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PHYSICAL EDUCATION IN ACTIVE SCHOOL AND ITS LIMITS  

DURING THE CORONA PANDEMIC – CASE OF SLOVAKIA 

Prof. Dr Branislav ANTALA 

Comenius University in Bratislava (Slovak Republic) 
 

Physical inactivity is today big problem with significant related health, economic and social 
consequences. To achieve the goal of people to be more active due the recommendations of WHO 
will require joint action across multiple sectors and stakeholders to implement a combination of 
effective policy actions organised around these four strategic areas: creating an active society; 
creating active environments; creating active lives and creating active systems.  

These four strategic areas will influence creating of important subsystem and it is “Active 
school”. Active school is school giving many opportunities for children and youth to be physically 
active in school environment. Active school open opportunities to be active before school, during 
school day and after school. Most important role in systems of physical activities in active school 
remain to “Physical Education” as a school subject a formal part of the system.  

During the Corona Crisis exist lot of difficulties of successful implementation of physical 
education in practice in Active school. One example from Slovakia. Restriction related Physical 
Education and physical activities of children and youth in school affected all Slovak school 
population. Physical education is forbidden to teach indoors such as gyms, swimming pools, exercise 
rooms, etc. Physical education is allowed to be taught only in outdoor open spaces. In the outdoor 
areas, use such physical activities where students come into personal contact as little as possible. In 
secondary school physical education is included in the group of “complementary subjects” that do 
not have a permanent on-line teaching schedule. In the end it will be included some 
recommendations for PE teachers during Corona pandemic.  

Presentation is supported by grant No. 1/0523/19 “Physical and Sports Education and its 
Quality and Potential in Promoting Health from the Perspective of Pupils, Teachers and Parents” of 
Slovak Scientific Grant Agency VEGA.  

 
 

WHAT IS A REALITY OF THE PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP  
IN SPORT AT THE MUNICIPALITY LEVEL IN LITHUANIA? 

Prof. Dr Vilma ČINGIENĖ, Mindaugas GOBIKAS 

Mykolas Romeris University (Republic of Lithuania)  
 
Introduction. In October 2018, the Lithuanian Seimas adopted the Law on Sports, on the basis 

of which (from January 2019), the formulation, coordination and implementation of state sports 
policy was transferred to the Ministry of Education, Science and Sports. The Law on Sports defines 
the principles of sport, foresees the role of the stakeholders and the competence of the specialists, 
and determines other important sports related issues. Article 8 of the Law on Sports defines the 
functions of the municipal council in setting long-term goals for the development of sports, sports 
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areas to be financed from the municipal budget, criteria and procedures for financing from the 
municipal budget, and promoting public-private partnerships in sports. Municipalities are tasked 
with wide range of responsibilities pertaining delivery of various sports programs: from grass-root 
sports development to elite level athlete preparation, and from construction and maintenance of 
sports facilities to popularization of physical activity among general population. It would be naive to 
assume that municipality has sufficient capacity to adequately deliver on every level of 
aforementioned domains. Aside from limited budget, it also lacks required human resources as well 
as managerial expertise. As a result, outsourcing by bringing in partners could be seen as the 
essential condition in modern society exploring the concept of new public management. 

Public-private partnerships (PPP) are a popular way to build synergies between public 
organizations and private companies to answer contemporary challenges and to develop new 
opportunities. These are collaborative arrangements between public and private partners to share 
resources, risks, responsibilities, and benefits and to pursue mutually beneficial social, economic, or 
environmental goals (Kwak et al., 2009). 

According to scholarly literature (Wang et al., 2018; Rybnicek et al., 2020), there are many 
examples of public-private partnerships in both developed and developing economies. Roehrich et 
al. (2014), emphasizes that European governments in particular seek to use the private sector to 
finance and build the necessary infrastructure and provide services. It is obvious that due to 
shortage of state or local (municipal) government budgets, but with the growing needs of society 
and the infrastructure and services required to meet them, alternative financing mechanisms are 
being sought. Looking from a historical perspective and explaining the reasons for the emergence 
and popularity of public-private partnerships, it is important to understand the prevailing 
background of needs and the theoretical knowledge that analyzes and explains those needs. 
Naturally, the beginnings of public-private partnerships stemmed primarily from needs of an 
economic nature.  

The main advantages of public-private partnerships are the opportunities for public partners 
to obtain additional private funding, increase operational efficiency, import management expertise 
or implement cost reduction mechanisms. Meanwhile, private partners can share the risk and 
transfer it, while entering public projects in which they would not otherwise have the opportunity 
to participate. 

However, public-private partnerships also have certain and substantive shortcomings. 
Partners involved in a public-private partnership project may have different interests. The different 
goals of organizations, while likely to be inevitable, in no way imply the collapse of public-private 
partnerships. Also, especially in developing economies, there is a public concern that through such 
a partnership, the state ownership will pass into the private hands and, ultimately, the quality of 
service will suffer. In addition, Roehrich et al. (2014) and Wang et al. (2018) acknowledge that public-
private partnerships may have both more and higher levels risks than conventional projects. This is 
because public-private partnerships may have more stakeholders, project procedures may be more 
complex, special rules on funding, documentation and fees may be set, or there may be a lack of 
experienced partners. 

Aim of research. The aim of this research was to investigate local government’s perception of 
public-private partnership within youth sport delivery system. As a result, the key aim of this 
investigation was to construct an understanding of specific sector representative’s interpretations 
regarding their professional experiences, namely those related to partnerships with private sport 
program providers. 

Material and methods. Following research framework adopted by Legg and colleagues (2018), 
a critical realist approach was utilized for this study. Such descriptive qualitative methodology 
enables to make a distinction between external (or contingent) and internal (or necessary) relations 
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among objects. External relationships are those that exist between bodies that can have 
independent existence but nevertheless can influence one another, thus, making it appropriate 
match for public-private partnership studies. Predetermined criteria for potential study participants 
included that he/she worked for a municipality and had direct contact with youth sports programs. 
As a result, heads of the divisions of sport within local city municipalities were personally contacted 
and asked if they would be willing to participate. In case of inability to participate, they were asked 
to assign one of their subordinates, who would be best equipped for such a role. The territory of the 
Republic of Lithuania currently comprises of 10 counties and 60 municipalities (Regions of Lithuania, 
2021). Municipalities from seven different counties were contacted for this study. Ten 
questionnaires were returned, but two of them were improperly completed, thus, rounding out 
total number of research participants at eight (n=8). 

An online questionnaire was constructed by adopting Legg’s et al. (2018) semi-structured 
interview framework. Anonymous link to a questionnaire was forwarded to each participant 
electronically. Data collection was performed in February, 2021. Data analysis was driven by the 
framework established by research questionnaire. The questionnaire was constructed along three 
phases of partnership governance – formation, management, and outcomes. As a result, data 
findings were constructed according to an identical pattern. Lived experiences of participants were 
traced and summarized in results section. 

Results. In formation phase the researchers looked into what organizations municipalities 
enter into partnership with, what form those partnerships took, and how compatible were the goals 
of partnering organizations. Each municipality had cooperation with multiple (well over 10 subjects) 
youth sport program providers. Partnering organizations also displayed wide variety of sports 
disciplines (ranging from team sports, such as basketball, ice hockey, football, to individual sports, 
such as tennis, canoeing, curling). In terms of partnership forms, majority, as indicated by the 
municipalities’ representatives, collaborations were in organizing sporting events and development 
of elite level athletes. Goal compatibility of PPP actors, which included promotion of physical activity 
and sports competition achievements, was indicated as “compatible” or “very much compatible” by 
88 % of the participants. 

Management phase placed focus on advantages and disadvantages of public-private 
partnership in youth sport delivery system, as well as potential suggestions for the betterment of 
the process. When asked to indicate main advantages of such partnerships, participants agreed that 
such collaborations enabled resource savings and utilization of each partner’s specific skills, 
knowledge. Also, PPP allowed for a wider reach and helped to increase popularity of particular sport. 
Interestingly, when asked to point major challenges in public-private partnership, participants 
indicated differing goals of public and private sectors (75 %). Also, scarcity of financial resources (75 
%) and sports facilities (63 %) were acknowledged among major challenges to the effective PPPs. 
When asked about what needed to be changed in order to create an ideal partnership, research 
participants indicated that legal regulation must be improved (63 %) and compatibility of goals 
achieved (75 %). Division of responsibilities and increased effectiveness were among key 
suggestions by the participants, as Respondent 4 noted, “there must be understanding of common 
goals, agreement on how and in which way to operate effectively.” Possible solutions were 
recommended by Participants 3 and 6, “we should strive for a gradual transfer of public sports 
services to non-governmental organizations. In the end the municipality should be the purchaser 
and the private sector the provider of services.”  

Finally, the outcomes phase focused on the performance of partnerships with particular 
attention paid to the most efficient, as well as the most inefficient cases. Pupil’s non-formal 
education voucher has been notified by several participants as an effective and efficient mechanism 
in youth sports delivery system. Non-formal education voucher is a system established by the 
Ministry of Education, Science and Sport in 2013 (Non-formal education, 2021), according to which 
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pupils can attend classes at various non-formal education schools, such as sports, music, fine arts, 
etc. Most of these activities are free of charge or paid from the pupil’s education voucher. 
“Introduction of pupil’s voucher system resulted an increase in number of non-governmental sports 
organizations from 17 to 32, while the number of children practicing sports in sports clubs increased 
from 1,150 to 3,000”, noted Participant 2. Also, particular effectiveness of public-private partnership 
was noticed during a sport event organization, as Participant 5 stated, “clear regulation of the 
program was achieved during the implementation city representing sport events program. All sides 
agreed on understanding of long-term goals, thus enabling business continuity and effective 
implementation.” 

Conclusions. With an apparent shift of state policy towards a private sector in youth sport 
program delivery, understanding the public-private partnerships becomes increasingly important in 
addressing development and sustainability of such programs. The aim of this study was to construct 
local government’s comprehension regarding their partnerships with private sport program 
providers. Key findings of this research revealed that within youth sport delivery system 
municipalities consider private sector representatives as partners with whom they share mutual 
goals. Such partnerships enable municipalities save resources, utilize lacking skills and knowledge, 
and increase general popularity of sports. However, further enhancement of efficiency of public-
private partnerships needs improvement of legal regulatory base as well as professional 
competencies of private partners.  

This article contributes to the growing body of academic understanding about how 
partnerships in youth sport programs work by providing the perceptions of public institutions 
towards PPP. By using a critical realist approach this study detailed three phases of public-private 
partnership as it relates to youth sport delivery system: formation, management, and outcomes. 
Findings of this research also carry practical implications. First of all, it enables information 
dissemination between different municipalities, thus, enabling recognition of comparable patterns 
or problems and opening meaningful discussions. Second of all, it reinforces the notion of need for 
risk sharing as well as knowledge transfer and search for mutual long-term solutions in public-
private partnership projects. Finally, the strengthening of the understanding of partnership concept 
helps to better understand the specificities of regional development through sport. 

Limitations of this research are obvious, as it only provides the view of one side of the 
partnership – that of local government. These shortcomings are legit and in the process of being 
addressed, as the immediate follow up to this research involving participants from the private 
sector, is currently under construction. Future research should provide the perceptions of private 
sport program providers, as well as comparisons with those of public actors.  
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SPORTS MARKETING: IMPACT OF PANDEMIC IN SPORTS INDUSTRY 

Dr Olena YARMOLIUK 

Borys Grinchenko Kyiv University (Kyiv, Ukraine) 
 
Introduction. As the Coronavirus spreads across the globe, to protect the health of athletes, 

spectators and all others involved, an increasing number of major sporting events and matches 
(whether at an international, regional or local level) have been postponed or cancelled. Every 
element of sport has been affected, from athletes, teams and leagues, to sponsorships, sport retail, 
hospitality, and media coverage. To illustrate, for the first time in the history of the modern 
Olympics, and as one of the world´s most-watched sporting broadcasts, this year’s Olympic and 
Paralympic Games in Tokyo have been moved to next year. The decision was made 122 days prior 
to the grand opening ceremony, which was to be held at the newly built National Stadium in Japan´s 
capital. Quick reminder, Tokyo has invested US$ 26 billion in its preparations and without doubt 
hopes to get its return on investment [7]. The “Tokyo 2020” name will remain, with the hope that 
the Olympic flame resumes as our eternal symbol of continuity. 

Likewise, the UEFA EURO Championship, which was to be held across the European continent 
this summer (marking UEFA´s 60th anniversary) has been postponed from 2020 until 2021. All 
competitions and matches (including friendlies), for clubs and national teams (for both men and 
women) have been suspended until further notice, including playoffs. The Euros are typically played 
every four years with a lengthy qualification process preceding. For EURO 2020, this process has not 
yet been concluded, twenty out of twenty-four teams have qualified, but four spots are still pending 
for playoffs that were supposed to take place in late March. The European Championship generates 
around €2 billion for UEFA from sponsors and broadcasters, but as life stands still now, these 
companies too remain on hold [8]. 

Another major sporting organisation, FIFA, is showing solidarity efforts to win the match 
against COVID-19. In collaboration with the World Health Organisation (WHO), FIFA has created a 
“Pass the message to kick out coronavirus” campaign, launching awareness by requesting that 
everyone follows five key tactics that can help tackle the spread of the disease [2]. 

The Boston Marathon has been cancelled for the first time in its 124-year existence. Instead, 
“the Boston Marathon Virtual Experience” will be held, where participants will have to verify that 
they ran the 42km on their own, and if so, will still be able to receive their finisher’s medal. Likewise, 
the London, Amsterdam, Paris and Barcelona marathons are also postponed. 

The International Tennis Federation is now counting over 900 tournaments (Wimbledon, US 
Open, and Roland Garros included) being cancelled or postponed, and half of its staff being 
furloughed. 
An exception is the Wimbledon tennis tournament which has insurance in the case of a pandemic. 
They had opted to include pandemic insurance after the outbreak of SARS in 2003. Despite paying 
around US$34 million in premiums over the course of the last 17 years, Wimbledon is to receive for 
this year’s cancelled tournament an insurance pay-out of US$141 million [9]. 

For the first time since the 1954 season, there will be no Monaco Grand Prix this year in the 
Formula1 calendar. While its drivers are parked, Formula 1 has evolved beyond what happens on 
the track. Like many other sports, F1 has realised that its capacity to entertain goes beyond the 
physical world. And sponsors are now tapping into off-stage material as well, in order to get more 
for their money and extend their brand’s reach.  DHL has been investing in esports, and worked with 
F1 to create Virtual Grand Prix in 2017. The platform was quickly retooled before the end of March 
to replace the Grand Prix stages of the 2020 season with virtual events. The first race, simulated in 
the official F1 2019 PC video game, featured both current and former F1 drivers competing head-
to-head around Bahrain’s Sakhir circuit. A combined audience of 3.2 million viewers across YouTube, 
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Twitch, Facebook and F1.com tuned in to watch Guanyu Zhou of Renault win [3, 4]. 
AWS has created a new platform, Deep Racer, a virtual racing league that launched this year. 

It allows developers to compete on the asphalt, using machine learning skills to race against 
professional F1 drivers such as seven-time champion Daniel Ricciardo, F1 test driver Tatiana 
Calderon and chief technical engineer of F1 Performance, Rob Smedley. 

As the coronavirus continues to wreak havoc, and the calendar of sport events keeps being 
altered, we could agree that it is becoming a question of which sports are still on, not which are off? 

Surprisingly, the football leagues of Belarus, Burundi, Nicaragua and Tajikistan have never 
been more popular, where football kicked on without any interruption, despite coronavirus risks. 
The four countries were all called out by major sport organizations across the world for overlooking 
health and safety concerns. However, after a round of three months delay, certain sports are now 
slowly resuming, and carefully abiding by the COVID-19 safety, health and labour guidelines. 

The German Bundesliga was the first of the major football leagues to restart after the 
pandemic suspension and has finished its fixtures in late June. The date for the new campaign is set 
for September 18th which gives clubs a two-and-a-half month pre-season. Both The Premier 
League and La Liga are scheduled to return on September 12th. La Liga is scheduled to finish May 
23rd 2021, and hopes to catch up with the regular season cycle in time for the European 
Championships. When the French government banned all large sporting events until 
September, League 1 decided to finish their season by crowning Paris Saint-Germain. Now the 
French top flight is set to return August 22nd. As for the Serie A season, there is no official start date 
for 2020/21. However, the Italian Football Federation did issue a deadline for the current Serie A, B, 
and C to close their competitions by August 20th. Also, the Champions League is set to officially 
resume on August 12th and run through August 23rd, in Lisbon, Portugal. 

All clubs must play with no live audience, and some have found creative ways of fans still being 
able to support their favourite teams. Some new-found fan-bases now offer the option for 
enthusiastic football supporters to pay for their faces to appear on mannequins within the ground, 
and the money is to be donated to the fight against COVID-19. 

Other sport leagues are still waiting for consensus from their governing bodies. As with all 
things COVID-related, many new dates are pending for confirmation. Each day we can find new 
information regarding a specific sport league and its rescheduled matches. 

Material and methods: This study aimed at the impact of coronavirus epidemic lockdowns on 
the sports economy. The research has been examined descriptively and the first and second sources 
available are generalizations of literature. The content of web official sites has been evaluated using 
the documentation technique. 

Results. The global sports market is estimated at US$756 billion annually, with Europe 
responsible for US$250bn, the USA around US$420bn, and China, as one of the fastest growing 
markets, making up most of the difference. With the last decade’s analysis, the trajectory of the 
global sport market seemed to be going only upwards [3]. 

Focusing solely on the EU, it is should be noted how the sport sector is comparable to forestry, 
fisheries and agriculture combined. Sport-related GDP equals 2.12% of the total GDP in the EU, or 
in other words, every 47th euro is generated by the sport sector. Moreover, employment in the EU 
sporting world combines around 5.76 million people, which equals to 2.72% of total EU 
employment. Specifically, every 37th EU employee works in the sport industry. These calculations 
all demonstrate how sport generates great economic impact in many lucrative ways (fig. 1). 

 
 
 
 

………..….……. Section 1 …….……………….  
Philosophical, organizational, social and economic aspects  

of physical culture and sport 

………………………..…….… Секція 1  ………...……… . .……………  

 Філософські, організаційні та соціально-економічні засади 
розвитку фізичної культури і спорту 

13 



Fig. 1. Global E-Sports market in 2020-2024 [1] 
 
Not surprisingly, the coronavirus pandemic has also sent shockwaves to micro and small 

businesses in sport. Mainly grassroots sport, but also fitness clubs, gyms, retailers, event organizers, 
marketing agencies, sport equipment producers and renters. Also, small sports clubs and 
associations are the bedrock of affordable sport activities for most European citizens, but many of 
these small clubs are now facing bankruptcy. 

Referring back to our first example, and as an attempt for comparison, the last Olympic Games 
held in 2016 in Rio de Janeiro welcomed 1.17 million foreign and domestic tourists. In terms of 
earnings, below is an info graphic of the wealthiest sports leagues by annual revenue. Out of these 20 
leagues, 14 are football leagues (some mentioned earlier), making combined $USD 19.442 billion [2]. 

Most sport enthusiasts would agree that sport´s greatest strength is to bring together crowds, 
gather interest, create a sense community, and spark emotions (fig.2). Therefore, a match with 
closed gates, the cancellation of major international competitions, and numerous calendar changes 
all translates to players having few to none matches to play, spectators having no major sports to 
watch, and financial losses adding up. No income also means no clubs. 

 
Fig. 2. Sport marketing exchange process  

(in G.R. Milne, M. A. McDonald, 1998) 

According to a Bizzabo marketing report, last year more than 40 percent of marketers named 
live events as the most important marketing channel. With seasons postponed or cancelled, the 
suspension and standstill of sports isn’t only a disappointment to fans; it’s a disruption to business. 
For brands that rely on these events for advertising revenue, it’s devastating. According to Statista’s 
analysis of the sports industry, a loss of approximately $2.2 billion of national TV revenue is expected 
as a result of Covid-19, in addition to around $3.5 billion in fan spending on professional sports [3]. 

However, just because people can no longer attend live sporting events doesn’t mean all 
opportunities to reach and engage fans are lost. Rather, the success of advertisers will hinge on their 
ability to adapt and incorporate innovative platforms and channels. Adjusting to the new digital 
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environment can open up new revenue streams, partnerships, and strategies.  
There are a variety of marketing opportunities and models for online transactions that can 

help digital marketers attract and engage sports fans, from merchandising and gaming to virtual 
events and competitions. Let’s take a look at some trends that will likely play a role in digital 
marketing to sports fans during a time of social isolation. 

1. Diversifying Sports-Related Content and Channels 
With more people staying at home than ever before, many are starting to consume new types 

of content and entertainment, and on platforms they wouldn’t otherwise use. Digital marketers can 
capitalize on reaching captivated audiences who are looking for new sources of entertainment. 

It’s likely that this process will continue to pivot as brands put a focus on alternative 
investment opportunities in other areas. Marketers will have to find new strategies for attracting 
and engaging viewers. For example, in lieu of being able to broadcast live sporting events, some 
networks such as Fox Sports and ESPN are running alternative programming, including archived 
content and docuseries such as The Last Dance.  

Another example of this is social media. Even before the pandemic, the sports market and 
broadcasting landscape was shifting. With so many people cutting the cord on cable, broadcasters 
were slowly moving to other online environments to reach people who consume content on 
channels such as Facebook and YouTube. 

Therefore, it’s imperative that businesses make the adoption and improvement of digital 
capabilities a priority. Athletes can use their social presences and platforms to share training 
techniques and workout videos. This presents sponsorship and partnership opportunities, both with 
brands and via ads on social channels.  

2. Exploring More Strategic Sponsorships and Partnerships 
For some time now there has been an emphasis on allocating advertising budgets to create 

more tailored content and promotions and to establish a more targeted ad spend. While many 
partners may be pulling back after Covid-19 budget reductions, there are also advertisers looking to 
explore new partnerships and deals with sponsored content. 

Affiliate marketing, for example, can help digital marketers increase brand awareness and 
engagement rates in categories they may not have previously pursued. For example, rather than 
working with travel or airline companies, which are popular and coveted deals during March 
Madness, you could expect to see an increase in brands working with online gaming businesses.  

Exploring more creative cross-promotion and advertising opportunities can help businesses 
stay relevant. It can also help attract fans who are looking to fill the absence of professional and live 
sporting events with virtual, competitive alternatives.  

3. Growing Adoption of Virtual and Immersive Technologies 
Virtual technologies and e-sports present opportunities for leagues and media partners to 

reach fans in new ways. Immersive technologies can help fans replicate the experience of attending 
live games without actually doing so.  

If professional sports leagues, as expected, start lifting suspensions by simulating spectator 
sports without permitting physical attendance, Virtual Reality (VR) technology can help impose or 
mimic the experience of being in the stadium for fans. An example of this can be seen with Nascar’s 
iRacing, which is a simulation platform. 

This goes hand-in-hand with the trend we touched on earlier of exploring and diversifying income 
streams to focus on digital opportunities. Using immersive and virtual technologies can help brands 
engage consumers through gamified viewership, real-time commenting and analysis, and more.  So, the 
global health crisis is bringing uncertainty and complications for businesses around the world. Until 
suspensions are lifted, it’s important that digital marketers in the sports industry allocate their budgets 
accordingly, with a particular emphasis on exploring new types of content and channels, diversifying 
investment and partnership opportunities, and adopting immersive and virtual technologies. 
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Conclusions. Sport is encountering challenges that have never before been encountered. The 
COVID-19 pandemic will continue affecting the sporting world and the full extent of the impact is 
yet to unfold. Governments will need to consider how to best support sectors that are most affected 
by the pandemic, perhaps with liquidity injections, facilitated credit, subsidies or tax exemptions? 

The safe re-opening of sporting events and tournaments following this crisis should focus on 
maximizing the benefits that sport and physical activity can bring. Sport clubs and associations are 
intertwined with communities and people from various backgrounds, and as such can have a 
significant role in mobilising society to face health threats, and eventually re-launch social and 
economic activity once more control is gained over COVID-19. 

Additionally, the contribution of sport to preventive health care is becoming increasingly 
important and is making its way into many new policies. Despite social distancing becoming the new 
nom, sport can be a great way of bringing people back together in the future. 

Furthermore, the sport industry is now finding new ways to engage consumers (for example, 
ESPN and Fox Sports showing “classic games” and sport documentaries), developing contingency 
plans for games without audiences, and exploring opportunities for virtual technologies to grow (for 
example, enabling fans to experience games live without being physically present). Also, online at 
home work-out trends are booming more than ever due to lockdown restrictions, offering new 
fitness routines that might be here to stay even after confinement.  
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UNCERTAIN FUTURES FOR LOCAL AND GLOBAL SPORT IN THE 2020S 

Prof. Dr John NAURIGHT 
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Mount St. Mary’s University, Emmitsburg (Maryland, USA) 

The entire world was turned on its head with the widening impact of COVID-19 during 2020 
and 2021. With competitions cancelled or postponed, millions of dollars were lost in predicted 
revenue. Clubs and franchises in major leagues were able to survive due to lucrative television 
contracts, and, once play resumed, help mitigate some of the losses of revenue from spectators 
attending matches. When soccer resumed in four of the five main leagues in Europe by July 2020, 
matches were played in empty stadia, though fan chanting was piped over the airways to resemble 
a match-day atmosphere for spectators. Key events like the Open Golf Championship in the United 
Kingdom were cancelled while other such as the US Masters golf tournament were moved from 
Spring to Autumn. Clubs and organizations lost billions as a result of pandemic cancellations. The 
decision to cancel the March Madness college basketball tournament in the USA cost universities 
$375 million in lost revenues. 

We are indeed living in uncertain times. Liberal democracies have been in crisis for several 
years. Political and economic uncertainty in issues such as BREXIT and the US-China trade war 
created much instability in the latter years of the 2010s. In 2020, the global COVID-19 Pandemic and 
the Black Lives Matter movement had profound impact on global sports. These were added to 
recent issues surrounding a doping crisis in Russia, the future of policing world sport, lack of 
forthcoming bid cities for Olympic Games, scandals in world soccer around the governing body FIFA 
and World Cup bids, pay inequities between female and male soccer stars, and ongoing match-fixing 
problems, and a proposed European Super League are a few of the primary issues facing global sport 
in the early 2020s. With soccer business growth centered in the hands of a small number of 
dominant clubs and nations, the moves towards gigantism in sport have led to crises at historic clubs 
no longer able to compete with the “super” clubs.  

Several of these “super” clubs caused world-wide turmoil in April 2021 when plans for a 
European Super League were revealed. The largest clubs in England, Spain, and Italy banded 
together though several clubs with global following and high value including Bayern Munich, PSG, 
and Borussia Dortmund did not join. Following the fallout from supporters, the planned league 
collapsed in a few short days. 

The world of global sports capitalism has enhanced debates about sport as a social enterprise 
or as a money- making machine, which the Super League brought to the fore. Supporters of even 
the largest European clubs fought against an American franchise league model for soccer. The model 
in Europe is skewed to favor the biggest clubs in the most valuable leagues. This system is not 
sustainable. The club I support received investment of $150 million which has created the possibility 
of maintaining a reasonable position in the Premier League, yet this investment is still less than the 
value of the leading player in world soccer, and success is certainly not guaranteed, but is a gamble. 
Clubs like Leicester City and Wolverhampton Wanderers have shown in recent times that exceptions 
are occasionally possible to the dominance of larger clubs.  

In the USA, the balance of competition is greater as revenue sharing among teams in leading 
leagues like the National Football League (NFL) ensure that even a dominant franchise as if the New 
England Patriots do not win the Super Bowl every year. In most major soccer leagues, it is easy to 
guess the top 2-4 teams before the season starts. Examining the distribution of champions in the 
Bundesliga, the Eriedivisie, La Liga or the Scottish League proves this point easily.  

The top six in the Premier League in England (EPL) (Manchester City, Manchester United, 
Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham) have value and performance that consistently outshines 
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the rest of the teams (with the recent and rare exception of Leicester City). Other clubs who tried 
to spend their way to success such as Leeds United or Portsmouth ended up going bankrupt and 
facing massive penalties under financial fair play rules.  

There are also fears about the long-term sustainability of English clubs outside of the money-
making machine of the EPL. As in the summer of 2019 two historic clubs in Greater Manchester (just 
miles away from the two powerhouses of Manchester City and United) in Bolton Wanderers and 
Bury, whom both have over 100 years membership of the Football League have encountered serious 
financial issues bankrupting the clubs and resulting in administration, with the latter being expelled 
from the League, ending an association that began in 1894. The fallout of this crisis has raised 
questions about the inequality between clubs in English professional football and fears about the 
structure of the English professional game based on 92 clubs, many of which are small in stature, 
but play a vital role in their communities, which extends far beyond playing the game.  Only time 
will tell if this is the beginning of the end for the structure of 92 professional League clubs, or it 
begins a new phase of fan involvement in administration and closer scrutiny of finances to protect 
clubs and their communities.  

Despite the financial problems that some sports teams face, elite sport continues to expand, 
with new leagues, teams and events taking place in even-farther flung locations. In 2019, Major 
League Baseball played its first ever games in Europe, with London hosting a two-game series in 
June, undertaken with the desire to raise the Leagues profile and attract a new audience for 
America’s pastime. Regular season games also took place in the more familiar surroundings of Japan 
and Mexico, but with the same intention, to make MLB and its franchises more money. Europe’s 
top soccer teams regularly scour the globe every summer to do exactly the same, creating fears of 
player burn-out.  

Many of North America’s major leagues are continually expanding to new cities, perhaps most 
prominently the MLS, which has seen eleven new teams join this decade, with three more expected 
to join over the next two years. Major League Rugby is growing in the USA while the New Zealand 
All Blacks, the most valuable property in World Rugby lost money during the COVID-19 pandemic 
and is selling a 12.5% ownership stake to a private equity firm in the USA. Perhaps no sport is 
changing more than cricket, with new franchise leagues primarily based on the T20 appearing in 
almost all of the major cricketing powers and even beyond thus and into nations such as Canada. 
These Leagues are shifting the balance away from the heartbeat of the sport; International Cricket 
and some players now choose the riches of a franchise League over the chance to represent their 
country. In England, the controversial ‘Hundred’ competition that will begin in 2021, promises riches 
to all of counties, but has the potential to disenfranchise whole regions of the cricket watching 
community by cutting the teams down from 18 to just 8. The one thing all of these sports have in 
common is a desire for revenue, principally coming from the lucrative television deals on offer. This 
desire led to the European Super League debacle and the near implosion of Chinese professional 
soccer in 2021.  

The Chinese Soccer Financial Crisis 
On February 28, 2021, the Chinese Super League (CSL) club Jiangsu Suning (also known as 

Jiangsu FC) announced that it would cease operations after its winning the CSL championship for 
the first time in 2020. The parent company of the club, Suning Holdings Group, which is also the 
largest shareholder of Inter Milan, was in financial trouble and decided to move its business away 
from sport in China. Together with Jiangsu FC, there were 6 clubs that have been disqualified from 
professional leagues due to financial difficulties. Additionally, in February 2021, Shandong Luneng, 
the 2020 Chinese FA Cup winner, was disqualified from the Asian Champions League for failing to 
pay employees.  

In December 2020, a new policy called “Several Steps to Further Promote the Football Reform 
and Development” was announced by the CFA. This policy introduced a new salary cap, restricted 
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each club’s number of foreign players, and required all professional clubs to change their names 
into a “non-commercial” one (Baker and Allen-Ebrahimian 2021). Under the requirements of the 
new policy, the CSL clubs would only be able to pay domestic players a maximum amount of RMB 
¥5 million ($774,000). For foreign players, the salary cap is 3 million euros (USD$3.69 million).  

The aim of the new policy was to curb the investment bubbles, help the professional leagues 
grow healthier and be more sustainable, and improve the national team talent pipeline (Liu and 
Chen 2021). According to Chen Xuyuan, the CFA president, "the CSL club expenditure is about 10 
times higher than South Korea's K-League and three times higher than Japan's J-league, but the 
world rank of the national team is far behind". With the name change requirement, Chen also said, 
“In the past, the club owners changed quickly in our leagues and therefore the club names also had 
to change. It was not helpful to cultivate a football culture in China”.  However, the new policy also 
brought some problems. Foreign super stars such as Graziano Pelle, Alex Teixeira and Hulk left China 
because their contracts had expired, and it was hard for them to sign new contracts in China because 
their wages were many times the new salary cap. The COVID-19 crisis shortened the 2020 season 
as it did in other countries. 

Other Opportunities and Challenges After COVID 
There remains much discussion about the inequalities between women and men, but 

women’s sport continues to make strides forward. The 2019 FIFA Women’s World Cup held in 
France did much to highlight women’s sport, demonstrating the quality of the matches which have 
been unfairly maligned by some, often by making comparisons to the men’s game. Despite the 
strides forward, questions remain about the inequality between the prize money given in 
comparison to the Men’s equivalent and also the difference in standards between teams competing 
in the tournament, highlighted by the United States 13-0 demolition of Thailand. These are issues 
faced not just by women’s soccer, but endemic of many women’s elite sports. In 2015, I proposed a 
new model for global Olympic sport organization that would help level the playing field. The 
proposal received positive feedback but has yet to be implemented due to nationalist politics 
outweighing internationalist politics in Olympic sports. We are seeing more and more with green 
movements internationally that crises in any arena of human endeavor will eventually lead to 
change [5]. 

E-Sports and its related events are rapidly expanding industry sectors. With one of the best 
operations and management systems in the world, E-Sports in South Korea is now a billion dollar a 
year industry. In particular, the E-Sports market is getting bigger and better as a result of the COVID-
19 pandemic. Its unique structure and attributes, such as ubiquitous but individual-driven 
components, have led more people to E-Sports competitions. With the best infrastructure for E-
Sports, including 5 G internet and world-leading electronic companies (e.g., Samsung and LG), 
Esports in Korea is becoming as a large component of daily leisure activities. COVID-19 brought many 
sports to a halt. In this issue we provide an overview of the E-Sports industry which is set to benefit 
even further from the restrictions that COVID-19 has placed on many public activities. While mass 
E-Sports events are suffering, virtual events are much easier to operate than for other “sport” forms. 

The Sports World like the rest of the contemporary world is moving at a rapid pace where 
immediacy and expediency can get in the way of long-term planning and thinking. Taking stock of 
key issues is important to making wise decisions on future policy and in planning for future growth 
and sustainability as well as in how we develop academic programs for the future.  

We do not know if we are at a tipping point or at a point where further consolidation of high-
profile brands and events will hurt grassroots events and participation. My hope is that we begin 
rigorous debate about who sport serves, who sport could and should serve, and what models of sport 
around the world create sustainable sporting cultures that benefit public health and wellbeing while 
providing escape and passion for supporters and hopes for future generations of players and 
managers. We are at a moment of re-imagining what sport and sport education can be for all of 
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humanity regardless of background or ability. I am hopeful that we can develop consensus so that 
sport education in the Ukraine, China, the USA, or Ghana shares common goals and elements that will 
place sport at the center of sustaining physical and mental health while increasing its value in society. 

References: 
1. Алтухов CB, Наурайт Дж. Факторы, влияющие на развитие хоккея в глобализованном 

мире. М.: Юнити-Дана, 2020. 
2. Алтухов CB, Наурайт Дж. Инновации для будущего хоккея с шайбой во всем мире. М.: 

Спорт, 2019.  
3. Kim YH, Nauright J, Suveatwatanakul C. The rise of E-Sports and Potential for Post-COVID-19 

Continued Growth. Sport in Society, 2020. DOI: 10.1080/17430437.2020.1819695. 
4. Nauright J, Ramfjord J. Who owns England’s game? American professional sporting influences 

and foreign ownership in the Premier League. Soccer and Society, 2010;11(4):428-441. 
5. Nauright J. A single, permanent Olympic site would help us reclaim the integrity of sport. The 

Conversation (UK). 16 November 2015. Available from: http://theconversation.com/a-single-
permanent-olympic-site-would-help-us-reclaim-the-integrity-of-sport-50571. 

6. Nauright J, Amara M. Sport in the African World. London: Routledge. 2019. 254 p. 
7. Nauright J,Wiggins D. Revolutionaries and Sport: Reclaiming the Role of Sport in Social and 

Political Activism. London: Routledge, 2017. 140 р. 
8. Nauright J, Zipp S. SportsWorld: Global Markets and Global Impact of Sports. London: 

Routledg, 2020. 184 р. 
9. TePoel D, Nauright J. Black Lives Matter in the Sports World. Sport in Society, 2021. DOI: 

10.1080/17430437.2021.1901392. 
10. Zhang JJ, Huang RH, Nauright J. Sport Business in Leading Economies. London: Emerald Press, 

2017. 544 р.  
11. Zhang J, Mastromartino B, Kim E, Qian Y, Nauright J. The sport industry in growing economies: 

Critical issues and challenges. International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, 
2018;19(2):110-126. DOI 10.1108/IJSMS-03-2018-0023.  

 

 
IMPORTANCE OF QUALITY EDUCATION AND IMPROVING ACADEMIC INTEGRITY  

IN SPORTS SCIENCE WITHIN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
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Introduction. For decades, higher education institutions have offered sports science 
scholarships to students, expecting high sporting performance to enhance the branding of academic 
institutions globally simultaneously, fulfilling adequate academic requirements to pass degree 
courses. They have aided to generate revenue for institutional sustainability however, many student 
athletes face compromised quality education and misunderstood academic integrity.     

This study aims to highlight the importance of quality education and academic integrity in 
sports science, with the endeavour to improve student academic attainment levels in higher 
education institutions. 

Materials and Methods. A systematic literature review is performed, through a well-planned 
search of published literary sources on the subject of quality education and improving academic 
integrity in sports science within higher education institutions. This is achieved via a thorough 
electronic database search and other information sources.  Five aspects are identified and 
categorised: accreditation process, pedagogies, motivation, cultural orientation, and environment. 
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Results. Quality education is essential to face future challenges, preparing for employment 
opportunities and contributing as global citizens. Sport science scholarships promote teamwork, 
communication, and commitment, simultaneously focusing on sports, health, exercise, 
management, coaching and physiology.  However, it can be perceived as a payment mechanism 
influencing the accreditation process. Many students are motivated to focus on enhancing athletic 
performance, neglecting their degree, affecting academic attainment levels and future prospects.  

Conclusion. The quality of education and academic integrity can be improved through a fair 
accreditation process and enhanced pedagogies. Incorporating virtual mediums, motivating incentives, 
balancing environment, focused cultural orientation, and promoting enhanced critical thinking.  
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Introduction. For a knowledge-oriented economy, it is expected that pre-service trainings will 

be meticulously provided to meet the demands of prospective teachers' teaching approaches. 
Teacher education programs need to expand their approaches to teaching, such as providing 
prospective teachers with a solid knowledge base and eliminating the problems of theory and 
practice (Darling-Hammond,  2005). With the adoption of the learner-centered approach into the 
curriculum, the rapid and radical changes in educational philosophy take on a new meaning. This 
approach, which is based on the traces of constructivism understanding, has an interdisciplinary 
aspect on which different researches are carried out in the education world. One of the essential 
topics of these disciplines is epistemology. Epistemological beliefs are beliefs about how knowledge 
exists and how knowing happens (Hofer ve Pintrich 1997; Sandoval, 2009).  
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Within this context, the aim of our research is that epistemological beliefs towards learning 
of the prospective physical education and sports teachers will be examined. According to the results 
of the research, the information derived from the epistemological beliefs of the prospective physical 
education and sports teachers may be useful to the field and the researchers. 

Material and methods. Participants of the research group include prospective teachers from 
physical education and sports departments in universities' high schools or faculties. The participant 
group was determined by "simple random sampling method". Accordingly, it was aimed to reach all 
1400 teacher candidates from 7 different universities (200 prospective teachers from each 
university) from seven geographical regions and collect data. But only 1135 students were reached. 
To collect data from the research group, the “Epistemological Belief Scale towards Learning”, which 
was developed by Sing-Chai, Teo and Beng- Lee (2009) and adapted into Turkish by Kutluca, Soysal 
and Radmard (2018) was used. The scale consisted of 23 items and 4 sub-scales. The licensed SPSS 
22 package program was used for the analysis of the data obtained. Initially, to determine whether 
the scale and its sub-scales provided a normality assumption, a normality test analysis was 
conducted. The “Independent Samples t-Test” were conducted to evaluate the level of 
differentiation in the participant group according to the independent variables. The level of 
statistical significance (α error level) was regarded as p <0.05. 

Results. 
Table 1 

Descriptive statistics for the answers to the items of the questionnaire of the research group 
 

No Items 
 

Ss 

1 Learning is a process of building up knowledge gradually 3.906 1.077 

2 If there is a different opinion on a subject I claim, I try to refute that view, 
because truth is the only one 

2.924 1.287 

3 I often wonder how much experts really know 3.750 1.088 

4 Wisdom is not knowing the answers, but knowing how to find the answers 3.889 1.058 

5 I never discuss a truth that I defend myself 2.776 1.551 

6 I have no doubts about whatever the experts say 2.489 1.227 

7 If I find time to re-read a textbook chapter, I get a lot more out of it the second time 3.806 1.020 

8 I still believe in what the experts say even though it differs from what I know 2.910 1.093 

9 Scientists will ultimately get to the truth if they keep searching for it 3.503 0.979 

10 When preparing for the exam, I ask for help from my more talented friends 3.743 1.060 

11 How much you get from your learning depends mostly on your effort 4.103 1.081 

12 I dislike working on problems that have no clear-cut answers 3.284 1.152 

13 If one tries hard enough, then one will understand the course material 3.934 1.036 

14 I like information to be presented in a straightforward manner; I do not like 
having to read between the lines 

3.449 1.146 

15 If a person cannot understand something within a short amount of time, he/she 
should keep trying 

3.938 1.076 

16 If I struggle and can't solve a question, I consult my friend who I think is smarter 
than me 

3.705 1.073 

17 I feel uncomfortable in dealing with ambiguous situations 3.563 1.152 

18 Our abilities to learn are fixed at birth 2.640 1.237 

19 There isn’t much you can do to make yourself smarter as your ability is fixed at birth 2.550 1.342 

20 Some children are born incapable of learning well in certain subjects 3.088 1.225 

21 Our innate ability limits what one can do 2.863 1.280 

22 Some people are born good learners; others are stuck with limited abilities 2.928 1.283 

23 The ability to learn is innate/inborn 3.110 1.339 

X
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Table 1 shows the average scores and standard deviations of the opinions of the prospective 
physical education and sports teacher participating in the research for the "Epistemological Beliefs 
Towards Learning" scale items. The 11th item of the scale in the expression "How much you get 
from your learning depends mostly on your effort" was the item with the highest opinion among 

the "Strongly Agree" and "Agree" levels by the students. ( = 4.103, Ss= 1.081).  
 

Table 2 
Results of the analysis conducted to determine whether there was a difference among the 

participants according to the variable of school type, p<0.05 

 
In Table 2, it is examined whether there is a significant difference between the 

"Epistemological Beliefs Towards Learning" scale and its sub-dimensions according to school types. 
As a result of the Independent Sample T-Test, a statistically significant difference was found in the 
sub-dimension of “attaining the knowledge” (t = 2.329; p = 0.020; p <0.05). 

Conclusions. 
As a result of the research, it was determined the total scores of the “Epistemological beliefs  

Towards Learning” scale by the prospective physical education and sports teachers were slightly 
above the average but near the middle level (Table 1). According to our research, the results of this 
research and the results of a previous research examining epistemological beliefs were similar. 
Epistemological belief levels were moderately above average and would improve with greater 
experience (Abakay, 2013). Additionally, the results of our research are confirmed by studies 
conducted with university students (Buğdaycı, 2019; Aypay, 2011; Chan, 2003).   

We conclude based on these observations that the epistemological beliefs of the prospective 
physical education and sports teachers are positive because they have scores that slightly exceed 
the average on the scale.  

When examining the differentiation status of the "Epistemological Beliefs Towards Learning" 
scale and its sub-dimensions according to the school types variable of the prospective physical 
education and sports teachers, a significant difference was found only in the "attaining the 
knowledge" sub-dimension (Table 2).  

It has been established that in the "attaining knowledge" sub-dimension, physical education 
and sport teacher candidates who study at faculties have higher average scores than those students 
studying at high schools. The literature does not provide any information regarding the 
differentiation status of the “Epistemological Beliefs Towards Learning” scale by school type in our 
study. However, the findings of our research are supported by the results obtained from different 
studies.  

 

X

The Scale and The Subscales               School Type N  Ss t P 

Epistemological Belief Scale 
toward Learning 

Faculty 664 77.004 10.639 0.534 0.594 

High School 471 76.656 11.120 

Attaining the Knowledge Faculty 664 34.917 5.784 2.329 0.020* 

High School 471 34.093 5.991 

Nurture vs. Nature Faculty 664 16.998 5.424 -1.363 0.173 

High School 471 17.439 5.297 

Absolute and Single reality Faculty 664 11.066 3.640 -0.383 0.701 

High School 471 11.148 3.455 

Epistemic Confliction Faculty 664 14.022 2.862 0.275 0.784 

High School 471 13.974 2.963 

X
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First of all, Buğdaycı (2019) found that epistemological belief levels were above average in his 
study on the prospective physical education and sports teachers studying at the faculty. Likewise, 
Karabulut and Ulucan (2012) stated that epistemological belief levels were above average in their 
research on the prospective physical education and sports teachers at high school.  

Consequently, the level of students' development of epistemological beliefs has direct impact 
on their cognitive strategies and thinking behaviors. It has been shown that students with advanced 
epistemological beliefs are more flexible and determined when faced with difficult and complex 
problems. Therefore we can say that the reason for failure is not the lack of intelligence or ability, 
but rather the low epistemological belief.  
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APPEARANCE OF INCREASED REALITY APPLICATIONS  
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İntroduction.   In the 21st century, information technologies and applications of these 
technologies are changing and developing very rapidly. Nowadays, it is possible to come across 
informatics applications in almost every field. Since people use computers, phones, information 
technologies and applications very actively in daily life and spend most of their time in virtual 
environments, many sectors have now necessarily directed them to use technologies at the highest 
level. In this context, "augmented reality" applications and technologies have become a part of our 
daily life. 

Aim: In this study, considering that the sports that millions of people around the world closely 
follow and actively do, affect societies and includes many sectors, it has been tried to investigate in 
all aspects how the augmented reality applications affect the sports sector and its components. 

