпаки – збільшити, тримати тонус, або 

укріпипевні групи м’язів і т.п. Це мотивує не пропускати заняття 

та працювати над собою.  

Можна також самостійно складати комплекси тренувань, 

використовуючи візуальні приклади вправ, підбираючи кількість 

повторень, або час виконання кожної вправи,кількість підходів 

тощо. Така практика складання комплексів вправ дозволить 

майбутнім фахівцям галузі фізичної культури і спорту отримати 

руховий досвід та напрацювати базу технічних елементів. Вміння 

підбирати різні фізичні вправи до потреб організму буде сприяти 

підвищенню рухової активності як самого студента в умовах 

дистанційного навчання, так і рекомендувати власні складені 

комплекси для інших. 

Висновки. Серед інноваційних засобів, які активно 

впроваджуються у навчально-виховний процес шкіл та вищих 

навальних закладів, мобільні застосунки займають важливе місце. 

Їхнє використання дозволяє працювати дистанційно, онлайн та 

самостійно організовувати навчальну і рухову діяльність. 

Використання студентами мобільних застосунків, у яких 

пропонуються різні вправи та їх комплекси, в умовах 

дистанційного навчання мотивує контролювати рівень фізичного 

та  психічного здоров’я, систематично працювати над своїм тілом, 

підвищувати рухову активність. 
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ УЧНІВ ТА ІННОВАЦІЇ У 

ЙОГО ФОРМУВАННІ 

 

Анотація. Розкрито способи формування здорового способу 

життя учнів та інновації у його становленні. Охарактеризовано 

чинники, які безпосередньо впливають на формування здорового 

способу життя учнів (спосіб життя, рухова активність, умови та 

організація освітнього процесу, мотивація учнів їх емоції, риси харак-

теру). Охарактеризовано складові формування здорового способу 

життя (освітній процес, практичні заняття, науково-дослідна 

робота на заняттях з фізичної культури та спорту, використання 

отриманих компетентностей під час життєдіяльності учня), 

розширюють світогляд, готують до життя в суспільстві. 

Проведено анкетування учнів старшої школи, з’ясовано 

яким видам спорту надається перевага: 55% старшокласників 

надають перевагу циклічним видам спорту 35% легкоатлетичним 

вправа, 15% плаванню, 10% їзді на велосипеді); 25% змішаним 

(ігровим видам спорту) 15% (футбол, волейбол, баскетбол), 10% 

теніс, бадмінтон, 25 % ацеклічним видам спорту - 10% 

гімнастиці, 15% єдиноборствам. 

Доведено,що спосіб життя  учня має найбільший вплив на 

рівень його здоров’я. Закладають фундамент здорового способу 

життя такі чинники: характеру учня, вміння досягати мети, 

працювати в команді, розширює світогляд, формує здатність 

приймати рішення відповідно до ситуації, а також гарне 

самопочуття, зміцнює захисні сили організму та розкриває його 

потенційні можливості. 
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Abstract. Methods of forming a healthy lifestyle of students and 

innovative in its formation are revealed. Factors that directly affect the 

formation of a healthy lifestyle of students (lifestyle, physical activity, 

conditions and organization of the educational process, motivation of 

students, their emotions, character traits) are described. The 

components of forming a healthy lifestyle (educational process, 

practical classes, research work in physical culture and sports, the use 

of acquired competencies during the life of the student), expand the 

worldview, prepare for life in society. 

A survey of high school students was conducted, it was found 

out which sports you prefer: 55% of high school students prefer cyclic 

sports (35% athletics, exercise, 15% swimming, 10 cycling); 25% mixed 

(game sports) 15% (football, volleyball, basketball), 10% tennis, 

badminton, 25% aceclic sports - 10% gymnastics, 15% martial arts. 

It has been proven that a student's lifestyle has the greatest 

impact on his or her level of health. The foundation of a healthy lifestyle 

is the following factors: the student's character, ability to achieve goals, 

work in a team, broadens the worldview, forms the ability to make 

decisions according to the situation, as well as well-being, strengthens 

the body's defenses and reveals its potential. 

Key words: healthy lifestyle, students, factors. 

Актуальність дослідження. Одним із визначальних 

чинників, які впливають на стан здоров’я населення – спосіб 

життя. Здоровий спосіб життя – це насамперед, дотримання 

балансу між активною руховою діяльністю та відпочинком. За 

оцінками фахівців, здоров’я залежить на 50-55% сааме від способу 

життя людини, на 20% від навколишнього середовища, 18-20% від 

генетики і тільки на 8-10% від охорони здоров’я. Говорячи про 

здоров’я, яке є основною метою здорового способу життя, іноді 

береться до уваги один із його складників, перед усім правильне 

харчування, збалансоване співвідношення білків, вуглеводів та 

жирів у добовому раціоні відповідно до енергетичних витрат 

людини. Однак, проведені науковцями [1; 2; 3] дослідження 

розкривають безліч складових, які безпосередньо беруть участь у 

формуванні здорового способу життя учнів. 

Науковці [2] вважають, що на сьогодні основна мета навчання 

учнів здоровому способу життя – це формування в учнів 

компетентностей про складові здоров’я; розширення знань про 
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чинники, що впливають на здоров’я людини; розвивати прагнення 

вести здоровий спосіб життя; виховувати відповідальне ставлення до 

власного здоров’я і здоров’я оточуючих людей, а також дотриму-

ватися принципів (дитино-центричного, особисто-орієнтованого, 

аксіологічного та акмеологічного) під час навчання, яке формує 

основу знань про здоровий спосіб життя дитини та дорослої людини. 

Низка наукових праць присвячена проблемі зміцнення 

здоров’я учнівської молоді є предметом їх наукового пошуку: так 

Бережна Т. (2012), розглядає проблему створення здорового 

середовища навчального закладу як шлях збереження і зміцнення 

здоров’я учнів, погоджуємось із твердженням Лук’янченка М. (2010), 

який наголошує на тому, що «важливим для людини є уміння 

використовувати доступні їй заходи для підтримування власного 

здоров’я»; Логвиненко, О. (2014). Пропонує розглядати здоровий 

спосіб життя як наукове інтегроване поняття у формуванні знань 

молоді про складові цього процесу, також в час сьогодення 

актуальним є дослідження Корж Г. (2020) про розвиток ціннісного 

ставлення до власного здоров’я враховуючи основи цивільної безпеки. 

Таким чином, проблема пошуку інноваційних шляхів форму-

вання здорового способу життя учнів є актуальною і сьогодні. 

Мета дослідження - розглянути сучасні чинники впливу на 

формування здорового способу життя учнів. 

Результати дослідження. Розглянемо проблему 

формування здорового способу життя сучасного учня через такі 

його складові: перше здорове харчування – це дотримання режиму 

харчування (сніданок, обід, вечеря). Друге, продукти в раціоні 

повинні мати в собі всі необхідні речовини для правильного 

функціонування організму ( білки, жири, вуглеводи). Також, що 

здорове харчування то це виключення з раціону, так званого 

«харчового сміття», такого, як фаст-фуди, чіпси, газовані напої 

тощо. Третім не менш важливим чинником здорового способу 

життя є відсутність шкідливих звичок таких, як алкоголь, куріння, 

наркотики, які погано впливають на формування організму дитини 

і незворотні процеси розвитку. 

Також, особливе місце в здоровому способі життя дитини 

займає здоровий міцний сон та заняття фізичною культурою і 

спортом. Оскільки впродовж тривалого часу більшість школярів 

займаються на онлайн платформах ми поставили мету з’ясувати 

яким чином школярі займаються руховою активністю. 
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Нами розроблено анкету для визначення впливу занять 

фізичною культурою на формування здорового способу життя 

учнів (рис. 1.). 

 

 
Рис.1. Результати анкетування  

 

Було опитано150 учнів 9-11 класів ЗЗСО м. Дрогобича. 

На питання чи займаєтеся Ви руховою активністю? 85 % учнів 

стверджено сказали так. На друге питання де Ви займаєтеся фізичними 

вправами: 15% учнів старшої школи – вдома самостійно виконують 

фізичні вправи, 60% – під час уроків фізичної культури; 45% 

старшокласників займаються в спортивних секціях, гуртках. 

На запитання: Якими видами спорту Ви займаєтеся? Було 

виявлено, що55% індивідуальними (легка атлетика, східні 

єдиноборства, акробатика, велоспорт, бокс), 30% груповими 

(футбол, баскетбол, волейбол, теніс). 

Які риси характеру у Вас сформували заняття спортом: у 

80% учнів спорт формує наполегливість, відповідальність, 

впевненість; 25% дисциплінованість, 15% самоконтроль. 

На питання: Які сааме фізичні вправи Ви використовуєте 

під час занять руховою активністю: 65% схиляються до ходьби, 

бігу, їзди на велосипеді, 20% (футбол, баскетбол, волейбол). 

Яким видам спорту Ви надаєте перевагу: 35% 

старшокласників надають перевагу легкоатлетичним вправам, 15% 

плаванню, 10% гімнастиці, 15% футболу (волейбол, баскетбол), 

15% єдиноборствам, 10% теніс, бадмінтон. 
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Відтак, фізична культура і спорт, за допомогою засобів, а 

сааме фізичних вправ позитивно впливає на розвиток та 

збереження на належному рівні життєво необхідних фізичних 

якостей, досягнення активної працездатності, позитивного 

настрою, сприяє подоланню стресових станів. 

Актуальність здорового способу життя, особливо в 

теперішній час є надзвичайно важлива, адже в період пандемії 

Covid-19, людина, яка веде здоровий спосіб життя має набагато 

більші шанси не захворіти. Тому що, заняття фізичними вправами, 

рекреацією, дотримання правильного харчування та відпочинку і 

відсутність шкідливих звичок буде позитивно впливати на 

зміцнення та підвищення імунітету. У формуванні здорового 

способу життя учнів старшої школи бере участь дотримання 

принципів (індивідуалізації, диференціації, систематизації та 

поступовості режиму навантажень та обмежень). 

Одним із визначальних чинників, які впливають на стан 

здоров’я населення – спосіб життя. Здоровий спосіб життя – це 

насамперед, дотримання балансу між активною руховою діяльністю та 

відпочинком. За оцінками фахівців, здоров’я залежить на (рис.2.):  

 
Рис.2. Чинники здорового способу життя 

 

Найбільш правильним та успішним кроком є формування 

здорового способу життя учнів як складного систематичного процесу, 

який охоплює багато компонентів становлення способу життя учня в 

сучасному суспільстві та напрямки його майбутньої життєдіяльності. 

Ведення здорового способу життя залежить від багатьох 

чинників та умов. Це перш за все соціально-економічних, які 

дозволяють вести здоровий спосіб життя в багатьох сферах 
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життєдіяльності (освітній, побутовій, виробничій), а також 

морально-вольових цінностей, які спрямовують свідомість та 

активність учнів на реалізацію власних та суспільних устремлінь. 

Пропагування здорового способу життя є важливим та 

досить не простим завданням. На нашу думку цей процес 

розпочинати необхідно ще із дитячого віку, заохочуючи та 

мотивуючи дітей до занять фізичними вправами, пропонуючи різні 

спортивні секції чи гуртки, правильно організовувати режим дня та 

режим навчання. Напевно найкращим прикладом для формування 

здорового способу життя дітей є батьки, тренери та вчителі 

фізичної культури, любимі спортсмени або команди. 

Таким чином, ми закладаємо основи здорового способу 

життя ще в дитячому віці, а в подальшому необхідно розвивати 

свідому зорієнтованість на необхідність рухової активності 

людини для майбутнього професійного зростання.  

Від здоров’я молоді, залежить і майбутнє держави, на 

сьогодні ця проблема актуальна і вимагає підтримки і розвитку. 

Мабуть, кожна людина бажає бути здоровою і це цілком природно і 

правильно. Адже здоров’я не купиш за його формування спочатку 

відповідають батьки, згодом освітні заклади, поступово 

відповідальність за спосіб життя полягає на саму людину. Тому варто 

пам’ятати, що здоров’я це безцінне багатство людини, від якого 

залежить її продуктивна життєдіяльність. Жодна досягнута ціль в 

житті людини не приносять повного щастя, якщо немає здоров’я. 

Також варто сказати, що вести здоровий спосіб життя це 

одне з завдань людини. Тому необхідно дотримуватися основних 

принципів навчання (послідовності, доступності, варіативності, 

систематичності, індивідуалізації) і це стосується правильного 

харчування, свіжого повітря, занять спортом та фізичними 

вправами, відмови від шкідливих звичок. Таким чином, здоровий 

спосіб життя – це свідомий вибір кожного учня, що призведе до 

сформованої свідомої особистості. 

Результати проведеного дослідження приводять до думки, 

що стимулювання до самоусвідомлення формує перший крок до 

ведення здорового способу життя. Врахування чинників у 

формуванні здорового способу життя, оволодіння сучасними 

технологіями, методиками, інноваційними засобами, які 

використовуються в процесі навчання та формування рухової 

активності, в тому числі методами організації самостійної, 
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індивідуальної навчальної і науково-дослідної діяльності сприяє 

пізнавальним процесам і буде спонукати учнів до власного 

правильно здорового способу життя. 

Сукупність якостей особистості забезпечують високий 

рівень самоорганізації учнів. Сукупність досягнутих індивідом 

теоретичних знань, практичного досвіду і навиків про способи 

ведення здорового способу життя, вплив навколишнього 

середовища, екології, продуктів харчування, біоритмів, 

фізіологічних чинників, формує основу способу життя дитини. 

Також  на формування способу життя учнів впливає 

високий, середній та низький рівень культури – це вміння тримати 

себе з гідністю і витримкою у колективі, з учнями та їх батьками, а 

також здатність дотримати міру свого впливу на дітей, вміння 

знайти підхід до них і побудувати оптимальні відносини з 

урахуванням визначених принципів здорового способу життя. 

Вміння педагогів доносити інформацію до учнів, 

функціонально-рольове спілкування вчителя, не обмежене 

вимогами рольової позиції, особистісно-орієнтоване спілкування 

вчителя передбачає виконання нормативно заданих функцій 

контролю за формуванням способу життя учнів. 

Важливим чинником є комунікативне встановлення і 

регуляція взаємовідносин між учасниками процесу з формування 

способу життя дитини, забезпечення гуманістичної спрямованості 

їх розвитку; створення умовдля забезпечення психологічної 

свободи дій у виборі рухової активності, прояву індивідуальної 

своєрідності особистості; зняття соціальних затисків, які 

заважають цьому; пізнавальне забезпечення процесу формування 

здорового способу життя учнів. 

Повноцінного сприймання навчальної інформації, 

формування в них особистісного, емоційно-ціннісного ставлення 

до знань руховою активністю; організаційне забезпечення раціо-

нальної організації навчально-практичної діяльності надзвичайно 

позитивно впливає на формування здорового способу життя учнів. 

Формування способу життя учнів враховує декілька 

правил: не дивуватися поведінці учня; надати свободу вибору 

учневі; освіжити предметний і соціальний результат того, що 

вибрано учнем; показати інший спосіб поведінки; ініціювати 

самосвідомість учня; захистити від зовнішніх образ. 

Є чотири етапи формування здорового способу життя учнів: 
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Перший етап: Характер формування учня має відповідати: 

педагогічній меті та завданням; загальній педагогічній і морально-

психологічній ситуації в класі; творчій індивідуальностісамого учнів. 

Другий етап: Важливими елементами є: конкретизація 

вибору учнем виду рухової активності; уточнення умов для занять 

руховою активністю; здійснення початкової стадії і 

безпосереднього зацікавлення учня. 

Третій етап: Керування процесом – на цьому етапі 

необхідно досягти відповідності удосконалення особистих якостей 

учня, які впливають на формування здорового способу життя. 

Четвертий етап: Рефлексія системи навчання або 

тренування. 

Висновки. Спосіб життя має найбільший вплив на рівень 

здоров’я учня, а чинники які формують здоровий спосіб життя, у 

свою чергу, закладають фундамент його характеру, вміння 

досягати мети, працювати в команді, розширює світогляд, формує 

здатність приймати рішення відповідно до ситуації, а також гарне 

самопочуття, зміцнює захисні сили організму та розкриває його 

потенційні можливості. 
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ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСВОЄННЯ 

РИТМУ РУХОВИХ ДІЙ 

 

Анотація. В статті розглянуто питання вивчення особ-

ливостей навчання рухових дій, які створюються застосуванням 

проблемності перед початком дії або під час її виконання, та їх 

вплив  на успішність розвитку людини. 

Ключові слова: дидактика, проблемність, рівні проблемності. 

Abstract. The problem of studying  the peculiarities of training of 

motion actions, which are made by using the problem before the 

beginning of the action or during it, and theirs influence on the success in 

human progress is considered in the article. 

Key words: didactics, problems, levels of problem.  

Актуальність дослідження. Сучасний стан розробки 

проблем педагогіки і її розділу навчання рухових дій може сприяти 

створенню нових засобів і методів, які дозволяють досить повно 

розвивати психомоторні можливості людини і формувати її 

особистість. Необхідно відзначити і те, що все частіше виникають 

педагогічні питання, розробка яких вимагає залучення теорій 

психології та фізіології, їх методів і результатів конкретних 

досліджень, питань, зв'язаних із з'ясуванням умов реалізації 

педагогічного принципу доступності при засвоєнні рухових 

навичок людини. Засвоєні звички й навички "розвантажують" 
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свідомість людини від обмірковування кожного руху і цим 

заощаджують час і енергію. 

Умови реалізації принципу доступності і розробка засобів і 

методів навчання повинні враховувати ці перцептивні 

перекручування, невірно зрозумілу інформацію від рухів, 

доповнення, як привнесені у образ рухів, його зміст. Це ж саме 

стосується і переборювання ілюзій, щоб наближати спосіб рухів і 

самі рухи їх адекватності, домагатися того, щоб вони відповідали 

один одному. 

І чим більше адекватність образу рухів самій системі рухів, 

які є їх регуляторам руху, тим вище надійність людини, тим менше 

можливості допустити помилки в процесі виконання дії, коли вона 

ускладнена високим емоційним тлом. 

Успішність усякої діяльності визначається не тільки 

суб'єктивними чинниками - можливостями відображення, 

проектування і породження дії, але й об'єктивними властивостями 

тих рухів, що підлягають засвоєнню, а також педагогічними 

умовами - створення проблемності перед дією, яка задає їй напрям 

і предмет розвитку. 

У процесі удосконалення рухових навичок не завжди із 

самого початку формується адекватний спосіб їх регуляції. Часто 

неадекватні способи рухів існують і на найвищому рівні – рівні 

майстерності. У зв'язку з цим виникає питання, а як же долаються 

неадекватні і будуються адекватні способи, що  дозволяли правильно 

орієнтуватися в ситуацій і ефективно керувати рухами і діями. 

Аналогічно тому, як природа з ненадійних елементів будує 

надійну систему, людина, навчаючись руховим навичкам, із набору 

мінливих і перекручених способів будує адекватний спосіб - 

досконалу навичку. Під час розроблення гіпотези автор базувався 

на дослідженнях рухів, проведене. О.О. Ухтомським (1978) і                       

М.О. Бернштейном (1947), В.В. Клименком (1997, 2007),                         

Л.В. Чхаїдзе (1968), Д.Д Донського (1979), В.К. Бальсевича (1971),                                            

Ю.В. Верхошанського (1968), І.П. Ратова (1972), і ін., які показали, 

що координація рухів є подолання надлишкових ступенів свободи 

кінематичних ланок, і перетворення їх у керовану систему. 

Поняття «проблемність у навчанні» нещодавно увійшло у 

педагогічну науку. Воно пов'язувалося з поняттями «проблема» і 

«проблемна ситуація», які запозичені з психології. Теоретичний 

аналіз показав, що проблемність має глибокі коріння - вона 
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відображає не лише закономірність процесу наукового пізнання, 

але й навчання. Причому будь-який пізнаваний об'єкт має у собі 

дидактичне протиріччя, що відбиває сутність закону єдності і 

боротьби протилежностей. 

Процес засвоєння об’єкта суб'єктом викликає протиріччя 

процесу пізнання, що часто називають логіко-пізнавальним. 

Поняттями, що описують проблемне навчання вважаються 

«проблемна ситуація», «навчальна проблема», «навчальна 

гіпотеза», «взаємодія викладача й учнів», «теорія навчання» і ін. 