Material and methods: Descriptive research method was used in this study. In addition, it is 
aimed to reach as many sources as possible by using literature review and document analysis 
methods. The findings that were tried to be presented were created by bringing together the 
information obtained as a result of these methods. 

Conclusions: It has been determined that the augmented reality applications closely affect the 
sports sector and its components, as well as other sectors, and offer very positive contributions and 
opportunities for these sectors. 
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In recent decades, the sports industry is developing in many countries of the world. The 
growing sophistication in terms of infrastructure needs, the increased visibility of competitive sports 
and the emergence of the sport as a lucrative sector gave credit to the Public-private partnership 
initiative.  
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This is the reason why many agreements between public institutions and private companies 
have been implemented during the last decade in Morocco to promote the development of new 
projects, which include sports facilities. Several forms of partnership were adopted. In this context, 
the public-private partnership looks like an organizational agreement hybrid between public sector 
and private initiatives in the launch by the King Mohamed 6 on 2014 the Park Hassan II, the project 
with a sport-tourist and social vocation that was inaugurated during November 2018. 
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Introduction. The sports law is geared toward developing studies that aim to solve sports-
related problems. The legal order that describes the work of sports law institutions, as well as the 
status of these institutions and athletes, establishes relationships to ensure that the rights and 
deeds of athletes are in accordance with their status and the human dignity of athletes is 
maintained. In line with the spirit of sports, it is a discipline that finds solutions compatible with the 
general principles of law, for solving conflicts that arise between athletes, sports clubs, clubs and 
federations, or other subjects of sport (Genç, 1998). Sports law, which falls into the following three 
categories of law, has characteristics of public law.  

Firstly, A number of regulations on sports appear in the Constitution that makes sports law a 
part of constitutional law. Secondly, due to the state’s position on sports being considered a public 
service and the way in which sporting activities are organized hierarchically, they fall under the 
domain of administrative law. Thirdly, a violation of sports rules is within the scope of criminal law, 
requiring the implementation of the penalization rules in cases exceeding the occupational risk 
threshold, and enforcing disciplinary penalties on athletes and sports organizations (Dinç, 2009).  

In addition, the sport has an increasingly refined structure. With this up-to-date identity in 
sports, it's essential to resolve conflicts smoothly and effectively. In a private law sports association 
or company, the relationship between athletes, coaches, and managers, who are the subjects of 
sport law, and associations, clubs and companies, which are also private law entities, takes the form 
of membership or service contract. These relations are regulated by private law. Therefore, it seems 
impossible to categorize sports law as either private or public law. The features specific to all three 
of these fields are present in sports law, therefore it can be considered a "mixed law branch". 

The purpose of this study was to examine graduate theses on sports law from both a thematic 
and methodological perspective. Here are the sub-problems that the study aims to answer. Theses 
published within the scope of sports law: “How are the distributions divided by years?”, “How are 
the distributions divided by sports?” and “How are the distributions divided by content? tried to 
answer the questions. 

Material and methods. The study used the qualitative case study model, which was one of 
the approaches to qualitative research during its preparation. In the study, no preliminary sample 
was determined to include the graduate theses, but the study was designed to reach its whole 
reachable phase. In this context, theses published in all times have been reached through the 
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Council of Higher Education (CHE) Thesis Database. During the screening, the keywords "sports law", 
"sports disputes", "athlete contracts", "violence in sports", "sports penalty", "match-fixing", 
"football player contracts", and "football player contract" were used.  

126 theses were reached after screening, with 57 theses obtained in accordance with the 
study criteria. The other 69 theses were excluded because they were related to other disciplines 
and did not examine the relation between sports and law. Document analysis was used to collect 
the data within the scope of the study. Theses collected during the data collection process were 
transferred to the computer in "pdf" format. The names of the authors and the thesis titles are not 
included when the theses are transferred to the computer, and the files are named with the thesis 
numbers. 

Results. Table 1 shows that the most theses were written in 2019 (N=10), followed by 2010 
(N=8), 2015 (N=6) and 2018 (N=6), respectively. There has been an increased number of theses, 
mainly due to the expanded influence that sports have in the past decade.  

Table 1  
Distribution of theses by years 

Year N % 

2006 1 2 

2007 3 5 

2008 - - 

2009 4 7 

2010 8 14 

2011 2 4 

2012 4 7 

2013 4 7 

2014 1 2 

2015 6 11 

2016 2 4 

2017 2 4 

2018 6 11 

2019 10 18 

2020 4 7 

Total 57 100 

 
The distribution of theses by sports is shown in Table 2, and there are 32 general studies 

covering all sports. Particularly, it is seen that most studies were done on the football (N=22). From 
each of the basketball, volleyball, and handball, one (N=1) thesis study was conducted. Football is 
the most popular sport in our country, which explains its density. 

 Table 2 
Distribution of theses by sports 

Sports N % 

General 28 49 

Football 25 43 

Basketball 1 2 

Volleyball 1 2 

Handball 1 2 

E-Sports 1 2 

Total 57 100 
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When the distribution of the theses by content is examined in Table 2, it is seen that the most 
studies are done in the fields of contracts (N=17), the criminal and legal liability (N=13), and disputes 
and solutions (N=9). The remaining studies were conducted in the fields of violence in sports (N=8), 
institutional structure (N=4), athletes' knowledge level in terms of sports law (N=3), and sports law 
and media relationship (N=3).  

Table 3 
Distribution of theses by content 

Content N % 

Contracts in the Field of Sports 17 30 

Criminal & Legal Liability 13 23 

Disputes and Solutions 9 16 

Violence in Sports 8 14 

Institutional Structure 4 7 

Athletes' Sport Law Knowledge Level 3 5 

Sports Law and Media 3 5 

Total 57 100 

 
Conclusions.  
According to the results of the study, the first thesis in this field was written in 2006. Sport law 

is directly related to the national and international development of the sport. Increasing sports 
investments in our country has led to the first thesis being written on the institutional structure. 
However, it has been revealed that no thesis was presented in the field of sports law during 2008. 
There have been new developments in the sports law that may have led to the occurrence of this 
situation. This was followed by an increase in the number of theses until 2010. 14% of the theses 
were written in 2010. Afterwards, it is noticeable that the number of theses decreased until 2015.  

Although there was an upward acceleration in the number of theses in 2015, this did not affect 
the following years. Although the number of theses published fluctuates constantly, there has been 
a positive trend in recent years. There were 10 theses (18%) published in 2019 on sports law. This is 
the highest number of theses published on sports law in a year. The field of sports law is both a new 
and private field. As it takes shape according to the legislation, it is constantly changing and updated. 
The fluctuation in the number of theses according to the years may be related to sports events in 
our country in those years.  

Based on the distribution of theses by sports, approximately half (49%) focus on sports and 
sports subjects in general. Generally, this issue is discussed in theses where the resolution of 
conflicts as well as legal and criminal liability is discussed. The other half of the theses (43%) were 
made in the field of football. As can be seen from the results, this is the result of the popularity of 
football as a spectator sport in our country. When we look at our society we can see that football is 
more popular among young and old people than other sports branches. 

It is seen from the distribution of theses based on their contents that the most study is done 
in the fields of contracts (N=17), criminal and legal responsibilities of sports subjects (N=13), and 
conflicts and solutions (N=9). As the economy increased and the development of sports continued, 
it brought new problems with it. There is a contract which governs the working principles of athletes, 
coaches, employees with clubs, transfers, rights to broadcast, sponsorship and other matters. Thus, 
it is not surprising that most of the work has to do with contracts.  

Since sports is open to development and has an up-to-date feature, it is often time for quick 
and practical solutions to problems that arise. Generally, it is stated in the theses that there is no 
extensive research in sports law. Due to the growth of sports, sports laws have been applied to a 
variety of fields as well. However, most of the current studies contain similar titles. Especially, the 
concentration on contracts, dispute and resolution, match-fixing and incentive premium crimes and 
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prevention of violence in sports has caused the work to be concentrated in a narrow area. 
Thus, sports law is still a developing field with a variety of subjects that have not been 

thoroughly studied. Studying other subjects mentioned would be a good way to move away from 
the context of the current study. There is no doubt that a number of issues are influenced by each 
other as a result of sports law's complex nature. Studies need to address these effects. 

References: 
1. Genç D A. Spor Hukuku (trans: Sports Law). Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 1998. 46 p. 
2. Dinç F. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Ligi Sporcularının Spor Hukuku Bilgi Düzeyi İle İlgili 

Bir Çalışma (trans: A work about information level of sports law of turkish football federation 
super leauge sportsmen). Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 
2009.  

 
 

A STUDY OF THE ATTITUDES OF SPORTS SCIENCES STUDENTS  
TO INTERNATIONAL SPORTS ORGANIZATIONS 

Dr. Yasemin YALÇIN, Gülşah AKDAĞLI, Merve AKCA 

Alanya Alaaddin Keykubat University (Republic of Turkey) 
 

Introduction. Sport, which is an element of universal  culture, has an integrating effect on 
individuals with  different languages, religions, races and cultures, thus  benefiting  universal peace, 
contributing  to the protection of mental health by supporting the psychological development of 
individuals  as well as physical development  is defined as  all of the behaviors and actions enabling 
development in many areas, especially social areas . 

Sport provides the necessary environment for people to peacefully control their innate 
aggression drive. Thanks to sports, people reveal their physical and psychological abilities. Sport is 
both a political phenomenon that brings nations and states with different ideologies together and 
a social necessity that is the key to a healthy life. (Atasoy ve Öztürk Kuter, 2005: 14). Thus, sports 
have an important role in developing social cohesion of individuals, creating a democratic society 
and creating a universal language within a peaceful framework, by providing social solidarity and 
integration with the understanding of equality it exhibits to all individuals. 

It is known that human beings have been involved in sportive activities since the early days of 
civilization. Humanity, which has passed into a settled life, has started to organize these activities in 
a more organized way, and sports, which emerged for defensive purposes, have surpassed this 
purpose and become a philosophy of life (Tomay and Değirmencioğlu, 2017: 15). Thanks to the 
developing conditions, the change in the life styles of the first people brought the development of 
sports and reach different dimensions. 

In the historical development, it has been observed that sports bring people together 
regardless of language, religion, race and gender and eliminates the differences arising from all 
these characteristics. The increase in the interest of individuals in sports and the social, political and 
economic interests of the countries have enabled sports activities to be carried out in the 
organizational dimension. Thanks to the organized organizations, sports spread and gained a social 
character and finally reached the modern structure of today (Tek, 2006: 7). Sport, which is seen as 
a symbol that keeps pace with changes and unites, has transformed into a more disciplined structure 
in line with the attitudes of individuals and the goals of societies. 

As a word, organization is defined as a coordination system that enables individuals to achieve 
goals that cannot be achieved alone by forming a group with others and integrating their efforts, 
knowledge and experience with the individuals in this group (Fişne, 2017: 28). Sports organization, 
on the other hand, is defined as a set of systematic studies that enable the organization and 
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realization of all kinds of sports activities that have certain goals and serve these purposes 
(Bayrakdaroğlu, 2017: 39). 

Today, various international sports organizations including different branches are organized 
(Önder, 2017: 14). These are competitions organized by international sports organizations, the 
Olympic Committee and sports federations, in which athletes from different countries participate 
and these athletes compete within the framework of fair-play principles. (Cankalp, 2005: 115). 
Olympic Games, World Championships, European Championships, University Games, 
Mediterranean Games, Balkan Championships, Central Asian Games, Asian Games, Pan American 
Games, African Games, Paralympic Games and World Schools Sports Competitions are among the 
main international sports organizations (Sunay, 2010: 68).  

Thanks to these international organizations, the phenomenon of sports has assumed an 
identity that ensures that all kinds of differences regarding human beings are ignored, and countries 
have started to focus on the political, social and economic benefits brought by sports (Aktaş and 
Kan, 2018: 1818). Among these benefits are the desire of countries to introduce themselves to the 
world, the desire to contribute to world peace and the idea of having the political philosophy 
adopted. But the most important of these benefits is that countries gain great economic gains in 
exchange for money and labor when they spend. Therefore, taking part in these sports organizations 
provides positive contributions to countries in every field (Tek, 2006: 10).  

The benefits that countries gain from sports in the political, social and economic fields and the 
goals they want to achieve play a big role in the organization of many events that host different 
branches in different regions of the world today. 

The advancement of technology allows sports to become widespread internationally. All kinds 
of events related to different sports branches can reach millions of people thanks to satellites. News, 
images and photos for sports events also take a large place in today's media. This situation increases 
the curiosity and interest of individuals towards sportive events and organized organizations. Thus, 
it is extremely important to deliver the organized organizations to people through mass media and 
to measure their behavior towards these activities (Tek, 2006: 9). The accessibility service offered 
by the mass media provides important contributions to the introduction of sports branches to the 
masses by directing the interests of individuals and the achievement of sports as a social 
phenomenon in today's structure. 

The attitude of people towards sports and sports-related organizations is a factor that affects 
the continuity of these organizations (Aktaş and Kan, 2018: 1818). Attitude is positive or negative 
feelings towards an individual, object or environment. (Odabaşı and Barış, 2012: 157). Attitudes 
ensure that individuals' feelings, thoughts and behaviors are compatible with each other. (Türksever 
Güngör, 2018: 18-19). Attitudes, which have three dimensions as cognitive, affective and behavioral, 
are the determinants of human behavior (Aktaş and Kan, 2018: 1818). 

Environmental conditions of individuals can affect their attitudes towards sports. The 
realization of the benefits of sports in every field ensures the positive development of attitudes 
towards the phenomenon of sports, which has a unifying power (Polat, 2020: 40-41). Based on this 
information, it is possible to say that in determining the importance of organizations, the behavioral 
patterns of people towards that organization have an effect.  

The level of reactions that international sports organizations receive from people affect the 
importance of both institutions and activities in a positive or negative way. The attitudes of 
individuals lead them to participate in these activities as participants or spectators. Therefore, these 
attitudes are thought to ensure the continuity of organizations and these ideas make countries 
active in organizing organizations (Aktaş and Kan, 2018: 1818-1819). As a result, the sustainability 
of organizations within the framework of universal values and revealing the importance of 
organizations depends on the determination of attitudes, which is an individual factor. 
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In this study, it is aimed to measure and examine the attitudes of the students of the Faculty 
of Sport Sciences towards International Sports Organizations by means of attitude scale. 

Material and methods. 
Research Model 
In order to determine the attitudes of the students of the Faculty of Sport Sciences towards 

International Sports Organizations, the descriptive/survey model that provides the opportunity to 
evaluate the current situation in a broad way was used. Survey model is a research approach that 
aims to investigate and describe a situation that exists in the past or today. In the survey model, in 
a universe consisting of a large number of elements, in order to reach a general judgment about the 
universe, survey is performed on the whole universe or a group of samples or samples taken from 
it (Karasar, 2008). Descriptive studies are aimed at determining a situation and aim to obtain a 
description or description of the subject or activities of interest (Şavran, 2009). 

Group of Participants 
The study group consists of 264 students studying at the Faculty of Sports Sciences of Alanya 

Alaaddin Keykubat University in the 2020-2021 academic year, determined by the method of easy 
sampling from probabilistic sampling methods (Bishop, 2018). Of the students, 117 were female 
(44.3%) and 147 were male (55.7%). 

Data Collection Tools 
Attitude Scale Towards International Sports Organizations: The scale developed by Aktaş and 

Kan (2018) to measure attitudes consists of three sub-dimensions (positive emotion component, 
negative emotion component and behavioral component) and a total of 20 items. expressions on 
the scale developed in the 5-Likert type are rated in the 5-likert type as “1 = strongly disagree and 5 
= strongly agree”. 6 inverse substances on the scale (6, 7, 10, 12, 15, 17) references. 

Analysis of Data 
The data obtained from the research was analyzed with the help of the SPSS program. 

MANOVA and ANOVA tests were performed for related samples in determining the differences 
between the Kolmogorov-Smirnov test and the normality distribution of the data. Cronbach Alpha 
analysis was applied to determine the reliability of measurement tools. In statistical analysis and 
interpretations of the data, the significance level of p<0.05 was taken into account. 

Based on this direction, the attitudes of university students receiving sports education 
towards international sports organizations were tried to be determined, and the sub-dimensions of 
positive emotions, negative emotions and behavioral attitudes of students were studied in terms of 
gender, age, department and grade level variables. 

Research findings. 
It was determined that 55.7% of the individuals included in the study were male, 43.6% were 

in the 21-22 age group, 54.5% were in the department of physical education and sports teaching, 
and 37.1% were 1st grade students. 

When the average scores of the participants in the study for the 3 sub-dimensions of the scale 
are examined, it is seen that the factor with the highest average is the "positive emotion 
component", and the Cronbach Alpha internal consistency coefficient varies between 0.73 and 0.75 
for the scale sub-dimensions. The Cronbach Alpha internal consistency coefficient of the total scale 
was calculated as 0.86. 

When the skewness and kurtosis values are examined, it is observed that these values are in 
the range of ± 1.30 for all score groups. According to Tabachnick and Fidell (2007), skewness and 
kurtosis values to be within ± 1.50 and according to George and Mallery (2010) within ± 2 is an 
acceptable situation for normality. Based on this, it was decided to apply parametric statistical 
techniques for analysis processes for determining the relationship. 

The results of the MANOVA analysis showed that the main effect of the “gender” state 
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variable on sub-scale dimensions was not significant [p=0.27>0.05]. Furthermore, in terms of the 
main effect of “gender” status, the “positive emotion component” [p=0.73>0.05], the “negative 
emotion component” [p=0.47>0.05] and the “behavioral component" [p=0.20>0.05] sub-size mean 
scores were not significantly differentiated. 

The main effect of the “age” variable on the lower dimensions of the scale [p=0.01<0.05] is 
significant when examining the results of the MANOVA analysis. In order to understand which 
dependent variable contributes to multivariate significance, it was concluded that the “positive 
emotion component” [p=0.01<0.05] and the “behavioral component” [p=0.01<0.05] sub-size mean 
scores differ significantly in terms of the main effect of “age”. In the lower dimensions where 
significant differences were found, the average scores of the “23-year-old and over” group were 
statistically significantly higher than those of participants in the “20-year-old and under” and “21-
22-year-old” group. 

According to the results of the analysis in Table 5, it was determined that the basic effect of 
the variable “departments” on the sub-scale dimensions was not significant [p=0.60>0.05]. 
Furthermore, in terms of the main effect of the “departments” variable, the “positive emotion 
component” [p=0.48>0.05], the “negative emotion component” [p=0.22>0.05] and the “behavioral 
component” [p=0.43>0.05] sub-size mean scores were not statistically significantly differentiated. 

Tablo 6’daki verilere göre, “sınıf” değişkeninin ölçek alt boyutları üzerindeki temel etkisinin 
anlamlı olmadığı görülmektedir [p=0.39>0.05]. Sınıf değişkeni ana etkisi açısından “olumlu duygu 
bileşeni” [p=0.30>0.05], “olumsuz duygu bileşeni” [p=0.67>0.05] ve “davranışsal bileşen” 
[p=0.51>0.05] alt boyut ortalama puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmadığı 
belirlenmiştir. 

Discussion and conclusion. 
The attitudes of the students of the Faculty of Sports Sciences towards international sports 

organizations were examined by this research. There are limited number of studies on national and 
international sports organizations in Turkey, and there are no studies in the literature that associate 
the attitudes towards sports organizations with different subjects or examine them according to 
different variables as in the current study. Despite this, it is possible to say that there are more than 
one attitude scale studies towards physical education and sports in many countries. Some of these 
are Wear (1951), Adams (1963), Edgington (1968), Mancini, Cheffers and Zaichkowski (1976), Martens 
(1979), Sherrill, Holguin and Caywood (1989), Silverman and Subramaniam (2000) and Silverman 
(2017). ) is known to be made by. In Turkey, studies on attitudes towards physical education have 
been conducted by Demirhan and Altay (2001), Güllü and Güçlü (2009), Öncü and Güven (2011), 
Şentürk (2012), Kır (2012), Karahan (2015), Keskin and et al. (2016), Yılmaz and Güven (2018). 

In the current study, which was conducted to examine the attitudes of the students of the 
faculty of sports sciences towards international sports organizations, it can be said that the students 
'attitudes were positive because the average of the students' attitude scores from the positive 
emotion component sub-dimension was higher than the scores they got from the other sub-
dimensions. In addition, the reverse coding of the expressions in the negative emotion component 
sub-dimension can actually be considered as an indicator of positive emotion. For example, the 
statement “I am not interested in achievements in International Sports Organizations” is in the 
negative emotion component sub-dimension and reverse coding is done. In other words, when the 
markings are made as "strongly disagree", the success achieved in international sports organizations 
actually attracts the attention of the participant in the research. 

In the study, gender variable was considered as an important factor in the examination of 
attitudes, but according to the results obtained, no significant difference was found between the 
scores of the students in the attitude scale. When the studies in the literature examining the 
attitudes towards physical education and sports in general were reviewed, different results were 
found between the gender variable and attitude scores. In the studies conducted by Şimşek (2019) 
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and Atik (2020), no significant difference was found between the attitude scores and the gender 
variable. In the studies conducted by Taşdemir (2019) and Çolak (2020), the scores of female 
students from the attitude scale.  

In the studies conducted by Aras (2019), Nailsçı (2019), Oktaş (2019) and Kaya (2020), it is seen 
that the scores of male students are higher. In these studies, the high attitudes of female students 
are associated with the changes in the social structure of the country such as the orientation of girls 
to sports more and reducing gender discrimination, while the higher attitudes of male students are 
at a higher level and the male students' basic motoric features are at a higher level and the sexism 
arising from the social structure is in the hand It can be explained by factors such as motion sickness. 
The result of the fact that the attitudes towards sports organizations obtained in the present study 
do not differ according to the gender variable suggests that it may be due to the fact that girls and 
boys adopt a lifestyle intertwined with sports as students of sports science faculties. 

When age, another variable in the study, is examined, it is possible to say that it is the only 
variable in which a significant difference is seen. When the scores of the students in the "23 and 
over" group are examined, it is seen that these scores differ significantly in the positive emotion 
component and behavioral component sub-dimensions of the scale according to the scores of the 
participants in the "20 and under" and "21-22 years old" groups. When the attitude scales in 
different fields are examined in the literature, no significant difference was found between the 
attitudes and the age variable in the studies conducted by Koçak (2014) and Varol (2017) to 
determine the attitudes of university students towards sports. In these studies, it is thought that no 
difference was observed due to the fact that the ages of the students were very close to each other.  

Besides, Kangalgil et al. (2006), it was concluded that as the age of the students increased, 
their attitude scores towards physical education and sports increased. In the present study, it can 
be said that the effect of students' mental maturity and having a more realistic perspective has an 
effect on the differentiation in the dimension of positive emotion component. In achieving the result 
of a significant difference in the behavioral component dimension, it can be thought that, apart from 
their education, older students work in a job where they will gain financial gain and as a result they 
have financial means to transform their positive attitudes towards organizations from thinking to 
behavior. 

In the study, no significant difference was found in students' attitudes towards international 
sports organizations depending on the variables of department and grade level, which are the last 
variables examined. It is possible to say that the unifying power of sports, as a result of the fact that 
most of the students are athletes, have the same interests and the course contents are similar, have 
an effect on this result. In the studies conducted by Varol (2017), Yavuz and Yücel (2019), attitudes 
towards sports and grade level variable, again Varol (2017) and Sivrikaya et al. (2018), on the other 
hand, the relationship between sports attitudes and the department variable was examined, but it 
was found that there was no significant difference in the scores of the participants for these 
variables.  

In a study conducted by Oktaş (2019) with high school students, it was found that attitudes 
towards physical education and sports differ significantly according to grade level, and the scores of 
11th and 12th grade students are lower than the scores of 9th and 10th grade students. The main 
reason for this result can be thought to be the pressure and anxiety of the exams 11th and 12th 
grade students will take at the end of their secondary education. In addition, since students are not 
asked questions about physical education and sports lessons in the exams, students may be 
unwilling to the course, which can lead to low attitude scores. It is known that another similar result 
was obtained from the research of Çolak (2020) with students at the secondary school level. 

As a result, it was found that the attitudes of the sports science faculty students participating 
in the study towards international sports organizations were positive, the attitudes of the students 
towards international sports organizations did not differ according to gender, department, grade 
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level variables, but there was a difference in the positive emotion component and behavioral 
component sub-dimensions in terms of age. This research is limited to a single university due to 
pandemic conditions. Similar studies can be done by enlarging the population and sample. In 
addition, due to the inadequacy of the studies in which attitudes towards sports organizations are 
determined, studies in this field may be focused. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО СПОРТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ  

Влада БІЛОГУР 

Державний вищий навчальний заклад Мелітопольський державний педагогічний 
університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Україна) 

 
Вступ. В умовах комерціалізації фізичної культури і спорту відбувається їх становлення як 

окремих економічних категорій та галузей діяльності. З іншого боку, з розвитком суспільства 
та посиленням вимог до якості людського капіталу, спорт, фізична культура все глибше 
проникають у всі сфери людського життя, стають невід'ємною часткою їх життєдіяльності. 
Високими темпами розвивається у останні десятиріччя любительський і професійний спорт 
вищих досягнень, поступово перетворюючись у цілу індустрію спортивних, рекламних і 
видовищно-масових заходів.  

Спорт та фізична культура у новітньому суспільстві стають важливими чинниками 
підтримки і зміцнення здоров'я людей, вдосконалення їх способу життя і підвищення 
культури, засобом спілкування, активного відпочинку, альтернативою шкідливим звичкам. 
Разом спорт та фізична культура мають інтенсивний вплив на соціально - економічну сферу 
життя країни і суспільства, зовнішньоекономічну діяльність, туризм, на якість робочої сили та 
інші економічні показники. Радикальні зрушення у функціонуванні та розвитку підприємств 
фізичної культури і спорту вимагають переосмислення в управлінні ними та розробку нових 
складників – спортивного менеджменту, маркетингу, системного управління.  

Спортивний менеджмент – це самостійний вид професійної діяльності, який 
направлений на ефективне досягнення цілей фізкультурно-спортивної організації, яка діє в 
ринкових умовах, шляхом раціонального використання матеріальних, трудових та 
інформаційних ресурсів. 

Мета дослідження. Метою даної роботи є визначення змісту й оцінка ефективності 
менеджменту у сфері фізичної культури і спорту та аналіз існуючих напрямків зарубіжного 
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менеджменту з метою їх імплементації у вітчизняну практику спортивної діяльності. 
Досліджуються умови формування інноваційного спортивного менеджменту в Україні, які 
істотно актуалізують спортивний розвиток, самореалізацію людини у спорті, формують 
освітнью політику держави, розвивають спорт і спортивні досягнення на всіх рівнях. Для 
досягнення мети виявлено теоретико-методологічні засади спортивного розвитку в контексті 
сучасної спортивної парадигми; вивчено зарубіжний досвід спортивного розвитку у 
розвинутих країнах Заходу; сформовано вітчизняну парадигму концепції інноваційного 
спортивного менеджменту в Україні в умовах глобалізації. 

У роботі були використані методи: історичний, діалектичний, системно-структурного 
аналізу і синтезу; експертних оцінок. 

Актуальність дослідження концепції інноваційного спортивного менеджменту в Україні 
зумовлена тим, що будь-яка галузь знання, у тому числі спортивна, досягнувши певної стадії 
зрілості, вимагає рефлексії власних підстав спортивного буття. Серед таких підстав варто 
назвати наступні: по-перше, в умовах глобального суспільства спортивний розвиток кожної 
особистості і всієї нації висувається на передній план, який обумовлений формуванням 
концепції сучасного розвитку спорту, що є продовженням постіндустріального суспільства, 
пов’язаного з глобалізацією, інтеграцією, міграційними тенденціями, що потребують 
державного регулювання спортивної сфери. 

По-друге, у сучасній науковій літературі з соціально-філософської літератури наявний 
дефіцит рефлексії проблем спортивного розвитку, методологічних прийомів і технік його 
дослідження, структурації інституціонального впливу держави на спортивну сферу, можливих 
варіантів її вирішення. 

По-третє, трансформація українського суспільства та його інтеграція в європейський і 
світовий простір потребують відповідного наукового забезпечення. Тому наразі існує потреба 
державного регулювання спортивного розвитку в умовах трансформації світової економіки, а 
національні пріоритети спортивного розвитку України повинні бути зорієнтовані на 
формування сучасної концепції конкурентоспроможної нації. 

По-четверте, актуальність наукового дослідження спортивної діяльності на 
державному рівні зумовлена як недостатньою теоретичною розробленістю визначеної теми, 
пов’язаної із зростанням її праксеологічного значення у ситуації трансформації суспільства і 
визначення векторів теоретичної рефлексії змін у спортивному розвитку, включаючи і 
розвиток олімпійського руху в Україні. У більшості країн сучасного світу спортивна політика є 
одним з найважливіших, пріоритетних напрямів діяльності держави, яка постійно 
здійснюється з урахуванням її можливостей на політичному, соціальному, економічному, 
законодавчому та організаційному рівнях для створення сприятливих передумов спортивного 
самовизначення як особистості, так і нації, вирішення нагальних проблем спортивного 
соціуму, що зумовлюється необхідністю вивчення онтологічних причин, так як саме життя 
потребує удосконалення онтологічних, антропологічних, аксіологічних, метафізичних засад 
спортивного розвитку, викликаних поглибленням знань про його природу, сутність, динаміку, 
структуру та оптимізацію.  

По-п’яте, незважаючи на розповсюджене використання поняття «спортивний 
розвиток», «спортивна політика», «спортивна діяльність» в сучасній філософській літературі, 
воно є ще не розробленим і наразі переживає період свого формування, становлення і 
розвитку. Існує термінологічна невизначеність щодо предмета дослідження спортивного 
розвитку, адже більшість дослідників присвячують свої праці окремим елементам спорту, або 
ж акцентують увагу на одному з аспектів (як правило, економічному чи соціальному), не 
зважаючи на інші, не менш важливі грані цього явища. 

По-шосте, державне регулювання спортивного розвитку викликане праксеологічними 
причинами, тобто масштабними трансформаціями у контексті глобалізації і глокалізації 
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сучасного глобального світу, що істотно актуалізують спортивний розвиток, який 
детермінується економічними засадами.  

По-сьоме, когнітивні причини полягають у тому, що теорію спортивного розвитку не 
можна створити, не розвинувши ринкові засади сучасного спорту, та наявні 
загальноцивілізаційні причини, що охопили спортивне життя з усіх боків і спрямовують його у 
єдине еволюційне річище спортивного розвою усіх видів спорту.  

По-восьме, потребують удосконалення детермінанти оптимізації державного 
управління у сфері спортивного розвитку в умовах кризи, так як вітчизняна думка державного 
управління, сприяючи становленню української державності, має пояснити засади розробки і 
зміст стратегії спортивного розвитку сучасного українського суспільства, визначити 
матеріальні і духовні пріорітети, непередбачувані ризики і недоліки або загрози, що стоять на 
шляху утвердження спорту як загально цивілізаційного явища [1]. 

Результати дослідження та їх обговорення. Було проаналізовано ефективність 
менеджменту у фізичній культурі і спорті. Були виявлені особливості вітчизняного й 
зарубіжного менеджменту та здійснена порівняльна характеристика спортивно-оздоровчих 
закладів і особливостей професійного спорту з метою їх імплементації у процеси розвитку 
вітчизняного фізкультурно-спортивного бізнесу.  

Дослідивши дану тему, виділимо позитивні та негативні сторони здійснення спортивного 
менеджменту. Пропонуємо обґрунтовані рекомендації щодо його розвитку й удосконалення. 
Спортивний менеджмент, як система управління, має наступні позитивні й негативні риси.  

Позитивні сторони: 
- програми у фізкультурно-спортивних клубах, фітнес-залах є складними та 

різноманітними; велика увага приділяється жінкам та дітям;  
- проводиться системна підготовка кадрів для роботи в якості спортивних менеджерів на 

добровільній основі;  
- заклади орієнтовані на інтереси масового споживача і цільових груп;  
- послуги надаються за доступними цінами;  
- пропагується індивідуальний підхід до кожного;  
- відзначається високий рівень заробітної плати тренерів та спортсменів у професійному 

спорті;  
- швидкий розвиток телебачення немає впливу на відвідуваність змагань;  
- спортивні змагання й інші заходи супроводжуються церемоніями та ритуалами, які 

подобаються глядачам.  

Негативні сторони:  
- фізкультурно-спортивно-оздоровчі клуби не мають пільг при оподаткуванні;  
- сьогодні власники команд та гравці більще надають перевагу фінансовим вигодам, ніж 

спортивному змаганню;  
- засоби масової інформації диктують розклад спортивних заходів з часовими 

перервами для реклам комерційних компаній;  
- недостатня увага приділяється розвитку інструментів менеджменту фізичної культури,  

виховання, а також любительського спорту.  
Фізична культура і спорт, - це значно більше, ніж події із спортивними рекордами, 

перемогами й медалями, що ще зберігають свою привабливість для багатьох. Спорт 
представляється як радість, що приносить фізичну активність мільйонам людей при 
величезній кількості добровільних помічників та кваліфікованих кадрів. Адже головним 
принципом "спорту для всіх" та його менеджменту є забезпечення доступності занять спортом 
і фізичними вправами для всіх соціальних верств і груп населення, незалежно від їхньої 
расової, етнічної й культурної належності, від займаного ними місця в системі виробничо-
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трудових відносин, соціального статусу й доходів та майнового стану [3]. 
У сучасній теорії та історії соціальної філософії існує пізнавальна проблема, яка пов’язана 

з дефіцитом теоретичного та практичного дослідження спортивного розвитку, в центрі якого 
була б людина, її трансформація в умовах соціальних змін. Визначається, що в Україні, як і 
раніше, в найближчі роки буде сповідуватися один з різновидів європейської стратегії 
державної спортивної політики, що враховуватиме ментальність українського народу, традиції 
здійснення такої спортивної політики в Україні, що передбачає провідну роль держави у 
визначенні її пріоритетів та реалізації. Державна політика повинна бути направлена на 
формування такої спортивної культури, яка є одним з провідних чинників вирішення 
стратегічних завдань у сфері забезпечення конкурентоспроможності України, становлення 
громадянського суспільства, забезпечення гідних умов життя громадян. Державі належить 
провідна роль у розвитку спортивного менеджменту в Україні, що потребує оздоровлення, 
модернізації і систематизації, передбачає вирішення низки проблем, які є наслідком 
довготривалих суперечливих соціокультурних процесів [5].  

Суттю управління спортивним розвитком є свідомий, цілеспрямований вплив суб’єктів 
держави на суспільство або його частини з метою їх оптимізації (впорядкування, 
удосконалення, розвитку) задля досягнення поставлених цілей у світі спорту. У вузькому 
розумінні управління спортивним розвитком є різновидом виконавчої і розпорядчої 
діяльності органів держави.  

Суттю управління в спортивній сфері є вплив на суспільні відносини в економічній, 
політичній, соціальній, духовно-культурній та інших сферах діяльності, шляхом застосування 
державно-владних повноважень. Управління спортивним розвитком, зокрема, є 
функціональним, тобто управлінням за функціями, яке передбачає, що кожний 
функціональний керівник виконує певний набір функцій, ролей (виробничих, технологічних, 
проектних, фінансових, інформаційних, тощо).  

Функціональний підхід в державному регулюванні спортивним розвитком – це 
сукупність способів, прийомів і механізмів використання функцій спортивного менеджменту в 
процесі управління на різних його рівнях з метою досягнення цілі - розвитку спорту в державі. 
Функціональний підхід в управлінні спортивним розвитком передбачає реалізацію таких 
етапів: класифікація функцій управління спортивним розвитком; формування моделі 
взаємозв’язків різних груп функцій управління спортивним розвитком; розроблення моделі 
побудови організації на засадах реалізації конкретних функцій управління спортивним 
розвитком, відповідно до місії та цілей.  

Висновки. Як європейська за своєю цивілізаційною належністю нація, Україна має 
спиратися у своєму розвитку на європейську спортивну систему цінностей, яка не раз 
доводила свою ефективність. У європейському спортивному світогляді інтелект, освіта, 
професійний досвід, соціальна мобільність беззаперечно визнаються головною складовою 
національного багатства та основним ресурсом соціально-економічного розвитку. В останні 
десятиліття до цих традиційних індикаторів конкурентоспроможності нації додаються такі 
індикатори, як здатність до інновацій у професійній діяльності і соціальному житті.  

Україні необхідно суттєво змінити бачення ролі людини в спортивному житті країни. 
Українській державі необхідна цілісна політика ефективного спортивного менеджменту, 
адекватна модернізаційним викликам. Розвиток держави в галузі фізичної культури і спорту 
зорієнтовано на максимальне розкриття потенціалу кожної людини і соціуму в світі спорту, 
створення гідних умов для реалізації фізичних, фізіологічних та духовних можливостей 
людини і нації. В економічному вимірі ефективний спортивний менеджмент означає постійне 
зростання частки спортивного продукту у загальнонаціональному, утвердження спортивного 
ідеалу нації, який ще до сих пір не створений. У соціальному вимірі спортивний менеджмент 
означає ефективну організацію та керівництво одним із головних стратегічних напрямків в 
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спортивній освіті, професійній реалізації, охороні здоров'я [4].  
Зниження якісних і кількісних характеристик людського потенціалу України демонструє 

зниження рівня спортивного розвитку, звужує можливості для структурних реформ в 
економіці; нереформована економічна система звужує можливості для реалізації спортивного 
потенціалу, сприяючи таким чином його деградації. Україні слід застосувати всі зусилля, щоб 
на державному рівні була впроваджена у життя концепція спортивного менеджменту, яка б 
охоплювала всі верстви населення. Вживання поняття «спортивний менеджмент» відображає 
галузеву належність менеджменту і підкреслює його управлінський аспект у сфері спорту. 
Практичне втілення запропонованої дефініції «менеджмент у спорті» акцентує увагу на ролі та 
значенні управління процесами в ході формування відносин у спортивній сфері [2]. 

Процеси комерціалізації спорту, вдалий та ефективний менеджмент впливають на 
зростання доходів від: спортивних видовищ і сфери фізкультурно-спортивних послуг; 
збільшення обсягів спортивного телерадіомовлення і реклами; розвиток фізкультурно-
оздоровчої інфраструктури з урахуванням потреб населення; різноманіття форм 
обслуговування, методів і засобів масового спорту. 
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Вступ. На даний момент вимоги до майбутніх фахівців з фізичного виховання постійно 
підвищуються, тому для здобувачів вищої освіти є досить важливо мати власні орієнтири 
успішного та висококваліфікованого фахівця. Особливо важливо у процесі здобуття вищої 
освіти мати правильні орієнтири, коректне уявлення про те, яким має бути фахівець з 
фізичного виховання, оскільки людині властиво створювати «ідеально представлені» еталони, 
зразки поведінки у формі принципів, переконань, ідеалів, норм, правил, вимог що може 
проявлятись у вигляді сформованої суб’єктивної рольової моделі [1, 2, 3]. Водночас, не 
дивлячись на те, що існує значна кількість робіт, присвячена дослідженню психологічних 
детермінант та їх впливу на успішність студентів, означена проблема на наш погляд є далекою 
від свого вирішення.  
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Таким чином, метою нашої роботи було визначити ключові психологічні детермінанти – 
складові суб’єктивної рольової моделі (СРМ), що впливають на успішність навчання майбутніх 
фахівців з фізичного виховання у закладі вищої освіти. 

У роботі використовувались наступні методи дослідження: 
1. Теоретичний аналіз та узагальнення даних спеціальної літератури. 
2. Анкетування. 
3. Педагогічний констатуючий експеримент з використанням психологічних методик 

(оцінка рівня та структури мотиваціїї за Т.Елерсом). 
4. Методи математичної статистики (метод середніх величин, t-критерій Ст’юдента і 

кореляційний аналіз). 
Дослідження проводилося серед студентів 1 курсу Факультету здоров’я, фізичного 

виховання і спорту спеціальності “Фізичне виховання” (в роботі взяло участь 40 студентів (19 
дівчат і 22 юнаки)).  

Результати. Експериментальна частина роботи була організована у кілька етапів. Спершу 
ми провели анкетування студентів першого курсу (на початку навчання) щодо тих якостей 
особистості фахівця з фізичного виховання, які, на їх погляд, зумовлюють його високий 
професійний рівень. Ці якості нами у подальшому були згруповані відповідно до сучасних 
уявлень щодо структури особистості складових у суб’єктивну рольову модель. Крім того, 
кожному студенту було запропоновано оцінити (у числовому вираженні) якою мірою 
попередньо означені ним якості мають бути вираженими у фахівця. І після цього кожний 
студент дав оцінку тому, наскільки виражені ці якості у нього особисто. За допомогою 
кореляційного аналізу було визначено які з якостей суб’єктивної рольової моделі фахівця 
пов’язані з успішністю навчання студентів. Були проаналізовані результати навчання у 
першому і другому семестрах.  

На другому етапі ми розподілили досліджених на дві підгрупи, зважаючи на динаміку 
показників їх успішності. Ми отримали групу студентів зі стабільно високими показниками та 
групу з низькими показниками та (або) вираженою від’ємною динамікою (показники 
успішності другого семестру нижчі ніж показники першого семестру). Потім ми визначили за 
якими з попередньо виділених якостей отримані групи різняться.  

Останнім напрямом аналізу було порівняння різниці у показниках СРМ та самооцінки 
студентів виділених підгруп.  

Кореляційний аналіз дозволив виявити ряд залежностей між успішністю навчальної 
діяльності студентів та показниками їх оцінки якостей СРМ і самооцінкою цих якостей у себе. 
За результатами кореляційного аналізу успішність студентів у І семестрі прямо пропорційно 
пов’язана лише з оцінкою вираженості емоційності в уявного фахівця - суб’єктивної рольової 
моделі (рис. 1). 

Також успішність студентів у І семестрі пов’язана (обернено пропорційно) із наступними 
вісьмома складовими суб’єктивної рольової моделі: оцінкою вираженості врівноваженості 
відповідно до суб’єктивної рольової моделі; оцінка вираженості оптимізму відповідно до 
суб’єктивної рольової моделі; самооцінка власної врівноваженості; самооцінкою власного 
оптимізму; самооцінка власної цілеспрямованості, самооцінка власних знань галузі, 
самооцінка власної впевненості та самооцінка власної об’єктивності. 

Успішність навчання у І семестрі має обернено пропорційну залежність з самооцінкою 
власної об’єктивності (r=-0,42; p≤0,01). Тобто чим вищою є самооцінка власної об’єктивності у 
студента, тим нижчою є його навчальні досягнення. Крім того, успішність у І семестрі має 
обернено пропорційну залежність з самооцінкою власних знань галузі (r=-0,42; p≤0,01). Тобто 
чим більш обізнаними вважають себе студенти у сфері своєї майбутньої професії, тим нижчі 
показники їх успішності у навчанні. Це одночасно і означає явну суб’єктивну переоцінку 
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власних знань у галузі фізичного виховання і показує вплив, який має така переоцінка. 

Рис. 1. Кореляція показників успішності навчання (1-й семестр) зі складовими суб’єктивної 
рольової моделі майбутніх фахівців фізичного виховання 

Умовні позначення: * – p≤0,05;  ** – p ≤0,01. 
 
За результатами навчання у І семестрі нами виявлено обернено пропорційну залежність 

з самооцінкою власної впевненості (r=-0,37; p≤0,01). Тобто чим вище студенти самі оцінюють 
свою впевненість, тим нижчі результати їх навчальної діяльності. 

Також у ході дослідження, під час якого ми розглядали успішність навчання у І семестрі, 
було виявлено обернено пропорційну залежність з самооцінкою власної цілеспрямованості 
(r=-0,36; p≤0,01). Тобто чим більш цілеспрямованими вважають себе студенти, тим нижчі 
показники їх успішності у навчанні (що виглядає парадоксально, оскільки у реальному 
навчанні вони можуть проявляти прокастинацію та відсутність дій, спрямованих на вирішення 
певних питань). 

Нами виявлено, що успішність за 1-й семестр має обернено пропорційну залежність (r=-
0,39; p ≤0,01) з оцінкою вираженості оптимізму у ідеального фахівця (суб’єктивної рольової 
моделі). Тобто чим більш вираженою, на думку студента, має бути така якість як оптимізм в 
уявного фахівця, тим нижчі показники успішності у цього реального студента. 

Під час дослідження нами виявлено обернено пропорційну залежність успішності у І 
семестрі з самооцінкою власної врівноваженості (r=-0,46; p≤0,01). Чим вище впевненість студентів 
у своїй емоційній стабільності, тим нижчі їх показники у навчальній діяльності і навпаки.  

За результатами кореляційного аналізу успішність студентів у ІІ семестрі прямо 
пропорційно пов’язана лише з оцінкою рівня мотивації до самовдосконалення в уявного 

фахівця  суб’єктивної рольової моделі (рис. 2). 
Також успішність студентів у ІІ семестрі пов’язана (обернено пропорційно) з наступними 

шістьма складовими суб’єктивної рольової моделі: оцінка рівня вираженості оптимізму в 

уявного фахівця  суб’єктивної рольової моделі; оцінкою вираженості врівноваженості 
відповідно до суб’єктивної рольової моделі; самооцінкою власних знань галузі; самооцінка 
власної впевненості, самооцінкою власної врівноваженості та самооцінка власної об’єктивності. 
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Рис. 2. Кореляція показників успішності навчання (2-й семестр) зі складовими суб’єктивної 

рольової моделі майбутніх фахівців фізичного виховання 
Умовні позначення: * – p≤0,05;   ** – p ≤0,01. 

 
Отримано, що успішність навчання у ІІ семестрі має обернено пропорційну залежність з 

самооцінкою власної об’єктивності (r=-0,40; p ≤0,01). Що вища самооцінка власної 
об’єктивності у студентів, тим нижчі успіхи у навчанні. 

Успішність у ІІ семестрі має обернено пропорційну залежність з самооцінкою власної 
впевненості (r=-0,37; p ≤0,01). Тобто здобувачі вищої освіти у деяких випадках можуть явно 
переоцінювати власну впевненість, що значно знижує результативність навчальної діяльності. 

Успішність у ІІ семестрі має обернено пропорційну залежність (r=-0,37; p ≤0,01) з оцінкою 
вираженості оптимізму у ідеального фахівця (суб’єктивної рольової моделі). Тобто чим більш 
вираженою, на думку студентів, має бути така якість, як оптимізм в уявного фахівця, тим нижчі 
показники успішності у цього реального студента.  

Порівняння підгруп різних за результатами успішності навчання студентів першого курсу 
показало наступні результати. Опрацювання даних успішності навчання студентів 1-го курсу 
ми виявили, що показники за І семестр (81,4 ± 9,5 балів;  VІ =11,6%) були вищими, ніж у ІІ 

семестрі (71,8 ± 14,8 балів; VІІ =20,6%)  в середньому на 9,6 бали  тобто спостерігалась 
від’ємна динаміка успішності навчання. Значення коефіцієнту варіації теж зросло. Отримані 
результати вказують на те, що група у другому семестрі стала неоднорідною за показником 
успішності. Тому ми виділили 2 більш однорідні підгрупи, що було коректніше з точки зору 
подальшого статистичного аналізу. Було сформовано дві підгрупи виходячи з навчальних 
досягнень студентів та динаміки показників у першому та другому семестрах.  

Підгрупа 1 вирізнялась стабільно високими показниками успішності впродовж першого 
та другого семестрів. Результати підгрупи 1 у навчальній діяльності у І семестрі є досить 
високими (88,7 ± 7,8 балів; V=8,8%). У ІІ семестрі (86,3 ± 7,3 балів; V=8,5%) спостерігається 
мінімальна динаміка, середній показник успішності зменшився на 2,4 бали, що є статистично 
незначущим. Студенти підгрупи 1, у першому та другому семестрах на високому рівні засвоїли 
знання з різних дисциплін та були досить стабільними в успішності навчання.  

Студенти 2-ї підгрупа відрізнялись середніми та низькими показниками, й високою 
нестабільністю у навчанні (вираженою від’ємною динамікою). Результати підгрупи 2 у 

навчальній діяльності у першому семестрі були 78 ± 8,2 балів; V=10,5%. У 2 семестрі  64,8 ± 
12,1 балів; V=18,5%, тобто спостерігається значно виражена від’ємна динаміка – показники 
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успішності другого семестру значно нижчі ніж показники першого семестру – на 13,2 бали.  
Порівняння навчальних досягнень студентів 1-ї та 2-ї підгруп показують, що вони 

статистично значуще різняться.  
Подальший аналіз показав, що підгрупи достовірно різняться за цілим рядом показників, 

що входять до СРМ майбутнього фахівця з фізичного виховання. З інтелектуальних якостей 
відмінності у рівні вираженості було отримано для наступних трьох: самооцінка об’єктивності, 
самооцінка знань галузі та оцінка вмінням пояснювати цікаво та доступно уявного фахівця – 
СРМ. З вольових якостей відмінності у рівні вираженості було отримано для самооцінки 
впевненості. З емоційних якостей відмінності у рівні вираженості було отримано для наступних 
чотирьох: оцінка оптимізму у СРМ; оцінка врівноваженості у СРМ; самооцінка врівноваженості 
та оцінка емоційності у СРМ. З мотиваційних якостей відмінності у рівні вираженості було 
отримано для оцінки рівня мотивації до самовдосконалення у СРМ. Цікавим є те, що відмінності 
у самооцінці у всіх випадках вказують, що представники 2-ї підгрупи (менш успішної) оцінюють 
себе вище, ніж представники 1-ї підгрупи – тобто об’єктивнішими, краще знаючими галузь 
фізичного виховання і спорту, більш впевненими у собі і більш врівноваженими. 

Нами було розглянуто різницю між балами, які були поставлені студентами кожної з підгруп 
якостям з суб’єктивної рольової моделі та самооцінками за цими ж якостями. Було виявлено, що 
студенти підгрупи 1 вбачають суттєву різницю (2 бали та більше) у рівні вираженості 8-ми якостей 
між собою та суб’єктивною рольовою моделлю (СРМ має більше балів). Вбачається, що така «зона 
невідповідності» є потенціалом подальшого розвитку для студентів. Студенти підгрупи 2 вбачають 
суттєву різницю у рівні вираженості лише однієї якості між собою та СРМ.  

Останнім напрямом аналізу була оцінка рівня мотивації студентів (за Т. Елерсом) у 
студентів підгруп, порівняння іх рівня та виявлення впливу різних складових мотивції на 
успішність навчальної діяльності.  

Аналіз результатів тестування рівня та структури мотивації показав, що редставники 1-ї 
підгрупи мають виражену власну мотивацію на досягнення успіху на рівні 17,83 ± 3,19 балів (М 
± δ). Такі особи здатні йти на середнього рівня ризик для досягнення бажаного, схильні 
орієнтуватися на власні сили, гнучко і наполегливо досягати поставленої мети. 

Показник рівня мотивації на уникнення невдач складає 14,42 ± 3,96 балів (М ± δ), що 
вказує на середній рівень мотивації уникнення невдач, який дозволяє студентам 1-ї підгрупи 
не відчувати страху та переживань, який може заважати досягненню успіху.  

В цілому рівень мотивації досягнення успіху переважає рівень мотивації уникнення 
невдачі, що спрощує прийняття рішень у ситуаціях, коли необхідно обрати один із 
взаємовиключаючих варіантів дій. При такій мотивації людина не боїться ризикувати, вона не 
є скованою у своїх діях, бо можлива невдача не надто хвилює її. 

Зіставляючи результати мотивації до досягнення успіху та мотивації уникнення невдач 
ми можемо сказати, що здобувачі вищої освіти, які мають стабільні та високі показники 
успішності, студенти 1-ї підгрупи, мають високу мотивацію до успіху яка у поєднанні з 
середньою мотивацією до уникнення невдач дає можливість брати на себе ініціативу, 
прагнути до здобуття нових знань вмінь та навичок, що, як наслідок, свідчить про перспективу 
студентів, представників 1-ї підгрупи, бути у майбутньому кваліфікованими та обізнаними 
фахівцями у сфері фізичного виховання. 

Представники 2-ї підгрупи під час тестування показали середній рівень вираженості 
мотивації до досягнення успіху – значення склали 14,86 ± 3,10 балів (М ± δ). Показник 
уникнення невдач становить 15,05 ± 3,19 балів (М ± δ), який вказує на середній рівень 
мотивації до уникнення невдач. Водночас, приблизно рівні значення мотивації до досягнення 
успіху та уникнення невдачі суттєво ускладнюють прийняття рішень. Враховуючи низькі і 
нестабільні результати успішності та результати оцінки мотивації представників 2-ї підгрупи 
ми можемо сказати що здобувачі вищої освіти не появляють значної цікавості та мотивації до 
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здобуття нових знань, відкриття для себе нових перспектив. Тому на наш погляд результати 
навчальної діяльності та результати оцінки рівня мотивації цілком відповідають та 
доповнюють одні інших.  

Підгрупи статистично значуще відрізняються за рівнем вираженості мотивації 
досягнення успіху (t = 2,78; р ≤ 0,01). Важливо, що за результатами кореляційного аналізу 
(аналізувались показники загальної групи, n = 40) успішність як у першому (rІ = 0,31; p ≤ 0,05), 
так і, навіть більшою мірою, – у другому (rІІ = 0,46; p ≤ 0,01) семестрах пов’язана з показником 
мотивації досягнення успіху.  

Висновки. Напрямом практичного застосування отриманих даних вбачається створяння 
умов, коли досягнення успіху є суттєво більш привабливим, ніж потенційні ризики, пов’язані з 
тим, що було докладено зусилля, але не досягнуто результату. Однією з таких умов є перехід від 
моделі «обдарованих» або «талановитих» студентів як зразку для наслідування (оскільки ця 
модель передбачає оцінку особистості і, водночас, знижує цінність зусиль) до моделі 
«працьовитих» та «наполеглевих» студентів, які вдосконалюються в улюбленій справі. Такий 
підхід дає змогу отримати задоволення від роботи, отриманого досвіду тощо, навіть якщо були 
ті, хто виконав завдання краще та знижує психологічну «ціну» меншої ніж бажана успішності, 
оскільки оцінюється не особистість (її талановитість), а докладені зусилля (їх достатність). 

Література: 
1. Балл ГА. Категорія моделі і її роль в педагогічних дослідженнях. Психология в 

рациогуманистической перспективе. К.: Основа, 2006. 408 с.  
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3. Мірошник ЗМ. Модель рольової структури особистості вчителя. Науковий часопис НПУ 

імені М.П. Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. К.: НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2010;30(54):116-122.  
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Актуальність. Підвищення ефективності підготовки педагогічних працівників, що мають 
володіти високим рівнем кваліфікації та займати активну позицію у своїй професійній 
діяльності, відповідно до положень Болонської конвенції, є одним зі стратегічних завдань 
освітньої політики України та основною метою ЗВО галузі фізичної культури і спорту (ФКіС). У 
модернізації вітчизняної загальноосвітньої школи та ЗВО важлива роль належить викладачу 
фізичної культури, який підготовлений до реалізації професійних функцій, розуміє 
закономірності фізичного розвитку учнів та студентів, здатний педагогічно мислити, планувати 
й аналізувати освітній процес, успішно розв’язувати проблеми, що виникають у фізичному 
вихованні молоді.  

Кваліфікованість і педагогічна майстерність викладача фізичної культури виявляється в 
якісних характеристиках: спрямованості, компетентності, рівні володіння професійно-
педагогічними операціями. Вони мають формуватися вже у процесі навчання у ЗВО, яке 
передбачає професійне становлення, розвиток загальної та педагогічної культури, виховання 
особистісних і професійно значущих якостей [4]. 
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Аналіз наукових досліджень довів, що під впливом систематичних занять фізичною 
культурою зміцнюється імунітет організму, підвищується психофізичне здоров’я, розумова і 
фізична працездатність. На створення умов практичного застосування оздоровчого впливу 
фізичної культури, що відіграє важливу роль у збереженні і зміцненні здоров’я молоді, 
спрямовані чинні державні документи: Закони України “Про вищу освіту” [2], “Про фізичну 
культуру і спорт” [3], цільова комплексна програма “Фізичне виховання – здоров’я нації” [5], 
державні тести й нормативні оцінки фізичної підготовленості населення України. 

Результати наукових досліджень М. Т. Данилка, О. Й. Ємця, Н. Ю. Зубанової й ін. та аналіз 
практики роботи шкіл свідчать, що деякі фахівці фізичної культури не вдосталь підготовлені до 
реалізації професійних функцій, не мають належного авторитету серед учнів, їх батьків та 
керівництва школи, не компетентні у своїй роботі [1]. 

Дослідження О. І. Забокрицької, Г. С. Костюка, В. О. Моляка, А. В. Фурмана свідчать про 
те, що провідною якістю викладачів та вчителів фізичної культури є їх здатність професійно та 
педагогічно мислити. Саме ці якості формують педагогічну спостережливість, уміння 
планувати, аналізувати і вносити термінові правки в педагогічний процес [1]. 

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей становлення мотивації до 
педагогічної діяльності як важливого психологічного аспекту формування професійної 
майстерності майбутніх вчителів фізичної культури. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-літературних джерел 
спеціальної літератури, анкетування з використанням часних психологічних методик (Клімов, 
Овчаров), методи математичної статистики (метод середніх величин). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
У дослідженні взяли участь студенти Київського університету імені Бориса Грінченка, що 

навчаються за освітнім напрямком 017 Фізична культура і спорт. В основу вибірки досліджень 
були залучені наступні групи по 10 чоловік кожна: 1-2 курс “молодші”; 3-4 курс “середні”; 5-6 
курс “старші”. 

Під час досліджень були використані наступні види досліджень: 
- Тест ДДО Є.О. Клімова; 
- Методика ‘Мотиви вибора професії’ за Р.В. Овчаровим. 

Опишемо детально результати досліджень за тестом ДДО Є.О. Клімова, який розкриває 
основні ознаки майбутніх фахівців з фізичного виховання.  

Як ми можемо бачити з результатів дослідження, тип професії “людинаприрода” серед 

студентів 16 курсів дав наступні результати: молодші курси  21%; середні курси  28%; 

старші курси  15%.  
Можна зробити висновок, що результати спочатку підвищились до 28%, але згодом 

знизились до 15%. Отже, студенти середніх курсів готові працювати у сферах пов’язаних з 
живою природою, тобто працювати ветеринарним лікарем, мікробіологом, рибознавцем і тп. 
Проте до старших курсів ця готовність знижується. 

Наступним типом професії є “людинатехніка”. До цієї категорії ми відносимо наступні 
професії: електрик; будівельник; шахтар. 

Провівши дослідження, отримуємо наступні результати: молодші курси  8%; середні 

курси  4%; старші курси  2%. 
Як можна помітити, результати дослідження є негативними, і чим старше є особистість, 

яка приймала участь у нашому дослідженні, тим менше вона хоче працювати у наступних 
сферах. 

Перейдемо до наступного типу професії, а саме “людиналюдина”, який представляє 
дня нас особливий інтерес, оскільки є одним із визначальних щодо професійного становлення 
фахівця сфери фізичного виховання. Тут маємо результати, які відрізняються від двох 
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попередніх типів професії. Починаючи від молодших курсів і закінчуючи старшими курсами 
відсоткове співвідношення людей, бажаючих присвятити своє життя роботі у професії 
пов’язаній з процесами навчання, виховання, управління та торгового обслуговування інших 
людей з віком зростає.  

Провівши дослідження ми отримали наступні показники по цьому типу професії: 

молодші курси  48%; середні курси  53%; старші курси  75%. 
Зрозуміло, що важливим у роботі професій цього типу є такі якості як потреба у 

спілкуванні, уміння розбиратись у людських взаєминах, терпіння, та позитивний настрій у 
роботі з людьми, і саме перелічені навички людина має можливість здобути під час навчання 
в університеті. Таким чином, результати проведеного дослідження відображають бажаний 
результат у процесі професійного становлення фахівця з фізичного виховання. 

“Людиназнак” – наступний тип професії, який було закладено у дослідження. Результати 

дослідження отримали наступні: молодші курси  8%; середні курси  7%; старші курси  3%. 

Як відомо, до типу професії “людиназнак” можна віднести професії програміста, 
топографа, бібліографа та інші професії, об’єктом праці яких виступають різні знаки: цифри, 
схеми, формули тощо. А так, як основною вибіркою дослідження були студенти гуманітарного 
університету, то можна зробити висновок, що мало хто з них готовий пов’язувати своє життя з 
даним типом професії. 

Останнім типом професії за Є.О. Клімовим є тип “людинахудожній образ”. Даний тип 
включає наступні професії, такі як модельєр, фотограф, художника тощо. Після проведеного 
дослідження, результатами цього типу професії, можна зробити висновок, що ситуація 

складається така ж як і у випадку з професіями типу “людиназнак”, тобто з кожним роком все 
менша кількість опитуваних готові працювати у цій сфері. Хоча спочатку молодші курси, а саме 
15% готові присвятити себе цим професіям, але у майбутньому на середніх та старших курсах 
цей потяг зникає, і результат у 8 % і 5% відповідно, є цьому доказом. 

Також було проведено дослідження за методикою “Мотиви вибору професії”                    
(Р.В. Овчаров). У дослідженні прийняли участь ті ж самі респонденти, що були учасниками у 
попередньому опитуванні. 

Методика ґрунтується на виявленні мотивів, якими керуються люди у виборі тієї чи іншої 
професії. Дана методика досліджує 4 групи мотивів: 

1. Внутрішні індивідуально-значимі мотиви; 
2. Внутрішні соціально-значимі мотиви; 
3. Зовнішні позитивні мотиви; 
4. Зовнішні негативні мотиви. 

Внутрішня мотивація вибору – суспільна й особиста значимість професії, вдоволення, яке 
приносить робота завдяки її творчому характеру, можливості спілкування, керівництва іншою 
людиною і т.д. Внутрішня мотивація виникає з потреб самої людини, людина сама працює із 
задоволенням, без зовнішнього тиску. 

Зовнішня мотивація – це заробіток, прагнення до престижу, страх осуду, невдачі і т.д. 
Зовнішні мотиви можна розділити на позитивні та негативні. До позитивних належать: 
матеріальне стимулювання, можливість просування по роботі, схвалення колективу, престиж, 
тобто стимули, заради яких людина вважає за необхідне прикласти свої зусилля. До 
негативних мотивів належать впливи на особистість шляхом тиску, покарання, критики, осуду 
та ін. санкцій негативного характеру. 

Безпосередньо, у фахівців з фізичного виховання повинні переважати внутрішні 
соціально-значимі та зовнішні позитивні мотиви. 

Проаналізуємо в першу чергу внутрішньо-індивидуальні значимі мотиви. Дослідження 

показало наступні результати: молодші курси  53%; середні курси  66%; старші курси  49%. 
Можна зробити висновок, що чим старшою стає людина, тим більше вона розуміє, що 
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задоволення власних потреб під час роботи, відходить на задній план, і основним під час 
роботи є все-таки фінансова складова. 

Внутрішні соціально-значимі  мотиви спостерігаються лише у старших курсів 51%, а у 
середніх та молодших курсів маємо показник 34% та 47% відповідно. Переважання внутрішніх 
мотивів найбільш ефективно з точки зору задоволення працею та її продуктивністю. Теж саме 
можна сказати і відносно позитивного зовнішнього мотиву. 

Внутрішні мотиви вибору професії характерні як для студентів з ведучою мотивацією 
отримання диплому так і для студентів з домінуючою мотивацією набуття знань. Гіпотеза про 
те, що мотивація вибору професії пов’язана з зовнішніми мотивами вибору професії не 
підтвердилась. Внутрішні мотиви вибору професії характерні і для студентів з домінуючою 
мотивацією оволодіння професією. 

Також були проведені дослідження зовнішніх позитивних та зовнішніх негативних 
мотивів. Детальніше дослідивши та провівши опитування серед респондентів цих двух типів 
мотивів, та ретельно їх проаналізувавши можна зробити наступні висновки. 

Зовнішньо-позитивними мотивованим вважається все, що спрямоване на досягнення 
деякого кінцевого результату або цілі. Будь-яка діяльність, яка спонукається досягненнями, 
владою, статусом, вимогами, повинна розглядатися як зовнішньо мотивована. Коли діяльність 
спонукається прагненням продемонструвати (або досягти) владу або соціальний статус, то 

вона зовнішньо-мотивована. У нашому випадку результати такі: молодші курси  55%; середні 

курси  62%; старші курси  70%. Тобто кожна людина, яка приймала участь у дослідженні з 
віком, має все більшу мотивацію досягнення певних професійних цілей. 

До негативних мотивів відносяться впливи на особистість шляхом тиску, покарань, 
критики, осуду та інших санкцій негативного характеру. При обробці даних, отриманих під час 
дослідження, переважання внутрішніх індивідуально значущих мотивів мало перевагу над 
негативними мотивами, опитування дало наступні результати зовнішніх негативних мотивів: 

молодші курси  45%; середні курси  38%; старші курси  30%. 

Висновки. Таким чином, провівши ряд досліджень та проаналізувавши результати 
робимо висновок, що найбільш ефективним з точки зору задоволеності працею і її 
результатами є переважання внутрішніх мотивів у сукупності з позитивною зовнішньою 
мотивацією. Дослідження за двома методиками показали, що ми можемо спостерігати значне 
підвищення результатів, що є ключовими в становленні професійної майстерності майбутніх 
фіхівців. З підвищення ключових елементів спостерігається зниження негативних, або 
опосередкованих елементів, які не відіграють ніякої ролі у професійному становленні фахівців 
з фізичного виховання. Як зазначено вище, у фахівців з фізичного виховання повинні 
переважати внутрішні соціально-значимі та зовнішні позитивні мотиви, що і було доведено у 
дослідженні. На майбутнє, слід звернути увагу на підвищення внутрішніх та зовнішньо-
позитивних мотивів, що повинні переважати у викладачів та вчителів фізичної культури та 
спонукати їх до досягнення певних результатів та цілей, не зважаючи на страхи, осуди чи 
матеріальну частину роботи. 
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ПРОБЛЕМА ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ГРОМАД ДО ЗАНЯТЬ СПОРТОМ  
З УРАХУВАННЯМ НАЯВНИХ ПЕРЕВАГ ОСОБИ 

Тетяна ДОРОФЄЄВА 

Харківська державна академія фізичної культури (м. Харків, Україна) 
 

Вступ. Розвиток «європейського виміру» (European dimension in sport) включає 
просування європейських практик управління за межі Європейського Союзу, в першу чергу, 
через Раду Європи. У публічному адмініструванні з цієї позиції відбувається складний процес 
інтеграції до ЄС, де існує певний набір критеріїв щодо адміністративних процедур, яких 
повинні додержуватись органи публічної влади, щоб відповідати цінностям демократичного 
суспільства. Ці критерії формують сутність європейського адміністративного простору, чиї 
принципи повинні виконуватися й можуть бути взяті за основу відповідної моделі управління.  

Вкрай низькі показники залучення населення різного віку до занять фізичною культурою 
і спортом в Україні свідчать, що розроблені стандарти впровадження цієї області культури в 
повсякденні життя не дотримуються. Так, станом на 2018 р. за даними Міністерства молоді та 
спорту України до занять були залучені 14,2 % населення. Тоді як за дослідженням, 
проведеним згідно Проекту ҐОБ, тобто комплексного ґендерного підходу у бюджетній 
політиці та бюджетному процесі на державному і місцевому рівнях, питома вага осіб, які 
займались фізичною культурою і спортом, у загальній кількості населення Чернівецької 
області в 2017 р. склала лише 2%. Причому, в Кіровоградській області в 2015 р. жінки складали 
лише 26,1 % від загальної кількості осіб, які займаються спортом, а в Чернівецькій області в 
2017 р. — 25,1 %. Ще менший відсоток жінок займалися спортом (10 %) і взяли участь у 
спортивно-масових заходах, проведених у Дніпропетровській області ВФСТ «Колос» у 2016-
2017 рр., а саме 16,6 %. Ця тенденція притаманна співвідношенню хлопців і дівчат, які 
займаються в ДЮСШ: в Кіровоградській області відповідно 73,1% і 26,9%, в Харківській 
кількість хлопців серед учнів ДЮСШ у 2,9 рази перевищувала кількість дівчат [3, сс. 6, 7].  

Вивчення проблеми дозволяє висунути гіпотезу відносно причин слабкого охоплення в 
громадах осіб різного віку фізкультурно-спортивними оздоровчими заняттями. Вона полягає у 
припущенні: суттєву негативну роль відіграє небажання/невміння надавачів фізкультурно-
спортивних послуг вивчати і брати до уваги переваги населення різних вікових і соціальних 
груп, у тому числі з урахуванням особливостей територій їх мешкання, займатись тими або 
іншими видами фізичної активності. Натомість існує прагнення залучити/нав’язати населенню 
ті види рухової активності, які вважають за потрібне самі фахівці фізичної культури і спорту. 

Мета дослідження – обґрунтувати зміст анкет для їх використання в умовах громад для 
визначення існуючих перепон і переваг юнацтва у заняттях фізичною культурою і спортом.  

Методи дослідження. Використані методи теоретичного дослідження: вивчення 
літератури, абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, ідеалізація та узагальнення, а 
також педагогічне проектування.   

Результати дослідження та їх обговорення. Діяльність усіх країн світу у питаннях освіти, 
фізичного розвитку, дозвілля та спорту підпорядкована у «Міжнародній Хартії фізичного 
виховання і спорту», затвердженої Генеральною конференцією Організації об’єднаних націй 
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[2]. У відповідності до змісту нашого дослідження підкреслимо, що Стаття 1 Хартії має назву 
«Заняття фізичним вихованням і спортом – основне право кожної людини». Тобто в рівній мірі 
це торкається як населення міст, так і сільської місцевості. І далі, у пункті 3.1 визначено, що 
програми фізичного виховання і спорту повинні розроблятися відповідно до потреб та 
індивідуальних особливостей учасників, а також організаційних, культурних, соціально-
економічних та кліматичних умов кожної країни. Причому, пріоритет повинен надаватися тим 
групам суспільства, які знаходяться в несприятливому становищі. А у пункті 5.3 зазначено, що 
до планів міського будівництва і сільського благоустрою мають бути включені довгострокові 
потреби в спорудах, обладнанні і інвентарі для фізичного виховання і спорту з урахуванням 
можливостей, що надаються природним навколишнім середовищем. 

Під управлінням розвитком фізичної культури і спорту на регіональному рівні маємо на 
увазі системну діяльність безпосередньо причетних органів управління за схемою «центр – 
регіон – об’єднана територіальна громада»  щодо прийняття управлінських рішень і реалізації 
практичних заходів на основі прогнозування і залучення тих соціально-економічних ресурсів, 
які забезпечують навертання представників населення різного віку відповідно існуючих у них 
переваг до систематичних занять, а також сприяють поступу резервного спорту. 

Одним із найбільш важливих завдань реформування публічного адміністрування у сфері 
фізичної культури та спорту України В. А. Базенко вважає приведення нашої системи у 
відповідність до провідних міжнародних стандартів [1, с. 172]. О. В. Савчук наголошує на 
необхідності сучасного розвитку механізму адміністративно-правового регулювання, який 
повинен відображати новітні тенденції, які притаманні європейському суспільству, де 
пріоритетом є забезпечення прав і свобод (інтересів) людини (громадянина) [4, с. 184].  

Згідно зазначеної методології була розроблена анкета для учнів старших класів, ліцеїв і 
коледжів, які існують у населених пунктах, що входять до об’єднаної територіальної громади. 
 
Вкажіть населений пункт___________________, заклад освіти _____________________. 
 
Вкажіть свій вік, стать, клас або навчання в ліцеї, коледжіі, а також медичну групу 

вік стать 
клас в школі або учень 

ліцею, коледжу 
Медична група, до якої Ви відноситесь 

Основна Підготовча Спеціальна 

      

 
Підкресліть так чи ні  

1. Чи подобається вам 

брати особисту участь у спортивних змаганнях так ні 

відвідувати спортивні змагання так ні 

грати в спортивні ігри так ні 

дивитися спортивні телепередачі так ні 

займатися в будь-якій спортивній секції так ні 

отримувати новинні повідомлення про спорт і спортсменів так ні 

переглядати блоги видатних спортсменів, отримувати іншу інформацію про їх 
діяльність з Інтернету. 

так ні 

читати спортивні журнали, книги про спорт, про видатних спортсменів так ні 

 
Проставте відмітку (+) у відповідній клітинці, що має позначити Ваше відношення до занять фізичною 
культурою і спортом у закладі, де навчаєтесь 

2. Яке Ваше відношення до традиційних уроків з фізичної культури 

позитивне скоріше позитивне, ніж 
негативне 

скоріше негативне, ніж 
позитивне 

негативне 
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Проставте відмітку (+) в клітинці (але не більш 3-х на всю таблицю) 

3. Якщо Ви відвідуєте традиційні уроки фізкультури, то відвідуєте їх тому, що вони: 

дають можливість відпочити після розумових навантажень,   

дають можливість розважитися, весело провести час, отримати позитивні 
емоції 

 

дозволяють покращити своє здоров’я  

дають можливість отримати нові знання  

дають можливість підвищити рівень фізичної підготовленості  

дають можливість покращити розумову працездатність  

дають можливість покращити самопочуття,  

дають можливість порівняти себе з іншими  

дають можливість удосконалити фігуру   

Якщо інше, впишіть своєю рукою, що саме 

Я не відвідую традиційні уроки фізкультури  

 
 
Проставте відмітку (+) у відповідній клітинці у відповідях на питання № 4 і 5 

4. На Ваш погляд кількість традиційних уроків фізичної культури повинна бути  

збільшена зменшена залишена без змін 

 

5. На Ваш погляд додаткові заняття фізичною культурою у позаурочний час повинні 
бути  

обов'язковими необов'язковими 

 
 
Проставте відмітку (+) в клітинці (але не більш 3-х на таблицю) 

6. На Вашу думку зміст традиційних уроків фізкультури повинен включати до себе  

аеробіку  

атлетичну гімнастику (робота з обтяженнями)  

вправи на тренажерах  

лікувальну фізкультуру   

плавання  

спортивні ігри  

туризм  

Якщо інше, впишіть своєю рукою, що саме 

Я не маю відповіді  

 
Проставте відмітку (+) у відповідній клітинці 

7. Перерахуйте елементи матеріально-спортивної бази, в межах якої проводяться 
традиційні роки фізкультури у вашій школі (ліцеї, коледжіі)_ 

спортивна зала  

тренажерний зал  

фізкультурний майданчик  

футбольне поле  

Якщо інше, впишіть своєю рукою, що саме 
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Проставте відмітку (+) в клітинці (але не більш 3-х на таблицю) 

8. Якби у Вас була можливість вибирати зміст традиційних уроків фізичної культури під 
час навчальних занять, то Ви б найохочіше вибрали б вправи з виду спорту або вид 
спорту 

атлетична гімнастика (робота з обтяженнями)  

баскетбол  

волейбол  

гандбол   

веслування на байдарці (каное)  

легка атлетика  

настільний теніс  

плавання  

туризм  

футбол  

Якщо інше, впишіть своєю рукою, що саме 

Я б нічого змінював у них уроках з фізичної культури, що у нас проводяться  

 
Проставте відмітку (+) в клітинці (але не більш 3-х на таблицю) 

9. Якби у Вас була можливість вибирати зміст позашкільних занять з фізичної 
культури, наприклад, у ДЮСШ, то Ви б найохочіше вибрали б вправи з виду спорту або 
вид спорту 

баскетбол  

бокс  

боротьба  

волейбол  

гандбол  

гімнастика  

веслування на байдарці  

легка атлетика  

настільний теніс  

плавання  

східні єдиноборства  

туризм  

футбол  

Якщо інше, впишіть своєю рукою, що саме 

я б нічого не вибрав, не хочу займатись спортом додатково до шкільних 
уроків 

 

 
Проставте відмітку (+) у відповідній клітинці 

10. Як впливає участь у регулярних заняттях фізкультурою та спортом на Ваше 
навчання 

регулярне виконання фізичних вправ позитивно впливає на розумову 
працездатність і дає можливість краще засвоювати навчальний матеріал під 
час уроків із загальноосвітніх предметів 

 

участь в таких заняттях не відбивається негативно на успіхах у навчанні  

ніяк не впливає  
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активна участь у спортивних заняттях забирає дуже багато часу і тому може 
заважати добре навчатись 

 

не знаю  

Якщо інше, впишіть тут своєю рукою, що саме 

 
Проставте відмітку (+) у відповідній клітинці 

11. На Вашу участь в заняттях фізкультурою і спортом у поза навчальний час 
впливають 

обмеженість часу, яка пов'язана з навчанням у школі (ліцеї, коледжі)  

виконання значного обсягу домашніх завдань з різних предметів  

немає відповідних умов для занять фізкультурою і спортом, перш за все 
відсутність належної спортивної бази (стадіон, басейн, сучасні спортивний зал, 
спортивний майданчик та ін.), які були б розташовані недалеко  

 

немає ДЮСШ або спортивного клубу у нашому населеному пункті  

не маю інтересу до занять  

Якщо інше, впишіть тут своєю рукою, що саме  

 
Вважаємо, що застосування анкети поданого змісту одночасно вирішує ряд важливих 

завдань залучення юнацтва до занять фізичною культурою і спортом. По-перше, встановлення 
відношення учнів до занять фізичним вихованням в закладах освіти, що можна вважати 
каналом зворотного зв’язку. По-друге, врахування об’єктивно існуючих перепон у навернені 
юнацтва до систематичних занять. По-третє, і це найбільш важливе у справі поширення занять 
фізичною культурою і спортом у конкретному населеному пункті, це врахування тенденцій 
щодо наявних переваг у різних груп юнацтва до тих чи інших видів фізичної активності. 

У такий спосіб у повній мірі на регіональному рівні дотримується офіційна позиція ЄС 
щодо ролі, яку відіграє спорт в процесі розвитку інтеграційного об'єднання, що виражається у 
визначенні та закріпленні в Білій книзі по спорту його п'яти основних функцій. 
1. Освітня функція. Заняття спортом допомагають формувати різносторонньо розвинену 
особистість, забезпечуючи саморозвиток для людей будь-якого віку. 
2. Функція підтримки здоров'я суспільства. Заняття спортом забезпечують поліпшення 
здоров'я населення, допомагають боротися з різними захворюваннями і дозволяють зберігати 
якість життя всіх поколінь. 
3. Соціальна функція. Спорт – ідеальне середовище, для створення більшої соціальної 
включеності і запобігання нетолерантності, расизму, сексизму, жорстокості, вживанню 
алкоголю і наркотичних засобів. Спорт допомагає залучати на ринок праці різні верстви 
населення. 
4. Культурна функція. Спорт сприяє кращій адаптації, допомагає засвоїти культурні норми, 
формує особливий тип ідентичності. 
5. Рекреаційна функція. Спорт є оптимальною і корисною формою дозвілля для населення [5]. 
Висновки.  

Існуючі тривожні дані щодо вкрай недостатнього залучення в Україні населення різного 
віку до занять фізичною культурою і спортом вимагають розробки ефективних підходів до 
суттєвого покращення ситуації. При цьому подальше поширення політики децентралізації 
влади супроводжується перенесенням головної уваги до розв’язання вказаної гострої 
соціальної проблеми до діяльності безпосередньо в об’єднаних територіальних громадах. 

Пропонована анкета передбачає вивчення ситуації в громаді не взагалі, натомість у 
розрізі населених пунктів і закладів освіти. Адже заходи щодо покращення стану справ мають 
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розроблятись також не взагалі, але відповідно до наявних переваг мешканців цих поселень 
(приміром, з урахуванням існуючих традицій, придатних для занять водоймищ тощо). 

Висновок. Таким чином, застосування анкети у процесі підготовки та розробки програм 
розвитку фізичної культури і спорту в громадах, як важливої складової комплексної стратегії 
розвитку об’єднаних територіальних громад дозволить підійти до планування вдосконалення 
матеріально-технічної бази спорту, створення у населених пунктах відділень ДЮСШ і 
спортивних клубів з урахуванням побажань юнацтва. А це у свою чергу сприятиме охопленню 
заняттями суттєво більшого числа вмотивованих мешканців громад і населення України. 

Література: 
1. Базенко ВА. Механізм підтримки розвитку фізичної культури та спорту в умовах 

децентралізації. Молодий вчений, 2017;1(41):172–178. 
2. Международная Хартия физического воспитания и спорта. 21 ноября 1978 г. Доступно: 

http://docs.cntd.ru/document/1900833 
3. Проблеми ґендерної рівності у галузі фізичної культури та спорту. Київ, 2019. 26 с. 

Доступно: https://mof.gov.ua/storage/files/ГОБ%20спорт.pdf 
4. Савчук ОВ. Поняття механізму адміністративно-правового регулювання трудової міграції. 

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». 
2018;48(1):182–184. 

5. European Commission, 2007. European Model of Sport, Discussion Paper for the Working 
Group. Available at: http://ec.europa.eu/sport/library/documents/b1/doc424_en.pdf 

 
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СПЕЦИФІКИ ТРЕНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 
 
Вступ. Вивчення проблемних питань підготовки спортсменів у переважній більшості 

випадків стосується удосконалення навчально-тренувального і змагального процесу.  
Питанням управління в спорті науковці приділяють увагу не системно, спрямовуючи зусилля 
на розгляд ролі тренера і проблем організації його роботи, вивченню професійних і 
особистісних якостей, виявленню характерних ознак формування стилю [2-4]. Найбільш 
відомою залишається класифікація типів керівників та їх стилів управління, описана німецьким 
психологом Куртом Лєвіним (авторитарний, демократичний та ліберальний), проте спроби 
різнопланового розгляду ролі тренера представляли автори дисертаційних досліджень, 
пропонуючи нові обґрунтування типів тренера, базуючись на практичних  результатах [4, 5].  

Складність узагальнення сучасного уявлення про сутність і структуру діяльності тренера 
з урахуванням особливостей розвитку спорту посилена значною кількістю індивідуальних 
факторів особистості керівника [1], що стимулюють проведення нових досліджень, вивчення 
ефективності роботи тренера та з’ясування нових підходів до виконання його обов’язків.  

Мета дослідження – дослідити і обґрунтувати складові роботи тренера ДЮСШ по 
баскетболу з урахуванням сучасних вимог до тренерської діяльності.  

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; педагогічне 
спостереження, теоретичне моделювання. 

Результати дослідження та їх обговорення. Кардинальні зміни ХХІ століття, спричинені 
процесами глобалізації в спорті, не оминули увагою роботу очільників  спортивних команд. У 
баскетболі, окрім суто спортивних чинників (зміни у офіційних правилах, зростання техніко-
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тактичної майстерності гравців, сучасні особливості агресивного захисту і швидкісно-силового 
протистояння суперників, що вимагають якісної фізичної підготовки і ефективних стратегічних 
планів ведення боротьби), додалися дотичні (адміністративні, багатокомпонентний 
психологічний тиск), проте змістовні і вагомі за значущістю впливу.  

Вивільнені погляди сучасного суспільства, зміни фінансування, перерозподіл керівних 
обов’язків сприяли змінам у ставленні до особистості тренера. В професійному баскетболі це 
знайшло відображення у підходах до зрівняння статусу гравця і тренера, як найманих 
робітників та, за бажання, їх заміни у відповідності до потреб і інтересів клубів, у дитячо-
юнацькому – збільшення впливу на роботу тренера з боку всіх учасників навчально-
тренувального процесу, посилене ситуаційною залежністю тренера через зменшення 
масовості юних баскетболістів і фактичної відсутності конкуренції, нівельоване державне 
фінансування, перекладене на батьків спортсменів та проблемність доступу до спортивних 
споруд (залів, відкритих майданчиків).  

Доцільно узагальнити визначення, пояснивши напрямок роботи тренера, що передбачає 
керування навчально-тренувальним процесом і підготовку до змагань. Серед основних 
завдань слід зазначити навчання і допомогу у реалізації набутої індивідуальної майстерності, 
нести відповідальність за розподіл навантаження, інтенсивність тренувань, підбір методів і 
засобів теоретичної, технічної, тактичної, фізичної, психологічної і інтегральної підготовки, 
мотивувати, підтримувати і слідкувати за здоров’ям юного спортсмена. Представлений 
перелік завдань формує загальну уяву про спектр дій, що очікують від тренера, проте 
основним залишається результат. Саме досягнення дозволяють визначити ефективність 
тренерської діяльності. 

За допомогою теоретичного моделювання на основі педагогічного спостереження 
сформовано модель взаємопов’язаних складових роботи тренера ДЮСШ, що послідовно 
відображають зміст та структуру тренерської діяльності і детермінують результат. 
Характерною ознакою є новий підхід до визначення пріоритетного напрямку роботи тренера, 
що формує стиль його роботи за домінуючою складовою.  

Визначено основні складові роботи тренера ДЮСШ по баскетболу і обґрунтовано 
сучасне бачення їх змістового наповнення: 

- навчальна робота, що складається з теоретичної і практичної, передбачає поетапне 
засвоєння програмного матеріалу, оволодіння вміннями та навичками гри баскетбол 
відповідно віку, статі та рокам навчання; 

- оздоровча робота набула потужної значущості в сучасних реаліях і на тренера покладено 
особливу відповідальність за ведення профілактичної роботи та більшу увагу до вимог 
техніки безпеки. Через пандемію коронавірусу і інтервальний навчально-тренувальний 
процес, загальне погіршення стану здоров’я юних спортсменів актуалізація цього 
напрямку роботи тренера суттєво зросла; 

- виховна робота ускладнена низкою чинників (втрачена абсолютна повага до педагога, 
знизився безапеляційний кредит довіри, необхідний у процесі зростання юного 
спортсмена і становлення особистості ), які в сукупності створюють бар’єр ефективній 
взаємодії тренер-спортсмен і необхідному зворотному зв’язку;   

- організаційна робота тренера отримала поштовх до розвитку через можливості 
залучення до відкритих змагань і турнірів з баскетболу, проте унеможливила участь 
(часто талановитих дітей через обмежену економічну спроможність родини оплачувати 
участь у змаганнях). На тренера покладено формування кошторису, придбання квитків, 
узгодження питань щодо проживання та харчування, вчасна диспансеризація тощо;  

- підвищення кваліфікації залишається проблемним напрямком: для досвідчених спеціалістів 
як зайва трата часу через вже отримані знання; для молодих тренерів через відсутність 
механізмів впровадження нових практик і методик із застосуванням нових технологій; 
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- комунікативна робота передбачає новий напрямок і формує складні вимоги до її 
організації з врахуванням особливостей взаємодії з батьками, керівництвом, 
спонсорами, меценатами, навіть засобами масової інформації. Доцільно виокремити 
цей вид тренерської діяльності, як той, що зазнав особливої інтерпретації у сучасних 
умовах з огляду на посилений тиск з боку всіх зазначених учасників. 

Висновки. На основі результатів проведеного дослідження виявлено і обґрунтовано 
складові роботи тренера дитячо-юнацької спортивної школи по баскетболу з урахуванням 
сучасних вимог до тренерської діяльності. Охарактеризовано особливості напрямків  роботи, 
що детермінують якісні показники роботи тренера. 

Перспективи подальших досліджень ґрунтуються на необхідності вивчення 
індивідуальних підходів до організації роботи провідних тренерів по баскетболу. 

Література: 
1. Данилко М, Толкач В. Сучасні уявлення про сутність і структуру діяльності тренера. 

Професійна підготовка фахівців фізичної культури та спорту, 2010:22-25.  
2. Дегтярев ВИ, Егорычева ЕВ, Чернышёва ИВ, Шлемова МВ. Роль тренера в жизни 

спортсмена. Международный студенческий научный вестник, 2015:5-3.  
3. Комоцька ОС. Аналіз проблемних питань тренерської діяльності в дитячо-юнацькому 

баскетболі. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку 
науки і освіти в умовах глобалізації» Переяслав-Хмельницький, 2020(63):389-391. 

4. Пурахин НФ. Педагогическая диагностика профессиональных качеств тренера по 
спортивным единоборствам: дис. канд. пед. наук. Москва. 2013;157. 

5.  Мельник ЕВ. Психология тренера: теория и практика. Витебск: «Витебский 
государственный университет имени П.М. Машерова». 2014; 55. 

 
ВІК ДОСЯГНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ У СПОРТИВНІЙ БОРОТЬБІ 

Микола ЛАТИШЕВ, Інна ГОЛОВАЧ, Марина СПІВАК 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 
 
Вступ. Сучасна підготовка спортсменів неможлива без прогнозування, обґрунтованого 

науковими дослідженнями. Прогнозування спрямоване на розробку, планування та створення 
ймовірних шляхів розвитку для досягнення довгострокових цілей. Дані про взаємозв'язок між 
віком та результатами змагань важливі для планування довгострокового розвитку спортсменів 
у кожному виді спорту. Процес дорослішання є ключовим фактором фізичного та психічного 
розвитку спортсмена, який, у свою чергу, відіграє вирішальну роль у визначенні їх змагальних 
результатів. Найважливішим віком є пік змагальних результатів, на основі якого планується 
вся спортивна кар’єра в кожному виді спорту. Як показано в дослідженнях, залежно від виду 
спорту та статі спортсмена вік пікових змагальних показників значно варіюється (Bompa & Haff, 
2009; Allen & Hopkins, 2015). 

Згідно з матеріалами досліджень, в єдиноборствах пік спортивних результатів  
доводиться на 24-26 років (Biac, Hrvoje & Sprem, 2014; Latyshev, et al., 2020). Однак у більшості 
робіт розглядаються лише переможці змагань. 

Мета дослідження – визначити вікові показники борців, які брали участь у чемпіонатах 
світу, залежно від займаного місця. 

Методи дослідження. У роботі використані такі методи дослідження: аналіз науково-
методичної літератури, аналіз офіційних протоколі змагань, методи математичної статистики. 
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Були проаналізовані спортивні кар’єри борців греко-римського та вільного стилю 
(n=160), які посіли з 1 по 8 місце на Чемпіонаті світу 2019 (м. Нур-Султан, Казахстан). Дані для 
аналізу взяті з офіційного сайту “United World Wrestling” (unitedworldwrestling.org, 2021). 

Результати дослідження та їх обговорення. 
У табл. 1 наведено вікові показники медалістів та не медалістів на Чемпіонаті світу 2019 

року. 
Таблиця 1  

Вікові параметри спортсменів залежності від зайнятого місця 
 

Показники 
Групи спортсменів 

Медалісти 
(1-3 місця) 

Не медалісти 
(5-8 місця) 

Вік борців на момент участі  26,1 ± 3,4 26,8 ± 3,7 

Вік початку міжнародної кар'єри на змагання серед 
дорослих 

22,4 ± 2,5 23,0 ± 3,1 

Вік першого досягнення на міжнародному рівні на 
змагання серед дорослих 

23,1 ± 3,0 23,6 ± 3,2 

 
Середній вік борців – 26,5 років: медалісти трохи молодші – 26,1 року, а не медалісти 

старші 26,8 років. Медалісти також мають нижчі показники віку початку кар'єри та досягнення 
успіху, ніж не медалісти. Більше половини (53,4 %) медалістів досягли успіху, будучи на 
молодшому рівні, тоді як для не медалістів цей показник становить лише 38,2 %. Віковий 
діапазон спортсменів від 19 до 35 років. 

Аналіз розподілу віку пікових змагальних результатів спортсменів-переможців показав 
наступні результати: у віці від 22 до 28 років переможців 82,5%, від 22 до 26 років – 63,2% 
переможці, до 23 років – 12,3%, а серед тих, хто старше 28 років, є лише 15,8% переможців. 
Так, вік старту міжнародної кар’єри на дорослому рівні – 22-23 роки для всіх борців. Однак 
борці-медалісти в середньому досягають успіху до 23 років, а не медалісти – до 24 років.  

Висновки. Проведено аналіз вікових показників учасників чемпіонату світу з боротьби. 
Середній вік борців – 26,5 років: медалісти трохи молодші – 26,3 року, а не медалісти старші 
26,7 років. На основі аналізу можна сформулювати таку тезу: загалом перспективні 
спортсмени повинні розпочинати міжнародну кар'єра у 20-22 роки, показувати свій перший 
успіх у віці 23-24 років і досягають піку, який триває до 28-29 років. Однак варто зазначити, що 
для талановитих борців досягнення на міжнародній арені можливі навіть після 30 років, але 
початок виступів та перший успіх знаходяться в тих самих межах. 