Проблемне ситуація має психолого-дидактичннй характер, 

навчальна проблема - дидактичний, навчальна гіпотеза - логічний 

смисл. Тому теорія проблемного навчання розвивається на стику 

суміжних з нею наук: психології. дидактики і логіки науки. Вона 

міждисциплінарна і викликає необхідність чіткого визначення 

змістів цих понять, їх обсягу і зв’язків з дидактикою. 

Мета дослідження - вивчити особливості навчання 

рухових дій, які створюються застосуванням проблемності перед 

початком дії або під час її виконання, на успішність розвитку 

людини. 

Завдання роботи: 1) вивчити форми і способи застосування 

елементів проблемності в навчанні з урахуванням типології 

рухових навичок, 

2) визначити види проблемності і прийоми її застосування перед 

дією або під час її виконання. 

3) розробити систему застосування проблемних дій, задач та 

ситуацій в учбовій діяльності учнів і на цій підставі розробити 

практичні рекомендації по удосконаленню навчання рухових 

навичок. 

Результати дослідження. Практичне значення дослідження 

полягає у розробці науково-обґрунтованої методики навчання 

рухових навичок, розробці системи задач, які моделюють проблем-

ність у навчанні, визначити умови оптимального навчання рухових 

навичок які включають у себе: системи проблемних дій, задач, ситу-

ацій, у яких змінюються психофізіологічні регулятори рухів і дій . 

Вивчення проблемності навчання і вияву вольових станів 

учня показало, що резервні можливості спеціалізованих проявів 

волі учнів можна використовувати шляхом створення: 

а) проблемних ситуацій - своєрідних вольових станів, що 

активізують розумову діяльність. За ступенем складності 
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поділяються на: мінімальну складність, якщо учень використовує 

наявні знання, уміння і навички; максимальна - наявні знання, 

уміння і навички учня недостатні для вирішення задачі і він шукає 

шляхи й засоби її вирішення - і виходять за межі відомого, у 

невідоме; 

б) проблемні задачі - словесні формулювання дій припускають 

послідовність рухів і вирішують протиріччя за допомогою рухів. 

Вони виступають як потреби, задаються учню ззовні, учень сам їх 

формулює; 

в) проблемні дій припускають вирішення рухових задач при 

незвичних умовах: розмірах фізичних властивостей рухів, 

перцептивних доповнень, сенсорних перекручувань і труднощів, 

що вимагають від учня корекцій у вирішенні рухової подачі. 

Проблемні стани тісно зв'язані з процесами зміни і 

розвитку. У першу чергу розвиток обумовлюється  наявністю а) 

незворотних, б) спрямованих на мету і в) закономірних 

перетворень у психіці, свідомості й діяльності учня. 

Традиційна методика навчання рухових навичок, як 

показали наші дослідження, передбачає утворення: а) переважно 

на регуляторах дій, в основі яких міститься уявлення про 

енергетичні виливи на систему рухів; б) регуляторах дій, 

розбудованих на просторових уявленнях рухів; в) частково на всіх 

інших: предметних, смислових та символічних регуляторах рухів. 

Ці дані свідчать, що методики навчання будуються на випадково 

утворених уявленнях, які і стають регуляторами рухів, без 

урахування їх природних психофізіологічних механізмів. 

Аналіз фактичного матеріалу дає підставу твердити, що 

вибірні зусилля іноді сприяють оптимізації ритму дії, коли вони 

використовуються учнями в навчанні не одиничними задачами дії. 

а їх системою, адресованою в окремі елементи рухів. Але вони 

випадкові: ми зустрічали їх досить мало (4,3%), що вірогідно 

свідчить, що ними опанував учень, користуючись добре 

розвиненим почуттям гармонії рухів і, зокрема, почуттям ритму. 

У бігові з максимальним темпом виникає стан, пов’язаний з 

переживанням ілюзій, які виникають у діапазоні від 4,4 до 5,5-6,0 с 

від початку дії. Учні були здатні утримувати максимальний темп 

межах 5- 6 секунд і показувати; більш високі результати (Р< 0,05). 

Після 5-6 с темп закономірно знижується, і ніякі вольові зусилля не 

можуть його зберегти; відбувається порушення координації рухів, 
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бігуни збиваються з ритму. Тому недоцільно будувати регулятори 

рухів, які спираються на активізацію м'язової синергії, якщо дія 

триває більше 6 секунд. 

Розвиток витривалості традиційно будується на таких 

факторах: характер вправ (загального, часткового і локального 

впливу), інтенсивність роботи (енергетичні витрати в одиницю 

часу), тривалість окремих вправ (від 2-3 с до 2-3 годин); 

тривалістю й характером інтервалів відпочинку (повні, неповні, 

скорочені, подовжені інтервали), кількістю повторень вправ 

(тривалістю роботи, її об'ємом). 

Якщо взяти за критерій навантаження в чистому вигляді 

один фактор, то число можливих типів навчання буде 4, при двох, 

врахованих одночасно критеріях, - 12, при трьох - 24, при чотирьох 

- ще 24, тобто в цілому - 64 сполучення факторів навантаження, 

коротше, навчання. Загальне число, при використанні всіх 

додаткових критеріїв (їх - 7), зростає до 4096 типів. 

Виходячи з механізмів регуляції рухів, що будуються на 

показниках простору, ми запровадили новий тип навчання - 

вдосконалення точності просторової регуляції рухів. Виконання 

проблемних дії – біг на дистанцію 80 м по мітках, що задають 

стандартну довжину кроків - розмір простру, утворює систему з 

різними розмірами регуляторів рухів. Стандарти довжини кроків 

вираховуються, виходячи з індивідуальних можливостей і рівня 

майстерності кожного піддослідного. 

Про підвищення усвідомлення й активності діяльної 

сторони розуму свідчить достовірне збільшення довжини кроків і 

швидкості бігу на 0,78 м/с, тобто інтегральних показників якості 

регуляції рухів. 

Вважалося, що після завершення дії настає пасивна фаза - 

стан відпочинку від роботи, - але нами встановлено. що в цей час 

розвертається найбільш активна робота в організмі по відновленню 

витрачуваного й особливо інтуїції. Але ці процеси набувають 

прогресивних змін за умови: кожна чергова пробіжка відбувається 

при ЧСС не більшому за 102±6 ударів у хвилину. 

Рівень розвитку рухової навички обумовлюється трьома 

ознаками: можливістю переходу від регуляції рухів образом до 

регуляції думкою і до регуляції почуттями (моральними, 

естетичними й інтелектуальними), можливістю передбачення не 

тільки результату дії, але і нового більш досконалого способу 
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регуляції рухів, вмінням учня переходити від руху, вирішувати 

його пізнавальну задачу, до дій, і від нього до навички і вчинку 

сягаючого соціально значимих цілей. 

Висновки. Отже, визначена роль і функції сенсорно-

перцептивної сфери рухової навички як джерела інформації про 

хід розв'язання рухової задачі і те, яке вона може набувати 

властивостей регулятора рухів і дій. Воля, як діяльна сторона 

розуму і морального почуття, джерело енергії та мотивації 

подолання проблемних ситуацій у навчанні рухових навичок. 

Системний аналіз і системний підхід до вивчення 

проблемності у навчання рухових дій ми розглядаємо як 

методологічні засоби не тільки вивчення, розуміння, пояснення 

фактів, здобутих у дослідженні, але і засіб організації процесу 

навчання й удосконалення, оскільки вони складають основу 

системного мислення в дослідженні виконують своєрідну 

пізнавально-технологічну роль. У зв'язку з тим, що системність 

розгортається в різноманітні ракурси бачення: а) цілісності - 

психофізіологічних регуляторів дії, як частина цілісності; б) шкали 

образів, які відображають функції цих регуляторів, безпосередньо 

потрапляють у поле уваги людини; в) образи у цій шкалі стають 

усвідомленими за рахунок проблемних задач, які впливають на 

предмет діяльності. 

Проблемне навчання рухових навичок і його зміст 

описуються системою суджень, зокрема, проблемність являє 

собою: 1) принцип дидактики і його зміст - керівництво дій 

учителя, 2) педагогічну категорію, що визначає характер 

активності учня, усвідомлення проблеми, створення гіпотези 

випробовування припущення тощо, 3) рівні проблемності, 4) його 

функції та 5) критерії його реалізації. 

Шкала образів, що відображають функції психофізіо-

логічних регуляторів під час навчання рухових дій. швидше й 

продуктивніше утворюється, якщо використовуються: а) 

проблемні ситуації утворюють вольові стани, активізують 

розумову діяльність, спрямовану на пошуки інформації для 

вирішення задачі, шляхів і засобів, і учень виходить за межі 

відомого, у невідоме, те, що треба засвоїти; б) проблемні задачі - 

словесні формулювання дій припускають послідовність рухів і 

вирішують протиріччя рухів, вони виступають як потреби, 

задаються учню ззовні, або він сам їх формулює; в) проблемні дій 
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припускають вирішення рухових задач при незвичних умовах: 

розмірах рухів, перцептивних доповненнях і сенсорних 

перекручуваннях та інших труднощах, вимагають корекцій у 

вирішенні рухової задачі. 

Сукупність образів рухів - їх шкала може утворюватися, 

спираючись на прояви сили, швидкості, темпу, відстані і т.п. - 

складаючи систему регуляторів рухів. Установлено, що образи 

еталонів рухів можуть бути побудовані на основі закономірності 

гармонійної пропорційності - "золотому перетині" - прирощуванні 

(чи убуванню) величин процесу виконання дій. Біг по розмітці 

довжини кроків збільшенням довжини кожного кроку рівного 

пропорції "золотого перетину", приводить до достовірного 

збільшення швидкості бігу з низького старту в післядії. 

Відношення збільшення завжди залишається постійним і порівнює 

- 1,618. Це і є метричний ідеал раціонального й економічно 

вигідної дії. Відносини "золотого перетину" спостерігаються і між 

метричними показниками окремих елементі» системи рухів. Це 

відносини збільшення довжини кроків розбігу при стрибках у 

висоту. 

Закріплені вправами навички, з погляду принципів 

розробки й застосування до них проблемного навчання, 

поділяються на такі види: сенсорні навички пов'язані з гостротою 

чутливості і точністю сприйняття; орієнтувальні навички 

виявляються в спостережливості й орієнтуванні в ситуації дії чи 

діяльності; навички антиципації й контролю рухів, дій; та 

самоконтролю і можуть здійснюватись залежно від наявності 

прогнозу: найближчого, віддаленого і перспективного розвитку дії. 
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ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Анотація. У статті розглядається сучасний стан 

організації фізичного виховання з дітьми дошкільного віку, 

проблеми, які існують в організації фізкультурно-оздоровчої 

роботи в дошкільних закладах. 

Проаналізовано процес навчання щодо виявлення і розвитку 

фізичної й рухової активності дітей. 

Ключові слова: фізичне виховання, дошкільнята, підхід, 

здоров’я, рухова активність, психічні процеси. 

Abstract. The article considers the current state of the 

organization of physical education with preschool children, the 

problems that exist in the organization of physical culture and health 

work in preschool institutions. 

The learning process for the detection and development of 

physical and motor activity of children is analyzed. 

Key words: physical education, preschoolers, approach, health, 

motor activity, mental processes. 

Актуальність дослідження. Велику частину потенціалу 

українського суспільства складають сьогоднішні діти дошкільного 

віку. Саме на них покладено вирішувати складні соціально-

економічні, морально-етичні, національні та інші проблеми, що у 

даний час хвилюють громадськість [1]. 

Основи фізичного, духовного та психічного здоров’я 

людини закладаються змалку. Тому формування, збереження і 

зміцнення здоров’я дітей - одне з найважливіших завдань 

дошкільної освіти. 
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Мета дослідження- аналіз узагальнення впровадження 

інноваційних технологій до занять фізичного виховання дітей 

дошкільного віку. 

Результати дослідження. Зміни, що відбулися в 

політичному укладі країни, зажадали серйозних реформ у системі 

й змісті діяльності освітніх інститутів, у тому числі, а можливо 

першу чергу, для дітей дошкільного віку [4]. 

На сьогоднішній день, нажаль, стають звичними тривожні 

дані про системне погіршення стану здоров'я, зниження рівня 

фізичної й рухової підготовленості дітей дошкільного віку [7].  

Причиною такої ситуації являється зниження загального 

рівня життя й соціальної захищеності населення України, 

порушення екологічного середовища, недосконалість системи 

медичного обслуговування, недостатнє фінансування освітніх 

установ й багато іншого.  

Паралельно з тим, пріоритетність заходів, зв'язаних з 

охороною здоров'я дитини, підвищенням функціональних 

можливостей, рівнем фізичної й рухової підготовленості, є 

першочерговим у всіх програмах навчання й виховання в дитячих 

дошкільних установах. 

Система щодо фізичного виховання дітей дошкільного віку 

викликала гостру потребу в її удосконаленні, що дозволить 

зменшити цілком чи нейтралізувати вищесказані негативні 

тенденції. 

Один з інноваційних напрямків у контексті 

вищевикладеного є розробка культурологічного аспекту фізичного 

виховання дошкільників. При його обґрунтуванні виділяють дві 

основні науково-методичні задачі: 

а) розробка методики освоєння дітьми фізкультурних 

знань, умінь і навичок, що становлять основу інтелектуальних 

цінностей фізичної культури; 

б) формування визначеного світогляду, усвідомленого в 

рамках вікових можливостей дитини до освоєння фізкультурних 

цінностей, розвитку його мотиваційної сфери, що ідентифікується 

із соціально-психологічними завданнями виховання фізичної 

культури людини [4]. 

Існує технологічна схема навчання дітей, суть якої полягає 

в комплексності застосування методів представлення інформації, в 

основі якої лежать принципи наочності й обліку вікових 
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особливостей розвитку психічних процесів дошкільників. 

Результати педагогічних експериментів підтвердили здатність 

дітей 3-6 років освоїти фізкультурні знання, уміння і навички, що 

дозволило рекомендувати освоєння інтелектуальних цінностей 

фізичної культури в якості одного з компонентів системи 

фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

Рішення соціально-педагогічних задач фізичного виховання 

зводиться до процесу формування життєвої філософії людини: 

переконаності й діяльності відносини до освоєння цінностей 

фізичної культури [2]. Реалізація цього процесу зв'язана з 

урахуванням особливостей інтересів дитини та характером їх 

мотивації.  

Починаючи вже з трьох років, інтереси, як у хлопців так і в 

дівчат до рухової активності різняться. Однак діти дорослішають, а 

саме з тим відбувається поступова диференціація в динаміку 

інтересів. Причому для хлопчиків заняття фізичними вправами 

набувають усе більшого значення, а в дівчат спостерігається 

зворотна картина.  

З обліком усіх перерахованих вище факторів, була показана 

принципова можливість цілеспрямованого формування мотивів до 

занять фізичними вправами у дітей дошкільного віку. 

Природний дослідницький інтерес у процесі дозволу 

інтелектуальних і соціально-психологічних завдань фізичного 

виховання дітей 3-6 років викликав питання про співвідношення і 

взаємозв'язок цих двох процесів [7]. 

Одним з інноваційних напрямків, що доповнюють існуючу 

систему фізичного виховання дітей дошкільного віку, являється 

реалізація інтелектуальних й соціально-психологічних завдань.  

У дослідженнях більшості сучасних вчених укорінилися 

уявлення про фізичне виховання як про процес керування 

індивідуальним розвитком здібностей та властивостей людини, 

необхідних йому в сфері рухової діяльності [3, 4].  

У загальній структурі фізкультурного виховання руховий 

компонент відіграє головну роль у розвитку фізичного потенціалу 

людини, формуванні його життєво-важливих умінь і навичок.  

Результати педагогічних експериментів також показують, 

що в міру дорослішання як хлопців, так і дівчат, окрім гнучкості, 

темпи приросту характеристик фізичної й рухової сфер дітей 

постійно змінюються убік збільшення, з розходженнями 
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показників між дошкільниками суміжних віків, досягаючи 

максимуму в шестилітньому віці. 

Перераховані вище факти дозволяють зробити висновок у 

контексті проблеми фізичної й рухової підготовки дошкільників 

віковий діапазон яких від 3 до 6 років. При цьому встановлено, що 

на процес формування основних рухів суттєвий вплив роблять у 

хлопчиків такі фізичні якості, як сила і швидкість, а в дівчаток – 

швидкість [6]. 

У ході багаторазових обстежень дітей сформульовані нові 

організаційно-методичні положення, що вносять, доповнення в 

існуючу теорію тестування. 

До основних організаційно-методичних особливостей 

педагогічного контролю фізичної підготовленості дітей 

дошкільного віку відносяться: 

а) необхідність попереднього навчання техніці деяких 

контрольних вправ; 

б) формування в дітей мотивів до досягнення найвищих 

результатів у тестах, особливо в контрольних вправах, зв'язаних із 

проявами максимальних зусиль; 

в) розширення комплексів тестів з метою підвищення 

надійності оцінки фізичної підготовленості дошкільників; 

г) переважне використання інтегральних й сумарних 

показників як найбільш інформативних і об'єктивних 

характеристик фізичної підготовленості дітей 3-6 років.  

Наступним інноваційним напрямком удосконалювання 

системи фізичного виховання дітей дошкільного віку є 

об'єктивізація процесів розвитку фізичних якостей та формування 

основних рухів дитини на основі конкретних даних, що 

характеризує вікові особливості їхніх змін з використанням 

методики педагогічного контролю. 

Фізична й рухова підготовленість, абсолютні значення 

рівня розвитку психічних процесів підвищуються в міру 

дорослішання дітей. Але на цьому закінчується подібність 

тенденцій розвитку цих двох якісних характеристик дітей. В міру 

дорослішання дітей кількість психічних процесів, що 

відрізняються за рівнем розвитку між дітьми суміжних віків, 

зменшується. 

Вивчення можливостей застосування засобів фізичного 

виховання для створення умов, що оптимізують розвиток 
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психічних процесів, дозволяє говорити про ефективність 

педагогічного впливу. Так само, як і при вивченні фізичної й 

рухової підготовленості дошкільників, визначено близькість 

тенденції зміни психічних процесів у ході стихійного навчання та 

виховання. Це дає підставу затверджувати, що необхідно 

поширити дії принципу адекватності характеру й обсягу впливів, 

що тренують, ритму вікової динаміки потенціалу дітей і на 

методику формування їхніх психічних процесів.  

Таким чином, ще одним інноваційним напрямком, що 

доповнює основу системи фізичного виховання дітей дошкільного 

віку, є застосування фізичних вправ для оптимізації умов розвитку 

психічних процесів. Отримані експериментальні результати 

дозволяють ввести в програми навчання і виховання в дитячих 

дошкільних установах розділи, зв'язані з застосуванням засобів 

фізичного виховання, для підвищення рівня психічного розвитку 

дітей 3-6 років. 

Необхідність приймати нові рішення з питань структури і 

змісту суспільного утворення багато в чому обумовлена 

недоліками існуючої системи підготовки кадрів [5]. Одним з 

недоліків з фізичної культури і туризму, є існуюча багаторічна 

практика підготовки кадрів у всіх освітніх установах переважно в 

рамках спеціальності «Фізична культура і спорт».  

Існуюча ситуація вимагала переосмислення процесу 

підготовки фахівців з фізичного виховання дітей дошкільного віку 

на основі підготовки документів, що регламентують нову 

структуру і зміст навчання професійних кадрів [1]. 

Отже, ще одним інноваційним напрямком удосконалю-

вання існуючої системи фізичного виховання дошкільників є 

підготовка фахівців з вищим утворенням на основі обґрунтованих 

документів, що регламентують організаційно-змістовні аспекти 

їхнього навчання. 

Згідно характеристики фізичної й рухової підготовленості, 

сформованості психічних процесів, умотивованості до різних видів 

навчально-виховної діяльності, розходження між дівчатами і 

хлопцями не встановлені. До таких показників відносяться: 

інтегральні характеристики фізичної підготовленості й 

сформованості основних рухів, значення темпів приросту окремих 

фізичних якостей, абсолютні значення рівня розвитку і темпів 

приросту психічних процесів, рівень умотивованості до занять 
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фізичними вправами у віці три і чотири роки. 

Разом з тим у дітей виявлені розходження між дівчатками і 

хлопчиками, наприклад: 

- необхідність застосування різних контрольних вправ для 

оцінки фізичних якостей; 

- різний рівень взаємозв'язку між інтегральними і 

сумарними показниками фізичної підготовленості та 

сформованості основних рухів; 

- різноманітні значення, що характеризують рівні розвитку 

показників фізичної й рухової підготовленості; 

- розходження в ступені значимості фізичних якостей для 

формування основних рухів; 

- різні темпи приросту фізичних й психічних якостей у 

віковому діапазоні 3-6 років; 

- розходження в структурі мотивації до основних видів 

навчально-виховної діяльності. 