Література: 
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review. Sports Medicine, 2015;45(10):1431-1441. 
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performance-trends in period 2002-2012. Kinesiology, 2014;46 (S-1):94-100. 
3. Bompa T, Haff G. Periodization training: Theory and methodology (5th ed.), Champaign, IL: 

Human Kinetics. 2009. 411 р. 
4. Latyshev M, Latyshev S, Korobeynikov G, Kvasnytsya O, Shandrygos V, Dutchak Y. The analysis 

of the results of the Olympic free-style wrestling champions. Journal of Human Sport and 
Exercise, 2020;15(2):400-410. DOI:https://doi.org/10.14198/jhse.2020.152.14 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Оксана ЧИЧКАН, Микола КОСТОВСЬКИЙ 

Львівський державний університет внутрішніх справ (м. Львів, Україна) 

Вступ. У Державних вимогах до системи фізичного виховання дітей, учнівської і 
студентської молоді, Концепції фізичного виховання в системі освіти України, цільовій 
комплексній програмі «Фізичне виховання – здоров’я нації» зазначено, що підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу на сучасному етапі пов’язано з використанням 
технічних засобів. Необхідно розширити і впровадити у навчально-виховний процес 
комп’ютерні навчальні і тренувальні програми, здійснити комп’ютеризацію навчально-
методичної літератури, озброїти педагога проґресивною теорією і технологією навчальної 
роботи. Комп’ютеризація праці викладача фізичної підготовки дозволить за мінімальний час і 
з мінімальними зусиллями організувати навчальну роботу, оптимізувати процес фізичного 
виховання курсантів в умовах дистанційного навчання, зокрема. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемою використання комп’ютерних 
технологій у галузі фізичної культури і спорту в Україні займалися Л. Іващенко, О. Пирогова, Н. 
Страпко (1988), В. Шаповалова (1992, 1999), С.  Душанін (1994), В. Шигалевський (1996, 1999, 
2000), С. Єрмаков (1997), Ю. Човнюк, С. Канішевський (1997, 2000), Р. Раєвський (1998), В. 
Ашанін (1998), Я. Белькасем (1999), І. Огірко (2000) та інші. Програми, розроблені цими 
авторами, мають різну спрямованість: оздоровчу, навчальну, тренувальну. Комп’ютерних 
технологій, що використовуються для організації навчальної роботи викладача з дисципліни 
«Спеціальна фізична підготовка», серед них немає.  

Мета роботи – проаналізувати існуючі системи інформаційних технологій, які можуть 
застосовуватися у навчальному процесі курсантів під час дистанційного навчання. 

Результати дослідження. Інформатизація ‒ це сукупність взаємопов'язаних 
організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих 
процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, 
реалізації прав громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання 
інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, створених на основі 
застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.  

Інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток інтелектуального 
потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу під час дистанційного 
навчання, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість 
вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог.  

Серед них – індивідуалізація навчання, організація систематичного контролю знань, 
можливість враховувати психофізіологічні особливості кожного курсанта тощо.  

За допомогою інформатизації освіти ми можемо досягти: 
- розвиток інформаційної культури людини (комп'ютерної освіченості); 
- розвиток змісту, методів і засобів навчання до рівня світових стандартів; 
- скорочення терміну та підвищення якості навчання і тренування на усіх рівнях 

підготовки кадрів; 
- інтеграція навчальної, дослідницької та виробничої діяльності; 
- удосконалення управління освітою; 
- кадрове забезпечення усіх напрямів інформатизації України шляхом спеціалізації 

та інтенсифікації підготовки відповідних фахівців [1]. 
Комп’ютерізація в наш час охопила усі сфери діяльності і вже входить в одну із самих 

консервативних галузей – освіту. Інертність системи освіти – якість позитивна, оскільки ставить 
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перешкоду в сфері навчання моді, що швидко минає. Разом з тим ця система повинна 
відповідати перспективним тенденціям соціального і інтелектуального розвитку суспільства, 
на даному етапі – повинна сприяти переходу до інформаційного суспільства.  

Комп’ютерізація системи освіти в умовах дистанційного навчання – це не просто 
«введення» комп’ютерів у традиційний процес навчання, це не просто проведення заняття, а 
кардинальна перебудова усієї системи освіти. Змінюється зміст діяльності викладача та 
курсатнів, структура і організація навчального процесу, формуються інші методологічні, 
психологічні, дидактичні основи викладання і навчання.  

Інформаційні технології (ІТ) – це сукупність методів і засобів збирання, збереження, 
обробки, передачі і представлення інформації, що розширює знання людей та їх можливості 
по керуванню технічними і соціальними процесами [М. Жалдак]. ІТ включають в себе широкий 
перелік засобів і методів роботи з ними: від друкованих видань до сучасних комп’ютерів. 
Серед інформаційних технологій виділяють комп’ютерні та телекомунікаційні, які об’єднують 
поняттям нові інформаційні технології. 

Під комп’ютерними технологіями навчання розуміємо педагогічні технології, засобом 
реалізації яких виступає комп’ютер, за допомогою якого розширюються дидактичні 
можливості передачі, засвоєння та контролю знань та активізується самостійна діяльність тих, 
хто навчається. 

Аналіз науково-педагогічних праць з проблеми комп’ютеризації навчання вчених Ю. 
Машбіца, Б. Гершунського, М. Жалдака, І. Богданової, Г. Кедровича, Н. Голівер, В. Кошелєвої, 
Р. Вільямса, К. Макліна, В. Арестенко, Н. Завізєної, В. Ткачука дав змогу виявити переваги 
комп’ютерних технологій навчання, а саме: 

- комп’ютерна візуалізація навчального матеріалу; 
- моделювання та імітація об’єктів, які досліджуються; 
- розвиток самостійності мислення та розумових дій курсатнів; 
- вирішення різноманітних навчальних та пізнавальних завдань; 
- підвищення мотивації та інтересу до навчання; 
- розвиток комунікативних здібностей; 
- формування інформаційної культури; 
- індивідуалізація та диференціація навчання; 
- формування вмінь приймати оптимальне рішення у складаних ситуаціях; 
- здійснення контролю зі зворотним зв’язком, з діагностикою помилок і оцінкою 

результатів навчальної діяльності; 
- здійснення самоконтролю та самокорекції; 
- підвищення якості засвоєння знань. 

Виходячи з вище зазначених переваг, можна стверджувати, що застосування 
комп’ютерних технологій у галузі фізичної культури і спорту сприяє підвищенню якості 
професійних знань і умінь, формуванню внутрішньої мотивації курсатнів до засвоєння 
інформації. Окрім того вони дають змогу диференціювати та індивідуалізувати процес 
навчання [2]. 

Комп’ютеризація праці викладача фізичної підготовки дозволить за мінімальний відрізок 
часу і з мінімальними зусиллями організувати навчальну роботу, планування навчального 
матеріалу, дозування фізичних навантажень, підбір засобів навчання, індивідуальний підхід 
до учнів, педагогічний контроль у процесі фізичної підготовки оптимізувати процес фізичного 
вдосконалення курсантів.  

Сучасні комп’ютерні технології мають широкий спектр застосування та велику гаму 
засобів, і основними шляхами їх використання у навчальному процесі є: 

- Використання ілюстративних, анімаційних та відеоматеріалів. 
- Застосування презентацій під час навчання. 
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- Використання інтерактивних підручників. 
- Використання спеціалізованих програм. 
- Використання мультимедійних програм. 

Отже, комп’ютерна візуалізація техніки рухових дій значно ширша традиційних 
дидактичних матеріалів. У навчальному процесі викладання фізкультурно-педагогічних 
дисциплін за допомогою візуалізації можна сформувати у курсатнів вміння аналізувати 
техніку, виявляти помилки, формувати навики правильної техніки [3].  

Література: 
1. Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації". 
2. Абільтарова ЕН. Методика навчання майбутніх інженерів-педагогів охорони праці з 

використанням комп'ютерних технологій: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Е. 
Н. Абільтарова ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. К., 2011. 20 с. 

3. Осіпов ВМ, Шилкін ГМ, Дяченко ІЄ. Моделювання навчального процесу у фізкультурному 
вузі за допомогою сучасних інформаційних технологій. Теорія та методика фізичного 
виховання. 2010;2:7–10.  

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ  
ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ ПИТАНЬ З ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 
СТУДЕНТІВ (на прикладі Київського Університету імені Бориса Грінченка) 

Галина ІВАНЕНКО 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 
 

Вступ. Зміна пріоритетів та соціальних цінностей у сучасному суспільстві призводить до 
того, що виникає необхідність у постійному вдосконаленні освітнього процесу у закладах 
вищої освіти. 

Фахівці зазначають [4,5], що у практичній діяльності закладів вищої освіти, сьогодні, 
переважають застарілі методи роботи, недостатньо реалізуються ідеї демократизації. 
Основними проблемами розвитку закладів вищої освіти є низька мотивація студентської 
молоді до отримання знань та зниження відвідуваності занять. Дана ситуація вимагає 
застосування сучасних засобів та методів освітнього процесу, що сприятиме підвищенню 
якості освітнього процесу студентів у закладах вищої освіти.  

Аналіз спеціальної науково-методичної літератури дозволяє відзначити, що на сьогодні 
спеціалістами визначений виховний потенціал олімпійської освіти для школярів [1,2]; 
досліджена важливість впровадження питань з олімпійської освіти в освітній процес студентів 
спеціальності «Фізична культура і спорт» [1,3], при цьому проблема вдосконалення освітнього 
процесу шляхом впровадження олімпійської освіти в освітній процес студентів залишається 
актуальним науковим питанням. 

Мета дослідження – визначити інтерактивні технології навчання при впровадженні 
олімпійської освіти в освітній процес студентської молоді та обґрунтувати механізм їх 
використання (на прикладі Київського університету імені Бориса Грінченка). 

Методи дослідження: синтез та аналіз науково-методичної літератури, документальних 
джерел, систематизація та узагальнення. 

Результати дослідження та їх обговорення.  
З метою визначення особливостей використання інтерактивних технологій навчання при 

інтеграції питань з олімпійської освіти в освітній процес студентів Київського університету імені 
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Бориса Грінченка, нами були виділені інтерактивні технології навчання, застосування яких 
сприятиме підвищенню якості освітнього процесу студентів:  

- інтерактивні технології кооперативного навчання (робота в парах, ротація по трійках, 
«Карусель», «Акваріум»);  

- технології колективно-групового навчання («Мозковий штурм», «Дерево рішень», 
«Світове кафе»);  

- технології ситуативного моделювання («Метод шести капелюхів», ділові ігри); 
- технології опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС, «Що?Де?Коли?Як?», дебати 

та інш.) [4]. 
Проведені дослідження дозволили розробити методичні матеріали для дисципліни 

«Теорія та методика викладання обраного виду спорту», яка викладається студентам першого 
року навчання за спеціальністю «Фізична культура і спорт» в Київському університеті імені 
Бориса Грінченка.  

Для кожної теми курсу були підібрані певні інтерактивні методи навчання, були 
запропоновані ділові ігри та рекомендовані для самостійного перегляду фільми, які 
стосуються тематики заняття (табл. 1). 

Таблиця 1 
Методичний матеріал для дисципліни «Теорія та методика викладання обраного виду 

спорту» на прикладі тем: «Вступ до дисципліни «ТМВОВС»,  
«Історія виникнення та розвитку видів спорту» 

 

№ Назва теми Методичний матеріал 

1 Вступ до дисципліни «ТМВОВС»  1. Застосування методики ПРЕС для 
опрацювання дискусійних питань:  
- значення дисципліни «ТМВОВС» для 
набуття професійних знань та навичок у галузі 
ФКіС 
- роль тренера у житті спортсмена. 
2. Дидактична гра «Аліас» для ефективного 
вивчення основних термінів дисципліни.  
3. Створення тематичного кросворду – для 
ефективного закріплення вивченого матеріалу. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Історія виникнення та розвитку 
видів спорту: футболу, гандболу, 
волейболу, плавання, легкої 
атлетики, фехтування, художньої 
гімнастики.  
 
 

 1. Рольова гра та імітація – відтворення 
проведення змагань зі спортивних ігор, які були 
попередниками сучасних видів спорту 
2. Перегляд відео записів успішних виступів 
спортсменів на міжнародних змаганнях та 
обговорення. 
3. Перегляд кінофільмів – «Олімпія», 
«Мисливець на лисиць», «Міраж на льоду», 
«Сила волі», «Більше ніж гра», «Пеле: 
Народження легенди».   
4. Проведення змагань за сценарієм «Стародавні 
Олімпійські ігри». 

 
Наступним кроком дослідження було впровадження даного методичного матеріалу в 

освітній процес студентів. Слід зазначити, що завдяки інтеграції розроблених методичних 
матеріалів відмічене підвищення рівня активності студентів під час проведення практичних 
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занять, покращення ініціативності та зворотного зв’язку між викладачем та студентами.  

Висновки. Дослідження дозволили виділити інтерактивні технології навчання, які будуть 
сприяти формуванню висококваліфікованого спеціаліста галузі «Фізична культура і спорт», а 
саме: інтерактивні технології кооперативного навчання (робота в парах, ротація по трійках, 
«Карусель», «Акваріум»); технології колективно-групового навчання («Мозковий штурм», 
«Дерево рішень», «Світове кафе»); технології ситуативного моделювання («Метод шести 
капелюхів», ділові ігри);технології опрацювання дискусійних питань (метод ПРЕС, «Що? Де? 
Коли? Як?», дебати та інш.) та на основі даних технологій розроблено методичні матеріли для 
студентів закладів вищої освіти України.  
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САМОПІЗНАННЯ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ З ОБРАНОГО ВИДУ СПОРТУ У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «УНІВЕРСИТЕТСЬКІ СТУДІЇ: ЛІДЕРСТВОСЛУЖІННЯ»  
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Вступ. Сучасні виклики щодо якості освіти у ЗВО спонукають до впровадження нових 
методів і підходів у викладанні навчальних дисциплін. З перших адаптаційних місяців 
навчання студенти першокурсники проходять блок навчальної дисципліни «Університетські 
студії: Лідерствослужіння», що сприяє виявленню, розвитку і вдосконаленню лідерських 
якостей студентів, формуванню культури лідерства, розумінню філософії лідерствослужіння.  

Мета дослідження – вивчити потенціал застосування прийомів і методів самопізнання у 
вивченні дисципліни «Університетські студії: Лідерствослужіння». 

Методи дослідження – метод Активного соціально-психологічного пізнання (АСПП). 

Результати дослідження та їх обговорення.   
Навчальна дисципліна «Університетські студії: Лідерствослужіння», включає 7 

послідовних практичних занять з різних тематичних напрямків, а саме: «Знайомство», 
«Університет та його роль у розвитку лідерства», «Лідерство», «Служіння як основний вид 
діяльності лідера», «Створення команди та особливості командної роботи», «Конфлікти та 
способи їх розв’язання з позиції лідерствослужіння», «Лідерський спадок» [1, 2]. Включені у 
програму вправи такі як: «Хто Я?», «Моє серце»,  «Демонстрація цінностей», «Моє лідерство», 
«Алфавіт емоцій», «Переваги та недоліки конфліктів», «Чотири квадрати» «Лист собі» та ін., 
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допомагають студентам  розкрити свій внутрішній світ, здійснити самоаналіз своїх думок, дій, 
розширити самоусвідомлення, опанувати методом саморефлексії, та ін.  

У процесі викладання дисципліни викладач завжди враховує обрану студентами 
спеціальність для подальшого формування важливих загальних і професійних 
компетентностей майбутніх спеціалістів. Так, професія тренера в системі «тренер-спортсмен» 
спонукає до самовдосконалення, набуття в процесі навчання внутрішньої врівноваженості, 
комунікативної компетенції, розвитку соціально-перцептивного (рефлексивного) інтелекту. 

Позиція Л. М. Сергеєва, В. П. Кондратьєва, М. Я. Хромей, що «сутність лідера полягає не 
так у власному розвитку, як у вмінні надихати людей навколо та переконувати їй у їхніх 
надзвичайних здібностях та цінностях» [2], потребує уточнення через призму психодинамічної 
парадигми і методу АСПП розробленого академіком НАПН України Т. С. Яценко. 

У практику проведення практичних занять з дисципліни «Університетські студії: 
Лідерствослужіння» вводяться елементи роботи за методом АСПП, а саме: спонтанна 
дискусія, невербальні прийоми, просторове моделювання, моделювання з каменів, 
різноманітних форм використання авторського психомалюнку на тему «Я – лідер» (Рис. 1, 2), 
«Я – тренер», «Я і група». «Я – вчитель фізичної культури».  Представлені малюнки (Рис. 1, 2) 
мають різне смислове навантаження. Якщо на рис. 1 ми бачимо  «лідера» у вигляді супермена, 
то на рис. 2 «лідер» – велика чорна фігура, яка підноситься над людьми. 

 

                                                  
                             Рис.1 «Я – Лідер»                                            Рис.2 «Я – Лідер» 

       
На обох малюнках психіка відривається від реальності і прагне до «Сили Я».  Подальша 

діалогічна взаємодія обов’язково враховує об’єктивну сутність художнього зображення 
(образу, само презентанту), що сприяє пізнанню суб’єктивізму психіки кожного студента у 
самосприйнятті і сприйнятті інших. Для такого виду психокорекційної роботи викладач-
психолог «…має володіти знаннями законів психіки в цілісності, враховувати її внутрішню 
суперечливість, взаємозв’язки свідомої та несвідомої сфер, багатозначністю образної 
символіки, метафоричність мови несвідомого» [4]. 

Висновки.  Застосування прийомів і методів Активного соціально-психологічного 
пізнання (АСПП) у вивченні дисципліни «Університетські студії: Лідерствослужіння» розширює 
можливості самопізнання студентів першокурсників. Набуті навички саморефлексії, 
розширення соціально-перцептивного інтелекту, набуття внутрішньої гармонійності, 
психологічної стійкості сприятиме у набутті основних і професійних компетентностей 
майбутніми тренерами з обраного виду спорту. 
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ІНТЕРАКТИВНІ СКЕЛЕДРОМИ ДЛЯ РОЗВИТКУ СКЕЛЕЛАЗІННЯ  

В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Євгеній КОЗАК, Олександр РЕДЬКО 

ТОВ “Інтерактивна скеля” (м. Київ, Україна) 
 
Скелелазіння – сучасний олімпійський вид спорту, що швидко розвивається в усьому 

світі. Заняття скелелазінням є загальнодоступним починаючи з раннього віку 3-4 років (в 
індивідуальному форматі). В скелелазінні виділяють три основні види: швидкість, складність 
та боулдеринг. Всі вони представлені як на натуральному рельєфі (скелях) так і на спеціально 

побудованих тренажерах  скеледромах. 
“Швидкість” у 2021 році буде представлена як один з видів багатоборства в скелелазінні, 

а вже з 2024 року стане окремою олімпійською дисципліною. Еталонна 15-ти метрова 
траса долається спортсменами на швидкість. Позиція зачіпок не змінюється та має фіксоване 
положення.  Український спортсмен у 2014 році став рекордсменом та чемпіоном світу. 

“Складність”  подолання складних маршрутів 15-30 м. Задача учасників змагань вилізти 
вище за інших. 

“Боулдеринг”  короткі складні маршрути, лазіння відбувається без мотузки, але над 
спеціальними страхувальними матами. В залежності від раунду змагань у спортсменів є 4 або 
5 маршрутів, які вони мають пролізти і витратити найменшу кількість спроб. 

Саме боулдеринг вважається на сьогодні наймасовішим видом скелелазіння. Це 
зумовлено різними факторами: 

- висота скеледромів для боулдерингу 3,5-6м (простіше обладнати скеледром) 
- новачкам простіше почати, не потрібне додаткове обладнання. Для початку достатньо 

кросівок та спортивного одягу 
- не потрібен обов'язковий напарник для страхування під час лазіння  
Для розвитку на сучасномі рівні в складності та боулдерингу, потрібно періодично 

змінювати маршрути на скеледромі. Для цього є спеціальні працівники  рутсетери, які 
готують маршрути різної складності (зазвичай один маршрут одного кольору зачіпок). 

За результатами опитувань європейців, близько 8% опитаних познайомилися зі 
скелелазінням в школі [1]. В розвинутих країнах скелелазіння включено до шкільної програми 
та розвинута секційна робота в позашкільний час. Скеледроми будуються на вертикальних 
площинах, що дозволяє поєднувати скелелазіння з іншими видами спорту в одному спортзалі.  

Інтерактивний скеледромом 12Climb (OneTwoClimb) обладнано спеціальними зачіпками 
з підсвіткою та електронікою, яка керується за допомогою додатку на смартфон чи планшет. В 
додатку є база даних з тисячами готових маршрутів та вправ для використання на заняттях, 
що  вирішує  проблему рутсетінгу та підготовки маршрутів вчителями або керівниками секцій. 
Такі скеледроми будуються однакові в будь-якому куточку світу і вправи від різних тренерів 
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доступні всім бажаючим. Дана розробка запатентована та створена для популяризації цього 
види спорту для молоді [2]. Наразі такі скеледроми вже встановлені в більш ніж 20 школах 
Києва, м. Славутич та в Національній школі скелелазіння Південної Кореї. 

Для інтеграції в навчальний процес заплановано розробку модулів для уроків в 
різних  вікових категоріях та для різного рівня підготовки. Також додаток надає можливість 

для проведення  заочних змаганьвідборів між учнями різних шкіл, міст і навіть країн без 
додаткових транспортних витрат. Окремий напрямок розвитку 12climb присвячений 
підвищенню кваліфікації вчителів, підготовка та проведення для них майстер класів та 
відеоматеріалів.  

Література: 
1. Olivier Aubel, Mareike Stobbe, Mariana West. 2020 International Climbers’ Survey. Route 

Setter Magazine #3 - the trade magazine for the indoor climbing industry, 2020/21; Nov 19, 
2020. Доступно:  https://issuu.com/vertical-life/docs/rsm-2020-preview-version 

2. Патент України на корисну модель UA 141701 Компактна інтерактивна скеля 12climb / 
Є.М. Козак, О.В. Редько.  № u201909389; заявл. 23.10.2019; опубл. 27.04.2020.  Бюл. № 
8/2020. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ВІДБІР У СПОРТИВНИХ ІГРАХ  
З УРАХУВАННЯМ ПСИХОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГРАВЦІВ 

Руслана СУШКО  
Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Надія ВИСОЧІНА 
Національный університет оборони України імені Івана Черняховського (м. Київ, Україна) 

 
Вступ.  Питання комплексного відбору гравців у спортивних іграх є напрямом, який при 

достатньо потужному обсязі напрацьованого дослідниками матеріалу, залишається 
невивченим з огляду сучасних тенденцій розвитку спорту, антуражу впливу на змагальну 
діяльність, удосконалення правил змагань і, як наслідок, виникнення потреби нових підходів 
до організації підготовки спортсменів [2-4]. Складність уніфікації відбору у спортивних іграх 
обґрунтована вимогами, що висуваються на різних етапах багаторічної підготовки. На основі 
вивчення науково-методичної літератури з’ясована необхідність пошуку можливостей 
підвищення якості відбору, покладаючись не тільки на загальноприйняті показники 
ефективності техніко-тактичних дій, але й врахування психологічних характеристик 
спортсменів [1, 5]. Сьогодні неможливо виявити талановитих спортсменів, здатних 
витримувати колосальні навантаження та нервову напругу, водночас вирішуючи поставлені 
стратегічні задачі без науково обґрунтованої психологічної підготовки. Допущені раніше 
помилки без врахування комплексної оцінки у відборі гравців призводять до втрати 
можливості досягати високого результату, тому дослідження взаємозв’язку техніко-тактичних 
показників, рівня фізичної підготовленості з урахуванням психологічних характеристик 
набувають вагомої аргументації.   

Мета дослідження – обґрунтувати доцільність впровадження комплексного відбору з 
урахуванням психологічних характеристик спортсменів збірних команд в ігрових видах спорту. 

Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури; контент-аналіз; 
педагогічне спостереження, теоретичне моделювання. 

Результати дослідження та їх обговорення. З метою оптимізації процесу підготовки 
гравців у командних спортивних іграх систематизовано та інтерпретовано матеріал з 
проблематики відбору.  Педагогічне спостереження дозволило визначити загальні та 
специфічні здібності спортсменів до успішного засвоєння програми навчально-тренувальних 
зборів у збірних командах України в ігрових видах спорту на основі впровадження сучасних 
підходів у навчально-тренувальний процес. Теоретичне моделювання сприяло науковому 
представленню етапного проведення зборів для формування передумов до успішних виступів 
збірних команд України на міжнародному рівні.  

Дослідження проведено у процесі навчально-тренувальних зборів в період підготовки 
до головних змагань сезону. Контингент досліджуваних, які пройшли три етапи відбору, склав 
58 спортсменів, членів збірних команд України по хокею – 22 особи і баскетболу – 36 осіб.  

Особливістю запропонованого алгоритму комплексного відбору є новий підхід до задач 
відбору в збірні команди країни, коли не ставиться під сумнів кваліфікація гравців, відібраних 
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шляхом вивчення якісних показників змагальної діяльності, а з розширеного складу 
кандидатів формується команда спортсменів, здатних до взаємодії на основі вивчених 
психологічних характеристик та відповідного арсеналу техніко-тактичних дій і фізичних 
можливостей. 

Процес відбору доцільно розділити на три етапи залежно від поставлених задач, що 
визначають особливості роботи на кожному етапі: 

 (I етап) спрямований на створення розширеного складу кандидатів в збірну команду 
країни в командних спортивних іграх за підсумками змагальної діяльності в професійних 
клубах. Етап передбачає зібрання інформативних показників, серед яких реєстрація техніко-
тактичних дій, тестування з метою визначення рівня фізичної підготовленості гравців і 
попередня діагностика психологічних характеристик з подальшою інтерпретацією отриманих 
результатів, яка в свою чергу передбачає інтерпретацію показників з урахуванням ігрового 
амплуа у відповідності до критеріїв ефективності техніко-тактичних дій, виявлення найбільш 
значущих психологічних характеристик і розробку психологічних критеріїв ефективності; 

 (II етап) спрямований на визначення складу кандидатів у збірну команду країни у 
відповідності до рівня індивідуальної підготовленості гравця за видами підготовки (техніко-
тактичної, фізичної, психологічної) для проведення навчально-тренувальних зборів і 
контрольних матчів. Етап передбачає визначення взаємозв’язку між психологічними і техніко-
тактичними показниками гравців у відповідності до ігрового амплуа і арсеналом їхніх 
індивідуальних дій. Значущим є подальше впровадження в навчально-тренувальний процес 
комплексних практичних рекомендацій з удосконаленням показників техніко-тактичної 
майстерності з урахуванням психологічних характеристик; 

 (III етап) спрямований на формування боєздатного колективу з урахуванням виявлених 
особливостей гравців і практичних рекомендацій, отриманих в ході роботи з командою для 
ефективного виступу на міжнародній арені.   

Представлений алгоритм комплексного відбору передбачає необхідність формування 
злагодженого механізму роботи команди фахівців, який налічує, окрім групи тренерів, 
вузькопрофільних спеціалістів у складі комплексної наукової групи. Ефективність застосування 
запропонованої моделі комплексного відбору залежить від тісної співпраці на всіх його етапах 
і створення мікроклімату довіри між практиками і науковцями.  

Висновки. На основі збору інформативних даних, обробки і інтерпретації отриманих 
результатів з урахуванням взаємозв’язку між психологічними і техніко-тактичними 
показниками гравців у відповідності до їх ігрових амплуа, розроблено алгоритм комплексного 
відбору, що містить три послідовних етапи і служить базою для оптимізації процесу відбору 
при формуванні збірних команд країни в ігрових видах спорту.  

Отриманий у ході дослідження експериментальний матеріал дозволяє стверджувати, що 
важливою складовою розробленого алгоритму комплексного відбору у ігрових видах спорту 
є визначення найбільш значущих психологічних характеристик (переважаючий тип 
темпераменту, рівень стресу, особливості сприйняття тощо) і психологічних критеріїв 
ефективності спортсмена у відповідності з техніко-тактичними показниками їх ігрового 
амплуа. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
АРБІТРІВ ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ У ФУТБОЛІ 

Тарас ЧОПІЛКО 

 Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ, Україна) 

 Вступ. Складність арбітражу змагань у футболі постійно зростає, що зумовлено високою 
інтенсивністю, динамічністю і швидкістю змін ігрових ситуацій, в яких бригаді арбітрів 
необхідно приймати абсолютно неупереджені і безпомилкові рішення, витримувати високі 
фізичні навантаження та психологічну напруженість [1-5]. 
 Дослідженнями підготовки арбітрів у футболі займалися багато фахівців у різних 
напрямах: удосконалення структури підготовки та провідних чинників суддівської 
майстерності [3], контроль підготовленості і відбір арбітрів [4], психологічні аспекти діяльності 
і керування станом готовності арбітрів [2], удосконалення спеціальної підготовки арбітрів та 
організаційно-методичні засади навчання арбітрів-початківців і висококваліфікованих арбітрів 
[5], тощо. Підкреслюючи важливість високого рівня фізичної підготовленості арбітрів у 
футболі, як значущого фактору їх успішної роботи, водночас питанню їхньої фізичної 
підготовки приділяється недостатньо уваги. 
 Оптимальні фізичні кондиції обумовлюють професійні дії арбітра – вміння керувати 
станом свого організму і руховою активністю, протистояти втомі, психологічному тиску 
спортсменів і глядачів, контролювати емоції, адекватно оцінювати ігрову ситуацію і приймати 
правильне рішення в обмежений час [1]. 
 Тривалість змагального сезону, велика кількість і нерівномірність призначень на матчі 
різного рівня, варіативність функціонального стану до виконання професійної діяльності, 
інтенсифікація змісту та методики індивідуальної фізичної підготовки арбітрів до календарної 
гри, свідчать про актуальність обраного наукового напрямку. 

 Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та розробити технологію індивідуалізації 
спеціальної фізичної підготовки арбітрів у футболі. 

 Методи дослідження: аналіз і узагальнення даних спеціальної літератури, мережі 
Інтернет та досвіду практичної роботи з планування процесу фізичної підготовки арбітрів у 
футболі; педагогічне спостереження – за діяльністю арбітрів під час футбольних матчів і 
тренувальних занять для оцінки рівня фізичної підготовленості і виявлення помилкових дій; 
соціологічні методи дослідження – анкетування, опитування; педагогічний експеримент – 
тестування рівня фізичної підготовленості арбітрів високої кваліфікації у футболі; медико-
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біологічні методи – оцінка компонентного складу маси тіла, комплексне дослідження 
функціональних можливостей арбітрів з використанням методів ергометрії, хронометрії, 
спірометрії, газоаналізу; метод експертної оцінки, методи математичної статистики. 

 Результати дослідження та їх обговорення. Експертне опитування арбітрів та 
асистентів арбітрів (69 експертів) дозволило окреслити пріоритети в їх підготовці (узгодженість 
думок експертів склала W=0,82), де основна увага повинна приділятися насамперед фізичній, 
а потім психологічній і функціональній підготовці (116, 161 196 балів відповідно) із перевагою 
на вдосконалення витривалості (загальна і швидкісна – 84 бали) та швидкісних здібностей 
(перш за все швидкість пересування – 112 балів). 
 Основними засобами підготовки арбітрів та асистентів арбітра до сезону 
розглядаються: повільний біг, спеціальні бігові вправи, крос, ритмовий біг, прискорення на 20–
50 м, повторний біг 150–300 м, човниковий біг, повторний біг 500–1000 м, вправи на гнучкість, 
комплекси силових і швидкісно-силових вправ. 
 Визначено, що 53,6% арбітрів використовують в своїй підготовці одну методику, 
переважно методику рекомендовану ФІФА і УЄФА або власну (по 17% відповідно). 43,5% 
арбітрів застосовують комплекс методик: від 2 до 6. Опитування показало, що 93% 
респондентів вважають за необхідне індивідуалізувати процес підготовки відповідно до віку, 
рівня підготовленості та досвіду арбітражу. Таким чином, отримані результати свідчать про 
відсутність єдиного підходу до побудови тренувального процесу і застосуванню методик та 
засобів фізичної підготовки. 
 Дослідження змагальної діяльності арбітрів та асистента арбітра показало, що обсяг їх 
рухової активності коливається від 2120 до 8896 м та залежить від активності  футболістів і 
рангу змагань. 
 Структура рухової активності арбітрів мала свої особливості (табл. 1).  

Таблиця 1 
 Структура рухової активності арбітра і асистентів арбітра у змагальній діяльності 
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Прем'єр-ліга Арбітр (n=5) 2056 
±213 

2233 
±244 

63 
±28 

2456 
±197 

1904 
±108 

184 
±22 

Асистент арбітра (n=10) 798 
±57 

845 
±86 

1023 
±101 

340 
±46 

598 
±37 

78 
±24 

Перша ліга  Арбітр (n=5) 2236 
±211 

2418 
±198 

54 
±23 

1846 
±171 

1820 
±167 

102 
±28 

Асистент арбітра (n=10) 862 
±93 

766 
±88 

802 
±94 

274 
±27 

540 
±49 

60 
±12 

Друга ліга  Арбітр (n=5) 2067±
245 

1745 
±164 

68 
±16 

1245 
±108 

1030 
±93 

0 

Асистент арбітра (n=10) 738 
±85 

532 
±61 

624 
±78 

108 
±14 

118 
±22 

0 
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Так,  арбітри другої ліги переважно використовують ходьбу і біг у повільному темпі, де 
60,5-73,5% ігрового часу ЧСС знаходиться в діапазоні 111-140 уд·хв-1. Арбітри першої ліги 
пересуваються у повільному і середньому темпі із застосуванням прискорень, що становить 
46,2-55,7% ігрового часу при ЧСС 121-150 уд·хв-1. Найвищий діапазон активності мали арбітри 
Прем'єр-ліги, які 56,0 % ігрового часу виконували біг у середньому і швидкому темпі з 
прискореннями при ЧСС 150 до 170 уд·хв-1. 

 Рухова активність асистента арбітра переважно складається з бігу приставним кроком, 
бігу у повільному і середньому темпі з прискореннями та має свої діапазони ЧСС при їх 

виконанні: друга ліга  91-120 уд·хв-1 (62,4%); перша ліга  121-150 уд·хв-1 (54,6%); Прем'єр-
ліга – 130-150 уд·хв-1 (38%), 150-170 уд·хв-1 (23%), понад 170 уд·хв-1 (6%).Підтверджена 
інформативність тестів для оцінки рівня спеціальної фізичної підготовленості арбітрів: фітнес-
тест ФІФА 1 (6х40 м), фітнес-тест ФІФА 2 (24х150 м), тест Йо-Йо. Встановлено високий ступінь 
взаємозв'язку між тестами «Фітнес-тест ФІФА 2 – 24х150 м» та «Йо-Йо» (r=0,91, p≤0,05), а також 
з показниками аеробної потужності, кількісними характеристиками, які пов'язані з проявом 
швидкісної витривалості і спеціальної витривалості (r=0,84-0,89, p≤0,05). 

Встановлено, що із збільшенням віку арбітрів знижуються результати за всіма тестами   
(r=-0,76; -0,98; 0,88, при p≤0,05). 

Визначено відмінності у функціональному забезпеченні швидкісної витривалості 
арбітрів, а саме по показникам відносного споживання О2 і працездатності під час роботи 
переважно аеробного характеру. Отримані результати лягли в основу розробки 
індивідуальних зон інтенсивності ЧСС, які дозволять арбітрам конкретизувати вибір 
тренувальних засобів та раціонально побудувати річний цикл підготовки.  

Підставою для розробки технології індивідуалізації спеціальної фізичної підготовки 
арбітрів стало врахування індивідуальних особистісних якостей, рівня підготовленості, 
особливостей виконання рухової діяльності, планування, організації тощо.  

Технологія індивідуалізації спеціальної фізичної підготовки арбітрів включає наступні 
складові: критерії відповідності, етапи, компоненти, критерії ефективності (рис. 1). 

В основу  критеріїв відповідності були закладені: наукова обґрунтованість; професійна 
компетентність арбітра та асистента арбітра; системність і структурність – індивідуалізація 
спеціальної фізичної підготовки арбітрів повинна являти собою цілісний і послідовний процес, 
елементи якого взаємозалежні, взаємозумовлені; економічність і ефективність – гарантоване 
досягнення запланованих результатів спеціальної фізичної підготовки при оптимальному рівні 
ресурсного забезпечення; керованість – можливість внесення необхідних змін, варіювання 
засобами і методами тренування, параметрами навантаження і відпочинку з метою поточного 
та етапного  контролю і корекції процесу підготовки; відтворюваність – можливість 
тиражування (повторного відтворення) технології індивідуалізації спеціальної фізичної 
підготовки арбітрів іншими суб’єктами спортивної діяльності. 

Виходячи із вимог сучасного футболу необхідно поліпшити якість арбітражу змагань 
через інтенсифікацію та раціональну побудову тренувального процесу, який враховує 
індивідуальний стан і можливості організму арбітра, рівень розвитку фізичних якостей, 
закономірності адаптації та відновлення, календар змагань і терміни призначення на гру. 

Річний план тренувань арбітрів містив всі структурні елементи, характерні для підготовки 
футболістів. Він складався з трьох періодів підготовки: підготовчого (поступове збільшення 
обсягу навантажень з невеликим відсотком інтенсивної роботи), змагального (збільшення 
інтенсивності з одночасним зниженням обсягу) та перехідного (незначні навантаження 
відновлюючого характеру). 
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 Рис. 1. Технологія індивідуалізації спеціальної фізичної підготовки арбітрів  
 
  
 Основними вимогами для досягнення високого рівня підготовленості арбітрів у 
підготовчому періоді підготовки було визначено:  регулярність тренувань у кількості 3-5 разів 
на тиждень; чергування навантаження в мікроциклі відповідно до зон ЧСС та тенденція до 
збільшення кількості повторень; варіативність розвитку фізичних якостей; зниження 
монотонності тренувальних занять; моніторинг поточного стану організму, працездатності та 
рівня підготовленості.  
 Для планування спеціальної фізичної підготовки арбітрів у підготовчому періоді 
тренування була розроблена орієнтовна схема побудови мікроциклу  (рис. 2). 
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Рис. 2. Орієнтовна схема побудови мікроциклу 
у підготовчому періоді тренування арбітрів 

 
Найважливішим і найскладнішим у підтриманні високого рівня спеціальної фізичної 

підготовленості арбітрів є змагальний період. Так, змагальна практика арбітрів високої 
кваліфікації складається з обслуговування матчів Прем'єр-ліги, молодіжних складів U-21, 
першої і другої ліг та регіонального рівня. Загалом це становить 30-40 ігор за спортивний сезон 
з інтервалом у 4-5 днів між матчами. 

У змагальному періоді діяльність арбітрів зводилася до роботи в двох напрямках: 
основний – підготовка до календарної гри та арбітраж змагань; допоміжний – тренувальний 
процес з вдосконалення спеціальної фізичної підготовленості.   

Найбільша кількість тренувальних занять в змагальному періоді відводилася розвитку 
швидкісних здібностей з використанням повторного бігу. У другій половині змагального 
періоду кількість тренувальних занять, спрямованих на розвиток швидкісних здібностей і 
спеціальної витривалості, як і обсяг роботи, поступово знижувалися, що пов’язано з 
накопиченням втоми у арбітрів наприкінці спортивного сезону. Досягнутий рівень спеціальної 
фізичної підготовленості підтримувався за допомогою участі у змаганнях у поєднанні з 
широким застосуванням різноманітних засобів відновлювального характеру.  

Перехідний період вирішував завдання психологічного і фізичного відновлення. 
Активний відпочинок зводився до проведення тренувальних занять низької інтенсивності, які 
були спрямовані на підтримку фізичних кондицій на оптимальному рівні. 

Протягом річного циклу було впроваджено систему моніторингу та контролю за станом 
організму та рівнем підготовленості арбітрів з метою оптимізації та корекції їх індивідуальних  
програм підготовки.  

Таким чином, впровадження програм спеціальної фізичної підготовки в річний цикл 
тренування арбітрів високої кваліфікації ґрунтувалося на індивідуальному підході до розвитку 
фізичних якостей та здібностей, а саме послідовному виконанні тренувальних завдань із 
зміною засобів і диференціацією навантажень, що забезпечувало високий рівень 
підготовленості та мінімізувало варіативність функціонального стану. 
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Висновок. У результаті проведених досліджень отримали підтвердження дані, що 
ускладнення підготовки арбітрів пов’язано з інтенсифікацією гри у футбол, його високою 
динамічністю і швидкою зміною ігрових ситуацій. Спеціальна фізична підготовленість арбітрів 
у футболі є фактором їх успішної професійної діяльності. Визначено важливість розвитку 
фізичних якостей у арбітрів різної кваліфікації, оскільки від цього залежить правильна оцінка 
ігрових моментів, і як наслідок, зменшення відсотку помилкових рішень. Встановлено, що 
функціональний стан і фізична підготовленість арбітрів залежить від віку і спеціальної фізичної 
підготовки.  

Умовою подальшого зростання рівня спеціальної фізичної підготовленості арбітрів 
високої кваліфікації є підвищення оперативності і точності управлінських впливів на основі 
своєчасної корекції тренувального процесу з урахуванням індивідуального функціонального 
стану і рівня спеціальної фізичної підготовленості арбітрів. 
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СИСТЕМА СПОРТИВНОГО НАБОРУ ЯК ОСНОВА ВІДБОРУ ТА ОРІЄНТАЦІЇ  
В ЛЕГКІЙ АТЛЕТИЦІ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Ніна ДОЛБИШЕВА, Світлана МУСТЯЦА 

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту (м. Дніпро, Україна) 
 
Вступ. Проблема відбору була і залишається однією з найбільш важливих для кожного 

виду спорту. Легка атлетика пред'являє свої особливі критерії відносно конкретної 
дисципліни. Даний напрямок дослідження викликає постійний інтерес особливо серед 
практикуючих тренерів-викладачів з різних видів спорту, поповнюючи свої знання та 
здійснюючи по0шук нових та ефективних методів відбору, які допоможуть ефективно 
зорієнтувати спортсмена до відповідної спортивної спеціалізації. Такий підхід дозволить з 
економити час на видів легкоатлетичної дисципліни юного легкоатлета, зберегти інтерес до 
занять спортом, що є немаловажним, щоб утримати спортсмена та досягати певних 
результатів на більш ранньому етапі підготовки. 

Актуальність досліджуваної теми досить широко висвітлена в спортивній науці і 
представлена у роботах В.М. Платонов (2015), В.П. Губа (2008), О.А. Шинкарук (2011),                
Л.П. Сергієнко (2009), В.М. Костюкевич (2016), С.Н. Бубка, В.Н. Платонов та ін. ( 2018) та ін., які 
надали теоретичне обґрунтування та розкрили практичні підходи до системи поетапного 
спортивному відбору і орієнтації в різних видах спортивної діяльності [1, 2, 5, 7, 9, 10]. 
Вищезазначені науковці зазначають, що спортивний відбір має тривалий процес пошуку 
найбільш обдарованих людей, які здатні досягти високих спортивних результатів у даному 
виді спорту. А враховуючи факт вузької спеціалізації в легкій атлетиці велику роль відіграє і 

………………...….……. Section 2  ……….. .……..…………….  

Medical-biological, physiological and psychological aspects  
of athletes’ training 

 

……………………..……..… Секція 2  .………...…………………  

 Медико-біологічні, фізіологічні та психологічні аспекти 
підготовки спортсменів 

71 



спортивна орієнтація, яка направлена на визначення спортивної дисципліни відповідно до 
конкретного спортсмена. Таким чином, спортивний відбір має вирішувати завдання 
пов’язаних з визначенням перспективних дітей, з яких є можливість підготувати видатних 
спортсменів, а спортивна орієнтація охоплює організаційно-методичні заходи, що дозволять 
намітити напрямок конкретної дисципліни юного спортсмена в певному виді спорту. Ці 
завдання будуть ще біль успішно вирішуватися, якщо додатково врахувати інтерес дітей до 
спорту. 

На початковому етапі підготовки згідно стандартної навчальної програми для дитячо-
юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського 
резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та спеціалізованих навчальних закладів 
спортивного профілю з легкої атлетики (від 2019 року) фахівцями Міжнародної асоціації 
легкоатлетичних федерації (IAAF) в рамках програми «Система навчання сертифікації 
тренерів» (CECS) впроваджують програми для залучення і роботи з дітьми 7–8 та 9–10 річного 
віку. Дані програми доказують тенденцію зниження вікового діапазону. В результаті цього 
багато практикуючих науковців пропонують нові рекомендації, з боку сучасного погляду, що 
до ефективного підходу до спортивного відбору на першому етапі.  

Так Т.В. Кугушева,  А.Е. Пінкус (2018), посилаючись на В.Б. Зеличенок (2017), пропонують 
в період первинного відбору застосовувати три етапи організаційно-методичних заходів 
відбирання юних легкоатлетів: 1 етап пов'язаний з заходами серед дітей та їх батьків щодо 
залучення до занять легкою атлетикою; 2 етап – виявлення здібностей дітей до занять легкою 
атлетикою (тестування і спостереження); 3 етап – виконання контролю в процесі навчання за 
розвитком фізичних здібностей з метою встановлення темпів засвоєння навчального 
матеріалу [6].  

Л.І. Клочко вважає, що складовою досягнення високих результатів є правильно 
організований процес  спортивного відбору на початку спортивної діяльності та збільшення 
масовості юних спортсменів в легкій атлетиці [4].  

Збільшення кількість спортсменів на першому етапі охарактеризовується новим 
сучасним поняттям набору. В роботі І.І. Приходько, І.В. Петренко даний термін тлумачиться, як 
своєрідний вдалий «перший крок» для масової мотивації до занять різними видами спорту, 
створюючий передумови для успішного спортивного вдосконалення [8]. В дослідженні вони 
звернули увагу на деякі фактори, які впливають на спортивній відбір, а саме: стан здоров’я 
дитини; особистість тренера; інфраструктура спортивної школи; бажання батьків та дитини.  

Досліджуваний напрямок спортивного набору з кожним роком виокремлюється, як 
самостійна сторона спортивної науки, яка охоплює всі види спорту. На  жаль не достатньо 
висвітлені особливості набору в легкоатлетичному спорті, що мотивує нас звернути увагу на 
систематичний підхід пошуку основних факторів, які на нього впливають.  

Мета дослідження: визначити та розкрити основні фактори спортивного набору, що 
впливають на систему спортивного відбору до занять легкою атлетикою на етапі початкової 
підготовки. 

Методи дослідження: аналіз і узагальнення науково-методичної літератури, Інтернет-
джерел та програмно-нормативної документації, педагогічні спостереження. 

Результати дослідження. Методика спортивного відбору на етапі початкової підготовки 
характеризується спрямованістю дитини до обраного виду спорту, який зацікавить її та стане 
пріоритетною стороною протягом усього спортивного життя. Шалений темп розвитку 
спортивних напрямків і провадження нових видів спорту сприяло тому, що легка атлетика, яка 
була «королевою спорту», займає позицію до зниження зацікавленість соціуму до неї, що 
призводить до проблеми пошуку одарованих дітей. На ряду із цим новою проблемою стає 
питання більш ранньої спеціалізації. Тенденція до «омолодження» спорту на світовому рівні 
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вже нікого не дивує і зниження вікового діапазону не обійшло і легку атлетику. Рання 
спеціалізація стає все більш популярною серед батьків і тренерів завдяки загально 
сформованому переконанню, що це один з найкращих способів розвитку елітного, 
професійного спортсмена. Відповідно до вищезазначеної інформації і визначивши 
відповідний напрямок, ми розпочали пошук нових ідей та підходів в системі спортивного 
відбору.  

Достатньо вивчивши всю систему першого етапу, нами визначені недоліки, які 
виникають в практиці і уповільнюють процес становлення спортсмена відповідно до даної 
дисципліни. Нами було помічено, що на сьогоднішній день первинний відбір, який 
застосовували в радянські та пострадянські часи і мав чітку структуру визначення спортсменів 
за певними критеріям прописаних у програмі для дитячо-юнацьких спортивних шкіл потроху 
відходять у минуле. Тому, у системі спортивного відбору і орієнтації необхідно розглянути 
поняття «спортивний набір», яке можна трактувати як активний процес заохочення 
необмеженої кількості юних спортсменів, можливих спробувати себе у обраному виді спорту, 
розкриваючи свій спортивний потенціал. Виділивши поняття «спортивний набір» та 
ураховуючи власний практичний досвід роботи тренером легкої атлетики нами виконана 
спроба виділити основні фактори та розкрити їх сутність і надати вагомого уявлення, чому 
даний термін має існувати в системі спортивного відбору.  

Одним із перших факторів являється мотивація дітей та батьків. Цей фактор можна 
розглядати зі сторони затребуваністю дитини та окремо батьків, хоча взаємозв’язок між ними 
постійно присутній. Мотивація до спорту у дитини, одна з важливих тем і мабуть це стосується 
абсолютно будь-якого виду спортивної діяльності. Ефективна і позитивна діяльність 
спортсмена, що приносить результати, лежить через розуміння мотиву цієї самої діяльності. 
Саме тому, вирішального значення набуває сторона бажання дитини, яке має враховуватися 
батьками і долучати її до спорту, який викликає інтерес та приносить задоволення юному 
спортсмену. Батьківська сторона даного фактору проявляється утіхою власних амбіцій, які 
бачать свою дитину майбутнім чемпіоном у конкретному виді спорту. Враховуючи тенденцію 
«омолодження» спорту, коли дитина самостійно не здатна відповідно до віку вирішувати 
напрямки своєї рухової діяльності, батьківська сторона з кожним роком набирає своїх обертів. 

Другим фактором виступає здоров’я дитини. За останні роки завантаженість батьків 
роботою, залучення дитини до світу інформаційних технологій різко знизила рухову активність 
і навіть зацікавленість дітей до неї, що призводить до зниження здоров’я, низького рівня 
фізичної підготовленості та функціональних можливостей організму дітей. Порятунком у 
даному віці, як вважають медики є заняття в спортивних секціях плавання та легкої атлетики. 
Цей факт допоможе активізувати чисельність вихованців у спортивних школах. 

Третім фактором є зниження віку щодо залучення дитини до обраного виду спорту. 
Звертаємо увагу саме залучення до спорту, а не конкретної спеціалізації. Бо сутність даного 
фактору проявляється у правильному методичному підході побудови тренувального заняття, 
на меті якого є залучення дитини до занять, виховуючи стійку зацікавленість до систематичних 
тренувань, стримування та запобігання шкідливим навичкам, зміцнення здоров’я, засвоєння 
теоретичних основ фізичної культури і інше.  Хочемо зауважити, що весь навчально-
тренувальний процес будується переважно на використанні ігрового методу. Долучаючись до 
даної проблеми Міжнародна спортивна федерація з легкої атлетики у 2001 році розробила 
концепцію для дітей 7-9 років, яка отримала назву «Дитяча легка атлетика ІААФ». Вона 
ґрунтується на повній перебудові існуючої моделі легкої атлетики для дорослих  і спрямована 
на бурхливе захоплення дітей  до ігрової діяльності засобами легкої атлетики. 

Четвертим можна вважати матеріальну забезпеченість та фінансову спроможність 
батьків. Існує багато видів спорту де фінансова сторона відіграє значну роль у становленні 
майбутнього чемпіона, так наприклад художня гімнастика, теніс і інші, де учать у змаганнях 
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потребує певних витрат, спонсорами яких стають батьки. Додатковими витратами в окремих 
видах спорту є спортивна форма, інвентар та обладнання з яким працює юний спортсмен. І з 
кожним роком ця тенденція поступово зростає розширюючи видовищність та популярність 
видів спорту в яких батьки бачать свою дитину. На даний час легка атлетика не потребує 
фінансових витрат, що збільшує потік дітей для спортивного набору.  

П’ятим фактором є матеріально-технічне забезпечення бази. Серед інформаційних 
джерел матеріально-технічна база будь-якої галузі народного господарювання 
характеризується сукупністю різноманітних матеріальних і технічних засобів, що забезпечують 
її функціонування. В сучасному суспільстві коли рівень спроможності зростає все більшої уваги 
почали приділяти умовам в яких вони знаходяться. І це не обійшло сферу спорту де ключовим 
ланцюгом є спортивна споруда. Долучаючи дитину до спортивної секції завжди візуально 
оцінюються умови в яких зростатиме юний спортсмен. На скільки комфортно та безпечно 
створенні умови проведення навчальних занять, на скільки кількість спортивного обладнання 
і інвентарю здатна забезпечити можливість користування їм, охопивши достатню чисельність 
вихованців. 

Наступним шостим фактором, на який звертаємо увагу, це доступність до матеріально-
технічної бази. Суть якого полягає у місце розташуванні державних комунальних закладів, 
спортивних клубів. Віддаленість спортивної бази зменшує кількість запрошених в період 
спортивного набору талановитих дітей і пов’язана з відсутньою можливістю та ризиком 
небезпечності добирання дитини до відповідного закладу. Тому недобір учнів змушує 
тренерів набирати дітей, які поки що не розкрили потенціальних здібностей до даного виду 
спортивної діяльності.   

Сьомим значущім фактором є рівень підготовленості тренера-викладача. Особистість 
високо кваліфікованого тренера, який має високі успіхи у своїй професійній діяльності, завжди 
викликає зацікавленість серед батьків юних спортсменів та серед спортсменів високого класу. 
Дуже рідко такі викладачі проводять набір, достатня кількість учнів забезпечує тренеру 
належну кількість займающихся, серед яких 60% має певну спортивну підготовку і задатки до 
даного виду спорту. Тож цей фактор забезпечує викладачеві можливість проводити набір до 
відповідного конкретного вікового діапазону дітей, з яким звик працювати тренер.  

Ще одним фактором, восьмим, виступає демографічне положення в суспільстві. 
Несприятлива демографічна ситуація в Україні і насамперед різке зменшення народжуваності 
впливає на загальний відсоток дитячого населення, серед яких проводиться пошук 
обдарованих спортсменів. Все важче знайти юного атлета, який би маючи відповідний вік та 
інші дані, був незадіяний іншим видом спортивної діяльності 

Дев’ятим фактором, який ми пропонуємо для розгляду являється програмно-
нормативне законодавство. Яке впливає на виділення поняття «спортивного набору»  
вимогами до комплектації груп початкової підготовки до занять тим чи іншим видом спорту, 
які прописані положенні про організацію навчально тренувальної роботи дитячо-юнацької 
спортивної школи (2015). 

На сьогодні одним з актуальним фактором, яка вплинула на спортивний набір є 
соціальна ситуація, яка склалася в нашій державі в період пандемії « COVID-19» та на її фоні 
виникли проблеми з політичною, економічною та культурною складовою, коли майже вся 
сфера освіти та спорту перейшла в систему дистанційного навчання, що призвело до 
неможливості систематизовано підійти до питання спортивного набору, оскільки 
загальноосвітні школи є самим перспективним джерелом пошуку талановитих спортсменів. 

Висновки. На підставі аналізу науково-методичної літератури та практичного досвіду 
можна зробити наступні висновки: 

1. В систему теорії та методики спортивної підготовки на сьогодні є актуальним виділити 
поняття «спортивний набір» дефініція якого може викликати дискусію. На сьогодні 
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нами поняття «спортивний набір» розглядається як активний процес заохочення 
необмеженої кількості юних спортсменів, можливих спробувати себе у обраному виді 
спорту, розкриваючи свій спортивний потенціал.  

2. Впровадження поняття «спортивний набір» пов’язане з багаточисленними факторами, 
які вливають на реалізацію спортивного відбору до занять спортом вже на початковому 
етапі підготовки спортсменів.  

3. Встановлено основні фактори, що впливають на здійснена спортивного відбору, 
безпосередньо до занять легкою атлетикою, до яких відносяться: мотивація до 
обраного виду спорту; стан здоров’я дитини; мінімальний вік дитини відповідний до 
конкретного виду спорту; матеріальне спроможність батьків, забезпечувати дитину 
спортивним обладнанням та необхідним інвентарем; територіальна доступність 
відповідної спортивної школи; рівень професійної підготовленості тренерсько-
викладацького складу; умови забезпечення спортивно-тренувальної бази; 
демографічне положення в державі; програмно-нормативне законодавство; ситуація в 
країні. 

Література: 
1. Бубка СН, Платонов ВМ, Булатова ММ, Гуніна ЛМ, Єсентаєв ТК, Коваленко НП, Павленко 

ЮО, Томашевський ВВ. Система олімпійської підготовки: основи менеджменту. Київ: 
Перша друкарня; 2018. 624 с. 

2. Губа ВП. Теория и практика спортивного отбора и ранней ориентации в виды спорта: 
монография. Москва: Советский спорт, 2008. 304 с. 

3. Жестков СГ, Ткачов ИВ. Методика ориентации и отбора детей к занятиям легкой 
атлетикой. В: Вісник Запорізького національного університету. зб.наук.пр. Запоріжжя; 
2017; 1:236-242.  

4. Клочко ЛИ. Некоторые аспекты спортивного отбора и ориентации легкоатлетов. В: 
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 
зб.наук.пр. Харків: Библиогр; 2006;8: 40-42. 

5. Костюкевич ВМ. Теорія і методика спортивної підготовки (на прикладі командних ігрових 
видів спорту: навчальний посібник. Київ: КНТ; 2016. 616 с. 

6. Кугушева ТВ, Пинкус АЕ. Особенности спортивного отбора детей для занятий легкой 
атлетикой. В: Зекрина ФХ, ред. Спорт и спортивная медицина. Материалы Всероссийской 
с международным участием научно-практической конференции; 2018 Апр 12–14; 
Чайковский. Чайковский: ОТ и ДО; 2018:271.  

7. Платонов ВН. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и 
ее практические приложения: учебник [для тренеров]. Киев: Олимпийская литература; 
2015. 680 с. 

8. Приходько ИИ, Петренко ИВ. Особенности спортивного набора детей в детско-
юношеские спортивные школы на современном этапе. Педагогика, психология и 
медико-биологические проблемы физического воспитания и спорта [Интеренет]. 2009;5. 
Доступно: https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-05/index.html 

9. Сергієнко ЛП. Спортивний відбір: теорія та практика. Тернопіль: навчальна книга Богдан; 
2009. 672 с. 

10. Шинкарук ОА. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего 
совершенствования (на материале олимпийских видов спорта). Киев: Олимпийская 
литература; 2011. 360 с. 

 
 
 

………………...….……. Section 2  ……….. .……..…………….  

Medical-biological, physiological and psychological aspects  
of athletes’ training 

 

……………………..……..… Секція 2  .………...…………………  

 Медико-біологічні, фізіологічні та психологічні аспекти 
підготовки спортсменів 

75 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0,%20%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4.-%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D1%84%D1%96%D0%B7.%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%96%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83
https://elibrary.ru/item.asp?id=34956007
https://elibrary.ru/item.asp?id=34956007
https://www.sportpedagogy.org.ua/html/journal/2009-05/index.html


ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ  
ТА ЗМАГАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ФУТБОЛІСТІВ  

ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЇХ ПІДГОТОВКИ 

Юрій КИРИЧОК 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 
 

Вступ. У навчально-тренувальному процесі футболістів, окрім педагогічних завдань 
важливими є, також, формування психологічних якостей. Важливим є не тільки виховання 
суспільно-корисних особистісних якостей футболіста, а і формування необхідних йому 
психологічні характеристики в ігровій діяльності. Це дозволяє більш ефективно застосовувати 
свої технічні і тактичні вміння в змагальному процесі.  

Мета дослідження. Визначення теоретичних аспектів формування необхідних  
психологічних якостей футболіста в процесі навчально-тренувальної роботи.  

Методи дослідження. Для розв’язання  поставлених завдань дослідження в роботі був 
використаний комплекс дослідницьких методів: аналіз науково-методичної літератури; 
емпіричні методи; психолого-педагогічні методики. 

Результати дослідження та їх обговорення.  В основу психолого-педагогічних впливів, 
які сприяють забезпеченню розвитку професійно важливих якостей, особистісних 
особливостей, має бути покладено виховання у спортсменів постійної мотивації, активної 
установки на довільне самовдосконалення, самовиховання, саморозвиток, а також високих 
суб’єктивних вимог до рівня функціональної підготовленості та спеціальної працездатності зі 
спрямованістю на досягнення високих результатів у суспільно значущих змаганнях. Це 
забезпечується визначенням необхідних психологічних характеристик особистості, які 
дозволяють вирішувати дані завдання. У тренувальному процесі категоріями психологічного 
впливу, що мають розвиватися повинні бути: самовіддача, інстинкт переможця, віра в себе, 
уміння володіти собою, самокритичність, дисципліна, характер.  

Також, в навчально-тренувальному процесі потрібно звертати увагу на правильне 
ставлення футболіста до таких складових підготовки як: фізична, тактична і технічна. Оскільки 
тільки відповідне сприйняття забезпечує їх максимально можливий розвиток. Окрім цього, 
повинна проводитися робота над комунікативними якостями, які в процесі підготовки 
визначаються як: дружба, лояльність, співпраця. Розвиток всіх вище зазначених психологічних 
характеристик особистості дозволяє ефективно здійснювати вплив на мотивацію спортсменів, 
їх активну установку на вдосконалення, самовиховання, саморозвиток і на високий рівень 
власних вимог до своєї підготовленості.  

У процесі вивчення теоретико-методичної літератури, спираючись на дослідження таких 
науковців як: В. Л. Клімін, В. І. Колосков, була створена узагальнена модель психологічних 
якостей, що визначають успіх у спортивних іграх (табл. 1). Вона будувалася на   певній ієрархії 
характеристик над якими повинна проводитися цілеспрямована робота в навчально-
тренувальному та змагальному процесі, що можна визначити як певну піраміду успіху. В якій 
нижчі характеристики слугували основою для вищих. Така концепція впливу на психологічний 
стан спортсменів передбачає їх свідому роботу на своїми ментальними якостями, що є 
фундаментом правильне ставлення до навчально-тренувального та змагального процесу. 
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Таблиця 1. 
Модель психологічних якостей, що визначають успіх у спортивних іграх 
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Самовіддача. 
Віддай все, коли потрібно. Хороший спортсмен в потрібній ситуації витрачає всі 100% своїх 
сил і можливостей. Чим важчий матч, тим краще спортсмен виступає. 
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Інстинкт переможця 
Ніколи не здавайся; ніколи не погоджуйся з 
поразкою, борись до кінця; ніколи не втрачай 
бажання змагатися 

Віра в себе. 
Ніколи не недооцінюй суперника; якщо 

ти добре підготовлений  прийдуть 
впевненість і віра в себе. 

Фізичний стан 
Кондиція і сила; увага 
тренуванню, 
відпочинку, 
харчуванню. 

Тактика 
Якщо потрібно, жертвуй особистим 
успіхом заради перемоги команди. 

Техніка 
Знай і володій усіма 
технічними 
прийомами; технічний 

 означає добре 
підготовлений 

Уміння володіти собою 
Завжди тримай свої 
почуття під контролем; 
зберігай розсудливість 
і здоровий глузд. 

Самокритичність 
Будь завжди 
об’єктивний; знай 
свої слабкості і 
прагни подолати їх. 

Дисципліна 
Інтереси 
команди став 
понад усе; всі 
повинні 
підкорятися її 
правилам і 
законам. 

Характер 
Будь реалістом і стійко 
йди до 
наміченої мети; 
не піддавайся 
спокусам; 
твердо відстоюй свою 
думку. 

Енергія 
Ніщо не дається без 
зусиль, кожен успіх 
вимагає роботи; 
почуття повного 
задоволення настає 
після виконання 
важкої, але 
продуманої і ретельно 
спланованої роботи 

Дружба 
Взаємна 
увага і 
повага 

Лояльність 
Будь 
лояльний до 
самого себе і 
до всіх 
оточуючих; 
поважай себе 
й інших. 

Співпраця 
Допомагай 
всім, хто цього 
потребує; 
завжди 
старайся 
поглянути на 
проблему з 
іншого боку 

Ентузіазм 
Повністю 
віддаватися 
справі, якою 
зайнятий, і 
спонукай 
інших так само 
ставитися до 
роботи. 

Твої почуття не повинні обмежувати права інших.  
Твої права не повинні утверджуватися всупереч правам інших. 

 
Висновки. Формування психологічних якостей у навчально-тренувальному та  

змагальному процесі є однією зі складових підготовки в футболі. Вона здійснюється на основі 
загальних понять, основних завдань, форм, засобів і методів. Важливим у процесі підготовки 
спортсменів виділяють такі напрямки: формування мотивації занять спортом, вольова 
підготовка, психо-регулююче тренуванн, регулювання толерантності до емоційного стресу, 
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ViTAL ENERGY IN SPORT AND THE CONSEQUENCES OF BLOCKING  
ITS FREE MOVEMENT 

Agbodjinou Amah SÉNA 

Future leaders society (Lomé, Togo) 

 
Introduction. From the creation of heaven and earth, there is much energy that revolves 

around that of the divinity. Among others, we have the potential energy of gravity, kinetic energy, 
calorific energy, thermal energy, vital energy. 

The vital energy, as it is discussed in our article, would be that which keeps the body of an 
athlete alive and in perfect health, by an energetic flow. With this pertinent remark, one could say 
that every athlete has a potential of vital and individual energy. This vital energy would be variable 
according to his achievements since birth. We could also say that the vital energy of the athlete 
increases or decreases depending on his physical and emotional lifestyle. 

Thus, would the lack of vital energy in an athlete lead to failures in the functioning of his body? 
What would be the consequences of blocking his free movement in his daily life? How to cure it? 

This research aims to first show the failures that the lack of vital energy in the athlete in the 
functioning of his body would cause, and then to show the consequences of a blockage of his free 
circulation in the body of the athlete athletic. 

Material and methods. 
The lack of vital energy in the athlete would lead to failures in the functioning of his body. This 

vital energy is spiritual in nature. It exists beyond its physical manifestations. When the athlete is 
anchored in the present moment, it is possible to feel all this vital flow that emanates from within 
him. All the vital functions which are indispensable to it are governed by this inner, intelligent and 
reliable energy which makes bodily life possible.  

The important material of the athlete is his vital intelligence. This vital intelligence which 
would control all the activities of his body performs billions of functions at the same time, without 
our being aware of it. The athlete cannot consciously stop these essential vital processes like the 
beating of our heart, for example. The consequences of blocking his free movement in the everyday 
life of the athlete are enormous. Joint pain, fatigue, back pain, headaches, stomach aches, skin 
problems, sleep, stress and anxiety, circulation disorders, ENT disorders, urinary disorders, etc. 
Medicine takes these consequences as pathological phenomena, when they are very often only 
symptoms related to the expression of vital intelligence. 

To remedy this, the athlete can turn to magnetizers, healers and acupuncturists who have the 
ability to restore energy circulation in the body. As an example, we cite the action of acupuncture 
which consists in circulating the vital energy. But if you look at it closely, all of these methods prove 
to be transitory useful. 

Results. The results are enormous and it goes without saying that only a healthy life allows 
the athlete to maintain or increase his potential for vital energy. Sleep, relaxation and meditation 
recharge its battery. Breathing, preferably in the open air and in the sun, fills him with energy. Also, 
the effect of the air he breathes, the sun that nourishes him, the living food that he consumes 
regularly, is essential for maintaining his energy at a good level. But he is not going to get there if he 
does not get away from certain sources of electromagnetic pollution such as relay antennas, wifi 
mobile phone continuously active near the body, etc. 

Conclusion. These various concerns that have been clarified seem to be answered throughout 
this article. Thus, we come back to the conclusion that in order to circulate its vital energy well, the 
athlete must be in harmony with itself and in accordance with what it really is. It is all this that 
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connects him to the Universal Spirit. But energetic care is still required for the athlete, if he wants 
these conditions to be met. With the covid 19 pandemic ravaging at the moment, the situation 
seems to be changing in terms of the athlete's vital energy because he no longer engages in 
strenuous activities because of the barrier measures to be taken. The athlete is now aware that the 
vital energy exists because of its free movement. Anything contrary to this free movement 
undermines the security of this energy. Indeed, being confined, wearing a mask, creating social 
distancing, isolating himself, and respecting the rules of restriction, by the athlete, will he not have an 
impact on his balance and the free flow of his vital energy? Do they not promote identity disorders, 
the decrease in the energy of his heart, and above all the feeling of his deprivation, of the blocking of 
the free circulation of his vital energy? A door closes while the windows remain open for the athlete. 
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Introduction. There are many judo exercise modalities used by the coaches during the 

trainings. However, the studies investigating physiological responses related to these exercise 
modalities are scarce.  

Aim of the study: This study aimed to investigate the effect of judo specific exercises (i.e. 
Special Judo Fitness Test [SJFT], high intensity interval training and randori on heart rate (HR) in 
male collegiate judo athletes. 

Material and methods: 10 male collegiate judo athletes (age: 20.5±1.5; body mass: 76.5±11.9; 
height:1.74±0.06; BMI:25.3±2.8 and BFP:12.2±5.5) volunteered this study. Athletes performed SJFT, 
high intensity interval uchi-komi exercise (8 sets 20sec work: 10sec rest) and randori (4 min). 
Athletes’ rest, mean and maximal heart rate was measured and recorded. Athletes performed each 
exercise with at least 2 days of interval. Statistical analysis was carried out using SPSS 23 software 
(SPAA, Inc., Chicago, IL, USA). The normality of the data was checked with the Shapiro Wilk test. The 
data were presented as mean±standard deviation (SD). Descriptive statistics were used to present 
subjects’ characteristics. One-way analysis of variance with repeated measures was used to 
determine the differences in heart rate responses during different exercises. Significance was set at 
p<0.05. 

Results: Athletes’ SJFT performances were found as follows: SJFT A= 6.4±1.6, SJFT B=10.9±0.9, 
SJFT C=9.7±1.4 and SJFTindex=12.5±1.5. There was no difference in resting HR among 
measurements (F2-18=0.62, p=0.54, ES=0.06). There was also no significant effect of exercise on 
mean HR and maximum HR (F2-18=1.49, p=0.25, ES=0.14; F2-18=2.76, p=0.09, ES=0.23, 
respectively).  
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Conclusions: Different modalities of judo specific exercises resulted in the same 
cardiovascular strain in collegiate judo athletes. These exercises could be used interchangeably 
during judo trainings to vary trainings programs.  

 
 

FACTORIAL STUDY OF THE MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL REQUIREMENTS 
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Introduction. Our research problem is limited to some physical building standards and its 

functional and physical requirements affected by training as practice regularly and for a certain 
period earns the player physical and functional characteristics that fit the duties of the position he 
occupies, and this is confirmed by (Ziyad Tariq Sulaiman Daoud, 2004), as the practice of any 
sporting activity Regularly, for a certain period, practitioners gain physical and functional 
characteristics, and the researchers are one of the stakeholders in the field of sports training in 
general and football in particular. They sought the absence of indicators that coaches rely on in the 
training process in the sense that the team trains collectively without taking into account the 
requirements and duties of each playing center. That despite the specificity of the different 
requirements for performance, we seek uniform training, through what the researchers observed 
during training and through some opinions of trainers, and we also find different ages for the middle 
class, and this is what necessitates the difference in standards of physical construction and in 
functional and physical requirements, and therefore we ask the following question: What are the 
most important The factors that can be extracted that characterize each of the soccer playing 
centers? 

Define search terms: 
 Physical structure and composition: This term means everything that is related to the shape 

and morphology of the body and its compounds, which includes a set of accurate 
measurements that determine the pattern and mass of the body. 

 Physical requirements: These include the basic physical characteristics that are considered 
essential requirements. 

 Physiological requirements: Specializes in the efficiency of functional and physiological 
systems, especially the respiratory and cardiovascular systems. 

 Game centers: They are places occupied by players and vary according to the requirements 
and duties of each place. 

 Football: It is a specialized sports activity governed by recognized rules and laws 

Methods and materials: 
Research methodology: The descriptive approach was used and the research sample in its 

entirety was deliberately selected. The total number of the sample reached 225 players, 
representing five clubs, three time ages and three play centers. 

Determination of measurements and tests: 
- Anthropometric and metrological measurements 
- Measurements, functional and physical tests 
- Statistical Study: Using the Statistical Software Package for Social Sciences v.24 SPSS. 
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Results and discussion. 
The researchers, through the outputs of the global analysis, according to its known steps and 

conditions, determined a set of brief measures, which represent the extracted factors that provide 
a comprehensive description of the requirements of the playing centers in football. The factors 
represented in the form of a battery test for each center separately, where the global analysis of 
the players of the defense center To extract eight acceptable factors out of 12 workers, and for 
midfield players, (06) factors out of 13 workers and attack center players were accepted, seven (07) 
factors out of (13) workers were accepted.  

The factors extracted for each position represented the best saturation measurements on 
them To form a battery a test To measure the construction, physical composition, physical and 
functional requirements of midfield footballers by playing centers, and therefore the test battery 
for the defense center players includes in its units eight factors and represents 11 measurements, 
while the test battery for midfield field players includes (06) factors and represents 10 
measurements and the test battery for the players The attack center includes 07 factors and 
represents 09 measurements and what confirms that Table No. (1). In general, the researchers 
confirmed the hypothesis by finding that the measurements gathered in the form of extracted 
factors and represented the best saturated measurements and thus formed a test battery for each 
playing center. 

 

Center factor ranking Absolute body size and composition measured Measurement number Saturation value Average measurement

1 body surface 22 0.941 1.849

Defense Body fat Absolute fat mass 27 0.830 7.887

2 Leanness and relative body compositionendomorph 32 0.904 1.728

3 ectomorph 30 0.964 2.319

The amount of bone in the body Relative fat mass 28 0.629 11.169

4 Cardiovascular system and functional adaptationelbow diameter 9 0.858 6.456

5 aerobic capacity Systolic blood pressure 37 0.908 118.26

6 diameter and perimeter 05 mins Brexi test 33 0.982

7 Pool diameter index 49 0.771 33.093

diameter Chest circumference index 46 0.671 49.016

8 Absolute body size and composition knee diameter 11 0.794 8.604

1 body surface 22 0.927 1.840

middle Leanness and relative body compositionAbsolute bone mass 23 0.919 9.583

Absolute fat mass 27 0.897 7.774

Absolute muscle mass 25 0.864 31.882

2 ectomorph 30 0.936 2.248

aerobic capacity Relative bone mass 24 0.797 13.643

3 Circulatory system and functional adaptation05 mins Brexi test 33 0.905

4 Body fat Systolic blood pressure 37 0.831 116.86

attack 5 Diameter supra iliac skin folds 21 0.820 7.589

6 Absolute body size and composition Elbow diameter index 48 0.855 3.740

1 body surface 22 0.931 1.849

Leanness and relative body compositionAbsolute fat mass 27 0.846 7.818

2 ectomorph 30 0.957 2.395

aerobic capacity Relative fat mass 28 0.812 11.104

3 Cardiovascular and functional system 05 mins Brexi test 33 92

4 perimeter Systolic blood pressure 37 0.904 117.14

5 Diameter Arm circumference index 45 0.924 14.908

6 Body fat Elbow diameter index 48 0.881 3.731

7 Absolute body size and composition thigh skin folds 18 0.744 31.036
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Conclusions. 
In light of the aforementioned reference reference, collection and discussion in the framework 

of the research, we recommend: 
- The necessity of working to build training programs suitable for the 17-19 age group in order 

to develop building standards, physical training, and physical and functional requirements 
of football players. 

- Attention and monitoring the development of body building and composition during the 
training process as an indication of that. 

- Develop the functional aspects of the research sample in line with their physical 
construction. 

- Emphasizing the necessity of individual training, each center playing alone and every time 
age alone so that the results are satisfactory. 

- Attention to the fundamentals of selection and initial guidance in selecting soccer players 
and in determining the playing positions in order to achieve the best levels. 

- The use of test battery modules extracted from this study in selecting soccer players in 
general and in determining play centers in particular. 

- Work on building standards for extracted test battery units that represent construction, 
physical composition, and physical and functional requirements, according to playing 
centers in football. 

- Collecting the data and results of this study and conducting the oblique rotation that can 
provide a better or more consistent solution than what we reached in this study as it allows 
to know the relationship between the oblique factors produced as well as reaching the 
higher degree factor (second degree factors) and thus a more solution can be provided A 
summary of the factors produced in this study or a general factor that can be interpreted in 
light of the frame of reference for the research. 

- Re-analyzing the data of this study by converting it into an image of evidence and relative 
relationships, as this may lead to presenting another picture of the factors extracted so that 
the possibility of saturation on the hoped for factors makes the structural evidence and the 
proposed relative indications a new addition to the research and the sports field in football. 
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Die Einführung. Der Fischfang ist altertümliche Massenbegeisterung der Menschheit. Nicht 

umsonst nennt man den Fischfang die Leidenschaft. In der Gegenwart ist Amateur – und 
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Professionellfischfang die populärste Art der aktiven Erholung praktisch weltweit. 
Das Sportangeln ist das Angeln der Fische mit dem sportlichen Fischereizubehör (mit Angeln, 

Spinnruten usw.) und auch eine optimale Erholungsart, die wie der Sport und das Hobby gebraucht 
wird. Das Sportangeln ist eine ökologisch korrigierte Ableitung des Fischfangs wie eine 
Amüsierungsart. Die Philosophie dieser Sportart besteht in der Popularisierung des menschlichen 
Prinzips „gefangen - freigelassen“ und der vorsichtigen Beziehung zu den Fischen ohne 
Schadenszufügen und der Erweisung der notwendigen Hilfe nach dem Bedürfnis [4]. 

Das Sportangeln ist die hinreißende Jagt auf die Fische und auch enger Naturumgang. Der 
Sportangler strebt danach, die Natur – und Lebensgeheimnisse der Fische zu erraten, strebt auch 
danach, die Fischereigeräte zu vervollkommnen und seine Sportangelntätigkeit zu erhöhen. Das 
Sportangeln wirkt auf den Organismus günstig ein, festigt das Nervensystem, verbessert das 
Befinden. 

Das Sportangeln ist für Menschen verschiedener Alter zugänglich. Die Zugänglichkeit, 
Spannung und auch der Nutzen für die Gesundheit tragen zweifellos zum breiten 
Sportangelnvertrieb bei. Das Sportangeln, wie eine professionelle Richtung, verbirgt eine 
Besonderheitenreihe, die seitens der Sportpsychologie sehr wichtig, unermäßlich und 
unbenehmbar sind.  

Das Systemherangehen der Sportvorbereitung wird wie die Gesamtheit der theoretischen, 
psychologischen Prinzipien auf dem vorliegenden Gebiet verstanden. Die Organisierung des 
psychologischen Prozesses für Sportvorbereitung ist ein Komplex der geschärften 
Trainingshandlungen, die die erfolgreiche Durchführung des Trainings gewährleisten. Das 
psychologische Verständnis der gewählten Sportart (d. h. das Sportangeln) ermöglicht, die sportlich-
spezielle Arbeitsfähigkeit des Sportanglers zu erhöhen, was nicht nur der professionellen 
Entwicklung, sondern auch der psychologischen Stabilität in der Wettkampfstätigkeit helfen wird 
(Sieh.: [6]). Das Wesentliche besteht darin, dass der Sportangler identisch, körperlich, technisch, 
psychologisch, moralisch vorbereitet sein soll, weil die komplexe Vorbereitung – das sportliche 
Ergebnis bedeuten kann. Wir bemerken, dass die subjektiven Schwierigkeiten des Sportanglers mit 
psychologischen Besonderheiten seiner Persönlichkeit, seiner Beziehung zur Atmosphäre auf den 
Wettbewerben, der äußerlichen Einwirkung usw. bedungen sind. 

Diese Schwierigkeiten können von den Misserfolgen, Emotionen, inneren Zuständen, dem 
Angst, der Unentschlossenheit, Niedergeschlagenheit, Unsicherheit in seinen Kräften usw. 
herbeigerufen werden. Die riesige Einwirkung soll innere Intention des Sportanglers und zwar – der 
Selbstbefehl, die Selbstüberzeugung und der Glaube an eigene Kräfte (Sieh.: [1], [2]) leisten, was 
helfen wird, sich wie psychisch als auch sportlich vorbereiten zu können. 

Das Ziel der Forschung. Die Analyse der psychologischen Besonderheiten der 
Sportvorbereitung für Sportangler durchzuführen. 

Die Methoden der Forschung. Die Analyse und Verallgemeinerung der wissenschaftlich-
methodischen Literatur, die Systemanalyse. 

Die Forschungsergebnisse und deren Besprechung. Das moderne Sportangeln ist nach seiner 
Natur sehr originell. Nach den Worten des bekannten Sportanglers N. I. Kuznetsow – „der Fischfang 
ist nicht nur eine Massenart der Erholung, sondern auch eine hinreißende Sportart; das Sportangeln 
vereinigt die Leute verschiedener Alter und Berufe, weil es die Natur zu erkennen hilft, um deren 
Geheimnisse zu erraten. Das Sportangeln ist eines der schönen Mittel der körperlichen Entwicklung“ 
[4]. Mit diesen Worten muss man übereinstimmen, weil nur gut, körperlich (physisch), 
psychologisch vorbereiteter Sportangler ausgezeichnete Ergebnisse auf den Wettbewerben 
erreichen kann. In der Regel wird die Teilnahme an den Wettkämpfen von bedeutenden physischen 
und psychologischen Anstrengungen begleitet, die mit den Überforderungen zum Niveau der 
sportlichen Meisterschaft bedungen sind. Die Sportvorbereitung der Sportangler fordert die 

………………...….……. Section 2  ……….. .……..…………….  

Medical-biological, physiological and psychological aspects  
of athletes’ training 

 

……………………..……..… Секція 2  .………...…………………  

 Медико-біологічні, фізіологічні та психологічні аспекти 
підготовки спортсменів 

83 



bedeutende psychologische Versorgung. Das Wesen solcher Vorbereitung – die Versorgung der 
Entwicklung und Vervollkommnung der neuro-psychischen Mechanismen, die die korrekten 
Handlungen im Laufe des Angelns gewährleisten. Wir meinen, dass die psychologische Versorgung 
der Sportvorbereitung für Sportangler sehr wichtig ist, weil sie den ganzen Komplex der 
Maßnahmen vorstellt, die auf die Regulierung der psychischen Funktionen, Organismusfunktionen 
und des Sportanglersverhaltens im Laufe der Wettbewerbstätigkeit gerichtet sind 

Die Hauptqualität des Sportanglers, wie auch jedes Sportlers, ist eine Annahme der geprüften 
und durchdachten Beschlusses, die sehr wichtig für das Ergebnis sein soll. Deshalb wird vom 
psychologischen Standpunkt die Sportvorbereitung von der Aktivierung der emotionalen-
willensstarken Prozesse charakterisiert. Dabei sollen die psychischen Prozesse (die Reaktion, 
Wahrnehmung, Orientierung, Beschlüssenannhame schneller verlaufen. Es wird der Umfang der 
Aufmerksamkeit ausgedehnt; die Handlungen werden besser überwacht, es wir der Wille zum Sieg, 
die Überzeugung in eigenen Kräften gezeigt; die Sportangler werden den emotionalen Aufstieg, die 
lebenslustige Stimmung, die Flut der Kräfte und Gesundheit fühlen. Die hauptpsychologische 
Komponente der Sportvorbereitung der Sportangler ist die Weite und Genauigkeit des Wurfes wie 
im Schwimmerangeln, als auch im Spinnrutenangeln; ohne vorliegender Art der Sporttätigkeit und 
Meisterschaft wird der Erfolg nicht gewährleistet werden. Der Sportangler soll automatisch trainiert 
und voll konzentriert sein. Die Besonderheit sei das schnelle Köderansetzen mit verschiedenen 
Grammen und der Farbenverhältnisse, z. B. für Spinnrutenangeln. Die Kastingbesonderheiten im 
praktischen Fischfang sind ein Verbindungsfaden wie für psychologische Stimmung, als auch für 
trainiertes praktisches Handeln. Die Überzeugung in sich selbst ist die hauptpsychologische 
Besonderheit der Sportvorbereitung für Sportangler, die von der Ausrichtung auf die Formierung 
sowohl die Entwicklung der psychischen Qualitäten als auch der Persönlichkeitsbesonderheiten der 
Sportanglers charakterisiert wird, die zum Erfolg unter konkreten Bedingungen der professionellen 
Sporttätigkeit beitragen werden. 

Die sportliche Tätigkeit des Sportanglers nimmt die spezielle Vorbereitung auf konkreten 
Wettbewerben zum konkreten Konkurrenten, zur Etappe der konkreten Tätigkeit auf. Es wird 
betrachtet, dass die hauptpsychologische Aufgabe der Sportvorbereitung – die psychologische 
Vorbereitung des Sportlers auf die konkrete Aufgabe – die Zustandesschaffung seiner psychischen 
Bereitschaft für das Wettbewerbenauftreten ist (Wolkow I. P.) [7]. Unter den psychologischen 
Besonderheiten der Sportangler werden solche Lagen eingesetzt: 

- die psychologische Vorbereitung auf den Trainingsprozess; 
- die allgemeine psychologische Vorbereitung auf die Wettbewerbe; 
- die spezielle Vorbereitung auf die konkreten Wettbewerbe; 
- die Korrektion der psychischen Zustände auf der Vorbereitungsetappe zu den 

Wettbewerben und danach. 
In der Regel ist die hauptpsychologische Besonderheit der Sportvorbereitung für Sportangler 

die Müdigkeitsüberwindung und die Entwicklung der inneren willenstarken Qualitäten für die Arbeit 
„aus allen Kräften“, die Entwicklung der Ausdauer und Selbstbeherrschung. Zwei letzten Qualitäten 
sind mit den technischen und taktischen Besonderheiten des Sportanglers eng verbunden, wo das 
geringste Versehen bei dem Angelnanziehen das schlimme oder gute Ergebnis zeigt.  Deshalb 
soll der Sportangler hauptsächlich auf das positive Ergebnis stimmen, aber er soll zum negativen 
Ergebnis fertig sein. Die Gehirnstimmung bei der Trainingsprozessintensivierung ist fähig, die volle 
Anpassungsvereitelung des Sportanglers herbeizurufen. Aus diesem Grund „sollen es die 
Notwendigkeit der wesentlichen Normalisierung des psychischen Sportlerzustandes die gewisse 
Erleichterung der negativen Einflüsse des übermäßigen neuro-psychischen Prozesse entstehen“ 
(Kostjukewitsch V. M) [3]. 

Die hauptpsychologische Besonderheit ist eine Intensivierung der Trainings – und 
Wettbewerbstätigkeit, die eine bestimmte Intensivierung der Prozesse der psychologischen 

………………...….……. Section 2  ……….. .……..…………….  

Medical-biological, physiological and psychological aspects  
of athletes’ training 

 

……………………..……..… Секція 2  .………...…………………  

 Медико-біологічні, фізіологічні та психологічні аспекти 
підготовки спортсменів 

84 



Erneuerung fordert, was für die Sportvorbereitung sehr wichtig ist. Es sei erwähnt, dass „die 
korrekte, zielstrebige Nutzung der psychologischen Kunstgriffe im Laufe der 
Arbeitsfähigkeiterneuerung der Sportanglers mit der großen Effektivität die Organismuserneuerung 
aktivieren, den psychischen Zustand  optimieren lässt. Diese Tatsachen können die Effektivität der 
Trainings - und Wettbewerbstätigkeit bedeutend erhöhen“ (Mahow S. J.) ]5]. Wir können ergänzen, 
dass die spezielle psychologische Vorbereitung innerhalb der sportlichen Vorbereitung von der 
Ausrichtung auf die Formierung sowohl die Entwicklung der psychischen Qualitäten als auch der 
Persönlichkeitsbesonderheiten des Sportanglers charakterisiert wird, die zum Erfolg unter 
konkreten Bedingungen der Sportangelntätigkeit beitragen können. Die psychologische und 
sportliche Tätigkeit des Sportanglers soll polymotiviert sein. Die Forscherin Serova I. K. meint, dass 
„bei der Ausführung der polymotivierten Tätigkeit ein Motiv als ein führender Stimulator gilt, und 
andere Motive als zusätzliche Stimulatoren hervortreten“ [8], Der wirksamste Stimulator ist eine 
Teilnahme an den Wettbewerben in diesem Fall, wo alle trainierten Fertigkeiten des Sportanglers 
nicht nur sportlich, sondern auch psychologisch dargestellt werden sollen. Die Wechselwirkung von 
sportlichen und psyhologischen Momente beeinflusst das positive Ergebnis. 

Die Schlussfolgerungen. Die komplexe sportliche Vorbereitung der Sportangler fordert die 
ständige psychologische Versorgung. Das psychologische Wesen der sportlichen Vorbereitung des 
Sportanglers besteht darin, damit die Entwicklung und die Vervollkommnung der neuro-psychischen 
Mechanismen gewährleisten können, die die Emotion und das Verhalten anpassen. Die 
psychologische Versorgung der Sportvorbereitung ist ein Komplex von bestimmten Maßnahmen, 
die auf die spezielle Entwicklung, Vervollkommnung und Optimierung der Systeme der psychischen 
Organismusfunktionen und des Sportanglersverhaltens gerichtet sind, wenn dabei die 
Trainingsaufgaben und Aufgaben der Wettbewerbstätigkeit angepasst werden. Die korrekte und 
geprüfte Aufführung der Sportvorbereitungsetappen für Sportangler soll von der richtigen Planung 
der psychologischen Vorbereitung koordiniert werden, was dem psychischen Zustand und 
Wiederherstellungsprozess nach den übernommenen Belastungen verbessern soll. Die 
Hauptbesonderheit besteht darin, dass die psychologische Vorbereitung den Prozess der 
sportlichen Vorbereitung und der Sporttätigkeit vollständig beeinflusst. 
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СИСТЕМНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНИХ І 

ПОЗАТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ У ПРОЦЕСІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЕСЛЯРІВ 

Олена ВИНОГРАДОВА 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 
 
Вступ. В теперішній час склалося чітке розуміння того, що збільшення обсягу та 

інтенсивності тренувальної роботи в спорті досягає своєї межі і не робить істотного впливу на 
підвищення спеціальної підготовленості і досягнення високого спортивного результату. Багато 
фахівців сходяться на думці, що подальше вдосконалення спортивної підготовки може бути 
засноване на збільшенні спеціалізованої спрямованості, на розвиток компонентів 
забезпечення і реалізації змагальної діяльності [1, 2], коли ключове місце займає підвищення 
ефективності функціонального забезпечення спеціальної працездатності спортсменів [3]. 

При наявності широкого спектру засобів і методів спеціальної підготовки, орієнтованих 
на підвищення спеціальної працездатності, в теорії і практиці виділяють змагальну діяльність 
в якості цілісного системного компонента спортивної підготовки, реалізація якого є дієвим 
засобом мобілізації функціональних резервів організму [4, 5].  

Одним з напрямків реалізації такого підходу є використання позатренувальних засобів, 
спрямованих на оптимізацію реактивних властивостей організму в процесі застосування 
широкого спектра тренувальних і змагальних впливів. Це обумовлено необхідністю 
впровадження в тренувальний процес і змагальну діяльність інноваційних технологій малих 
доз впливу, що носять характер додаткової стимуляції організму в цілому і головних 
функціональних ланцюгів у цілому для оптимізації термінових реакцій на навантаження і 
адаптації організму, а також оптимізації тренувального процесу, що забезпечують досягнення 
високих показників за більш короткі терміни [5, 6]. 

Реалізація такого підходу значно збільшує можливості розробки та застосування засобів 
відновлення і стимуляції працездатності. При цьому мова йде не тільки про розробку 
універсальних засобів і комплексів засобів для конкретної спеціалізації або спортсмена, але і 
про можливість розробки системи таких засобів для підвищення ефективності окремих 
компонентів змагальної діяльності - передзмагальної і передстартової підготовки, корекції 
стомлення, активації відновних процесів з урахуванням стадій відновлення після змагальної 
діяльності і в процесі підготовки до наступного старту. На думку авторів [2, 3, 4] саме така 
концепція дозволяє найбільш повно розкрити резерви функціонального забезпечення 
спеціальної працездатності і суттєво вплинути на досягнення високого спортивного 
результату. 

При наявності наукових і емпіричних знань з цього питання формування системного 
підходу і обгрунтування способів його практичної реалізації вимагає переосмислення на 
основі врахування цільових установок компонентів змагальної діяльності, їх взаємозв'язку і 
впливу на кінцевий результат. Особливо важливо це в циклічних видах спорту, де здатність до 
мобілізації функцій за умови раціонального управління процесами втоми і відновлення в 
процесі всієї змагальної діяльності є важливим фактором досягнення високого спортивного 
результату. 

Мета – обґрунтувати системний підхід, спрямований на формування комплексів засобів 
відновлення і стимуляції спеціальної працездатності спортсменів з урахуванням структури 
змагальної діяльності спортсменів в циклічних видах спорту. 