Отже, ще одним можливим інноваційним напрямком 

удосконалювання фізичного виховання дошкільників, що 

вимагають серйозних додаткових досліджень, при розробці 

програмно-нормативних документів є врахування особливостей 

дітей за статтю  

Реалії актуального стану здоров'я, рівня фізичної й рухової 

підготовленості дітей значно відрізняються від планованих 

результатів, що декларуються в програмах навчання і виховання і 

численних нормативних документів, що регламентують діяльність 

колективів дитячих дошкільних установ. У той же час матеріальне, 

науково-методичне, інформаційне забезпечення фізичного 

виховання дошкільників знаходиться на досить високому рівні. 

Практично усі дитячі заклади, побудовані за останні 10-15 

років, мають нормальну фізкультурну базу.  

В даний час у розпорядженні фахівців дошкільного 

виховання є великий обсяг науково-методичної літератури, який 

містить найсучасніші дані з багатьох проблем. Зросла увага 

науковців до дошкільних проблем, з'явилися численні наукові 

праці даної тематики [5]. 

На сьогоднішній день, функціонує система дитячих 

поліклінічних відділень. Кожна родина може одержати в разі 

потреби кваліфіковану консультаційну чи медичну допомогу. 

І, нарешті, незважаючи на досить значну різницю у рівні 
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життя населення, абсолютна більшість батьків хочуть й роблять 

усе, щоб їхні діти росли здоровими й фізично міцними. Нажаль, як 

і раніше не у всіх дитячих закладах є ставки викладача фізичної 

культури. Як правило, вони вводяться в штатний розклад за 

бажанням завідувача дошкільною установою.  

Впровадження в практику роботи з фізичного виховання 

інноваційних технологій, що базуються на обліку вікових 

особливостей дітей дошкільного віку, дозволяє підвищити 

ефективність процесу психічного та фізичного виховання і робить 

позитивний вплив на стан здоров'я і динаміку фізичної 

підготовленості, а також на формування інтересу дітей до 

систематичних занять фізичними вправами. 

Діти беруть участь у різних змаганнях, спортивних 

конкурсах. Рухи дітей стають більш мотивованими, стійкими, діти 

вчаться розуміти зв'язок між характером рухів та їхньою метою – 

виконувати певні завдання [5]. 

Висновки. Удосконалення системи фізичного виховання 

дітей дошкільного віку є зміна ментальності сучасного суспільства 

на основі підвищення престижності й державної уваги до 

фізкультурно-оздоровчих досягнень фахівців. 

Запропоновані в даній статті інноваційні напрямки 

удосконалення існуючої системи фізкультурного виховання дітей 

дошкільного віку, природно, не вичерпують проблеми. Однак 

вищесказане свідчить про можливість уже в даний час значно 

підвищити ефективність даного процесу.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

СУЧАСНОМУ ФУТБОЛІ 

 

Анотація. У статті проаналізовано застосування іннова-

ційних технологій у футболі, зокрема в сучасному арбітражі 

змагань з футболу. Наведено принципи, практичні аспекти та 

процедури використання протоколу відео асистента арбітра. 

Розглянуто поняття: початкове рішення офіційних осіб матчу,  

перевірка, перегляд, кінцеве рішення. 

Ключові слова: інноваційні технології у футболі, 

арбітраж футболу, відео асистент арбітра. 

Abstract. The article analyzes the application of innovative 

technologies in football, in particular in modern arbitration of football 

competitions.  The principles, practical aspects and procedures of using 

the protocol of the video assistant arbitrator are given.  The concept is 

considered: the initial decision of the match officials, verification, 

review of the final decision. 

Key words: innovative technologies in football, football 

arbitration, video assistant referee. 

Актуальність дослідження. У 2016 році до Правил гри 

футболу були внесені зміни, суть яких полягала у практичному 

застосуванні інноваційних технологій в одному з наймасовіших і 
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найпопулярніших видів спорту. Йшлося про можливість 

впровадження системи відеодопомоги арбітрам, спочатку в якості 

експерименту, а через декілька років відео асистент арбітра (VAR) 

уже став невід’ємною частиною футболу. Саме тому останні роки 

дослідження використання відео асистента арбітражу футболі є 

актуальним [1; 2; 3; 5]. 

Мета дослідження – розкрити концептуальні підходи до 

застосування інноваційних технологій у футболі та визначити їх 

вплив на арбітраж змагань в сучасному футболі. 

Результати дослідження. Протокол застосування відео 

асистента арбітра (ВАА), наскільки це можливо, відповідає 

принципам та філософії Правил гри. Застосування відео асистентів 

арбітрів дозволено лише за умови, що організатори матчу чи 

змагання виконали вимоги протоколу ВАА, вимоги щодо 

застосування цієї системи і отримали письмовий дозвіл від 

Міжнародної Ради Футбольних Асоціацій (IFAB) та Міжнародної 

Федерації Футбольних Асоціацій (FIFA) [4].  

І. Давайте розглянемо процедуру. Застосування ВАА у 

футбольних матчах базується на певних принципах, що повинні 

бути дотримані у кожному матчі, в якому застосовується система 

ВАА. 

1. Відео асистент арбітра (ВАА) є офіційною особою з 

незалежним доступом до відеоматеріалу повторів матчу і він може 

допомагати арбітру лише у випадках із явною та очевидною 

помилкою або у випадках із важливими непоміченими епізодами, 

що пов'язані із наступним: 

a) гол / немає голу; 

b) був / не був 11-метровий удар; 

c) пряма червона картка (але не через отримання 

другого попередження); 

d) помилкова ідентифікація (коли арбітр виносить 

попередження або вилучає не того гравця команди, що скоїла 

порушення). 

2. Арбітр завжди повинен приймати рішення, тобто, арбітру 

не дозволяється не приймати рішення, а потім завдяки 

застосуванню ВАА прийняти його; рішення продовжити гру після 

ймовірного порушення може бути переглянуте. 

3. Початкове рішення прийняте арбітром не буде 

змінюватись, за виключенням тих випадків, коли перегляд відео у 
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явний спосіб вказуватиме на те, що рішення було явною та 

очевидною помилкою. 

4. Тільки арбітр має право ініціювати перегляд; ВАА (та 

інші офіційні особи матчу) можуть лише рекомендувати арбітру 

перегляд. 

5. Кінцеве рішення приймає завжди арбітр, чи то на 

підставі інформації отриманої від ВАА, чи то після перегляду на 

полі (ПНП). 

6. Обмежень у часі із процесом перегляду (рішення) немає, 

оскільки точність є більш важливим фактором, ніж швидкість. 

7. Гравці та офіційні представники команд не повинні 

обступати арбітра або намагатись вплинути на рішення, що 

переглядається, на процес перегляду або кінцеве рішення. 

8. З метою гарантування прозорості, арбітр повинен 

залишатись в полі зору всіх під час процесу перегляду. 

9. Якщо гра продовжувалась після епізоду, який потім 

переглядався, будь-які дисциплінарні заходи застосовані / 

дисциплінарні заходи, щоповинні бути застосовані після епізоду, 

невідміняються, навіть якщо початкове рішення було змінено 

(завиключенням попередження / вилучення за зрив або втручання у 

перспективну атаку або ЗОГМ (Зрив Очевидної Гольової 

Можливості)). 

10. Якщо гру було зупинено та поновлено, арбітр не має 

право здійснювати перегляд, за виключенням випадку із 

помилковою ідентифікацією або із порушенням, що заслуговує на 

можливе вилучення, і яке пов'язане із жорстокою поведінкою, 

плюванням, кусанням або застосуванням надзвичайно кривдної, 

образливої та / або непристойної дії (-й). 

11. Проміжок часу гри до та після епізоду, який може бути 

переглянуто, визначено Правилами Гри та протоколом ВАА. 

12. Через те, що ВАА автоматично здійснює перевірку 

кожної ситуації/рішення, у тренерів та гравців немає потреби 

вимагати перегляд [4; 6; 7; 8]. 

 ІІ. Тепер, давайте розглянемо ґрунтовніше вирішальні для 

матчу рішення/епізоди, що можуть бути переглянуті. Арбітр 

може отримувати допомогу від ВАА лише стосовно чотирьох 

категорій вирішальних для матчу рішень/епізодів. В усіх цих 

ситуаціях ВАА застосовується лише після того, якарбітр прийняв 

(первинне/початкове) рішення (включаючи рішення продовжити 
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гру), або у випадку, якщо було «пропущено» важливий епізод, 

тобто не помічений офіційними особами матчу. Первинне рішення 

арбітра залишатиметься незмінним, за винятком випадків, коли 

мала місце явна та очевидна помилка (включаючи будь-яке 

рішення арбітра, що ґрунтується на інформації, яка була отримана 

від іншої офіційної особи матчу, наприклад, зпозагрою). 

Давайте виокремимо категорії рішень/епізодів, які можуть 

бути переглянуті у випадку ймовірної явної та очевидної помилки 

або у випадку важливого непоміченого епізоду: 

а) гол/немає голу 

 порушення з боку команди, що атакувала, під час 

підготовки до або під час взяття воріт (гра рукою, фол, поза грою 

тощо); 

 вихід м'яча з гри до взяття воріт; 

 рішення був/не був гол; 

 порушення скоєне воротарем та/або гравцем, який 

виконує удар, при виконанні 11-метрового удару або порушення 

скоєне нападником або захисником, які безпосередньо беруть 

участь в ігрових діях, коли м'яч при виконанні 11-метрового удару 

відскакує від стійки, поперечини або воротаря; 

b) був /не був 11-метровий удар 

 порушення з боку команди, що атакувала, у 

підготовчій фазі до епізоду із 11-метровим ударом (гра рукою, фол, 

поза грою тощо); 

 м’яч вийшов з гри до інциденту; 

 місце порушення (всередині або поза межами 

штрафної площі); 

 неправильно призначений 11-метровий удар; 

 порушення, що не карається 11-метровим ударом; 

с) прямі червоні картки (але не через отримання другого 

попередження) 

 ЗОГМ (особливо місце порушення та позиції 

інших гравців); 

 серйозне ігрове порушення (або єдиноборство у 

нерозважливій манері); 

 жорстока поведінка, кусання або плювання у іншу 

особу; 

 застосування кривдної, образливої або 
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непристойної дії (-й); 

d) помилкова ідентифікація (червона або жовта картка) 

якщо арбітр карає за порушення і потім пред’являє не тому 

гравцю з команди, що скоїла порушення (що карається), жовту або 

червону картку, то особу порушника може бути переглянуто; а 

саме порушення не може бути переглянуто, за винятком випадків, 

коли це пов’язано із взяттям воріт, епізоду із 11-метровим ударом 

або червоною карткою [4; 6; 7; 8]. 