Методи і організація дослідження. Дослідження були проведені в завершальній фазі 
спеціально-підготовчого періоду річного циклу підготовки. У дослідженні взяли участь 8 
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спортсменів веслярів-академістів національного рівня України і Республіки Білорусь. 
Індивідуальні показники часу подолання дистанції 2000 м у всіх веслярів знаходилися в межах 

5:50,12  5:56,47 мін. Змагальне навантаження моделювалося на ергометрі Concept 2. Ці 
показники свідчили про однорідність групи і високого ступеня функціональної підготовленості 
спортсменів. Для стандартизації вимірювання тривалість виконання тесту становила 6 хвилин. 

Кількісні та якісні характеристики спеціальної працездатності аналізувалися на підставі 
вимірювання ергометрічної потужності. Брали до уваги, що показники ергометрічної 
потужності більшою мірою характеризували зміни функціонального забезпечення спеціальної 
працездатності веслярів в процесі модельного подолання дистанції [3]. 

Послідовний експеримент включав два періоди тестування, реєстрації та аналізу 
показників. На I етапі, в природних умовах спортивної підготовки було проведено 
констатуючий експеримент. Кожен спортсмен протягом двох днів виконав програму 
тестування. У перший день, в першій половині дня (час дня 10-11 годин) веслярі виконали 
перше тестове завдання, в другій половині дня (час дня 16-17 годин) веслярі виконали 
контрольне завдання. Обидва завдання припускали модельне подолання змагальної 
дистанції 2000 м. На II етапі в модельних умовах підготовки було проведено 
перетворювальний експеримент. Кожен спортсмен протягом трьох днів виконав програму 
експерименту та програму тестування. II етап розділили на дві частини. Це було пов'язано з 
необхідністю участі фахівців мануальної терапії та спортивного масажу, а також часу їх роботи 
(спеціальні впливи) з кожним спортсменом. Всього було задіяно два фахівця, які протягом дня 
працювали зі спортсменами. Таким чином другий етап, який включав два періоди роботи з 
двома екіпажами четвірки був проведений протягом шести днів. 

Результати дослідження. Розроблено схему-алгоритм реалізації тренувальних, 
позатренувальних і контрольних засобів (Табл. 1). 

Таблиця 1 
Схема організації експерименту в процесі модельних умов змагальної діяльності 

Період 
застосування 

Позатренувальні 
засоби 

Тренувальні 
засоби 

Засоби контролю 

ПЕРШИЙ ДЕНЬ  
22–24 години до 
старту 

Засоби передзмагальної 
підготовки 

Моделювання   
відрізка дистанції  
1500 м 

Результат W, t. 

 

ДРУГИЙ ДЕНЬ  
50–60 хвилин до 
першого старту 

Засоби передзмагальної 
підготовки 

 Два старти протягом 
дня. Результат W, t.  

Період між 
стартами   5–6 
годин 

Засоби стимуляції 
прцездатності між 
першим і другим 
стартом 

 

Після останнього 
старту 

Засоби післязмагальної 
підготовки 

  

ТРЕТІЙ ДЕНЬ  
Через 22–24 
години після 
останнього старту 

  Прискорення 30 секунд. 
Моделювання 
стартового розгону. 
Реєстрация W, La. 
Моделювання дистанції 
2000 м на эргометрі 
«Concept II». Реєстрация 
W, La, HR. 

………………...….……. Section 2  ……….. .……..…………….  

Medical-biological, physiological and psychological aspects  
of athletes’ training 

 

……………………..……..… Секція 2  .………...…………………  

 Медико-біологічні, фізіологічні та психологічні аспекти 
підготовки спортсменів 

87 



У таблиці 2 показані зміни спеціальної працездатності і функціональних можливостей під 
впливом всього комплексу тренувальних і позатренувальних засобів. Повторні вимірювання, 
проведені в процесі перетворювального експерименту, показали достовірні якісні зміни 
спеціальної працездатності за більшістю показників. 

Таблиця 2 
Показники спеціальної працездатності і функціональних можливостей веслярів в процесі 

виконання констатуючого і перетворючого експерименту 
 

П
о

ка
зн

и
ки

 

Констатуючий експеримент Преобразуючий експеримент 

Спортсмени, �̅� ±S 

1 2 3 4 5 6 7 8 �̅� S 1 2 3 4 5 6 7 �̅� S 

Моделювання початкового відрізку дистанції (прискорення 30 секунд) 

�̅� 10 с, Вт 986 1061 910 990 1005 985 991 989 990 38 1070 1200 1050 1100 1150 1170 1178 1087* 56 

�̅� 25–30  
с, Вт 

491 514 467 470 478 477 471 475 480 14 515 534 508 510 507 510 509 505* 9 

�̅� 30 с, Вт 501 524 477 475 488 490 485 485 491 15 518 549 515 516 510 515 521 518* 12 

La max, 
ммоль·л-
1 

7,9 8,9 6,9 7,2 7,5 7,9 7,3 7,8 7,7 0,6 8,9 10,2 8,8 9,8 8,9 7,9 8,6 9,2* 0,7 

  Моделювання дистанції 2000 м 

�̅� 60 с, Вт 505 519 491 500 499 506 500 507 503 8 521 538 529 518 516 521 526 518* 7 

W max , Вт 419 429 399 400 406 405 399 400 407 10 421 431 421 425 428 427 425 417 4 

 W max–
W min, Вт 

29 34 24 27 29 25 24 26 27 3 21 19 15 15 20 19 19 18* 2 

Час 
«плато» W 
max, с 

70 80 60 50 60 55 55 63 62 9 105 120 65 85 95 105 95 100* 16 

�̅� 6 хв., Вт 411 419 399 384 395 400 387 396 399 11 431 451 419 420 417 430 419 422* 11 

La max,  
ммоль·л-

1 
15,2 16,7 13,7 13,7 14,5 14,7 13,7 14,9 14,6 1,0 17,3 18,9 16,5 15,9 15,2 17,0 15,9 17,8* 1,2 

Примітка. *  відмінності показників, констатучого і перетворюючого експерименту 
достовірні при p <0,05. 

 
Звертає на себе увагу підвищення тих характеристик функціональних можливостей, які 

забезпечують специфічні прояви підготовленості. Це здатність до мобілізації функцій і 
підвищення можливості компенсації стомлення. Це чітко видно по приросту показників 
спеціальної працездатності в процесі виконання 30 секундного прискорення і підвищення 
потужності лактатних реакцій. Можливості компенсації стомлення видно по розрахунковим 
характеристикам ергометричної потужності, в тому числі, щодо збільшення періоду стійкого 
стану працездатності при зниженні різниці максимального і мінімального зусилля на гребку. 
Важливо відзначити, що процеси відбуваються на тлі збільшення ємності анаеробного 
лактатного енергозабезпечення. Аналіз періоду відновлення в процесі перетворювального 
експерименту показав, що відновлення ЧСС до 120 уд·хв-1 відзначено у всіх спортсменів. У 
процесі констатуючого експерименту у п'яти веслярів час відновлення ЧСС до 120 уд·хв-1 
перевищувало нормативні вимоги (більше 5 хвилин). 

Обговорення результатів дослідження. Представлені експериментальні дані, котрі 
свідчать про ефективність комплексного застосування тренувальних і позатренувальних 
засобів. Засоби були застосовані в якості додаткового стимулюючого впливу на процеси 
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мобілізації функцій в процесі передзмагальної передстартової підготовки, корекції стомлення 
в процесі змагальної діяльності, стимуляції відновних процесів в післязмагальний період для 
активізації оптимізації початкової стадії підготовки до наступного змагання. 

Тренувальні та позатренувальні впливи систематизовані і представлені у вигляді 
спеціальної програми, що пов'язана з традиційними змагальними засобами.  

Експериментальна програма побудована таким чином, що вона вирішує завдання 
конкретного сегмента змагальної діяльності і є важливим структурним компонентом системи 
конкретної змагальної діяльності. При організації експериментальної частини досліджень 
враховували той факт, що такого роду підхід може бути реалізований за участю спортсменів 
високого класу, чия змагальна діяльність об'єднана в систему, де зниження чи збільшення 
ефективності кожного компонента якісно впливає на ефективність всієї системи в цілому. У 
цьому випадку застосування нових методичних прийомів, інтегрованих в традиційну для 
спортсмена (екіпажу) систему змагальної діяльності, збільшує ступінь впливу засобів 
змагальної підготовки і, як наслідок, створює більш високі передумови для досягнення 
високого спортивного результату.  

Більшою мірою застосування нових засобів ефективно, коли нові вправи 
використовуються в якості заміни неефективних дій. Особливо це стосується 
позатренувальних впливів, спрямованих на стимуляцію працездатності, ефекти яких 
знижуються в результаті тривалого використання. Як правило, це відноситься до ефектів 
загальної частини розминки. 

Наведені результати показали принципову можливість застосування комбінації 
тренувальних і позатренувальних впливів для стимуляції працездатності або відновних 
реакцій в залежності від стадії змагальної діяльності. Очевидно, що при обліку певних 
специфічних проявів спеціальної працездатності цей методичний підхід може бути 
використаний або конвертований в інших видах спорту. 

Висновки. Комплексне застосування засобів стимуляції працездатності та відновлення в 
структурах змагальної діяльності дозволяє спортсменам збільшити ступінь готовності до 
старту, коригувати стомлення, стимулювати відновлювальні процеси в після- змагальний 
період. Це видно з достовірних змін ергометричної потужності роботи, за специфічними 
проявами функціонального забезпечення спеціальної працездатності веслярів в процесі 
моделювання подолання дистанції 2000 м і цілісної структури змагальної діяльності у 
веслуванні академічному. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДВИЩЕННЯ  

СПЕЦІАЛЬНОЇ РУХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ГІМНАСТОК ВПРАВАМИ ЗІ СТРІЧКОЮ  
В ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ 

Ольга КОЖАНОВА, Ольга АЛЕКСАНДРОВА, Наталія ПЕТРОВА 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 
 

Вступ. Художня гімнастика — це складно-координаційний вид спорту, одна із найбільш 
видовищних та витончених спортивних дисциплін. Основним компонентом технічної 
підготовки гімнасток є вправи з предметами. До найбільш видовищних композицій в художній 
гімнастиці відносять вправи зі стрічкою. 

Поряд зі значущістю різних видів підготовки спеціально-рухова підготовка займає одне 
з головних місць. Закономірність ускладнення змагальних вправ призводить до необхідності 
пошуку найбільш раціональної, науково-обґрунтованої методики навчання техніці вправ з 
предметами [2]. 

Найбільш яскравою відмінністю і провідним компонентом технічної підготовки 
художньої гімнастики є вправи з предметами, процес вдосконалення вправ з якими досить 
складний, тривалий і вимагає раціонального методичного підходу, а також знання техніки 
рухів і закономірностей її становлення, використання передових форм навчання тощо. Вправи 
з предметами сприяють поліпшенню тактильно-моторної чутливості, функціональному 
вдосконаленню рухового, зорового і слухового аналізаторів [4]. 

Доведено, що недостатній рівень виконання порівняно простих, але базових, численних в 
кількісному плані дій з предметами, є однією з причин багатьох технічних помилок, що 
допускаються гімнастками на змаганнях. Разом з тим елементи настільки ускладнилися і постійно 
розвиваються, що без застосування спеціальних прийомів навчання їх виконання просто 
неможливо досягти бажаного результату в сучасних умовах розвитку цього виду спорту [1, 2, 5]. 

Спортивна техніка – це не якийсь еталонний план необхідних дій або елементів, а 
постійний рух до більш досконалого, нового, оригінального виконання. Робота над якістю 
виконання елементів і деталей техніки повинна передувати тій, яка спрямована на 
вдосконалення комбінацій в цілому [3]. 

У зв'язку з цим очевидно, що вдосконалення спеціальної рухової підготовки гімнасток зі 
стрічкою на етапі спеціалізованої базової підготовки багато в чому б сприяло вирішенню 
завдання підвищення результативності змагальної діяльності спортсменок в художній 
гімнастиці, яка в теперішній час являє особливу актуальність. 

Мета дослідження – виявлення теоретико-методичних засад удосконалення методики 
навчання техніки вправ зі стрічкою зі спортсменками в художній гімнастиці на етапі 
спеціалізованої базової підготовки за даними науково-методичної та спеціальної літератури.  

Методи дослідження: аналіз науково-методичної та спеціальної літератури. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз науково-методичної та спеціальної 
літератури показав, що у класифікаційній програмі майстрів спорту з художньої гімнастики 
чотири вправи з предметами, один - без предмета. Починаючи з II юнацького розряду і 
включаючи розряд майстра спорту, 83% всіх вправ складають композиції з предметами [5]. 

Вправи з предметами – це цінний засіб для розвитку витривалості, спритності, швидкості, 
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сміливості і наполегливості. Кидки, ловлі, перекати, обертання і інші вправи з предметами, 
пов'язані з умінням розподіляти рухи в просторі і в часі і поєднувати їх з рухами тіла, вимагають 
різнобічної координації і тонких м'язових відчуттів від спортсменок [1, 2]. При технічній 
підготовці на етапі спеціалізованої базової підготовки гімнасток необхідно враховувати вікову 
періодизацію, анатомо-фізіологічні та індивідуальні особливості спортсменок. Для навчання 
вправ з предметами важливо підготувати руховий апарат спортсменок і розвинути 
координаційні здібності гімнастки, щоб забезпечити значний запас міцності при виконанні 
композицій і створити нові оригінальні варіанти рухів. 

Доведено, що недостатній рівень виконання порівняно простих, але базових, численних 
в кількісному плані дій з предметами, є однією з причин багатьох технічних помилок, що 
допускаються гімнастками на змаганнях. В правилах змагань з художньої гімнастики 
зазначено, що при виконанні вправи з предметами найгрубішою і караною помилкою є 
падіння предмета [5].  

Програма гімнасток в індивідуальних вправах зазвичай складається з 4 вправ з 
використанням 4 з 5 програм (скакалка, обруч, м'яч, булави, стрічка). Тривалість кожної вправи 
від 1'15 "до 1'30". Найбільш яскравою відмінністю художньої гімнастики є вправи з 
предметами. Вони складають основний зміст технічної підготовки гімнасток. Серед основних 
технічних груп в роботі зі стрічкою виділяють: прохід через малюнок або над малюнком 
стрічки, спіралі, змійки та «ешапе». Стрічка вважається одним з найскладніших предметів з 
точки зору оволодіння високим рівнем технічної майстерності у гімнасток. Саме цей предмет 
починають опановувати гімнастки найчастіше останнім серед всіх предметів. Недостатній 
рівень техніки роботи зі стрічкою буде лімітуючим фактором при досягненні високого 
спортивного результату [3, 4].  

Вправи з предметами рекомендується вводити в основну частину уроку, причому 
розучування нових вправ, що вимагають тонкої координації, має передувати вже вивченим, 
що виконуються інтенсивно. Велику роль відіграє підбір музичного супроводу і вміле його 
використання в уроці [4]. Після освоєння основної форми, рухи вивчаються, закріплюються і 
удосконалюються шляхом зміни їх умов виконання (табл. 1). 

Таблиця 1 
Основні способи закріплення і вдосконалення виконання вправ зі стрічкою в художній 

гімнастиці після освоєння основної форми окремого руху 
 

№ Спосіб виконання Варіації виконання Метод виконання 

1 Зменшення і збільшення імпульсу 
сили 

Варіювання амплітуди та 
висоти кидків 

Повторний 

2 Додаткові рухи тулубом при 
махах, кидках, ловлі 

Збільшення амплітуди 
згинання, розгинання, 
повороту і т.д 

Повторний 

3 Перенесення ваги тіла з ноги на 
ногу або кругові рухи 

При махах, перекатах, 
вісімках 

Повторний або 
ігровий 

4 Відповідні або посилені рухи 
тулуба, що супроводжують рух 
предмета 

При перекатах палички 
стрічки 

Повторний або 
ігровий 

5 Ускладнені положення рук В момент ловлі рука за 
спиною, під ногою, руки в 
схресному положенні 

Повторний або 
ігровий 
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Техніка вправ зі стрічкою передбачає послідовну передачу руху від початку її до кінця в 
процесі руху палицею. Стрічка повинна рухатися безперервно, що досягається нашаруванням 
одного елемента на інший. Необхідної цілісності виконання вправи можна домогтися за рахунок 
узгодженості рухів рук зі стрічкою (махів, кіл, змійок, вісімок, кидків) і основних рухів тулубом 
(стрибків, поворотів, рівноваг, нахилів, напівакробатичних елементів і танцювальних кроків) з 
урахуванням фундаментальної та  нефундаментальної технічних груп роботи зі стрічкою (табл. 2). 

Таблиця 2 
Структурні фундаментальні групи роботи зі стрічкою за сучасними правилами змагань 

художньої гімнастики [5] 
 

Фундаментальна  
технічна група предмета 

Нефундаментальна  
технічна група предмета 

Прохід через малюнок або над малюнком стрічки Обертальний рух палички стрічки навколо 
кисті. 
Закручування (розкручування) стрічки. 
Рухи стрічки навколо частини тіла, яке 
створюється, коли паличка стрічки утримується 
різними частинами тіла (кисть, шия, коліно, 
лікоть) під час рухів тіла або труднощів тіла з 
обертанням (не під час «турляну»)  

Спіралі (4 -5 кіл), щільних та однакових за висотою, 
що виконуються в повітрі або по підлозі 

Змійки (4 -5 хвиль), щільних та однакових за 
висотою, що виконуються в повітрі або по підлозі 

Перекат палички стрічки по частині тіла 

«Ешапе»: обертання палички під час польоту, мала 
або середня висота 

«Бумеранг»: кидок стрічки по повітрю або на 
підлозі, з утриманням кінця стрічки і ловіння 

 
Виконувати фундаментальні та нефундаментальні технічні групи предмета треба так, 

щоб стрічка безперервно перебувала в русі. До дрібних помилок відносяться: 
- хвилястість стрічки і уривчастість руху при виконанні махів і кіл; 
- неоднакові по висоті зиґзаґи стрічки при виконанні махів і кіл; 
- неоднакові по висоті зиґзаґи стрічки при виконанні змійок і випрямлений кінець її; 
- виконання змійки не кистю, а всією рукою; при виконанні спіралей кільця не 

однакового розміру, кінець стрічки не бере участі в русі, спіраль виконується за 
допомогою плеча; 

- при виконанні вісімок обидві її частини неоднакові за величиною. 
Значними помилками вважаються: падіння частини стрічки на підлогу при зміні 

напрямку її руху; заплутування стрічкою тіла з втратою темпу до 4 рахунків; зав’язування вузла 
або петлі; втрата стрічки з падінням палички на підлогу до 4 рахунків; неучасть більшої частини 
стрічки в русі змійки або спіралі; немає повної вісімки (тільки одна половина). До грубих 
помилок належать: втрата стрічки з зупинкою руху більше 4 рахунків; тривалий заплутування 
стрічки навколо тіла, рук або ніг, що несе за собою пропуск елемента. 

Методика навчання вправ з предметами широко висвітлена у вітчизняній і зарубіжній 
літературі, рекомендації наступні [1, 2, 3]: 

- не вводити різні предмети в урок раніше, ніж будуть освоєні основні навички рухів без 
предмета; 

- починати навчання зі вправ із м’ячем, потім переходити до вправ зі скакалкою (в 
практиці зустрічається і зворотний варіант), обручем, булавами та стрічкою.  

Пропонується шлях роздільного відпрацювання рухів без предмета і з предметами, а 
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також їх сполучення на новому рівні. В основу технології побудови уроків з предметами 
покладені принципи циклічності, варіювання, ускладнених умов, сполучного впливу, 
випереджаючої труднощі. Сенс пропонованої методики полягає в тому, що програмується 
вдосконалення базових елементів, опробуються всі варіанти з’єднань, здійснюється розвиток 
засобів, предметної підготовки, створюється необхідний запас технічної підготовленості та 
умови, що забезпечують надійність виконання змагальних композицій [3]. 

При побудові уроків з предметами слід враховувати деякі методичні положення, 
специфічні для цієї форми занять: 
1) Необхідність постійного повернення до елементарних дій, якими вважаються базові 

навички і елементи «школи предмета»: передачі, перехоплення, кола, обертання, кидки.  
2) Досить перспективною на початкових етапах представляється відпрацювання рухів різної 

структури з тим предметом, який найбільшою мірою відповідає її специфіці: кидки і 
відбиви - м'яч; обертання і підскоки – скакалка; пози і кола – булави; перекати, обертання 
– обруч. Цей підхід дозволяє використовувати кілька предметів в уроці вже на 
початковому етапі роботи з дітьми. 

3) При розробці уроку тренер повинен враховувати всі основні структурні групи рухів 
специфічні для даного предмета, необхідність їх варіювання і багаторазового повторення. 

4) Після виконання серій рухів контрастних структурних груп в чистому вигляді необхідно 
переходити до виконання поєднань їх між собою. Оскільки виконати всі можливі 
поєднання в одному занятті не можна, тренер повинен передбачати перспективу, щоб 
проходячи по якомусь колу, гімнастки знову і знову поверталися до кожного. Це саме той 
момент, який забезпечить гнучкість і різнобічність навички. 

5) Дуже важливим є включення в урок хореографії, або інші різновиди уроку без предмета, 
робочих поз і дій характерних для елементів з предметами – положення рук, активні 
переміщення тулуба, нахили і повороти голови, фіксація погляду, робота ніг, що 
ускладнюється особливими рухами рук  тощо. Виконання вправ з предметами в цілому 
ряді випадків виключає можливість допоміжних махових рухів руками при стрибках, 
ускладнює координації, вимагає іншого запасу фізичної підготовки. 

6) При проведенні уроків тренер повинен особливу увагу приділяти точності рухів рук і 
переміщень предмета, чіткості динамічної постави, збереженню стійкості, створювати 
ситуації, що вимагають від гімнасток значних зусиль, для бездоганного виконання навіть 
елементарних дій. 

7) Сотні повторень дозволяють зробити найскладніші елементи простими, однак лише за 
умови чіткого контролю за якістю виконання, інакше можна закріпити помилкові варіанти, 
нераціональну техніку рухів. Тут потрібна велика увага з боку тренера і постійна 
зосередженість гімнастки, навички осмисленого самоконтролю. 

Уроками з предметами регламентується кількість повторень і при високій інтенсивності 
є можливість порівнювати успіхи гімнасток в предметній підготовці. Вони привчаються 
працювати синхронно, узгоджено з музикою. Перевага і у використанні майданчику, оскільки 
для уроку з предметами підходять і порівняно невеликі приміщення [3]. Залежно від періоду 
підготовки тривалість уроку варіює від 15 до 45 хвилин. В урок включаються вправи з одним, 
двома, рідше з великою кількістю предметів. Вправи виконуються синхронно всією групою. 
Завдання можуть виконуватися індивідуально, а також в парах, трійках, групах та інших 
побудовах, що дозволяють виконувати перекидання і передачі предметів.  

Музичний матеріал повинен бути виразним ритмічно різноманітним, що спонукає до 
рухів в певному характері. Найкраще підходять для цієї мети магнітофонні записи. Тривалість 
виконання елементів однієї структури досить велика від 32 до 64 тактів, тобто цілий музичний 
період. Рухи виконуються в обидві сторони, правою і лівою рукою. Кількість повторень кратне 
або навіть з переважанням елементів для не домінуючої руки, причому в ряді випадків 
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доцільно починати вправу з лівої руки. Слід чергувати контрастні структурні групи, наприклад 
кидки, перекати, передачі, відбиви, за рекомендованою схемою, з подальшим їх варіюванням 
і нарощуванням труднощі.  

Після завершення циклу, що охоплює всі структури рухів, він повторюється знову в дещо 
зміненому вигляді: інший спосіб кидка, інше в.п., іншою частиною тіла тощо. Основним у 
другому циклі є акцент на поєднання різноструктурних рухів з опрацюванням усіх можливих 
варіантів. Завершують урок рухи найбільш наближені за структурою до класифікаційних 
елементів, з переміщенням по майданчику, з включенням поворотів, рівноваг, стрибків. 
Проте, при побудові уроків орієнтуватися слід перш за все на техніку самого предмета, якісне 
виконання деталей, підвищення вимог до точності. 

Звичайно, на початкових етапах підготовки урок не може ще мати тієї форми, яка 
випливає з пропонованих схем, обмежуючись одним, двома циклами, або скороченням 
кількості структурних груп. Урок для кваліфікованих гімнасток проводиться більш 
інтенсивніше. Перша частина менш тривала за часом, але кількість повторень при цьому 
зберігається за рахунок скорочення пауз і збільшення темпу відпрацювання спеціальних 
вправ. Головною перевагою, яка досягаються при проведенні уроків з предметами, є 
задіяність в роботі всієї групи спортсменок. Вправи виконуються без пауз для відпочинку. 
Важливим є імпровізаційний характер: задаються тільки структура руху, а також пускова і 
підсумкова пози, деталі елемента створюються в ході виконання, що в ряді випадків 
призводить до оригінальних знахідок [1, 2]. 

Таким чином, доведено, що недостатній рівень виконання порівняно простих, але 
базових, численних в кількісному плані дій з предметами, стрічкою зокрема, є однією з причин 
багатьох технічних помилок, що допускаються гімнастками на змаганнях. Разом з тим 
елементи з предметами настільки ускладнилися і постійно розвиваються, що без застосування 
спеціальних прийомів навчання їх виконання просто неможливо досягти високих результатів 
спортсменками в цьому виді спорту при постійному зростанні конкуренції. 

Висновки.  Аналіз спеціальної науково-методичної літератури показав, що наявні 
недостатньо відомостей про методику навчання техніці роботи з предметами на етапі 
спеціалізованої базової підготовки, зі стрічкою зокрема. На даному етапі розвитку художньої 
гімнастики технічні рухи предметом в композиціях гімнасток грають важливу роль для 
досягнення високих результатів. Гімнастки виконують маніпуляційні рухи предметом, що 
вимагає особливої уваги до процесу навчання, при правильному підході який може дати 
можливість оволодіти технікою маніпуляцій з позитивним перенесенням на інші види рухів 
предметом складних форм.  

Поетапна зміна правил змагань в художній гімнастиці призвела до того, що на даний час 
складна програма змагань вимагає до себе особливої уваги, особливо техніка роботи з 
предметами, зі стрічкою зокрема. Це призвело до того, що навіть гімнастки високої 
кваліфікації допускають технічні помилки в роботі зі стрічкою на змаганнях високого рангу. 
Разом з тим елементи з предметами, зі стрічкою зокрема, настільки ускладнилися і постійно 
розвиваються згідно вимог правил змагань, що без застосування оновлених спеціальних 
методів, прийомів та засобів навчання просто неможливо досягти високих результатів 
спортсменками в цьому виді спорту при постійному зростанні конкуренції. Подальші наші 
дослідження будуть стосуватися розробки та оцінки ефективності спеціальної програми 
вдосконалення технічної підготовленості у володінні стрічкою гімнастками на етапі 
спеціалізованої базової підготовки в художній гімнастиці. 
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МІЖНАРОДНИХ ПРАВИЛ ЗМАГАНЬ ЗІ СТРИБКІВ НА БАТУТІ  

НА СИСТЕМУ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ БАТУТИСТІВ 

Софія КОХАНСЬКА 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 
 
Вступ. Система спортивної підготовки спортсменів в стрибках на батуті характеризується 

чіткою спрямованістю форм, методів та засобів, що застосовуються для досягнення найвищих 
спортивних результатів. Разом з тим ряд авторів, серед яких D. Hauw , M. Durand, займаються 
питаннями особливості структури змагальної діяльності батутистів, фізіологічних показників 
спортивної підготовленості кваліфікованих спортсменів (P. Jensen , S. Scott ), особливостями 
технічної підготовки (M. Yeadon , M. Hiley) та застосуванням снаряду в інших видах гімнастики 
(J. Qian, Y. Mao). Проте, аналіз сучасної науково методичної літератури та результати 
опитування фахівців, що займаються підготовкою кваліфікованих спортсменів у стрибках на 
батуті показав, що існує дефіцит науково обґрунтованих підходів до побудови процесу 
спеціальної фізичної підготовки батутистів.  

Мета дослідження – визначення особливостей системи спортивної підготовки батутистів 
у зв’язку зі змінами міжнародних правил змагань. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної 
літератури з даної проблематики, ретроспективний аналіз міжнародних правил змагань зі 
стрибків на батуті, опитування, методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Ретроспективний аналіз міжнародних 
правил змагань зі стрибків на батуті свідчить, що основні компоненти змагальної діяльності 
змінилися в період з 2011 по 2017 рр. Введення нових компонентів оцінювання змагальних 
вправ, таких як «оцінка часу» та «оцінка горизонтального переміщення по сітці» висунуло нові 
вимоги до системи підготовки спортсменів в стрибках на батуті.  

На думку провідних тренерів, нововведення до міжнародних правил змагань значно 
підвищили вимоги до рівня спеціальної фізичної працездатності та розвитку рухових якостей 
батутистів. Проведене анкетне опитування свідчить, що вітчизняні фахівці вважають 
найважливішими компонентами змагальної діяльності спортсменів в стрибках на батуті оцінку 
техніки й оцінку часу, далі йдуть складність виконаних вправ й оцінка горизонтального 
переміщення по сітці. Згідно результатів дослідження, 62,5% всіх тренерів частково 
погодилися з тим, що існує прямий взаємозв’язок між системою спеціальної фізичної 
підготовки спортсменів-батутистів 13-16 років оцінкою «часу» змагальних вправ, ще 33,3% 
повністю підтримують твердження і лише 4,2% частково не погоджуються із ним.  
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В той же час, кількість тренерів, які погоджуються з тим, що оцінка горизонтального 
переміщення по сітці залежить від рівня спеціальної фізичної підготовленості сягає 50% 
опитаних, 33,3% тренерів повністю згодні з цим твердженням, проте 12,5% частково й 4,2% 
категорично не погоджуйтеся, що існує залежність між даним компонентом змагальної 
діяльності та системою спеціальної фізичної підготовки спортсменів (рис. 1). 

 
Рис. 1. Думка фахівців щодо залежності оцінки часу та горизонтального переміщення 

по сітці від системи спеціальної фізичної підготовки 
 
Однак, на противагу до вище зазначених результатів, згідно опитування 39 фахівців зі 

стрибків на батуті, серед яких: 1 член технічного комітету Міжнародної федерації гімнастики; 
4 судді міжнародної категорії; 11 суддів національної категорії; 16 вітчизняних тренерів та 7 
закордонних фахівців (Болгарія, Німеччина, США) результати свідчать, що станом на 2021 р. 
лише 17% тренерів адаптували тренувальний процес з урахуванням нових вимог міжнародних 
правил змагань, 83% респондентів зазначили, що жодних змін до тренувального процесу, 
зокрема до тих компонентів, що стосуються розвитку спеціальної працездатності, не вносили.  

Висновки. Отже, зміни міжнародних правил організації та проведення змагань зі 
стрибків на батуті в період з 2011 по 2017 рр. мали безпосередній вплив на структуру 
змагальної діяльності спортсменів. На думку провідних фахівців зі стрибків на батуті, як 
вітчизняних, так і закордонних ці зміни мали вплинути на систему підготовки спортсменів. 
Однак, як показало опитування, переважна більшість (83%) тренерів не вносило жодних 
коректив до системи підготовки спортсменів, що свідчить про необхідність розробки нових 
методик вдосконалення компонентів системи підготовки спортсменів в стрибках на батуті із 
врахуванням сучасних вимог змагальної діяльності. 
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Introduction. In the current period, the main feature of education is the promotion of critical 
thinking. So, regardless of the discipline taught, the teaching content must be meaningful to the 
student. Applied to the discipline of physical education (PE), this vision implies a theoretical 
foundation with the help of which the student can understand the practical activity. It is true that, 
most of the time, teachers complain about a lack of time to teach this theoretical component.  

Objective: Given that the pandemic generated by covid-19 moved physical education to the 
online environment, we tried to find out what kind of content teachers taught during this period, 
and especially if they taught theoretical content.  

Design: A questionnaire was applied and filled in by 400 physical education teachers from 
Romania. This questionnaire aimed at the types of practical and theoretical content taught by 
teachers, during online PE. Of the 14 items, 6 items targeted the types of practical content, and the 
other 8 focused on the theoretical one. For each item, teachers chose from 5 answer options, built 
on the likert scale: „Not at all”; „A little”; „Enough”; „Much”; „A lot”.  

Result: Regarding the practical component, the teachers who participated in the study said 
that during the online PE the most addressed was the development of strength motor skill and the 
fine motor skill (regarding the development of strength, 42% answered „Much” or „A lot” and 43% 
answered „Enough”; regarding the development of fine motor skill, 37% answered „Much” or „A 
lot” and 38% answered „Enough”). On the other hand, the same teachers state that they have 
taught a vast theoretical content.  

Conclusion & Future implications: Teachers said they taught a theoretical content even if they 
were never prepared how to teach that content in the physical education lesson. In the future, a 
clearer delimitation of the role that this content has in the pedagogical process is necessary. 
Teachers must also be prepared for how to teach this theoretical component. 
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Introduction. Today the increasing advances in technological and scientific areas together 
with social and cultural changes, reveal the thought in individuals that they have lost control over 
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their lives. Feelings like anxiety and fear, which make their presence felt with this thought, reveal 
the situation called stress. Affecting the entire organism of human, which is a psycho-social being, 
stress may cause ulcer, migraine, diarrhea, constipation or allergic situations and the presence of 
diseases such as diabetes, hypertension, heart disorders and obesity causes an increasing impact.  

Considering all these negative impacts caused by stress in the person, remaining healthy both 
mentally and physically makes his/her life harder. Sports which is a leisure activity, not only makes 
physiological contributions to the person, but also has impacts like having a fit appearance, weight 
control and psychologically and socially positive impacts. Bright (2) suggests that participation in 
leisure activities has five advantages for the person: psychological perspective, biological and 
psychoanalysis perspectives, sociological perspective, economic perspective and environmental 
perspective. 

Besides positive impacts of participating in leisure activities which have a wide range with their 
diversity aspect, Atmaca suggests that people not using these activities may have psychologically 
and socially negative outcomes. Leisure as a social structure makes the person feel reborn, because 
it comprises of activities in which people can transform their negative energies into positive and 
relax by having fun and this feeling actually indicates the presence of newly acquired behaviors (1). 
The studies conducted report that regular physical activities done for a healthy life play a key role 
in increasing the person’s quality of life.   

Today in which we talk about what the concept of leisure expresses and the advantages of 
leisure activities more often, it is possible to mention social developments and changes (4). Offering 
socially appropriate and quality leisure trainings and opportunities to young masses will invest in 
the general maturity and mental health of the population in the long term for the development of 
social and emotional competences in people. According to a physical activity and entertainment 
model presented by Henderson and Ainsworth (3); if people take part in entertaining activities at 
younger ages, they will have a higher chance of doing things as they grow older. Therefore young 
people should acquire skills and positive (namely entertaining) attitudes for physical activities. In 
other words, considering the appropriate nutrition, hygiene, living and environmental conditions in 
present-day conditions; efficient evaluation of leisure as required by a healthy and quality life forms 
a basis for the years to come for individuals. 

Aim of Research. The literature has several studies revealing the positive impacts of leisure 
activities allowing the person to lead a healthier life and also revealing the obstacles in the way of 
participating in these activities. However, the studies specifically focus on an activity or a group. This 
study aimed to draw attention to the contributions of leisure activities to the person’s healthy life 
by stressing the diversity of leisure activities with a general viewpoint instead of a single activity or 
group.   

Material and Methods. 
Population Sample 
In the study in which the people of Eskişehir province comprised the target population, 405 

people living in Eskişehir province who were chosen via the simple random sampling method, 
comprised the sample.  

Data Collection Tool 
The study used the “Recreative Activity Participation Scale”, which was developed by Şimşek 

and Çevik (5). The Recreative Activity Participation Scale has eight subscales as relaxing/soothing 
activity, developer activity, socializer activity, activity with an impressive environment, productive 
activity, esthetical activity, entertaining activity and exciting activity and 34 items. Participation of 
the participants in recreactive activities was evaluated on the basis of a five point likert scale.   

Analysis of the Data 
In the statistical analysis the SPSS-23 (Statistical Package for Social Sciences) program was 

used. According to the results of the Levene test which was conducted to decide on parametric and 
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non-parametric test use in line with the purpose of the study, the variances were homogeneous 
(p>0.05) and the groups were normally distributed according to the Kolmogorov-Smirnov test 
results (p>0.05). In the light of these information the Mann-Whitney U and Kruskal Wallis tests were 
used to determine whether the dependent variables differentiated compared to the independent 
variables or not.   

Results and Conclusion. 
According to the data acquired from the study; recreational participation with all its subscales 

was statistically affected especially by the health perception variable. It is possible to interpret that 
this impact increased recreational participation in parallel with the increase of health perception. 
Additionally the gender variable had a statistically significant and great impact on recreational 
participation following health perception, except the socializer and impressive subscales. In the 
gender variable, the results were on behalf of women in all subscales that had a significant 
difference and in the total recreational participation score. In addition to these educational status 
affected the relaxing and developer subscales in recreational participation on behalf of the increase 
of educational status. The occupation and income variables had no statistically significant impact on 
recreational participation.   
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ХВОРИХ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ (А),  
РОЗЛАДАМИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ (РСА) І ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ 

Вагіф РАХМАНОВ, Васіф РАХМАНОВ 

НДІ «Дитячої та сімейної психіатрії, психотерапії, психології, медичної  
та психосоціальної реабілітації» (м. Дніпро, Україна) 

Вступ. Сьогодні проблема фізичного виховання, медичної та психосоціальної реабілітації 
дітей з аутизмом, розладами аутистичного спектру є актуальною у загальній проблемі 
реабілітації дітей з даними діагнозами. Як свідчить статистика, ефективне проведення 
комплексу фізичних вправ, проведення лікувально-корекційної роботи, узгоджених зусиль 
різних фахівців, дають відмінні результати для удосконалення реабілітації аутичних дітей, 
розвиток їх соціально-психологічної та пізнавальної сфери, моторики, комунікативних 
навичок. 

Останнім часом стає все більш очевидним позитивний ефект правильного фізичного 
виховання аутичних дітей. Найважливішим кроком до одужання даної категорії дітей є 
своєчасна діагностика і вчасно розпочате лікування. 

Чи варто говорити про те, наскільки важливо якомога раніше виявити ранній дитячий 
аутизм (РДА). Наш досвід свідчить, що запізніла діагностика далеко відсуває перспективи і 
надії на поліпшення стану дітей з А і АСР. Плюс до цього відсутність своєчасних адекватних 
лікувально-реабілітаційних заходів (ЛРЗ). У результаті відбувається подальша затримка 
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сенсомоторного, психомоторного, психомовного розвитку. У свою чергу, різні мовні розлади 
негативно позначаються на нормальному розвитку когнітивних процесів, комунікативних 
здібностей, особистості та ін. Що нерідко прирікає дитину на соціальну дезадаптацію (часткову 
або повну втрату здатності пристосовуватися до умов соціального середовища), дезінтеграцію 
(нездатність співіснувати в групі, до взаємодії в мікро- і макросередовищі), створює безліч 
проблем для сім'ї хворого. Лікарі змушені шукати нові методи і способи його реабілітації: як 
немедикаментозні, так і інші біологічні [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Мета дослідження. З урахуванням викладеного вище спільною метою роботи було 
клінічне, експериментально-психологічне, соціально-психологічне і аудіометричне 
обстеження дітей з діагнозом аутизм і порушенням слуху та розробка, на цій основі, 
необхідних фізичних вправ у системі фізичного виховання таких дітей. 

Методи дослідження. Соціально-психологічні, клініко-психологічні, експериментально-
психологічні, педагогічно-психологічні, аудіометричні, психіатричні, клініко-анамнестичні, 
соціально-демографічні дослідження та аналіз сімейного стану хворих. 

Результати дослідження та їх обговорення.  
За даними різних авторів, дитячий аутизм (ДА) зустрічається від 2-4 до 10-15 і більше 

випадків на 10 000 населення. У 2/3 дітей з раннім дитячим аутизмом (РДА) діагностується 
розумова відсталість. У той же час, 1 з 10 дітей з розумовою відсталістю страждає на аутизм 
(А). У випадках об'єднання А з розумовою відсталістю, ця цифра може зрости до 20 випадків 
на 10 000 населення [1, 2, 3, 4, 7, 8]. 

У той же час за даними досліджень загальна кількість дітей з аутизмом і аутистичного кола 
розладами, які діагностуються клініко-психологічними, соціально-психологічними, 
експериментально-психологічними та іншими методами досліджень, може коливатися більше, 
ніж раніше наведені дані, від 26 до 54 і вище випадків на 10 000 дитячого населення [3]. 

Навколо «чистого» клінічного синдрому РДА групуються множинні випадки подібних 
порушень у розвитку комунікативної і соціальної адаптації. Останні показники поширеності 
захворювання (54 і вище на 10 000 дитячого населення) відрізняються від раніше отриманих 
даних, мабуть, у зв'язку з тим, що аутистичні розлади розглядаються з включенням атипових 
форм аутизму. При цьому передбачається, що поширеність РДА вище, тому що до фахівця 
потрапляють діти з найбільш запущеною  важкою формою А [1, 2, 3, 4, 7, 8]. 

За даними різних джерел останнім часом кількість дітей з А щорічно збільшується на 7-
10%. При цьому на кожні 130 хлопчиків і 150 дівчаток діагностується один з діагнозом А. З 11 
штатів США захворюваність аутизмом варіюється від 1 на 175 дітей в Алабамі до 1 на 45 дітей в 
штаті Нью -Джерсі. Що характерно: до 80% сімей, що мають дітей з А, мають низький дохід [9]. 

Нові часи породили новий вид аутизму – віртуальний А. Останнім часом серед 
підростаючого покоління все частіше спостерігається симптом аутизму, який, за етіологічними 
причинами, пов'язаний з «спілкуванням» з комп'ютерами, планшетами, смартфонами. 
Виходячи з етіопатогенних ознак, ми ці явища називаємо функціональною формою аутизму і 
аутистичного кола розладів. Психолог Маріус Зафіра це явище описує як «віртуальний аутизм», 
викликаний електронними екранами [10]. 

За даними статистики кількість дітей, зареєстрованих з діагнозом «аутизм» у віці до 18 
років, суттєво зросла в порівнянні з 2015 роком. Так, у  2015 році було зареєстровано 17,7 
тисячі випадків, у 2016 році – вже більше 22 тисяч. 

Якщо раніше на 10 тисяч дітей народжувалася 1 дитина з А, то за останніми даними, на 
100-150 дітей народжується до 3 - 4 дітей з аутичною схильністю. Значно зросла кількість дітей 
із затримкою розумового розвитку, А1. За іншими даними, в Англії А страждає одна дитина на 
80 дітей. Зростання аутизму в світі вже становить за масштабами епідемію. 

Аутизм ... Мало хто знає, що це насправді. Крім фахівців мало хто має чітке уявлення про 
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цю хворобу. Деяким аутизм іноді уявляється як незрозуміле і навіть загадкове явище ... Воно не 
таке яскраве «як божевілля, слабкоумство». Адже дитина нам здається не такою розумною, як 

її однолітки, і одночасно  не такою «дурною», як шизофреніки, у яких в голові все, як «каша». 

Насправді ж А  серйозна, жорстка (як вважають багато фахівців) патологія. 
Діагностування РДА у ранньому віці важке. Тільки після 3-6 років можна поставити діагноз РДА. 
Таких хворих дітей, на жаль, дуже багато. Але багато батьків пізно звертаються за допомогою. 

Є безліч прикладів багаторічних поневірянь батьків- «пілігримів» з хворою дитиною по 
кабінетах різних лікарів, де їх діти отримували різноманітні помилкові діагнози. Таких батьків 
з їх хворими дітьми ми назвали «пацієнти лікарських лабіринтів». 

Траплялося, що деякі фахівці тільки те й робили, що заспокоювали батьків, даючи надію: 
«...поки рано, подорослішають і заговорять». І батьки чекали, поки хворі діти стануть ... 
хворими дорослими ... Через запізнілу діагностику допомога до цих хворих часто теж 
запізнюється. 

В існуючих раніше медико та психосоціальних реабілітаційних заходах, до лікування у нас, 
з хворим не займалися фізичним вихованням, яке є одним з провідних факторів у лікуванні. У 
поглядах на патологічну сутність, структуру, систематику А і АСР, до сих пір існують протиріччя. 
На практиці, у 30%-40% дітей причини А і АСР неможливо визначити. При ретельному опитуванні 
матерів цих дітей, можна чітко простежити прямий зв'язок в етіопатогенезі цих розладів з 
психогенними факторами в пери- та постнатальному періодах [6, 7,  11]. 

З метою вивчення ефективності запропонованої методики та оцінки значущості 
етіопатогенетичних факторів, у т.ч. гострих і хронічних психотравмуючих факторів, що 
впливають на розвиток психосенсорного, психомоторного, психомовного розвитку дітей, 
нами було обстежено 282 дитини у віці від 2 до 17 років. 

На підставі результатів обстежень було проведено комплексний статистичний аналіз 
даних щодо 121 дитини (96 хлопчиків і 25 дівчаток): 76 дітей (63 хлопчиків і 13 дівчаток) – з 
діагнозом РДА F 84.0, АА F 84.1, ДРДВ F 84.3; 29 дітей (23 хлопчиків і 6 дівчаток) – зі 
специфічним розладом розвитку мовлення і мови F.80, навчальних навичок F.81, моторних 
функцій F. 82, з легкої і помірної розумової відсталістю F 70, 71 (синдромом Дауна Q 90.0); 3 
дитини (2 хлопчика і 1 дівчинка) – з енурезом F.98.0, енкопрезом неорганічної природи F 98.1; 
2 дитини (2 хлопчика) – з хронічними моторними тиками F 95.1; 8 дітей (4 хлопчика і 4 
дівчинки) – з нейросенсорними вадами слуху зі супутніми АСР Н.90.3; 3 дитини (2 хлопчика і 1 
дівчинка) – з заїканням F 98.5, 40 дітей (23 дівчинки, 17 хлопчиків) з нейросенсорними вадами 
слуху, Н 903. 

У дітей з діагнозом – енурез, енкопрез, тики, заїкання, нейросенсорне порушення слуху, 
крім основного захворювання, при обстеженні було діагностовано відставання у розвитку 
мовлення: дислалия, дизартрія, дислексія, дисфагія, розлад експресивного мовлення, 
інкогерація, інтерація, вторинні невротичні та соматоформні розлади та ін. 