 ІІІ. Практичні аспекти. Застосування системи ВАА під час 

матчу передбачає дотримання наступних практичних умов: 

 ВАА дивиться матч у Пункті Відео-Оператора 

(ПВО) і йому допомагає Помічник ВАА (ПВАА) і Оператор 

Повторів (ОП); 

 в залежності від кількості камер (та інших 

аспектів) може бути застосовано більш, ніж один ПВАА та ОП; 

 під час матчу вхід до ПВО або спілкування із 

ВАА/ПВАА/ОП дозволено лише уповноваженим на це особам; 

 ВАА має незалежний доступ до та контроль над 

переглядом відеоматеріалу повторів ТВ-трансляторів; 

ВАА під’єднаний до системи зв’язку, що використовується 

офіційними особами матчу та може чути все, що вони говорять; 

ВАА може лише говорити з арбітром шляхом натискання 

відповідної кнопки (задля запобігання відволікання арбітра 

розмовами, що ведуться у ПВО); 

якщо ВАА зайнятий «перевіркою» або переглядом, ПВАА 

може спілкуватись з арбітром, особливо, якщо необхідно зупинити 

гру або забезпечити її непоновлення. 

Якщо арбітр вирішує проглянути відеоматеріал повтору, 

ВАА відбере найкращий кут (зйомки) / режим швидкості повтору; 

арбітр може звернутись із проханням надати інші/додаткові кути 

(зйомки) / режими швидкості (відеоматеріалу) [4; 6; 7; 8]. 

IV. Процедура. Початкове рішення. 

Арбітр ті інші офіційні особи матчу повинні завжди 

приймати початкове рішення (включаючи будь-які дисциплінарні 

санкції) так, начебто ВАА не існує (за винятком випадку із 

непоміченим епізодом). 

Арбітру ті іншим офіційним особам матчу не дозволено не 

приймати ніякого рішення, «оскільки це веде до 

слабкого/нерішучого виконання обов’язків», а також до 
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надмірного збільшення кількості переглядів та значних проблем у 

випадку із відмовою техніки. 

Арбітр є єдиною особою, яка має право приймати кінцеве 

рішення; ВАА має такий самий статус, як і інші офіційні особи 

матчу і може лише допомагати арбітру.  

Дозволяється лише зробити паузу у подачі сигналу 

прапорцем/свистком за наявності порушення у дуже явній ситуації, 

що пов’язана із атакою, - коли гравець ось-ось заб’є гол або він 

вбігає у/біжить в напрямку штрафної площі суперника. 

Якщо при порушенні асистент арбітра робить пазу із подачею 

сигналу прапорцем, то він повинен підняти його, якщо команда, що 

атакувала, забиває гол, якщо призначається 11-метровий удар, 

штрафний/вільний удар, кутовий удар або вкидання, або якщо після 

завершення початкової атаки володіння м’ячем зберігається; в усіх 

інших ситуаціях, асистент арбітра приймає рішення чи піднімати чи ні 

прапорець в залежності від вимог гри [4; 6; 7; 8]. 

Перевірка. 

ВАА автоматично перевіряє відеоматеріал камер ТВ-

транслятора на будь-яке можливе або існуюче взяття воріт, 11-

метровий удар або рішення/епізоди із червоною карткою, або 

випадки із помилковою ідентифікацією, використовуючи різні 

кути зйомки камер та швидкості повторів. 

ВАА має право перевірити змонтований відеоматеріал 

(повтору) на звичайній швидкості та/або в уповільненому режимі, 

але, в цілому, уповільнений режим повтору слід застосовувати 

лише для фактичних даних, наприклад, для визначення 

позиції/положення гравця/місця скоєння порушення, точки 

контакту при порушеннях із фізичним контактом та грі рукою, 

виходу м’яча з гри (включаючи визначення є/ немає голу); 

звичайну швидкість слід застосовувати для визначення 

інтенсивності порушення або для прийняття рішення при 

порушенні у вигляді гри рукою. 

Якщо «перевірка» не вказує на явну та очевидну помилку 

або на важливий непомічений епізод, зазвичай, потреби у ВАА у 

спілкуванні з арбітром немає - існує мовчазна перевірка; проте, 

іноді, якщо ВАА підтверджує те, що ніякої «явної та очевидної 

помилки» або важливого непоміченого епізоду не сталось, - це 

допомагає арбітру/асистенту арбітра в управлінні 

гравцями/матчем. 
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Якщо для поновлення гри існує потреба у затримці для 

«перевірки», арбітр подає про це сигнал, тримаючи у явний спосіб 

палець у навушника/гарнітури та випростовуючи іншу руку; цей 

сигнал повинен демонструватись доти, доки перевірка не буде 

завершена, оскільки це вказує на те, що арбітр отримує 

інформацію (яка може надходити від ВАА або від іншої офіційної 

особи матчу). 

Якщо перевірка вказує на можливу явну та очевидну 

помилку або важливий непомічений епізод, ВАА повідомляє цю 

інформацію арбітру, який вже згодом сам прийме рішення чи 

ініціювати «перегляд», чи ні [4; 8].  

Перегляд. 

Арбітр може ініціювати перегляд через можливу явну та 

очевидну помилку або важливий непомічений епізод, якщо: 

- ВАА (або інша офіційна особа матчу) рекомендує 

здійснити «перегляд»; 

- арбітр підозрює, що щось важливе залишилось 

непоміченим. 

Якщо гру вже було зупинено, арбітр затримує її 

поновлення. 

Якщо гру ще не було зупинено, арбітр зупиняє гру в 

наступний момент, коли м’яч вийде з гри у нейтральній 

зоні/ситуації (зазвичай, коли жодна з команд не здійснює 

атакувальні дії) та показує жест «ТВ». 

ВАА описує арбітру те, що можна побачити у ТВ повторах, 

і потім арбітр: 

- показує жест «ТВ» (якщо він до цього ще не зробив цього) 

та прямує до площі перегляду для арбітра для перегляду 

змонтованого відеоматеріалу повтору – «перегляд на полі» (ПНП) - 

перш, ніж прийняти кінцеве рішення. Інші офіційні особи не 

переглядають змонтований відеоматеріал (повтору), за винятком 

виключних обставин, коли арбітр сам їх про таке не попросить або 

- приймає кінцеве рішення, що ґрунтується на власному 

сприйнятті арбітра та інформації від ВАА, та, коли це доцільно, від 

даних, наданих іншими офіційними особами матчу – «лише 

перегляд ВАА». 

В кінці кожного з процесів перегляду, арбітр повинен 

показати жест «ТВ» знову, після якого негайно повідомляється 

кінцеве рішення; 
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для суб’єктивних рішень, наприклад, щодо інтенсивності 

єдиноборства, що містило ігрове порушення (фол), втручання при 

поза грою, при оцінці критеріїв гри рукою (положення, намір 

тощо), часто є доцільним саме «перегляд на полі» (ПНП). 

Для фактичних рішень, наприклад, щодо місця скоєння 

порушення або положення гравця (поза грою), місця контакту (гра 

рукою/ігрове порушення (фол), місця знаходження (в межах або за 

межами штрафної площі) виходу м'яча з гри тощо, зазвичай, 

доцільним є застосування «лише перегляд ВАА», але перегляд на 

полі (ПНП) може бути застосованим і для фактичних рішень, якщо 

це допоможе управлінню гравцями/матчем або щоб «подати» 

рішення (наприклад, у ключовому вирішальному для матчу 

рішенні наприкінці матчу). 

Арбітр має право звернутись із проханням надати різні 

кути зйомки камер/режим швидкості повторів, але, в цілому, 

уповільнений режим повтору слід застосовувати лише для 

фактичних даних, наприклад, для визначення позиції/положення 

гравця/місця скоєння порушення, точки контакту при порушеннях 

із фізичним контактом та грі рукою, виходу м’яча з гри 

(включаючи визначення є/немає голу); звичайну швидкість слід 

застосовувати для визначення інтенсивності порушення або для 

прийняття рішення при порушенні у вигляді гри рукою. 

У випадку із рішеннями/епізодами, що пов’язані взяттям 

воріт, був/не був 11-метровий удар та червоними картками за зрив 

очевидної гольової можливості (ЗОГМ), може існувати 

необхідність у перегляді фази атакувальних дій, що безпосередньо 

призвели до рішення/епізоду; це може стосуватись і визначення 

того, як саме команда, що атакувала, заволоділа контролем над 

м’ячем у відкритій грі. 

Правилами Гри не дозволено змінювати рішення щодо 

поновлення гри (кутові удари, вкидання тощо), якщо гру вже було 

поновлено, і таким чином вони не можуть бути переглянуті. 

Якщо гру було зупинено та поновлено, арбітр має право 

здійснити перегляд і застосувати відповідну дисциплінарну 

санкцію лише у випадку із помилковою ідентифікацією або із 

порушенням, що заслуговує на можливе вилучення, і яке пов’язане 

із агресивною поведінкою, плюванням, кусанням або застосуван-

ням надзвичайно кривдної, образливої та/або непристойної дії (-й). 

Процес перегляду повинен бути закінчений якомога 
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швидше (ефективніше), але при цьому точність кінцевого рішення 

є більш важливим фактором, аніж швидкість. Через це, а також 

тому, що лише деякі ситуації є складними і містять декілька 

рішень/епізодів, які слід переглянути, не існує максимального 

крайнього строку, обмеження часу для здійснення перегляду [4; 8]. 

Кінцеве рішення. 

Після завершення процесу перегляду, арбітр повинен 

показати жест «ТВ» та повідомити кінцеве рішення. 

Потім, арбітр застосує/змінить/відмінить будь-яку 

дисциплінарну санкцію (у тих випадках, коли вона є доречною) та 

поновить гру у відповідності до Правил Гри [4; 6; 7; 8]. 