У процесі реабілітаційних заходів, крім основного лікування, хворим дітям додатково 
були призначені дозована депривація зорової інформації, фізичні вправи у вигляді ходіння по 
певним параметрам і відповідно до необхідного алгоритму реабілітаційних заходів. 

Діти повинні були щодня ходити по колу діаметром 3 м, мов-би малюючи під час ходьби 
кола, калейдоскоп, цифри 6, 8, 9 та ін.Один курс терапії склав 20 днів. У результаті, в кінці 
реабілітаційних днів батьки складали звіт про рух дітей і їх результати фіксували в спеціальних 
щоденниках спостережень. 

Висновки. У результаті терапії дітям були проведені клініко - психологічні обстеження і 
зіставлені дані наших спостережень. У сукупності проведених психологічних, психіатричних 
досліджень були виявлені значні поліпшення у психічних процесах, зокрема, когнітивних 
функцій. Особливо хороші результати у тих дітей, які за допомогою супроводжуючих батьків, 
щодня виконували фізичні вправи в комплексі з іншими методами. 
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У порівнянні з тими дітьми, які відчували нестачу фізичної активності, ці діти значно 
поліпшили: 

- абстрактне мислення і пізнання світу; 
- комунікативні здібності; 
- поведінку; 
- значно покращилися санітарно-гігієнічні норми поведінки (нетримання, енурез, 

енкопрез); 
- поліпшення харчових навичок у порівнянні з періодом до лікування, припинилася 

вибірковість у їжі; 
- покращилися навички самообслуговування; 
- крім перерахованого вище, у дітей значно покращилася просторова пам'ять, увага. 

Виконання фізичних вправ у поєднанні з щоденним виключенням депривації зорової 
інформації та активними психомовними вербальними комунікаціями дозволяє значно 
підвищити результати лікувально - реабілітаційних заходів. 

Запропоновану нами методику слід впровадити в алгоритм медико та психосоціальної 
реабілітації дітей з А, АСР, порушенням слуху. 

Запропоновані нами методи фізичного навантаження – терапії у комплексі з медико і 
психосоциальними реабілітаційними заходами дозволяють значно поліпшити якість життя і 
навички, в цілому знизити інвалідизацію даної категорії хворих. 

Література: 
1. Рахманов ВМ. Аутизм. Аутического круга расстройства. Методы оказания помощи. За и 

против. В помощь родителям больных детей, заблудившимся в «информационном 
потоке». Дніпро, Дніпро – VAL, 2019. с. 265. 

2. Башина ВМ. Ранний детский аутизм. Хрестоматия: Учебное пособие для студентов 
высших и средних педагогических, психологических и медицинских учебных заведений 
/Составитель Л.М. Шипицына. Издание 2-е, переработанное и дополненное. СПб.: 
Дидактика Плюс. 2001. 77–88 с. 
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з діагнозами аутизм і аутичноподібний синдром. Патент на корисну модель № 54551. 
Опубліковано 10.11.2010 р., Бюл. № 21/2010. 

7. Рахманов ВМ, Завалко ЮН, Клименко ДИ, Рахманов РВ. Слухоречевой тренинг 
реабилитации детей с нарушениями слуховой функции в сочетании с синдромом 
гиперактивности и парааутическими расстройствами. ХI съезд оториноларингологов 
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ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Вікторія БІЛЕЦЬКА1, Вячеслав СЕМЕНЕНКО2, Вікторія ЗАВАЛЬНЮК2 
1 Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

2 Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ, Україна) 

Вступ. Дієвими засобами підвищення рухового режиму студентської молоді та 
формування у них індивідуальної фізичної культури є належні норми, які базуються на 
сучасних принципах фізичного виховання [1, 3]. Одним з головних є принцип пріоритету 
потреб, мотивів та інтересів особистості, що передбачає побудову системи фізичного 
виховання в цілому і окремих програм з урахуванням індивідуальних і групових, соціальних і 
духовних потреб людей, а також формування та осмислення поняття «індивідуальна фізична 
культура» за допомогою занять з фізичного виховання та мотивації до занять фізичною 
культурою [2, 4, 5]. Вивчення мотиваційних пріоритетів рухової активності студентів, рівня 
самооцінки студентів дозволить визначити пріоритетні шляхи формування цінностей 
індивідуальної фізичної культури студентської молоді, що і обумовило актуальність нашого 
дослідження. 

Мета дослідження – розкрити сутність формування індивідуальної культури 
студентської молоді в процесі занять фізичною культурою і спортом. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури й 
джерел мережі Інтернет; соціологічні методи; психолого-діагностичні методи; педагогічне 
тестування, методи статистичної обробки даних.  

Результати дослідження та їх обговорення.  
В процесі дослідження мотивації студентів до занять фізичним вихованням нами було 

проведено анкетування. Пріоритетними мотивами відвідування занять фізичним вихованням 
для студентів в ЗВО є: отримання заліку з дисципліни «Фізичне виховання» (68,47 %), корекція 
фігури (35,65%), підвищення рівня фізичної підготовленості (43,65%), розвиток окремих 
рухових якостей (35,1%). 

Для дослідження індивідуального профілю фізичного «Я» особистості  нами був 
використаний тест-опитувальник Є.М. Боченкової «Самоопис фізичного розвитку». 
Опитувальник має 70 стверджень, які відносяться до сфери фізичного розвитку людини та 
встановлює 10 показників фізичного розвитку та показник загальної самооцінки: здоров’я; 
координація рухів; фізична активність; стрункість тіла; спортивні здібності; фізичне «Я»; 
зовнішній вигляд; сила; гнучкість; витривалість; самооцінка. 

Загалом студенти із високим рівнем фізичної підготовленості мають вищі бали за всіма 
показниками шкали і у них вищий загальний рівень самоопису. У всіх студентів із низьким і 
середнім рівнем фізичної підготовленості спостерігаються занижені бали за шкалою «фізична 
активність» та «спортивні здібності», також у цих студентів занижена «самооцінка». При цьому 
студенти із низьким рівнем фізичної підготовленості відмітили середній рівень показників за 
наступними шкалами: «координація рухів», «стрункість тіла», «гнучкість» та «витривалість». 
Також ці студенти мають завищену самооцінку щодо «зовнішнього вигляду». 

Загалом більшість обстежених студентів мають високий та середній рівень самооцінки, 
але 43 % студентів другого курсу та 23 % студентів першого курсу мають низький рівень 
самооцінки (табл. 1). Серед студентів третього курсу не було юнаків та дівчат із завищеною або 
низькою самооцінкою. 
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Таблиця 1 
Загальний рівень самооцінки фізичного розвитку студентів І-ІІІ курсів (n=105), % 

 

Рівень самооцінки 
І курс 
n=42 

ІІ курс 
n=35 

ІІІ курс 
n=28 

Завищена 3 3 0 

Висока 36 20 36 

Середня 38 34 64 

Низька 23 43 0 

 
Одним із напрямків формування культури здоров’я студентів як частини педагогічного 

процесу може стати вдосконалення і посилення того позитивного, що є у кожній людині, 
розширення життєвих ресурсів, його фізичного, психічного і духовного потенціалу, розвиток 
здоров’яорієнтованих ініціатив. Значною мірою це пов’язано зі створенням і реалізацією 
освітніх програм у сфері здоров’язбереження, розширення уявлень про здоровий спосіб 
життя, просвітництво відносно інтеграції багатого досвіду культури здоров’я молоді, різних 
способів самооздоровлення, саморегуляції, спонукання до самопрояву своїх 
природовизначальних даних у здійсненні здорового способу життя.  Прагнучи забезпечити 
європейську якість вищої освіти, більшість ЗВО намагається відійти від традиційної системи 
навчання і виховання, відбувається перехід до навчально-виховного процесу інноваційного 
типу, з новими технологіями і новим змістом.  

Оновлення змісту освіти здійснюється в умовах децентралізації управління, широкої 
автономізації освітніх закладів, розвитку варіативності освіти, інтенсифікації змісту (значна 
частина дисциплін та інформації, необхідна для засвоєння студенту, збільшується й 
ускладнюється з кожним роком). Тому одним із критеріїв якості вищої освіти повинна бути 
його здоров’язберігаюча і здоров’я зміцнювальна орієнтація. 

Висновок. Таким чином, загалом студенти із високим рівнем фізичної підготовленості 
мають вищі бали за всіма показниками шкали і у них вищий загальний рівень самоопису. У всіх 
студентів із низьким і середнім рівнем фізичної підготовленості спостерігаються занижені бали 
за шкалою «фізична активність» та «спортивні здібності», також у цих студентів занижена 
«самооцінка». Також більшість обстежених студентів мають високий та середній рівень 
самооцінки, але 43 % студентів другого курсу та 23 % студентів першого курсу мають низький 
рівень самооцінки. Для формування культури здоров’я студентів потрібне культивування у 
освітньому просторі закладів вищої освіти ідей філософії здоров’я та успішної особистості з 
точки зору сучасного суспільства; засвоєння учасниками освітнього простору еталонів 
самозбережувальної поведінки і культури здорового способу життя, підвищення 
здоров’язберігаючої активності. 

Література: 
1. Андрєєва ОВ. Кенсицька ІЛ. Лімітуючі та стимулюючі чинники формування цінностей 

здорового способу життя студентів. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт. Луцьк: 
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017;26:58-67. 

2. Ізбаш ЛМ. Формування культури здоров’я студентів у процесі фізичного виховання 
студентів політехнічного коледжу: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. 
пед. наук. 13.00.07 – теорія і методика виховання. Умань, 2017. 20 с. 

3. Кенсицька І. Модель формування цінностей здорового способу життя студентів у процесі 
фізичного виховання. Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2017;4:69-76.  

4. Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року 
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ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ   

НА ЇХ САМОПОЧУТТЯ В ПЕРІОД КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 

Сергій ІВАЩЕНКО 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Вступ. Головною метою заходів, які здійснюються у державній системі вищої освіти в 
Україні, є забезпечення якісної підготовки кваліфікованих фахівців для потреб різних галузей 
народного господарства, здатних протягом тривалого часу виконувати з належним рівнем 
надійності та ефективності завдання за професійним призначенням [1].  

Процес підготовки таких фахівців пов'язаний з надзвичайно високим рівнем 
інформаційних та психоемоційних навантажень на центральну нервову систему студентів.  
Внаслідок інтенсивної амортизації ресурсу професійного здоров’я студентів в ході 
навчального процесу в їх організмі можуть виникати патологічні стани, на підґрунті яких 
можуть розвиватися гострі та хронічні захворювання. Тому проблема збереження і зміцнення 
здоров’я осіб молодого віку, окрему категорію яких складають студенти закладів вищої освіти, 
залишається однією з найбільш актуальних наукових проблем сьогодення [2]. 

На жаль, велика кількість осіб молодого віку, в тому числі й тих, які навчаються у закладах 
вищої освіти, мають схильність до виникнення в їх організмі функціональних порушень під 
впливом інтенсивних інтелектуальних та психоемоційних навантажень. Тому серед тих 
студентів, толерантність центральної нервової системи яких не є достатньою для адекватної 
реакції на навантаження, пов’язані з навчальним процесом у закладі вищої освіти, виникають 
випадки зриву адаптації та розвитку різноманітних видів патологічних станів, першою ознакою 
чого є порушення нормального самопочуття [3].  

Наслідком впровадження суворих карантинних заходів, спрямованих на запобігання 
подальшому поширенню небезпечного інфекційного захворювання під час пандемії, для 
переважної більшості мешканців населених пунктів країни є відчутне порушення звичного 
режиму їх рухової активності [4]. А це, в свою чергу, приводить до суттєвого порушення 
звичного для кожної особи стилю життя, додаткового нервового напруження та поступового 
виснаження енергетичних і пластичних ресурсів організму.  

Пошуку шляхів запобігання розвитку негативних змін в організмі людини в період 
карантинних обмежень присвячена велика кількість наукових робіт. Про це свідчать 
результати аналізу вітчизняних та закордонних джерел наукової інформації [1, 3, 5]. Але 
питання про вплив режиму рухової активності осіб молодого віку на показники їх самопочуття 
в умовах суворих карантинних обмежень, на жаль, до цього часу залишається ще недостатньо 
вивченим. Дослідженню саме цього питання була присвячено дану роботу. 

Метою даного дослідження було визначення залежності показників самопочуття осіб 
молодого віку, які проходять навчання в закладах вищої освіти, від характеру їх рухової 
активності в умовах суворих карантинних обмежень. Крім того, одним з головних завдань 
дослідження було визначення характерних скарг на погіршення самопочуття студентів, які 
свідчать про розвиток в їх організмі патологічних станів, здатних привести до розвитку гострих 
або хронічних захворювань.  
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Методи дослідження. 
В ході виконання дослідження з метою отримання достовірної інформації було 

застосовано серію адекватних наукових методів. Для оцінки рівня рухової активності осіб 
молодого віку застосовували метод формалізованого самозвіту. За допомогою методу 
електронного анкетування визначали частоту виникнення та ступінь прояву скарг на 
порушення самопочуття студентів. Метод педагогічного спостереження застосовували з 
метою вивчення закономірностей прояву скарг впродовж всього періоду спостереження. 

Результати застосування методів медичного обстеження респондентів, зафіксовані в 
медичній документації обліку, було використано з метою оцінки розвитку патологічних станів 
в їх організмі під впливом інтенсивних навантажень, пов’язаних з навчальним процесом у 
закладі вищої освіти.  Для оцінки достовірності інформації, отриманої в ході виконання 
завдань дослідження, використано сучасні методи статистичної обробки даних.  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Наше дослідження проводилось із залученням 84 осіб молодого віку, які проживали в 

місті Києві та навчалися у закладах вищої освіти. З числа відібраних осіб ми сформували дві 
групи респондентів: основну та контрольну (по 42 особи в кожній групі). При цьому до складу 
основної групи ми зарахували тих осіб, які, за їх власним визначенням, незважаючи на 
карантинні обмеження, зберегли звичний для них рівень фізичної активності. А до складу 
контрольної групи зарахували тих респондентів, рівень фізичної активності який в умовах 
карантинних обмежень, за їх думкою суттєво знизився. 

Беручи до уваги той факт, що в умовах карантинних обмежень підтримувати прямий 
контакт з респондентами було складно, ми використали можливістю взаємодії з кожним 
респондентом через Інтернет. Для цього всім респондентам надіслали по електронній пошті 
докладні інструкції щодо застосування методу формалізованого самозвіту, а також електронні 
форми анкет, розроблених співробітниками Українського інституту когнітивно-поведінкової 
терапії. 

За допомогою застосування цих методик ми систематично отримували інформацію від 
респондентів про алгоритм їх рухової активності та скарги на погіршення самопочуття. Аналіз 
цих даних підтвердив, що розподіл респондентів по групам біло виконано коректно. Тобто у 
всіх учасників основної групи рівень рухової активності був достатнім, а у всіх учасників 
контрольної групи він був низьким.  

Наше дослідження тривало з листопада 2020 року до березня 2021 року. Протягом цього 
періоду всі учасники дослідження в електронних щоденниках самоконтролю фіксували дані 
про своє самопочуття та надсилали їх нам для аналізу. Найчастіше негативні зміни стану 
здоров’я учасників дослідження проявлялися появою наступних ознак: головний біль, 
запаморочення, порушення сну, критичне підвищення артеріального тиску, загальна слабкість 
та інші. 

Всі негативні зміни самопочуття респондентів ми оцінювали за спеціальною шкалою в 
балах в залежності від частоти виникнення змін, рівня їх інтенсивності та тривалості. При цьому 
у випадку, коли порушення самопочуття не впливало на здатність до виконання звичних видів 
діяльності (працездатність), виставлялася оцінка в 1 бал. Якщо працездатність знижувалася 
несуттєво – 2 бали. При помірному зниженні працездатності – 3 бали. У випадках суттєвого 
зниження працездатності – 4 бали. Нарешті при повній втраті працездатності виставляли 5 балів. 

Після цього за весь період спостереження розраховували суму набраних балів для 
кожного з респондентів та визначали їх середній показник. Результати розрахунків 
представлені в табл. 1. 
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Таблиця 1  
Показники самопочуття осіб молодого віку в період карантинних обмежень 

 
№ 

з / п 

 
Характеристика 

рівня рухової активності 

Загальна оцінка самопочуття 

Особи 
чоловічої статі 

Особи 
жіночої статі 

1 Звичний рівень рухової активності збережено 164,2 ± 3,6 163,7 ± 3,6 

2 Рівень рухової активності суттєво знизився 258,4 ± 6,3 246,5 ± 6,2 

 
При підведенні підсумків нашого дослідження було встановлено, що показники 

самопочуття серед учасників основної групи виявилися кращими, ніж показники самопочуття 
серед учасників контрольної групи. Суттєвих розбіжностей між показниками самопочуття 
представників чоловічої та жіночої статі в ході даного дослідження виявлено не було. Такий 
результат підтверджує думку про те, що збереження звичного режиму рухової активності, 
незважаючи на суворі карантинні обмеження, сприяє підтримці оптимального стану 
самопочуття осіб молодого віку.  

Враховуючи те, що в наш час в Україні, як і в більшості країн світу, триває процес боротьби 
з розповсюдженням небезпечної інфекції, наукові дослідження, спрямовані на вивчення 
впливу карантинних обмежень на стан фізичного і ментального здоров'я людей, набувають 
виключної актуальності. 

У зв'язку з тим, що величезна кількість мешканців населених пунктів під час пандемії 
змушена дотримуватися правил суворих карантинних обмежень, внаслідок чого рівень їх 
фізичної активності суттєво знижується, вкрай важливо терміново здійснити розробку системи 
ефективних заходів, спрямованих на підтримку належного рівня фізичного і ментального 
здоров'я цих осіб. 

Результати даного дослідження переконливо показали, що суттєве обмеження 
нормальної рухової активності людей (в переважній більшості випадків) згубно позначається 
на стані їх фізичного і психічного здоров'я. Поява специфічних скарг на тлі гіподинамії свідчить 
про розвиток в організмі людей таких патологічних станів, які можуть привести до виникнення 
гострих і хронічних захворювань та погіршувати стан їх здоров’я в цілому. Тому пошук шляхів 
підтримки фізичного і ментального здоров’я людей в умовах пандемії залишається 
актуальним і в наш час. 

Висновки. 
 Надзвичайно інтенсивні інтелектуальні та психоемоційні навантаження, що пов’язані з 

навчальним процесом у закладах вищої освіти, приводять до амортизації ресурсу 
ментального здоров'я студентів та можуть сприяти виникненню патологічних станів, на 
підґрунті яких можуть розвиватися гострі або хронічні захворювання. 

 Одним з показників, якими характеризується стан фізичного і ментального здоров’я 
студентів, є показник частоти виникнення та інтенсивності прояву випадків погіршення 
їх самопочуття, що виникають під впливом інтелектуальних та психоемоційних 
навантажень, пов’язаних з процесом навчання у закладі вищої освіти.  

 Для збереження і зміцнення ментального здоров’я студентів, що навчаються у закладах 
вищої освіти, доцільно здійснювати моніторинг стану їх самопочуття в ході навчального 
процесу, а також адаптувати рівень інтенсивності навчальних інтелектуальних та 
психоемоційних навантажень до реального функціонального стану їх центральної 
нервової системи. 
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ І ЙОГО ВПЛИВ  
НА ФІЗИЧНЕ І ПСИХІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

Валентина ЛЯШЕНКО, Наталія ГНУТОВА, Євген КОРЖ 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Вступ. Здоров'я і фізична привабливість в сучасному світі в умовах ринкових відносин має 
важливе значення в соціальній та професійній адаптації особистості. Згідно визначення ВООЗ, 
здоров'я – це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки 
відсутність хвороби або фізичних дефектів [1]. Враховуючи фізичний стан сучасної молоді, 
необхідно зазначити, що здоров'я студентів – це основа їх сьогодення і майбутнього 
благополуччя, необхідна умова активної життєдіяльності та високого трудового потенціалу.  

Мета дослідження – визначити роль фізичного та психічного здоров’я особистості у 
різних сферах життя студентів. 

Методи дослідження. Аналіз науко-методичної літератури та інтернет джерел, 
узагальнення.  

Результати дослідження та їх обговорення.  
Важливе значення на збереження здоров'я впливає психічна активність особистості, яка 

включає в себе усвідомлення значущості здоров'я для життєдіяльності, знання факторів 
здорового способу життя, які позитивно або негативно відбиваються на здоров'ї, побудова 
перспектив збереження і зміцнення здоров'я, мотивацію і силу волі, спрямованих на 
дотримання здорового способу життя. 

Фактори здорового способу життя: 
- режим дня – неправильно організована праця студентів може завдати шкоди здоров'ю, 

тому велике значення має налагодження раціонального способу життя. Людина, яка вміє 
зі студентської пори правильно організувати режим своєї праці і відпочинку, в 
майбутньому надовго збереже бадьорість і творчу активність; 

- гігієна розумової праці – раціональний режим праці і відпочинку – необхідний елемент 
здорового способу життя. При правильному режимі, якого дотримується особистість, 
виробляється чіткий і необхідний ритм функціонування організму, що створює 
оптимальні умови для роботи і відпочинку і тим самим сприяє зміцненню здоров'я, 
поліпшенню працездатності і підвищенню продуктивності праці; 
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- відмова від шкідливих звичок – ці порушники здоров'я є причиною багатьох 
захворювань, різко скорочують тривалість життя, знижують працездатність, згубно 
позначаються на здоров'ї підростаючого покоління і впливають на здоров'я майбутніх 
дітей; 

- раціональне харчування – забезпечує ріст і формування організму, сприяє збереженню 
здоров'я, підвищенню працездатності і продовженню життя. Особам, що страждають 
хронічними захворюваннями, потрібно дотримуватись дієти; 

- стан довкілля – важливе значення на здоров'я має стан навколишнього середовища. 
Втручання людини в регулювання природних процесів не завжди приносить бажані, 
позитивні результати. Порушення хоча б одного з природних компонентів призводить, в 
силу існуючих між ними взаємозв'язків, до перебудови сформованої структури 
природно-територіальних компонентів; 

- оптимальний руховий режим – найважливіша умова здорового способу життя. Його 
основу складають систематичні заняття фізичними вправами і спортом, ефективно 
вирішальні завдання зміцнення здоров'я і розвитку фізичних здібностей молоді, 
збереження здоров'я і рухових навичок, посилення профілактики несприятливих вікових 
змін. При цьому фізична культура і спорт виступають як найважливіший засіб виховання; 

- систематичне виконання фізичних вправ – регулярні заняття фізкультурою, які 
раціонально входять в режим праці і відпочинку, сприяють не тільки зміцненню 
здоров'я, але і істотно підвищують ефективність виробничої діяльності. 
Психічне здоров'я – важлива складова частина здоров'я людини. Організм людини, в 

якому всі елементи взаємопов'язані один з одним і впливають один на одного, знаходиться 
під контролем нервової системи, тому психічний стан позначається на роботі кожної з 
функціональних систем, а це позначається на психіці [2, 3]. До психічної складової здоров'я 
відносять креативність, здатність творчого самовираження, стенічні емоції, позитивна 
спрямованість особистості, сформованість розумних потреб, що складаються з гармонії 
матеріального і духовного, впевненість в майбутньому і оптимізм. 

На психічне здоров’я впливає безліч факторів: 
- генетичні (генетична схильність до таких захворювань, як шизофренія, епілепсія; 
- біологічні фактори, що підвищують ризик виникнення психічного розладу або 

захворювання;  
- психологічні (порушення соматичного здоров'я можуе викликати короткочасний 

психічний розлад або хронічне захворювання); 
- соціальні (до них можна віднести проблеми, пов'язані з роботою, житлом, 

незадоволеність соціальним становищем, соціальні катастрофи і війни). 
Таким чином, вирішення психологічних проблем є дуже важливим аспектом для 

збереження здоров’я та підвищення працездатності. 

Висновки. Рекомендації по збереженню і зміцненню здоров'я:  
 знайти внутрішню свободу особистості, засновану на здоровому глузді;  
 з'єднати власну психічну енергію, в єдиний потік для одужання і досягнення поставлених 

цілей; 
 бути готовим в меншій мірі залежати від матеріального і наближатися до духовного 

(добро, творчість). 
Фізичне здоров'я знаходиться в прямій залежності від психічного, тому в основі 

захворювань потрібно шукати психічні складові. Основою психічного здоров'я людини є 
гармонія людини з самим собою та навколишнім світом. Потрібно завжди вміти зазирнути у 
власний внутрішній світ, знайти в ньому неполадки і намагатися самовдосконалюватися. 
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ЗНАЧИМІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ ПРОГРАМ ПІДТРИМКИ  

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД ОФІСНИХ СПІВРОБІТНИКІВ 

Сергій ПІТЕНКО, Ольга КОЖАНОВА 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Вступ. В даний час невід'ємною частиною соціально орієнтованої політики багатьох 
зарубіжних компаній є впровадження ефективних методів поширення інформації про 
здоровий спосіб життя і його користь в боротьбі з основними факторами ризику хронічних 
неінфекційних захворювань, а також використання в своєму арсеналі інноваційних 
інструментів безпосереднього впливу на свідомість індивіда через призму колективу і 
трудового оточення.  

Проблема організації на робочому місці умов, що сприяють підтримці здоров'я 
співробітників, характеризується високим ступенем наукової опрацьованості в зарубіжній 
літературі. Їй присвячені роботи таких зарубіжних авторів, як Breslow L., Fielding J., Herrman 
A.A., Wilbur C.S, Robert Loo, Aldana S.G. Всі вони підкреслюють користь корпоративних програм 
підтримки здорового способу життя, численні вигоди всіх зацікавлених сторін. Лише з 
недавніх пір представники українського бізнесу почали проявляти інтерес в цьому напрямку. 
Це обумовлено специфікою праці сучасних офісних співробітників, які ведуть малоактивний 
спосіб життя. Це, в свою чергу, призводить до погіршення загального стану здоров'я, депресії, 
«синдром емоційного вигорання» багатьох співробітників [4, 8]. Відповідно виникає ситуація, 
при якій роботодавець несе витрати у вигляді зниженої працездатності або повної 
непрацездатності персоналу. У вітчизняній літературі дана проблематика представлена в 
малому ступені. Вона знаходить своє відображення в роботах небагатьох авторів, серед них 
слід відмітити роботи М.В. Дутчака, В.К. Бальсевича, В. А. Запорожанова, В.П. Коновалової, які 
присвячені як теоретичним аспектам, так і містять практичні рекомендації щодо організації 
профілактики здоров'я і популяризації здорового способу життя [1, 5]. 

У зв'язку з цим очевидним є те, що сьогодні наша система охорони здоров'я потребує 
впровадження інноваційних рішень в області організації і практичного здійснення 
профілактики, для офісних співробітників компаній зокрема. Необхідно більш активно 
використовувати наукові і практичні досягнення як вітчизняного, так і світового досвіду в 
питаннях поширення інформації про здоровий спосіб життя, його популяризації в масах. В ході 
цієї роботи планується провести аналіз результатів досліджень та сформульованих в ході них 
загальних рекомендацій компаніям, присвячених проблемі організації умов для підтримки 
роботодавцями здоров'я своїх співробітників, а також провести анкетування серед офісних 
співробітників. Буде проведена оцінка стану здоров'я 40 працівників першого зрілого віку 
українського центрального офісу компанії «Philips» м. Києва, основні поведінкові звички і 
поширення серед офісних співробітників факторів ризику хронічних захворювань, а також 
інтерес до ряду заходів, пропонованих до включення в програму. 
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Мета дослідження – проаналізувати стан здоров'я працівників першого зрілого віку, їх 
основних поведінкових звичок щодо підтримки здорового способу життя в компаніях офісного 
типу. 

Методи дослідження: аналіз науково-методичної та спеціальної літератури, 
анкетування, антропометрія, каліперометрія, медико-біологічні методи дослідження, методи 
математико-статистичної обробки отриманих даних. 

Результати дослідження та їх обговорення.  
Аналіз науково-методичної та спеціальної літератури показав, що підходи до організації 

ефективної підтримки здорового способу життя на робочому місці відрізняються в залежності 
від умов праці співробітників, що в свою чергу вимагає індивідуального підходу для кожної 
окремої компанії. До основних ризиків експерти міжнародної організації відносять чинники, 
якими в більшості своїй пояснюються випадки смерті від хронічних неінфекційних 
захворювань у всіх вікових і статевих групах: нездоровий раціон харчування, недостатнє 
фізичне навантаження, споживання тютюну і алкоголю [4, 7].  

В результаті анкетного опитування були визначені основні фактори ризику здоров'я 
серед 40 співробітників першого зрілого віку українського центрального офісу компанії 
«Philips». Серед 55% досліджуваних спостерігалася огрядність, що свідчило про необхідність 
профілактичної роботи для боротьби з хронічними захворюваннями з даною групою людей. 
Огрядність збільшує ризик захворюваності, оскільки вона пов'язана з серцево-судинними 
захворюваннями, діабетом і іншими хронічними хворобами. Швидкі зміни складу тіла можуть 
бути наслідком або стати причиною хворобливих станів або травм [6].  

Розподіл жиру є важливим маркером ризику для здоров'я. У 15% досліджуваних 
показники обхвату талії знаходилися за межами норми. У осіб зі значним вмістом жиру у 
верхній частині тіла (форма яблука) ризик ускладнень для здоров'я більший, ніж у тих, у кого 
пропорція жиру більше в нижній частини тіла (форма груші). Жир глибоко в черевній 
порожнині є серйозним незалежним провісником хвороб. До хвороб, пов'язаних з розподілом 
жиру у верхній частині тіла, відносяться гіпертензія, гіперхолестеринемія, діабет, серцево-
судинні хвороби, хвороба жовчного міхура і смерть. У жінок це також пов'язано з ризиком 
виникнення олігоменореї і раком грудей [3].  

Співвідношення обхвату талії до обхвату стегна (ОТС) є однією з найлегших і простих 
оцінок розподілу жиру тіла і типу огрядності. Більш висока ОТС асоціюється великим ризиком 
хвороб. Ризик різко збільшується при ОТС більше 0,95 см у чоловіків і 0,80 см у жінок [1]. У 10% 
досліджуваних спостерігалась перевищення показників відношення обхвату талії до обхвату 
стегон. 

Одним з провідних факторів ризику в розвитку захворювань серцево-судинної системи, 
які прийняли масштаб епідемії, є гіподинамія. Тому рекомендації щодо підвищення рівня 
рухової активності є офіційно затвердженими і обов'язковими для профілактики та лікування 
хвороб серцево-судинної системи. Визначення рухового режиму має проводитися 
індивідуально з урахуванням рівня фізичного стану (РФС) пацієнта, так як призначення 
неадекватної фізичного навантаження може негативно позначитися на його стані здоров'я. 
Недостатня ж фізична активність не дасть належного профілактичного ефекту. У зв'язку з цим 
актуальним є питання визначення РФС для обґрунтування і визначення оптимального 
рухового режиму (ОРР). За системою «Контрекс 1» С.А. Душаніна було встановлено, що за 
рівнем фізичного стану досліджувані (n = 40) розподілилися наступним чином: низький рівень 

мали 8%, нижче середнього  8%, середній  44%, вище середнього  40%. Високий РФС у 
досліджуваних осіб не спостерігався. 

Здоров'я можна розглядати як ступінь вираженості адаптаційних реакцій, обумовлених 
розвитком функціональних резервів організму. Р.М. Баєвским запропонована методика 
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оцінки так званого адаптаційного потенціалу (АП), що відображає можливості організму до 
адаптації [2]. Високі або достатні функціональні можливості у випробовуваних не 
спостерігалися. Напруження механізмів адаптації відзначався у 32% досліджуваних осіб, тоді 

як незадовільна адаптація та стан зриву адаптації  у 64 та 4% відповідно. 
Серед негативних аспектів робочого процесу, в першу чергу, виділяються недолік 

фізичної активності, неправильно організоване харчування, наявність стресових ситуацій, які 
сприяють вживання алкоголю і палінню, а також понаднормова робота [8]. Як фактори, які 
сприяють позитивному впливу на здоров'я, працівники відмітили зменшення кількості роботи 
та гнучкий її графік, доступність займатися в спортивному залі й оплату медичного страхування 
[4, 7]. Результати проведеного опитування показали, що всі працівники вказали на те, що 
роботодавець є відповідальним за їх стан здоров'я і загальну фізичну активність на робочому 
місці. Відчуваючи підтримку з боку організації, співробітник ефективніше виконує свої 
обов'язки, а також розуміє свою важливість, значимість і цінність для керівництва. Але 
проблема полягає в тому, що заходи, які роботодавець застосовує в даний час, є 
малоефективними або не здатними вплинути на реальний стан здоров'я співробітника. 

З метою виявлення цілей, мотивів та інтересів учасників анкетного опитування щодо 
підтримки здорового способу життя було встановлено, що пріоритетними респонденти 
вважали корекцію фігури (51%), розвиток рухових якостей (16%), регулярні заняття спортом 
(9%), позитивні емоції (9%). Менш значущими були зміцнення здоров'я (7%), корекція постави 
(7%), корекція раціону харчування (7%), позбавлення від шкідливих звичок (2%). 

Серед офісних співробітників тільки 17% опитаних відзначає відсутність у себе будь-яких 

хронічних захворювань. У той же час 10% мають хронічні захворювання очей, 50%  хронічне 

захворювання опорно-рухового апарату, 7%  серцево-судинної системи,  17%  хронічні 
захворювання шлунково-кишкового тракту. В даному випадку поширеність даних 
захворювань серед офісних працівників пояснюється великою кількістю часу, проведеним за 
комп'ютером, малорухомої роботою і незбалансованим харчуванням. З огляду на це, 
очевидним є потреба проведення в офісних умовах періодичних перевірок основних 
показників здоров'я, а також планових консультацій з кваліфікованими Wellness-
консультантами та фахівцями медичного профілю. 

Таким чином, в рамках вирішення даної проблеми вважаємо за необхідне вести роботу 
в напрямку підвищення фізичної активності персоналу, а також інформованості про 
необхідність здорового харчування та контроля за споживаними продуктами, що буде 
покладено в основу розробки орієнтовної авторської програми, спрямованої на підтримку 
здорового способу життя серед офісних співробітників українського центрального офісу 
компанії «Philips». Програма буде включати систематизований комплекс заходів, що 
рекомендується проводити організацією з метою коригування способу життя своїх 
співробітників в напрямку покращення раціону харчування, підвищення фізичної активності, 
відмови від куріння, боротьби з надмірним вживанням алкоголю, загальною зацікавленості 
громадян до участі в профілактичних заходах, пов'язаних з усуненням факторів ризику 
хронічних захворювань наступними заходами: індивідуальні зустрічі та тренування зі 
спеціалістами, групові активності, забіг під каштанами, ознайомчі тренування з сучасними 
напрямками в оздоровчому фітнесі, тренінги з раціонального харчування та майстер-класи з 
використання спеціальних технік для розвитку стресостійкості та релаксації тощо. Подальші 
наші дослідження будуть спрямовані на розробку, впровадження та визначення рівня 
ефективності запропонованої нами програми, спрямованої на підтримку здорового способу 
життя серед офісних співробітників українського центрального офісу компанії «Philips». 

Висновки.  Аналіз спеціальної науково-методичної літератури показав, що наявні 
недостатньо відомостей про методику впровадження в практику корпоративних програм з 
підтримки здорового способу життя людей. Однак практичне використання в компаніях 
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корпоративних норм, спрямованих на підтримку здорового способу життя в організації, є 
одним з найбільш ефективних методів профілактики здоров'я населення, а також боротьби з 
основними факторами ризику хронічних захворювань.  

Результати проведеного анкетного опитування показали, що серед офісних 
співробітників тільки 17% опитаних відзначала відсутність у себе будь-яких хронічних 

захворювань. У той же час 10% мали хронічні захворювання очей, 50%  хронічне 

захворювання опорно-рухового апарату, 7%  серцево-судинної системи, 17%  хронічні 
захворювання шлунково-кишкового тракту. Було встановлено, що пріоритетними мотивами 
щодо підтримки здорового способу життя респонденти вважали корекцію фігури (51%), 
розвиток рухових якостей (16%), регулярні заняття спортом (9%), позитивні емоції (9%). Отже, 
вважаємо за необхідне розробити орієнтовну програму підтримки здорового способу життя 
серед офісних співробітників, на що будуть спрямовані подальші наші дослідження. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ВЛАСТИВОСТЕЙ УВАГИ ТА КОРОТКОЧАСНОЇ 
ЗОРОВОЇ ПАМ’ЯТІ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З УРАХУВАННЯМ ЇХ 

ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ 

Лілія ЯСЬКО, Ольга БУРЯК 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Вступ. Студентський вік є тим періодом в житті людини, що створює найбільш сприятливі 
умови для формування у неї певних психічних властивостей і реакцій поведінки. Відомо, що 
для успішного навчання у закладі вищої освіти необхідно мати досить високий рівень 
загального інтелектуального розвитку, а процес ефективного засвоєння нових знань вимагає 
від студентів високого рівня прояву психічних якостей, одними з яких є пам'ять та увага [3,4]. 

Студенти відрізняються від інших категорій працівників тим, що їхня розумова діяльність 
визначається процесом навчання і полягає в активному засвоєнні знань та розвитку 
інтелектуальних здібностей [3]. Але серед студентської молоді є значна кількість тих, що 
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залучені до активних занять фізичним вихованням. До цієї категорії в першу чергу відносяться 
студенти, які в процесі навчання здобувають освіту за спеціальністю «фізична культура і спорт» 
та прагнуть до отримання професій вчителя фізичної культури та тренера з виду спорту.  

Традиційно вважається, що мета фізичного виховання полягає в розвитку фізичних 
якостей і в зміцненні здоров'я тих хто займаються, однак існує ще й не менш важливий 
внутрішній результат – це психологічний, існування якого в практиці фізичного виховання ще 
не повністю усвідомлено, а тому цілеспрямована педагогічна діяльність на його досягнення в 
переважній більшості випадків відсутня [1]. Саме тому, вивчення взаємодії фізичного 
виховання з рівнем прояву психічних якостей та розумовими здібностями студентів у 
навчально-виховному процесі вищої школи є актуальним питанням. 

Мета дослідження – здійснити порівняльну характеристику показників властивостей 
уваги та короткочасної зорової пам’яті студентів різних спеціальностей з урахуванням їх занять 
фізичним вихованням. 

Методи дослідження:  
- аналіз і узагальнення  даних науково-методичної літератури; 
- психологічне тестування (для оцінки властивостей уваги використовувалась 

таблиця Анфімова, для визначенні рівня прояву короткочасної зорової пам’яті – 
методика «пам’ять на числа») [2]; 

- методи математичної статистики.  
У дослідженні прийняли участь студенти спеціальності початкова освіта 

Університетського коледжу і Педагогічного інституту та студенти спеціальності фізична 
культура і спорт Факультету здоров’я фізичного виховання та спорту Київського університету 
імені Бориса Грінченка. Загальна кількість досліджуваних становила 95 осіб. Досліджувані 
були поділені на дві групи з урахуванням занять фізкультурно-спортивною діяльністю: 
студенти Факультету здоров’я фізичного виховання та спорту, які активно  займаються 
фізичним розвитком та студенти спеціальності початкова освіта, які не приймають активної 
участі у фізичному вихованні. 

Результати дослідження та їх обговорення.  
В результаті проведених досліджень встановлені відмінності показників інтенсивності та 

стійкості концентрації уваги у студентів різних спеціальностей. Так, інтенсивність уваги, яка 
характеризується обсягом переробленої інформації за одиницю часу, виявилась незначно 
вищою у студентів факультету здоров’я фізичного виховання та спорту – 60,8±3,4%  в 
порівнянні зі студентами спеціальності початкова освіта – 54,3±2,7%. При цьому стійкість  
концентрації уваги, яка характеризується точністю виконання поставленого завдання, значно 
вища у студентів спеціальності фізична культура і спорт, які залучені до активних та регулярних 
занять фізкультурно-спортивною діяльністю (табл.1).  

Таблиця 1 
Показники властивостей уваги студентів різних спеціальностей 

 

Сеціальність Інтенсивність уваги, % Концентрація уваги, у.о. 

Початкова освіта (студенти 
Університетського коледжу та 
Педагогічного інституту) 

 
54,3±4,2 

 
57,3±6,8 

Фізична культура і спорт 
(студенти Факультету здоров'я, 
фізичного виховання та спорту) 

 
60,8±4,9 

 
79,1±8,3 
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Показники короткочасної зорової пам’яті досліджених груп студентів суттєво не 
відрізняються (табл.2). 

Таблиця 2 
Показники короткочасної зорової пам’яті студентів різних спеціальностей 

 

Спеціальність Короткочасна зорова пам’ять на числа, 
умовні одиниці 

Початкова освіта  
(студенти Університетського коледжу та 
Педагогічного інституту) 

11,86±2,38 

Фізична культура і спорт  
(студенти Факультету здоров'я, фізичного 
виховання та спорту) 

11,89±2,14 
 

 
Висновки. Характеристика показників властивостей уваги студентів свідчить про те, що 

студенти, які займаються активною руховою діяльністю демонструють кращі показники 
інтенсивності та концентрації уваги у порівнянні з тими, які не приділяють значної уваги 
фізичному розвитку. При цьому суттєвих відмінностей у рівні прояву короткочасної зорової 
пам’яті у наших дослідженнях не встановлено.  

Література: 
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РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я 
СТУДЕНТІВ 

Олена ЛАХТАДИР, Лілія ЄВДОКИМОВА, Ілона ЧОРНІЙ 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Вступ. Суспільство завжди хвилювало формування компетентної особистості, яка здатна 
вести здоровий спосіб життя, розуміти культуру здоров'я, підтримувати рівень здоров'я, 
рівень фізичної працездатності. Важливо виховувати у сучасної молоді свідоме ставлення до 
свого здоров'я. Державна політика України, щодо формування основ здорового способу 
життя, визначається послідовністю та цілеспрямованістю. Тільки точне розуміння  сутності 
понять здоров'я, культури здоров'я та здорового способу життя, їх цілеспрямоване 
формування буде сприяти гармонійності особистості, збереженню здоров'я та активному 
творчому довголіттю.  

Мета дослідження проаналізувати підходи до формування культури здоров'я студентів.  

Методи дослідження: аналіз і узагальнення літературних джерел та опитування. 
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Результати дослідження та їх обговорення.  
Г. Кривошеєва розглядаючи соціально-педагогічну актуальність проблеми формування 

культури здоров'я особистості, виділяє такі суперечності: між потребами суспільства у 
здорових громадянах і неухильним погіршенням їх здоров’я; між потребами виробництва у 
майбутніх здорових  фахівцях і відсутністю методик їх оздоровлення під час навчання у вищій 
школі; між природним бажанням людини бути здоровою і її знаннями про здоров’я та 
вмінням його зберігати і зміцнювати [1, с.4]. 

На думку О. Семенової, формування культури здоров'я являє собою соціальний процес, 
тому що людина шукає й знаходить спеціально створені штучним шляхом методи 
регулювання своїх психофізичних сил. До таких відносяться різні способи оптимальної 
організації роботи, відпочинку, позитивних чуттєво-емоційних переживань, раціональне 
харчування, уміле використання елементів медитації при мобілізації психічних сил все це 
дозволяє відновити біологічні сили.  

Процес формування культури здоров'я пов'язаний із процесами виховання й навчання. 
Виховання спрямоване на  ціннісне відношення до системи регулювання психофізичних сил, 
оволодіння практикою організації ефективного використання біологічної й психічної енергії в 
різних видах діяльності. Навчання містить у собі систему знань по вивченню роботи здорового 
організму, індивідуальних особливостей його реакцій на ті або інші впливи, одержання 
інформації про методи вмілого психічного впливу на тіло, а також про методики ефективного 
використання фізичних сил.  

Основним блоком знань є інформація про здорове тіло, способи штучного збереження й 
зміцнення здоров'я. Основними суб'єктами формування культури здоров'я є родина, освітні 
установи, засоби масової інформації, мистецтво й література.  

Елементом культури здоров'я є уважне і правильне ставлення людини до самої себе, 
прагнення до самопізнання, формування, розвитку і самовдосконалення своєї особистості. 

Культура здоров'я – це не тільки сума знань, обсяг відповідних умінь і навичок, але й 
здоровий спосіб життя гуманістичної орієнтації. Рівень культури здоров'я визначається 
знанням резервних можливостей організму (фізичних, психічних, духовних) і вмінням 
правильно використовувати їх [3]. 

На думку О. Микитюк, «здоров’я і формування культури здоров’я студентської молоді – 
якісна передумова майбутньої самореалізації молодих людей, їх активного довголіття, 
здатності до створення сім’ї, до складної навчальної і професійної праці, суспільно-політичної 
і творчої активності» [2]. 

Процес формування культури здоров’я пов’язаний з докладанням власних зусиль у 
напрямку саморозвитку, самовиховання, самовдосконалення. Культура здоров’я стає 
надбанням людини тільки в процесі діяльності. 

Сутність культури здоров’я полягає в глибокому й усвідомленому засвоєнні необхідних 
знань, цінностей, коли вони набувають особистісного змісту, перетворюються на мотив 
поведінки і формують здоровий спосіб життя. 

Варіанти формування культури здоров'я можуть бути різними. Н. Смирнов пропонує 
створення лікувальної бази в освітніх установах з метою мінімізації негативних впливів 
навчального процесу на організм студентів. Л. Щелчкова [3] вважає, що в освітнім середовищі 
може формуватися готовність студентів до здорового способу життя. Вона містить у собі такі 
компоненти як знання, уміння й мотиви ЗСЖ. Готовність до здорового способу життя 
формується у вузі засобами фізичної культури і спорту. 

Фізичне виховання – система соціально-педагогічних заходів, спрямованих на зміцнення 
здоров'я, загартування організму, гармонійний розвиток форм, функцій і фізичних 
можливостей людини, формування життєво важливих рухових навичок і вмінь. 

Фізичне виховання входить до поняття «фізична культура» і являє собою процес 
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навчання рухових дій та виховання фізичних якостей, що притаманні людині і гарантують 
спрямований розвиток здібностей. Через фізичне виховання людина перетворює досягнення 
фізичної культури в особисте надбання у вигляді зміцнення здоров’я, підвищення рівня 
фізичного розвитку та ін 

За допомогою дисципліни фізичне виховання ми формуємо культуру здоров'я,  знання 
та мотиви до ЗСЖ у студентства. На нашу думку, це також сприяє формуванню внутрішньої 
культури студентів. Так само ми керуємося розповсюдженим у цей час положенням про те, 
що молодь повинна захотіти бути здоровою.  