Висновки. Ми детально проаналізували процедури, 

принципи, практичні аспекти роботи відео асистента арбітра і 

розглянули ланцюжок  понять: початкове рішення офіційних осіб 

матчу,  перевірка, перегляд, кінцеве рішення. 

За результатами дослідження протоколу застосування відео 

асистента арбітра у футболі можемо зробити висновок про 

доцільність використання інноваційних технологій в арбітражі 

сучасних футбольних змагань. І хоча використання сучасних 

інновацій є достатньо дорого вартісним, все ж таки це дозволяє 

суттєво зменшити кількість конфліктних ситуацій між арбітрами і 

командами та підвищити рівень довіри багатомільйонної 

глядацької аудиторії, особливо у важливих моментах гри. 
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Анотація. Відомо, що фізичне виховання є невід’ємною 

частиною навчально-виховного процесу у школах і не тільки. У 

період сьогодення є багато причин для необхідності створення 

нових підходів та технологій у фізичному вихованні для заохочення 

учнів до занять спортом, фізичною культурою. Доведено, що 

незадовільний стан здоров’я та стан рухової активності школярів 

є основною причиною використання інноваційних технологій у 

навчанні. Навчання у школах супроводжується здебільшого малою 

руховою активністю, особливо в учнів старших класів, а також 

нервовим напруженням через необхідність постійно засвоювати 

чимало нової інформації та взаємодіяти з іншими, саме тому 

важливим є використання інноваційних технологій у фізичному 

вихованні школярів. 

Ключові слова: учні, урок, фізичне виховання, інноваційні 

технології. 

Abstract. It has been established that physical education is an 

integral part of the educational process in schools and beyond. In the 

21st century, there are many reasons for the need to create new 

approaches and technologies in physical education to encourage 

students to play sports, physical education, as well as to use the 

learning process and attitude to work with children.It should be noted 

that another reason for the need to use innovative technologies in 

education is unsatisfactory physical condition, health and physical 

activity in students, because learning in schools is accompanied by 
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mostly low physical activity, especially in high school students, as well 

as nervous tension due to the need to constantly absorb a lot of new 

information and interact with others. Therefore, this article will 

consider the importance of using innovative technologies in physical 

education of schoolchildren. 

Key words: students, lesson, physical education, innovative 

technologies. 

Актуальність дослідження. Давно відомо, що фізичне 

виховання є важливою частиною у навчанні. 

У сучасному світі фізична культура та спорт – це важливі 

елементи, що сприяють розвитку, допомагають залишатися 

здоровими та покращують настрій.  

Проблема полягає у невеликій розповсюдженості 

використання інноваційних технологій у школах і необхідності 

нових технологій, задля вирішення головних недоліків традиційної 

системи навчання.  

У фізичному вихованні за умов впровадження інноваційної 

діяльності можна вирішити певні проблеми що стосуються 

здоров’я та фізичного стану учнів, адже саме ця інноваційна 

діяльність є одним із продуктивних шляхів покращення процесу 

фізичного виховання, адже дозволяє застосовувати різноманітні 

методи та засоби фізичної підготовки 

Мета дослідження – в результаті аналізу літературних 

джерел виділити види інноваційних технологій у фізичному 

вихованні учнів. 

Результати дослідження. Вивчення наукових досліджень 

В. Корягіна, О. Блавт, Б. Шияна, Л. Лубишевої, Б. Ведмеденка,                     

М. Зубалія, З. Сергійчук, В. Шаповаленка, А. Твеліної та інтернет 

джерел з проблеми фізичного виховання за допомогою 

інноваційних технологій, засвідчують, що сучасна наукова 

література розглядає ці технології як структуровану сукупність 

прийомів і методів, що спрямовані на вивчення та популяризацію 

інноваційної діяльності задля покращення процесу фізичного 

виховання у школах. 

У наш час одним із продуктивних шляхів покращення 

процесу фізичного виховання можна вважати інноваційну 

діяльність, оскільки є можливість застосування різноманітних 

методів та засобів фізичної підготовки учнів на уроках фізичної 
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культури. Ця діяльність викликає якісні зміни у результаті 

використання нововведень [9].  

Варто розглянути зміст деяких понять, а саме: учні, урок, 

фізичне виховання, інноваційні технології. 

Учні – це діти, які навчаються у закладах освіти. Це 

поняття зазвичай вживають до вихованців віком від 6-7 років до 

17-18, які відвідують школу чи позашкільні навчальні заклади. 

Урок – навчальне заняття яке має певні часові межі, що 

відведене для заняття із групою учнів постійного складу з 

окремого предмета за сталим розкладом. Також уроком називають 

завдання, навчальна робота, яка дається учневі для підготовки до 

наступного заняття. 

Фізичне виховання – це педагогічний процес спрямований 

на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, 

навчання основним життєво-важливим руховим навичкам та 

вмінням, зв'язаних знаннями для майбутньої успішної професійної 

діяльності. 

Інноваційними технологіями у фізичному вихованні 

називають сукупність нових засобів та методів фізичного 

виховання, що дають змогу ефективно виконати певні поставлені 

завданням, що відповідають тенденціям розвитку суспільства. 

У закладах надання освіти навчальний процес 

організовують з урахуванням матеріальної і навчально-методичної 

бази, науково-педагогічного потенціалу і різноманітних 

інформаційних технологій. 

Вивчення дослідницьких праць про інноваційні технології, 

які є інноваційними тільки тоді, коли елементи, що складають їх, 

лише починають науково осмислюватися і не отримали 

достатнього поширення в сучасній практиці, засоби фізичного 

виховання застосовуються з інших позицій, адже створюється нова 

концепція навчально-виховного процесу з фізичного виховання. На 

дослідженнях переглядають принципи соціального життя 

особистості, визначають напрями розвитку та добирають 

відповідні індивідуальні засоби фізичного виховання у школі [6]. 

Щоб більш повно розкрити тему статті, варто порівняти 

традиційну та інноваційну освіту, які сьогодні паралельно існують 

в країні. Традиційна система навчання в Україні є 

безособистісною, адже має певні недоліки, а саме: авторитарний 

стиль керівництва, перевага фронтальної роботи, обмеженість 
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діалогічного спілкування. Через це в учнів немає бажання вчитися, 

зникає цінісне ставлення до освіти та самоосвіти загалом. 

На відміну від традиційних освітніх технологій, кінцевого 

результату навчання з використанням дeяких педагогічних 

елементів нe дaє. Тому це доводить необхідність виділення 

елементів у рамках загальної структури інноваційних освітніх 

технологій. Науковці розробляють різноманітні підходи до 

здійснення таких технологій: освітніх, оздоровчих, рекреаційних та 

реабілітаційних [3]. 

Науковці у процесі фізичного виховання вважають 

ефективним застосування таких інноваційних технологій як: 

1. кооперативно-групове навчання, яке дає 

можливість самостійно набувати знання, формувати фізичні якості, 

удосконалювати окремі вміння та навички; 

2. інтерактивний методично-організаційний 

комплекс, що відноситься до інформаційних технологій навчання, 

які надають доступ до нетрадиційних джерел інформації 

(електронна бібліотека, сайти Інтернету, соціальні мережі), 

створюючи можливість для творчої діяльності, формування 

професійних навичок, можливість реалізувати нові форми та 

методи навчання; 

3. застосування мультимедіа, що є новою 

технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів 

продукування, обробки, зберігання й передавання аудіовізуальної 

інформації, заснованої на використанні компакт-дисків або 

інтернет джерел [7]. 

У фізичному вихованні на сучасному етапі розвитку освіти 

розробка інноваційних педагогічних технологій має здійснюватися 

відповідно до критеріїв технологічності:  

1. керованості, тобто повного управління етапами 

роботи вчителя і учнів. 

2. гарантованості, тобто між запланованим та 

одержаним результатами різниця має бути мінімальною;  

3. науковості, тобто опиратися на перспективи 

модернізації освітнього процесу, освітні цілі,  положення 

педагогічної науки та методики викладання дисципліни,  

4. системності, що передбачає взаємодію частин та 

цілого в організації навчального середовища, в результаті чого 

фізичний розвиток є цілісним утворенням;  
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5. масовості, застосування технології не залежить від 

фізичної підготовки учнів, педагогічної майстерності вчителя і від 

типу навчальних закладів [2]. 

У сучасному суспільстві інноваційні процеси в системі 

фізичного виховання диктуються новими соціально-економічними 

умовами та соціальними запитами. Необхідність та бажання до 

змін, чогось нового у ставленні вчителя до нових технологій, 

прискорить формування зацікавленості школярів до занять 

фізичним вихованням. В останній час науковці спрямували свої 

зусилля на оновлення і пошук шляхів формування культури 

здоров’я серед молоді, однак впровадження інноваційних 

технологій в систему фізичного виховання ще досі чекає свого 

вивчення і вдосконалення [4]. 

Метою запровадження інноваційних технологій у 

фізичному вихованні школярів, є забезпечення та покращення 

здоров’я школярів. 

Шаповаленко В. пропонує варіанти впровадження 

інноваційних технологій на уроках фізичної культури такі як: 

1. варіант кооперативного навчання (групового); 

2. колективно-групового навчання; 

3. технологія ситуативного моделювання, до якої 

відносяться імітаційні та рольові ігри; 

4. технології опрацювання дискусійних питань [6]. 

Твеліна А. в результаті дослідження процесів виникнення 

оздоровчих інновацій і розвитку фізичної культури та 

фізкультурної освіти молоді виділила ознаки інновацій у сфері: 

1. циклічність розвитку – інновації у розвитку 

проходять однакові стадії;  

2. зв’язок з часом – відповідність інновацій 

сучасним вимогам суспільства; 

3. новизна якості – революційні зміни у підходах до 

оздоровлення; 

4. системність перетворення – інновації виникають 

на всіх рівнях організації оздоровчої діяльності [5]. 

Зазначено актуальність положення фізичного виховання що 

стосуються тих його форм, які містять елементи фізичної культури 

на основі аналізу праць науковців Б. Ведмеденка, М. Зубалія,                      

З. Сергійчук. Вони зазначають, що інноваційні технології 

фізичного виховання із застосуванням народних традицій мають 
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високий потенціал щодо залучення учнів до регулярних занять 

фізичними вправами та оздоровлення. 

Загалом є два шляхи осучаснення навчального процесу: 

1. Модернізація традиційного навчання, його 

переорієнтація на ефективну організацію засвоєння певних 

соціальних зразків. Ця модернізація розв’язує традиційні 

дидактичні завдання освіти; 

2. Інноваційний підхід до навчального процесу, де 

головною метою є особистісний розвиток тих, хто навчається, і 

їхню здатність опановувати новий досвід на ґрунті 

цілеспрямованого формування творчого і критичного мислення, 

рольового та імітаційного моделювання [7]. 

Інноваційні технології та їх елементи відіграють важливу 

роль у фізичному вихованні школярів. На уроках фізичної 

культури ці технології дозволяють в більшій мірі вирішувати 

завдання фізичного виховання, підвищувати інтерес до уроку, 

задовільнити учнів в руховій активності, підвищити рівень 

здоров’я та рівень розвитку фізичних якостей [1]. 

Висновки. Інноваційні технології в навчальному процесі 

фізичного виховання мають свою важливу роль, що передбачає 

встановлення мотивів, зацікавлення та заохочення до занять 

фізичною культурою. Можна сказати, що в освітній програмі 

повинні мати нові підходи до cтворення більш досконалої системи 

фізичного виховання, головними завданнями якої є заохочення до 

занять, залучення сучасних методів удосконалення фізичної 

підготовки та зміцнення здоров’я школярів та молоді. 

 

Список використаних джерел 

1.  Березка С.М. Теоретичні та методичні знання студентів з 

навчальної дисципліни «фізичне виховання». Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і 

спорту. 2011. № 3. 12-14. 

2. Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті. К.: Шк. світ, 

2007. 119 с. 

3. Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України; голов. ред.                                 

В.Г. Кремень. К.: Юрінком Інтер, 2008. 338. 

4. Інноваційні технології на уроках фізичної культури: веб-

сайт. URL: https://multiurok.ru/files/ innovatsiini-tiekhnologhiyi-na-

urokakh-fizichnoyi-.html  



278 

 

5. Твеліна А.О. Соціально-педагогічні передумови 

використання засобів оздоровчого фітнесу в системі підготовки 

майбутніх вчителів фізичної культури. Вісник Чернігівського 

національного педагогічного університету імені Т Шевченка. 

Серія: Педагогічні науки; фізичне виховання та спорт. 2014. № 2. 

232-236. 

6. Трубіцина О.М., Задоріна О.М., Чепелюк А.В. 

Формування професійної компетентності майбутніх педагогів 

методами інтерактивного навчання.«Перспективи та інновації 

науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія 

«Медицина»)»:журнал. 2022. № 4(9) 2022. 333-345. 

7. Чепелюк А.В., Шуптар Т.І. Інновації у фізичному 

вихованні. The XVII International Science Conference «Development 

of science: trends, innovations problems and prospects», April 01-02, 

2021, Amsterdam, Netherlands. 147-150. 

8. Чепелюк А., Кондрацька Г. Сучасні траєкторії підготовки 

фахівців з фізичної культури і спорту. Збірник наукових праць. 

Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань. Вип. 1(23), 2021. 

99-107. 

9. Школа О.М., Грищенко О.І., Грищенко Л.К. Використання 

інноваційних технологій в процесі навчання студентів та 

організації змагань з різних видів спорту. Scientific Journal 

«ScienceRise». Серія: Педагогічні науки. 2014. № 3. С. 59–63. 

10. https://uk.wikipedia.org/wiki 

 

  



279 

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ 

 

Микола 

Лук’янченко 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, доктор 

педагогічних наук, професор, професор кафедри 

теорії та методики фізичного виховання 

Галина 

Кондрацька 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, доктор 

педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

спортивних дисциплін і туризму 

Світлана 

Герасименко 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, кандидат 

педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 

теорії та методики фізичного виховання 

Наталія 

Закаляк 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, кандидат 

медичних наук, доцент, завідувач кафедри 

фізичної терапії, ерготерапії 

Роман 

Чопик 

 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 

теорії та методики фізичного виховання 

Роман 

Проць 

 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, кандидат 

педагогічних наук,доцент,доцент кафедри 

спортивних дисциплін і туризму 

Анна 

Чепелюк 

 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, кандидат 

педагогічних наук,доцент, доцент кафедри 

спортивних дисциплін і туризму 

Анатолій 

Веселовський 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, доцент,доцент 

кафедри спортивних дисциплін і туризму 

Роман 

Федорищак 

 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, кандидат 

педагогічних наук,доцент кафедри спортивних 

дисциплін і туризму 
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Олександр 

Лемешко 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, старший 

викладач кафедри теорії та методики 

фізичного виховання 

Наталія  

Мацола 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, старший 

викладач кафедри теорії та методики 

фізичного виховання 

Надія  

Малетич 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, старший 

викладач кафедри фізичного виховання 

Леся  

Борисевич 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, старший 

викладач кафедри фізичного виховання 

Олена  

Волошин 

 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, кандидат 

педагогічних наук,доцент, доцент кафедри 

анатомії, фізіології та валеології 

Сергій 

Гуменюк 

 

 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка, 

доктор педагогічних наук, професор кафедри 

теоретичних основ і методики фізичного 

виховання  

Ірина 

Грубар 

 

 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка, 

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент кафедри теоретичних основ і методики 

фізичного виховання 

Надія 

Грабик 

 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка, 

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент кафедри теоретичних основ і методики 

фізичного виховання  

Ірина 

Машталер 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка, 

кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент кафедри теоретичних основ і методики 

фізичного виховання  
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Олена 

Сопотницька 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка, 

кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

теоретичних основ і методики фізичного 

виховання  

Ольга 

Гулька 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка, 

асистент кафедри теоретичних основ і 

методики фізичного виховання  

Василина 

Вовчанська 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка, 

асистент кафедри теоретичних основ і 

методики фізичного виховання  

Олена 

Мусієнко 

Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

Степана Гжицького, кандидат біологічних 

наук, доцент, доцент кафедри фізичного 

виховання 

Наталія 

Борейко 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

кандидат педагогічних наук, доцент, професор 

кафедри фізичного виховання 

Любов 

Азаренкова 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

старший викладач кафедри фізичного виховання 

Олена 

Мусієнко 

Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

Степана Гжицького, кандидат біологічних 

наук, доцент, доцент кафедри фізичного 

виховання 

Євген 

Карабанов 

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. 

Макаренка, к.фіз.вих. і спорту, доцент кафедри 

теорії та методики фізичного виховання 

Юлія 

Прокопенко 

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. 

Макаренка, старший викладач кафедри теорії 

та методики фізичного виховання 

Людмила  

Проць 

Дрогобицької філії ТОВ «Медичне училище 

«Медик» таДрогобицької філії ТОВ Львівський 
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медичний фаховий коледж «Монада» викладач 

фізичного виховання 

Богдан 

Піць 

Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу, 

керівник фізичного виховання 

Василь 

Романський 
Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу, 

викладач фізичного виховання вищої категорії 

Ольга 

Хомич 
Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу, 

викладач фізичного виховання 

Андрій 

Суда 
Дрогобицький фаховий коледж нафти і газу, 

викладач фізичного виховання 

Андрій  

Вовденко 

Ліцей № 4 імені Лесі Українки Дрогобицької 

міської ради, вчитель фізичної культури 

Наталія 

Стеценко 

Ліцей № 4 імені Лесі Українки Дрогобицької 

міської ради, вчитель фізичної культури 

Тетяна 

Війтів 

Львівський національний університет 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені 

Степана Гжицького, студентка першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

Артем 

Онищук 

Хмельницький національний університет 

студент першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти факультету здоров’я, психології, 

фізичної культури та спорту 

Анна 

Павлюк 

Хмельницький національний університет 

студентка другого (магістерського) рівня 

вищої освіти факультету здоров’я, психології, 

фізичної культури та спорту 

Андрій 

Калякін 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

студент другого (магістерського) рівня вищої 

освіти навчально-наукового інституту 

соціально-гуманітарних технологій 

Віолетта 

Никоненко 

Національний технічний університет 

«Харківський політехнічний інститут», 

студентка першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти 

Вікторія 

Рихель 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка, 

студентка першого (бакалаврського) рівня 
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вищої освіти факультету фізичного виховання 

С.Я. 

Бабій 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка, 

студент другого (магістерського) рівня вищої 

освіти факультету фізичного виховання 

Святослав 

Дутка 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка, 

студент другого (магістерського) рівня вищої 

освіти факультету фізичного виховання 

С.О. 

Кардаш 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка, 

студент другого (магістерського) рівня вищої 

освіти факультету фізичного виховання 

Римма 

Кіптіла 

Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. 

Макаренка, студентка IV курсу 

Софія 

Дума 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студентка 

другого (магістерського) рівня вищої освіти  

біолого-природничого факультету 

Іванна 

Галій 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студентка 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 

Ірина 

Ковальчук 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студентка 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 

Володимир 

Марунчак 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студент 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 

Степан 

Зубкович 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студент 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 
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навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 

Олександр 

Кривенко 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студент 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 

Олександр 

Корпош 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студент 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 

Віктор 

Данилів 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студент 

другого (магістерського) рівня вищої освіти 

навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 

Анастасія 

Дудок 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студентка 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 

Тарас 

Орищак 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студент 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 

Ганна-Тетяна 

Шуптар 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студентка 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 

Аліна 

Сарай 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студентка 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 
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Іванна 

Мицак 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студентка 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 

Марина 

Комарницька 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студентка 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 

Віталій 

Бечкало 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студент 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 

Анна 

Малай 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студентка 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 

Вікторія 

Кощаєва 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студентка 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 

Любов 

Мисів 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студентка 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 

Ірина 

Піхо 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студентка 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

біолого-природничого факультету 

Віталій 

Чепелюк 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студент 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  
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біолого-природничого факультету 

Ольга 

Бурак 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студентка 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

філологічного факультету 

Анна 

Світлозарова 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студентка 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

філологічного факультету 

Назар 

Стасула 

Дрогобицький державний педагогічний 

університет імені Івана Франка, студент 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  

навчально-наукового інституту фізичної 

культури і здоров’я 

Юлія  

Мацола 

Львівський національний університет    

імені Івана Франка, студентка першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 

економічного факультету 
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