Дослідження проводилося 2019-2021 роках на базі Педагогічного інституту. У 
дослідженнях брали участь 48 студентів 1-х курсів. 

При  опитуванні були визначені цілі, що спонукають студентів до занять фізичними 
вправами: покращення стану здоров'я – 45 %; зниження зайвої ваги тіла  – 20 %; 

удосконалення форми тіла  15 %; активний відпочинок, розваги – 10 %; спілкування з друзями 
– 5 %; досягнення спортивного результату – 4 %; інші – 1  %. 

Головними причинами, що спонукають до занять, є: знання про користь занять 
фізичними вправами (34%), поради друзів (23%). Такі фактори як телепередачі про здоров'я 
(18 %), поради батьків (12 %), поради викладачів (11 %) не дуже значущі для студентів (див. 
рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Причини, що спонукають студентів займатися фізичними вправами 

 
Більшість студентів (83 %) відмічають, що їм подобаються заняття з фізичного виховання 

в учбовому закладі (7 %) негативно відповідають на це питання, 10 % студентів байдуже 
ставляться до занять з фізичної культури. 

Студенти, які вважають свій стан здоров'я «добрим», составляють 52 %, «не зовсім 
добре» – 42 %, «погано» – 6 %.  

 На питання, що не подобається на заняттях з фізичного виховання у вузі: велике фізичне 
навантаження на заняттях (4 %), недостатнє навантаження (10 %), відсутність видів вправ, які  
подобаються (14 %), мало ігор (26 %), недостатньо змагальних моментів (10 %), відсутність 
музичного супроводу (45 %), заняття проводяться нецікаво (5 %).  

Також опитування виділило фактори, що спонукають студентів постійно займатися 
фізичним вихованням в рамках обов'язкових навчальних занять: наявність гарної спортивної 
бази 45 %, усвідомлення значення занять фізичним вихованням для життєдіяльності, 
майбутньої професії 31 %, зміцнення здоров'я 10 %, отримання заліку 7 %, більше вільного часу 
7 %.  
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Висновок. Аналіз літературних джерел з проблеми формування культури здоров'я 
студентів дав можливість визначити сутність і зміст культури здоров'я, підходи до формування 
культури здоров'я. На основі узагальнених результатів теоретичного аналізу визначаємо 
культуру здоров'я як невід’ємну складову загальнолюдської культури, яка формує знання, 
вміння і навички для збереження життєдіяльності та активного довголіття студентської молоді. 
При опитуванні були з'ясовані цілі причини та фактори, що спонукають до занять фізичним 
вправами. 
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АНАЛІЗ НОРМАТИВІВ З ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 
КАНДИДАТІВ НА НАВЧАННЯ ДО ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ СИСТЕМИ МВС УКРАЇНИ 

Олена ТЬОРЛО, Сергій КОТОВ, Михайло ДОМІНЮК 

Львівський державний університет внутрішніх справ (м. Львів, Україна) 

Вступ. Рівень фізичної підготовленості кандидатів на навчання до закладів вищої освіти 
зі специфічними умовами навчання системи МВС (ЗВО МВС – далі) та порядок проведення 
перевірки рівня фізичної підготовленості цих осіб визначенні та чітко регламентовані 
Положенням з організації перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в 

Національну поліцію України [1].  
Вдосконалення фізичної підготовки особового складу підрозділів Національної поліції 

залишається актуальним з огляду на постійно виникаючі нові службові ситуації. Відповідно і 
виникає нагальне питання про визначення рівня фізичної підготовленості кандидатів на 
навчання до ЗВО МВС. Тому даний аспект пропонується розглянути з доцільності нормативів з 
визначення рівня фізичної підготовленості на початковій фазі, т.б. при відборі до ЗВО МВС. 

Результати дослідження та їх обговорення.  
Про доцільність нормативів для кандидатів до ЗВО МВС можна говорити після аналізу 

нормативів, які складають учні 11 класів загальноосвітніх шкіл. Розглянувши навчальну 
програму з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10 – 11 класів (Рівень 
стандарту), яка була розроблена в 2017 році і чинна на сьогоднішній день, можна 
проаналізувати тільки один норматив який складають учні 11-х класів та кандидати на 
навчання, решта нормативів є не притаманні учням загальноосвітніх шкіл [2]. 

Отже, проаналізуємо норматив бігу на 100 м.  
Орієнтовні навчальні нормативи для оцінки розвитку фізичних якостей учнів 11 класів 

загальноосвітнього закладу навчання: 

Біг 100 м (с) 

ю/д 5 4 3 2 

юнакі 14,3 15,0 15,8 більше 15,8 

дівчата 16,8  17,8 18,3 більше 18,3 
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Нормативи з фізичної підготовки кандидатів на навчання у ЗВО зі специфічними умовами 
навчання системи МВС: 

Біг 100 м (с) 

ю/д 5 4 3 2 

юнаки 14,5 15,0 15,5 більше 15,5 

дівчата 14,5 15,0 15,5 більше 15,5 

 
І так ми спостерігаємо, що норматив бігу на 100 м для школярів (юнаків) на оцінку «5» є 

дещо нижчим ніж при складанні вступних випробувань для юнаків до ЗВО МВС. Водночас слід 
відмітити, що діапазон нормативів, для цієї категорії осіб, від найнижчого до найбільшого є 
більшим, а тому це полегшує складання даного нормативу на позитивну оцінку. Тоді як 
кандидатам на навчання цей діапазон зменшений, що в свою чергу ускладнює його 
складання. Отже можна стверджувати, що норматив бігу на 100 м. для юнаків при складанні 
вступних випробувань до ЗВО є відповідним. 

 
Проведемо тепер порівняльний аналіз нормативу 100 м для дівчат загальноосвітніх 

закладів, дівчат кандидатів на навчання до ЗВО МВС та на службу в Національну поліцію. 
Відразу слід зазначити, що норматив на 100 м на оцінку «5» для складання вступного 
випробування до ЗВО МВС є значно нижчим ніж для учнів, а саме на 2,3 сек., що в свою чергу 
потребує більш якісної додаткової підготовки ніж хлопцям цього ж віку. Отже, з огляду вище 
зазначеного, можна зробити висновки, що норматив бігу на 100 м для чоловіків є більш-менш 
відповідним, ніж для жінок і потребує корегування. Тобто дівчатам необхідно прикласти 
більше зусиль при підготовці до вступу до ЗВО МВС. 
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Рівень фізичної підготовленості кандидатів на навчання у ЗВО МВС визначається за 
результатами виконання трьох контрольних вправ (тестів) [1]:  

1) комплексна силова вправа; 
2) біг на 100 метрів; 
3) біг на 1000 метрів. 
Враховуючи, що кандидати на навчання окрім нормативу з бігу 100 м складають і інші 

нормативи, то варто розглянути порівняльний аналіз відповідності й інших. Але норматив з 
бігу на 1000 м для юнаків та дівчат у нормативних документах є тільки у Кваліфікаційних 
нормах та вимогах Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських видів спорту [3]. 

Отже відповідно до Додаток 1 до Положення з організації перевірки рівня фізичної 
підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну поліцію України [1] юнаки 
мають скласти норматив 1000 м на оцінку відмінно 3,50, що навіть не відповідає ІІІ юнацькому 
розряду (3,35 хв) Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з 
олімпійських видів спорту. А от для дівчат 1000 м цей норматив відповідає між І юнацьким та 
ІІІ дорослим розрядом (4,00 хв – 3,40 хв) якщо брати в порівнянні ці два нормативні документи. 
Це свідчить про невідповідність критеріям оцінки. На нашу думку необхідно ускладнити 
норматив з бігу на 1000 м. для юнаків та послабити для дівчат. 

А от власне критерії оцінювання комплексної силової вправи не знайдено, оскільки цей 
норматив складають тільки кандидати на  навчання до ЗВО МВС, а аналогічний норматив не 
передбачений жодним документам ні для учні 11 класів загальноосвітніх шкіл [2], ні для інших 
категорій осіб. 

Також слід зазначити, що втратив чинність наказ Міністерства молоді та спорту України від 

15 грудня 2016 року № 4665 «Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного 
оцінювання фізичної підготовленості населення України» [4], де чітко були прописані 
нормативи для учнів старшого шкільного віку, здобувачі вищої освіти (18-20 років) та інших. А 
в Наказі Міністерства молоді та спорту України 04 жовтня 2018 року № 4607 «Про затвердження 
тестів і нормативів для осіб, щорічне оцінювання фізичної підготовленості яких проводиться 
на добровільних засадах, Інструкції про організацію його проведення та форми Звіту про 
результати його проведення» [5] взагалі не зазначені дані категорії осіб та відповідно і не 
зазначені вимоги до складання нормативів. 

Висновки. 
Отже підсумовуючи вище зазначене можна констатувати: 

 норматив бігу на 100 м. для юнаків при складанні вступних випробувань з визначення 
рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання ЗВО МВС є більш-менш 
відповідним до навчальної програми з фізичної культури для загальноосвітніх 
навчальних закладів 10 – 11 класів (Рівень стандарту) 

 для дівчат норматив бігу на 100 м. при складанні вступних випробувань з визначення 
рівня фізичної підготовленості кандидатів на навчання ЗВО МВС не відповідає навчальній 
програмі з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 10 – 11 класів 
(Рівень стандарту) та потребує корегування (послаблення); 

 необхідно ускладнити норматив з бігу на 1000 м. для юнаків та послабити для дівчат; 
 варто переглянути нормативи для кандидатів на навчання для ЗВО МВС з приведенням 

їх до одного критерію оцінювання, наприклад до певного розряду з легкої атлетики 
Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських 
видів спорту, як юнаків так і дівчат; 

 оскільки не вказані нормативи для учнів старшого шкільного віку в Наказі Міністерства 
молоді та спорту України 04 жовтня 2018 року № 4607 варто закладам вищої освіти 
розробити науково-обґрунтовані нормативи для кандидатів на навчання до ЗВО.   
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Література: 
1. Наказ МВС України від 09.02.2016 №90 «Про затвердження Положення з організації 

перевірки рівня фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в Національну 
поліцію України». 

2. Наказ Міністерства освіти і науки  від 23 жовтня 2017 року № 1407 «Про надання грифу 
МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти». 

3. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 17.04.2014  № 1258 «Про затвердження 
Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України з олімпійських 
видів спорту». 

4. Наказ Міністерства молоді та спорту України від 15 грудня 2016 року № 4665 «Про 
затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання фізичної 
підготовленості населення України». 

5. Наказі Міністерства молоді та спорту України 04 жовтня 2018 року № 4607 «Про затвердження 
тестів і нормативів для осіб, щорічне оцінювання фізичної підготовленості яких 
проводиться на добровільних засадах, Інструкції про організацію його проведення та 
форми Звіту про результати його проведення». 

 
 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
ДІТЕЙ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Людмила ДОЛЖЕНКО, Людмила КУЗНЕЦОВА, Юлія ЗУБОВИЧ 

Національний університет фізичного виховання і спорту України (м. Київ, Україна) 

Вступ. Фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і 
становить органічну частину загального виховання, покликану забезпечувати гармонійний 
розвиток особистості, а саме її фізичних, психічних, морально-вольових, розумових 
здібностей. 

Багатьма сучасними дослідженнями встановлено, що в Україні учнівська молодь має 
низький рівень фізичної підготовленості та фізичного стану організму. Упродовж останніх років 
однією з найбільш актуальних соціально-педагогічних проблем є зниження мотивації 
школярів до занять фізичною культурою й спортом. Чисельні дослідження вказують на те, що 
фізична активність підлітків має тенденцію зниження. Причина цього – різке зростання 
технічного прогресу, особливості сучасних умов життя, збільшення навчального 
навантаження, інтенсивне зростання обсягів інформації, а також недостатній рівень інформації 
про здоровий спосіб життя та стан особистого здоров’я.  

На сучасному етапі розвитку фізичної культури одним із головних завдань цієї галузі є 
організація фізкультурно-оздоровчої роботи. Тому значну увагу у фізичному вихованні дітей та 
молоді науковці звертають на застосування інноваційних технологій, які сприяють не лише 
удосконаленню рухових якостей та дотриманню здорового способу життя, а й підвищенню 
мотивації до занять фізичним вихованням, як урочної так і позаурочної форми проведення. 

Д. Єлісєєвою [2] запропоновано інтерактивну технологію зміцнення здоров’я дітей 
старшого шкільного віку в процесі самостійних занять фізичним вихованням, у якій 
запропоновано використання дидактичних ігор із застосуванням технологій комп’ютерного 
програмування (scratch-програм), заснованих на елементах комп’ютерного навчання для 
формування системи знань з організації і методики проведення самостійних занять фізичним 
вихованням.    

У наукових дослідженнях В. Маринич [3] розглядає інноваційні підходи в 
організаційному забезпеченні фізкультурно-оздоровчої роботи у позашкільних навчальних 

………………...….……. Section 3  ……….. .……..…………….  

Physical education, recreation, 
physical rehabilitation and ergotherapy 

 

……………………..……..… Секція 3  .………...…………………  

Фізичне виховання, рекреація, 
фізична терапія та ерготерапія 

 

121 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0195-17


закладах, що визначає підґрунтя розвитку процесів взаємодії із загальною середньою освітою 
завдяки практичній і соціальній сутності позашкільної освіти.    Дослідницею запропоновано 
комплексні інноваційні проекти «Здорове покоління», «Літня школа радості і здоров’я», 
«Школа радості і здоров’я» для гуртків різних напрямів позашкільної освіти. 

В. Підгайна [5] стверджує, що одним зі шляхів вирішення зазначеної проблеми є 
розробка та впровадження в дозвіллєву діяльність школярів фізкультурно-оздоровчих 
програм, які будуть відрізнятися від вже існуючих доступністю, атрактивністю та унікальністю. 
Одним із таких напрямів є авторська програма з елементами аква-рекреації. Інноваційні 
технології фізкультурно-оздоровчих занять для підвищення рухової активності та фізичної 
підготовленості старшокласників містять в собі загальноприйнятні та нові форми рухової 
активності.  

Таким чином, застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні дітей та 
молоді сприяють: активізації фізкультурно-оздоровчої роботи, підвищенню зацікавленості до 
систематичних занять фізичною культурою, формують самостійність, творчу активність, 
ініціативу. 

Мета дослідження є визначити сучасні підходи до організації процесу фізичного 
виховання з учнями старшого шкільного віку. 

Методи дослідження. Для вирішення поставленої мети роботи були застосовані 
наступні методи дослідження:  теоретичний аналіз і узагальнення наукової літератури, метод 
системного аналізу, метод порівняння та зіставлення, соціологічні методи дослідження, 
педагогічні методи дослідження, методи статистичної обробки матеріалів. 

Результати дослідження та їх обговорення.  
Аналіз програмного матеріалу з фізичного виховання у загальноосвітніх школах різних 

країн світу показав, що між ними багато спільного.   
У більшості країн Європи (92%) фізичне виховання відноситься до обов'язкових 

предметів навчання та на його проведення виділяється від 35-45 до 250-275 хвилин при 
середньому обсязі 90 хвилин на тиждень. Водночас, у багатьох європейських країнах 
зменшують години, які відводяться на обов'язкові шкільні фізкультурні заняття. Впровадження 
нових предметів у шкільні програми (наприклад, інформатики) змушує зменшувати години, 
які відводяться на інші предмети, у тому числі і на фізичне виховання. Головним аргументом є 
те, що школярі мають достатньо можливостей для участі у позашкільних спортивних заходах. 
Але проблема в тому, що пропоновані учням на заняттях у школі та у позашкільний час форми 
фізичної активності є менш привабливі, ніж позашкільні заняття чи спортивні заходи, які 
пропонує телебачення.  

За даними публікацій І. Турчик [6], пріоритетними завданнями, котрі повинні вирішувати 
європейські вчителі фізичної культури, залишаються завдання підвищення рівня фізичного 
розвитку і фізичної підготовленості учнів. Однак, у програмах фізичного виховання країн 
Євросоюзу приділена увага підвищенню рівня знань й умінь у галузі здоров’я і здорового 
способу життя, екологічній освіті та ін.  У якості змісту урочних занять у програмах з фізичного 
виховання європейських держав рекомендовані, насамперед, вправи шкільних спортивних 
дисциплін. Це вправи з легкої атлетики, гімнастики, плавання. Використовуються також танці і 
командні спортивні ігри (футбол, гандбол, баскетбол і волейбол). Низка програм відводить 
чверть навчального часу засвоєнню гімнастичних вправ, ¼ – легкоатлетичних вправ, ¼ – 
спортивних ігор, а остання призначена для оволодіння іншими, у тому числі – сучасними 
формами рухової активності у відповідності зі спортивними інтересами учнів. Існує й інший 
підхід, коли учням пропонують такі форми рухової активності, котрі надають найбільше 
задоволення дітям і підліткам (стратегія «задоволення-ефект»).       

Аналізуючи систему фізичного виховання в школах Китаю Г. Глобою [1] встановлено, що 
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в Китаї учні 10-12 класів можуть мати загалом до 14 уроків на день. Тому мінімальна кількість 
занять фізкультурою у школі визначається державою, проте кожна школа має відносну 
самостійність і право збільшувати кількість фізичного навантаження власних вихованців. У 
більшості шкіл КНР, починаючи з першого класу, дітей привозять до шкільних гуртожитків у 
неділю ввечорі, і забирають додому у п’ятницю після обіду. Отже діти навчаються цілий день: 
вранці – підйом та ранкова гімнастика (у більшості шкіл це традиційні види гімнастики – 
тайцзіцюань, або біг навкруги шкільного футбольного поля чи фізкультурного майданчику). 
Причому повсякденна шкільна форма у виключної більшості шкіл – спортивні костюми з 
логотипом школи та витримані у кольорах школи. В багатьох школах урок фізичної культури є 
щоденним. І це не рахуючи ранкових пробіжок та, зазвичай, вечірніх також. В школах Китаю 
учні складають іспит з фізичного виховання. Для допуску на іспит учень не має права 
пропускати більш ніж третину усіх годин, відведених за рік на уроки фізкультури. Іспит з 
фізичної культури є обов’язковим та розглядається як важливий для досягнення національних 
стандартів освіти. Структура учбових програм може модифікуватися вчителем фізкультури або 
навчальним закладом, або місцевими органами влади, що включають місцеву специфіку, 
враховують інтереси нацменшин, фінансові можливості школи тощо.   

Опитування, яке було проведене в США, при складанні програм фізичного виховання в 
середніх і старших класах американські фахівці віддають перевагу таким видам рухової 
активності, які сприяють: отриманню теоретичних знань і практичних навичок, обумовлюють 
прагнення і здатність займатися різними видами рухової активності та спорту все життя; 
формуванню здорового способу життя; формуванню адекватної позитивної самооцінки; 
формуванню здорових взаємовідносин з представниками протилежної статі; формуванню 
організаторських здібностей, дисциплінованості та співробітництва у межах групи. 

Широку популярність мають позакласні форми роботи фізкультурної освіти, – так званий 
«шкільний спорт». У країнах Європейського Союзу, США, Канади, існує багато моделей 
організованого спортивного шкільного виховання.  Для найбільш розвинених країн Сходу 
(Японія, Китай) також є властивим широке застосування спортивно-ігрового методу організації 
занять, але з врахуванням національних традицій фізичного виховання. 

Проблема підвищення мотивації до занять фізичним вихованням зараз постає особливо 
гостро і в нашій країні. Дослідженнями багатьох авторів встановлено не цікавість  і зниження 
мотивації  до фізичного виховання і, особливо, саме до урочних форм занять школярів [4].  

Для дослідження  особливостей  організації процесу фізичного виховання  учнів старшого 
шкільного віку нами застосовувалося анкетування. Дослідження проводились в 
спеціалізованій школі № 89 м. Києва. В загальній кількості було опитано 40 учнів старших 
класів, з них 26 хлопців і 14 дівчат 10-11 класів.  

Нашими дослідженнями встановлено, що 30% учнів навмисно пропускають уроки 
фізичного виховання. Учні пропускають уроки фізичної культури з різних причин. Так, школярі 

вказали головною причиною занадто велике навантаження на уроці  38% дівчат, 23% хлопців. 
Також, головною причиною пропусків уроків є те, що їм не подобаються фізичні вправи, які 

застосовує вчитель  30%  хлопців, 26% дівчат (рис. 1).  
Визиває тривогу те, що велика кількість школярів взагалі не цікавляться своєю  фізичною 

підготовленістю, а саме 60% хлопців і 40 % дівчат. 
На питання «Які модулі фізичного виховання вам подобаються?» більшість 

хлопців  відповіло, що найбільше їм подобаються спортивні ігри  40%.  На другому місці стоїть 
гімнастика 22%.  У дівчат пріоритети відрізняються. Багато хто з опитаних дівчат вказали на те, 

що найцікавіший для них є модуль настільний теніс  30%, а на другому місці стоїть свій варіант 

 27%, де більшість дівчат вказали танці. 
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Рис. 1. Причини пропуску уроків фізичної культури старшокласниками 

 
На питання «Які модулі фізичного виховання  вам не подобаються» переважна більшість 

хлопців відповіла легка атлетика 40% та гімнастика 38%. Дівчата ж вказали на те, що більш за 
все їм не подобається футбол 42% та спортивні ігри 26%. На нашу думку це пов’язано з тим, що 
великий відсоток учнів загалом не цікавляться своєю фізичною  підготовленістю (рис. 2). 

 
Рис. 2. Модулі програми фізичного виховання,  

які не подобаються старшокласникам 
 
Старшокласники мають велике навчальне навантаження: по 6-7 уроків на день, та ще й 

виконують здебільшого домашнє завдання витрачаючи на це 1-2 год, крім того більшість дітей 
ще займаються з репетиторами, то в них практично не залишається часу на заняття руховою 
активністю. Так, 60% дітей відповіли, що займаються після занять в школі з репетиторами. 
Опитування проходило серед дітей старшого шкільного віку, а це 10-11 класи, тому зрозуміло, 
що більшість з них займаються з репетиторами в позаурочний час для того, щоб підготуватися 
для складання ЗНО і подальшого вступу в заклади вищої освіти. Також варто зауважити, що на 
виконання домашнього завдання 40% дітей витрачають 1,5-2 години (рис. 3).   
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Рис. 3. Кількість часу, яку старшокласники витрачають  

на підготовку домашнього завдання 
 
Тим не менш, аналізуючи фізкультурну активність дітей, нами було з’ясовано, що крім  

трьох  уроків фізичного виховання на тиждень більшість дітей (66%) також займається і в різних 
фізкультурно-спортивних секціях в позаурочний час. Для дівчат це здебільшого танці (65%), а 
для хлопців футбол (73%). 

Висновки. 
На підставі вивчення даних спеціальної науково-методичної літератури та інтернет 

джерел можна стверджувати, що використання інноваційних технологій, які впроваджуються 
на уроках фізичної культури  сприяє формуванню стійкої мотивації щодо збереження здоров’я, 
фізичного розвитку та фізичної підготовленості, розширює руховий досвід, вдосконалює 
навички життєво-необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності. 
Формує практичні навички для самостійних занять фізичними вправами та проведення 
активного відпочинку. Допомагає розвитку творчої особистості, удосконаленню та 
підвищенню особистого результату, забезпечує ефективне формування у школярів позитивної 
мотивації до здорового способу життя. 

Аналіз досвіду організації процесу фізичного виховання в країнах Європи, США вказав на 
широку популярність позакласної форми роботи фізкультурної освіти та переваги 

мотиваційної спрямованості процесу фізичного виховання. В Китаї  широке застосування 
спортивно-ігрового методу організації занять, але з врахуванням національних традицій 
фізичного виховання. 

Аналізуючи результати анкетування старшокласників щодо організації і проведення 
процесу фізичного виховання в школі було виявлено основні причини пропуску уроків фізичної 
культури, і що саме не подобається учням на уроках для подальшої корекції і планування 
фізичного виховання старшокласників. Як хлопцям, так і дівчатам не подобаються фізичні 
вправи та занадто велике навантаження на уроці фізичного виховання. Модулі, які найбільше 
не подобаються хлопцям це – легка атлетика (40%) і гімнастика (38%), а дівчатам не до 
вподоби найбільше футбол (42%).  

Результатами досліджень було встановлено, що незважаючи на велике навчальне 

навантаження, домашні завдання, заняття з репетиторами, більшість старшокласників  66% 
займається в різних фізкультурно-спортивних секціях в позаурочний час: для дівчат це 

здебільшого танці  65%, а для хлопців  футбол  73%. Таким чином, ширше застосування 
позаурочних форм занять фізичним вихованням та інноваційних технологій із залученням 
мотиваціно-потребового підходу до організації процесу фізичного виховання дає можливості 
покращення ефективності процесу фізичного виховання, підвищення рухової активності та 
формування свідомого відношення до власного здоров’я і фізичної підготовленості 
старшокласників.  
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ВЛИВ ЇЗДИ НА ВЕЛОСИПЕДІ НА ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Катерина МУЛИК, Олена ПОНОМАРЕНКО 

Харківська державна академія фізичної культури (м. Харків, Україна) 

Вступ. Їзда на велосипеді – одне з найулюбленіших дитячих занять на свіжому повітрі. 
Діти отримують насолоду від процесу підкорення доріг, їм подобається швидкість і яскраві 
емоції. Завдяки захопленню велосипедом дитина може знайти нових друзів і придбати 
авторитет в компанії однолітків. Одна з головних переваг – оздоровчий вплив на дітей, адже 
їзда на велосипеді сприяє вдосконаленню фізичного розвитку та зміцненню здоров’я дитячого 
організму [2, 5]. 

Дослідження виконується відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри 
зимових видів спорту, велоспорту та туризму Харківської державної академії фізичної 
культури Міністерства освіти і науки України на 2019-2023 рр. за темою «Оптимізація 
тренувального процесу в циклічних та екстремальних видах спорту» (номер державної 
реєстрації 0119U100439). 

Мета дослідження – виявити оздоровчий влив їзди на велосипеді на дітей молодшого 
шкільного віку. 

Методи дослідження. Для виявлення впливу фізичної активності, а саме їзди на 
велосипеді, на дітей використовувались методи теоретичного аналізу й узагальнення науково-
методичної літератури. 
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Результати дослідження та їх обговорення. 
Молодший шкільний вік (6-10 років) – найбільш активний період у формуванні 

координації рухів дитини. У цей період закладаються основи культури рухів, успішно 
освоюються раніше невідомі вправи, здобуваються нові рухові навички. 

Однак, при дозуванні фізичних навантажень молодшого школяра необхідно проявляти 
певну обережність: у дитини цього віку, з одного боку, ще не завершився процес формування 
рухового апарату, а з іншого – круто змінився загальний режим і ритм життя в зв'язку з 
початком навчання в школі. Тому слід обмежувати застосування силових вправ тренувальних 
навантажень на витривалість, строго контролювати тривалість занять [1, 3]. 

Розвиток координації рухів – головне завдання у фізичній підготовці дітей молодшого 
шкільного віку. До кінця цього періоду життя дитини важливо накопичити якомога більше 
даних по його індивідуальним фізичним здібностям, з тим щоб приступити до орієнтації його 
на заняття тими видами фізичних вправ, які в найбільшій мірі відповідають його здібностям і 
інтересам і можуть бути відносно успішно реалізовані. 

У молодшому шкільному віці необхідно виховувати у дитини прагнення до розширення 
своїх фізичних можливостей за рахунок оволодіння їм технікою фізичних і деяких спортивних 
вправ. Саме їзда на велосипеді сприяє розвитку координації рухів та зміцненню здоров’я 
дитячого організму. 

Катання на велосипеді забезпечує дитині гарну поставу і здоров'я хребта в цілому. 
Проблеми зі спиною у сучасних дітей, головним чином, пов'язані з веденням малорухливого 
способу життя, неправильним положенням спини під час занять. Кращим рішенням цих 
проблем стане велосипедний спорт, який сприяє розвитку довгих м'язів, м'язів спини та 
попереку. Під час їзди на велосипеді дитина руками спирається на кермо, а значить, 
навантаження на хребет зменшується, але при цьому він зберігається в тонусі. 

Завдяки їзді на велосипеді підвищується витривалість, тренуються, зміцнюються серце і 
судини. Непомітно для самого себе дитина кожного разу проїжджає все більшу відстань, 
розвиваючи силу волі і витривалість [4].  

Динамічні рухи на велосипеді, почергове напруження м'язів спини і пояса забезпечують 
гарне кровопостачання, приводять до відмінної фізичної форми, зміцнюють м'язи ніг, спини 
та рук дитини.  

За рахунок збільшення кількості вдихуваного повітря спостерігається значне поліпшення 
роботи легенів. Стабілізація роботи легенів забезпечує киснем всі інші органи, в тому числі 
головний мозок. Також велосипедні прогулянки сприяють поліпшенню обміну речовин в 
організмі. Все це можливо завдяки правильному диханню, яке дозволяє крові отримувати всі 
необхідні корисні речовини своєчасно, а також завдяки активним фізичним навантаженням, 
які покращують апетит. 

Їзда на велосипеді вимагає від дитини постійного контролю рівноваги, вона прекрасно 
тренує вестибулярний апарат і розвиває координацію.  

Користь їзди на велосипеді для дітей також проявляється в тому, що катання допомагає 
запобігти короткозорість. Молодші школярі багато читають або пишуть, фокусуючи погляд на 
розташованих дуже близько зошиті або книзі, що викликає різні порушення зору. Їзда на 
велосипеді, навпаки, вимагає уважного погляду удалину.  

Розвинений тренуваннями дитячий організм чинить більший опір хвороботворним 
інфекціям. За статистикою, діти, які регулярно катаються на велосипеді, набагато рідше 
хворіють на застуду та грип взимку.  

Висновки. 
Недостатнє фізичне навантаження може стати причиною швидкої стомлюваності, що 

позначається на навчанні і самопочутті дитини. Їзда на велосипеді допомагає вирішити цю 
проблему, діти відволікаються від гаджетів. 

………………...….……. Section 3  ……….. .……..…………….  

Physical education, recreation, 
physical rehabilitation and ergotherapy 

 

……………………..……..… Секція 3  .………...…………………  

Фізичне виховання, рекреація, 
фізична терапія та ерготерапія 

 

127 



Користь від їзди на велосипеді для дітей величезна – завдяки катанню на свіжому повітрі 
зміцнюються м'язи ніг і рук, поліпшується постава, кровообіг, підвищується імунітет організму 
тощо. 
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ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ ДО ЗАНЯТЬ З ТХЕКВОНДО 

Володимир СОВА 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Вступ. Сучасне тхеквондо значно відрізняється від інших бойових мистецтв і займає 
особливе місце в єдиноборствах. Сутність цього виду спорту визначається як «мистецтво 
фізичного, психічного та морального тренування, що практикується шляхом технік боротьби 
без зброї» [1]. Отже, як різновид східних єдиноборств, тхеквондо формує характер і 
моральний облік особистості, посилює стійкість до стресу, допомагає підтримувати 
психофізичну рівновагу, сприяє різнобічному гармонійному розвитку Високо мотивований 
спортсмен більш ефективно реалізує свій потенціал, він здатний на максимальну віддачу всіх 
своїх фізичних і духовних сил, якщо цього вимагає досягнення поставленої мети.  

Тхеквондо є одним із наймолодших олімпійських видів спорту, який історично виник у 
Кореї. Проте лише в 1994 р. Міжнародним олімпійським комітетом було ухвалено рішення про 
його включення до офіційної програми Олімпіади в Сіднеї. Кількість прихильників тхеквондо 
у світі постійно зростає і сьогодні перевищує 50 млн. осіб. 

Аналіз сучасної науково-методичної літератури [2, 3, 4] свідчить, що цілеспрямована 
багаторічна підготовка спортсменів високого класу, є складним і довготривалим процесом, 
успіх якого визначається дотриманням поетапності побудови тренувального процесу та 
врахуванні рівня розвитку фізичних якостей у дітей та підлітків кожному етапу з метою 
уникнення уповільненого чи прискореного розвитку окремих показників підготовки 
спортсменів. Тому дослідження проблеми мотивації дітей та підлітків до занять тхеквондо є 
особливо актуальним. 

Мета дослідження ‒ виявлення мотиваційних чинників дітей шкільного віку до занять 
тхеквондо.  
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Методи дослідження: метод аналізу науково-методичної літератури та інтернет-
джерел; контент-аналіз; історичний (ретроспективний) метод; метод соціологічного 
дослідження (анкетування). 

Результати дослідження та їх обговорення. У перекладі з корейської мови Тхе означає 
удари ногою, кван – кулак або удари рукою, До – це шлях. Тобто тхеквандо має дві складові: 
перша – це «тхекван» використання рук і ніг в цілях самооборони, і друга «до» життєвий шлях, 
що включає в себе морально-етичне виховання особистості й інтенсивне ментальне 
тренування для розвитку вищої свідомості через розуміння культури і філософії тхеквандо. 
Отже, в самій назві закладена суть тхеквандо, а саме гармонійний розвиток людини як 
фізичний, так і духовний [5]. 

У цьому сенсі мотивація відіграє одну з найважливіших ролей у досягненні спортивного 
результату. Апріорі мотив не лише впливає на поведінку спортсмена, але й обумовлює 
кінцевий результат його діяльності. Цілеспрямованість спортивної діяльності, яка формується 
й визначається під впливом потреб, цінностей у сфері спорту, є свого роду рушійною силою 
спортсмена. Наразі врахування специфіки й особливостей тренування для юних тхеквондистів 
не лише вирішує завдання гармонійного розвитку, але й ефективно підвищує мотивацію до 
перемоги. 

При цьому тхеквандо відрізняється від інших східних єдиноборств добре розробленою 
методикою викладання, яка на сьогоднішній день може бути адаптована не лише для різних 
вікових категорій дорослих чоловіків чи жінок, але й для дітей та підлітків.  

Причина такої популярності цього виду спорту, на думку П. Давидова й Н. Бачинської, 
полягає в тому, що «корейські майстри змогли поєднати стародавні принципи і методи 
тренувань з тенденціями сучасного спорту, що зробило тхеквондо унікальною системою 
саморозвитку і фізичного виховання, а також дуже видовищним і динамічним видом спорту» 
[6]. 

Практичною базою дослідження було обрано спортивний клуб "Korol Team", який діє при 
гімназії № 179 м. Києва (Голосіївський район) [7]. Президентом спортивного клубу "Korol 
Team" є професійний тренер національного рівня Ростислав Король (чорний пояс, III дан, 
майстер спорту, призер чемпіонату Європи, п'ятикратний чемпіон України). Нами було 
проведено соціологічне дослідження, у процесі якого використано 4 різновиди анкет, у яких 
зроблено акцент на виявленні чинників мотивації до занять тхеквондо, зокрема: анкета для 
школярів, які не займаються тхеквондо; анкета для дітей та підлітків, котрі займаються в секції 
тхевондо; анкета для тренерів та анкета для батьків дітей-спортсменів, які відвідують секцію. 

У ході дослідженння встановлено, що тхеквондо є популярним видом занять серед дітей 
та підлітків. Так, 86% опитаних школярів, які не займаються тхеквондо відмічають, що їм 
подобається цей вид спорту. З причин, за яких їм подобається тхеквондо, більшість обрали 
варіанти «він розвиває силу» та «він популярний», інша частина респондентів обрали варіанти 
«він формує характер» та «багато знайомих займаються тхеквондо», і незначна частка – 16,7% 
опитуваних відповіли, що «не подобається» цей вид спорту. 

Серед причин за яких учням не подобається тхеквондо 50% респондентів зазначили, що 
цей вид спорту є травматичний, іншим він не подобається, бо вимагає терпіти біль, та 25% 
опитуваних зазначили, що в них немає причин, щоб не любити тхеквондо. 

На питання «Чи маєте Ви бажання займатися тхеквондо?» 42,9 % опитуваних відповіли 
позитивно, у 28,6% немає бажання займатися, інші – 28,6% не виключають такої можливості. 
При цьому 40 % опитаних зазначили, що в них немає вільного часу для занять та вони 
невпевнені в своїх здібностях. 20 % зазначили, що мають інші причини які є на заваді занять, а 
саме: батьки проти, не подобається тхеквондо або вони захоплені іншим видом спорту. 

Серед опитаних дітей, які займаються тхеквондо, 40% зазначили, що тренуються більше 
трьох років. При цьому більшість опи таних вважає, що гарним стимулом для занять тхеквондо 
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є підтримка батьків. На питання «Що може бути причиною припинити заняття тхеквондо?» ‒ 
66,7% спортсменів вважають, що для них немає причин перестати займатись, 33,3% 
зазначають причину – терпіння болю під час тренувань, для незначної кількості (16,7%) 
опитуваних причиною припинити займатись тхеквондо є те, що існує можливість отримати 
травму. Також 50% респондентів зазначили, що причиною, яка змушувала задуматись про 
припинення тренувань з тхеквондо є поразки на змаганнях. У ході подальших опитувань 
встановлено, що найбільшим стимулом займатися тхеквондо є бажання розвиватися швидше 
за своїх однолітків, також стимулом є дружня команда, похвала від тренера та гордість батьків. 

Під час опитування тренерів, всі опитані зазначили, що після поразки учнів на змаганнях 
потрібно проводити роз’яснювальні бесіди, 60% підбадьорюють разом із командою та 40 % 
зазначають, що потрібно проводити бесіди з батьками.  

Опрацювання результатів анкетування батьків дітей, котрі займаються в секції 
тхеквондо, виявило наступне: у 75 % батьків є досвід занять спортом; всі опитані батьки 
вважають, що заняття в секції тхеквондо сприяють гармонійному розвитку дитини; 75 % 
батьків підбадьорюють дітей та мотивують; 85% батьків надають переваги тренерам, що є 
спеціалістами у своїй сфері; 70 % батьків вказують, що причиною, щоб не віддати дитину на 
секцію тхеквондо може бути лише те, що вид спорту вимагає терпіти біль, більшість батьків 
готові долучатись до заходів, які сприяють підвищенню рівня зацікавленості до занять у дітей 
(80 %). 

Отже, аналізуючи зовнішні чинники, які найбільше спонукають дітей до занять 
тхеквондо, встановлено, що для більшості учнів визначальною є роль тренера та значний 
вплив мають друзі, які займаються цим спортом. 

Висновки. Аналіз літературних джерел та результати власних досліджень свідчать, що 
для подальших перспектив розвитку тхеквондо в Україні необхідно: 

 по-перше – вирішення проблемних питань стратегії розвитку цього виду спорту;  
 по-друге – підвищення популяризації тхеквондо серед школярів;  
 по-третє – створення необхідних умов в тренувальному процесі, метою яких є 

формування та підтримка мотивації учнів до тривалих та ефективних занять. 
Подальші дослідження плануються у здійсненні аналізу та розробці напрямків 

підвищення мотивації юнаків та дівчат України до занять тхеквондо. 
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ДІЄТОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД ЖІНОК ПОХИЛОГО ВІКУ  

ПРИ ЗАНЯТТЯХ ФІТНЕСОМ 

Світлана БАБАК 
Національний університет фізичного виховання і спорту України 

(м. Київ, Україна) 
 

Вступ. Люди літнього і старечого віку є найбільш соціально незахищеними категоріями 
населення. В умовах прогресуючого демографічного старіння суспільства України на тлі 
масштабних соціально-економічних змін необхідність соціальної підтримки людей цих 
вікових категорій набуває особливої актуальності [3].  

Аналіз літератури показав, що робота фітнес-клубів орієнтована в основному на молодих 
людей. Спеціальних програм для здоров’язбереження і стимулювання активної життєвої 
позиції літньої людини поки що замало.  

Практично не приділяється увага зміні харчового раціону і режиму у людей похилого 
віку. Зазвичай, пенсіонери втрачають рухливість у зв’язку із відсутністю роботи і продовжують 
харчуватися так, як і раніше. Часто літні люди живуть напрацьованими стереотипами щодо 
харчування, мало обізнані у віковій дієтології, не враховують вікові зміни в організмі. 
Сповільнений обмін речовин провокує збільшення жирового компоненту тіла, а зменшення 
рухливості – швидку атрофію м’язів, заміщення м’язової тканини на жирову. Такі фізичні зміни 
часто лежать в основі хвороб, депресивних станів, втраті сенсу життя [5].  

Мета дослідження – забезпечити дієтологічний супровід осіб похилого віку, які 
виконують програму з фітнесу. 

Методи дослідження: аналіз наукової літератури та науково-методичних джерел, 
психолого-педагогічні методи – лекції, бесіди, опитування і спостереження, антропометричні 
методи, фізіологічні методи (вимірювання частоти серцевих скорочень і артеріального тиску), 
статистичні методи. 

Дослідження проводились у фітнес-клубі м. Києва впродовж року, в ньому брали участь 
10 осіб жіночої статі віком від 64-70 років На початку було проведено опитування щодо 
готовності занять фітнесом, а також проаналізовані їхні раціони та режими харчування. Усі 
особи перед дослідженням пройшли медичний контроль і на початок занять мали дозвіл на 
заняття легкими фізичними вправами. 

З жінками проводили заняття фітнесом і давали дієтологічні консультації та 
рекомендації. Перед цим були прочитані відповідні лекції.  

Впродовж періоду занять не рекомендували займатися фітнесом особам з будь-яким 
захворюванням в період загострення; при  гіпертонічній хворобі з частими кризами і т.ін.  

Порівнювали отримані дані з даними групи жінок похилого віку (9 осіб), які не займалися 
фізичними вправами і не отримували консультацій щодо раціонального харчування. 

Результати дослідження та їх обговорення.  
З групою осіб похилого віку проводились заняття фітнесом – 2 рази на тиждень. 

Тривалість заняття – 50 хв. 
Фізичне навантаження для старших людей повинно бути помірним.  
Комплекс вправ повністю виключав можливість травмування. Запропоновані вправи 

були спрямовані на підвищення загальної витривалості, координації та гнучкості,  певною 
мірою – на силу, і практично відсутні були вправи на швидкість [1].  

Заняття розпочинались дихальними вправами. Між різними вправами практикували 
паузу.  
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Комплекс вправ охоплював м’язи всього тіла. Фізичні вправи виконувались у напрямку – 
згори донизу (від шиї і до стоп). Вправи виконувались таким чином, щоб не виникали больові 
відчуття. 

Тривалість занять вправами аеробного характеру залежить від їх інтенсивності (за 
показниками пульсу). Тому на початку занять і після виконання вправ вимірювали частоту 
серцевих скорочень. Особливо у перші місяці занять.  Проводились ранішні заняття і заняття у 
другій половині дня. Часто заняття проводились під музику, що полегшувало виконання вправ 
та поліпшувало настрій. 

Згідно даних наукової літератури при складанні харчового раціону потрібно враховувати, 
що хімічний склад та фізико-хімічні властивості харчових речовин необхідно адаптувати до 
фізіологічних особливостей організму людей в залежності від віку. Опитування показали, що 
досліджувані нами люди мали порушення в харчуванні і вони були погано поінформовані 
щодо цього питання. Одні з них – переїдали, інші – нераціонально харчувалися, неправильно 
розподіляли їжу впродовж дня, надавали перевагу картоплі, млинцям, пиріжкам, смаженим  
котлетам і т. ін., любили споживати печиво, цукерки, варення. 

В раціоні недостатньо були представлені страви з риби, м’який сир, фрукти, овочі. 
Важливим елементом раціонального харчування для літніх людей є дотримання режиму 

прийому їжі. Найбільш раціональним є чотириразове харчування [4]. Тому ми рекомендували 
такий режим харчування: 

- перший сніданок – 25 % загальної добової калорійності,  
- другий сніданок – 15 %,  
- обід – 35 %, 
- вечеря – 25 %.  
Останній прийом їжі не слід приймати пізніше, ніж за дві години перед сном. Декільком 

з досліджуваних людей рекомендували 5-разовий прийом їжі. Розвантажувальні дні 
проводили під контролем сімейного лікаря. 

Були розроблені добові раціони харчування для жінок, з якими ми працювали. 
З віком загальна кількість води організму фізіологічно зменшується і у літніх людей 

збільшується ризик дегідратації. Вони можуть не відчувати спраги при дефіциті рідини в 
організмі. Найбільше ця проблема стосується жінок старшого віку [2, 4].  

Ми радили жінкам споживати 1700-2500 мл води на добу, яка повинна надходити з 
різних джерел: напоїв та їжі. 

За рік роботи з людьми ми виявили значне зменшення ваги тіла: на початок роботи з 
жінками вага в середньому складала – 84 ± 5 кг при середньому зрості – 164 ± 6 см. Через рік 
маса тіла становила в середньому у групі – 72 ± 4,5 кг. 

Цікавим є той факт, що довжина тіла зросла і стала відповідати значенню – 166 ± 3 см. Це 
можна пояснити тим, що в результаті фізичних занять зміцнились м’язи, зріс їхній тонус. 
Зокрема, це  стосується м’язу-випрямляча хребта. В результаті – спина стала більш рівною, 
зменшився грудний кіфоз. Крім того, в результаті раціонального, здорового харчування, 
зменшилась жирова тканина, особливо в області живота, що також покращило поставу, і 
сприяло випрямленню тулуба.  

Інші антропометричні параметри, відповідно також зменшились. Ми не ставили за мету 
навантажувати літніх людей постійними вимірюваннями обхватних розмірів: обхвату грудної 
клітки, талії, стегон, плеча, передпліччя, гомілки. По-перше, це займає час, а по-друге, в такому 
віці втомлює і дратує. Тому такі дослідження проводили лише з тими особами, які були в 
цьому зацікавлені. 

Четверо осіб в кінці нашої роботи показали свої записи. Вони свідчили про зменшення 
показників вищевказаних параметрів. Частота серцевих скорочень за рік зменшилась в 
середньому з 94 ± 10 уд/хв. до 80 ± 5 уд/хв. Значно покращились показники артеріального 
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тиску: з 170/120 мм рт. до 145/90 мм рт.ст.  
Опитування людей, з якими проводилась робота по поліпшенню стану здоров’я, 

показали, що загальний психологічний, а особливо, емоційний стани покращились. Зміцнився 
сон. В денний час з’явилась бадьорість, легкість, сила та впевненість, збільшилась загальна 
рухливість. З’явилась мотивація загалом до життя, підвищилась самооцінка, покращились 
комунікативні властивості, порозуміння в родинному колі. 

Люди активно пропагували свій новий спосіб життя, в результаті група розширилась і ми 
сформували дві підгрупи, які займаються фітнесом і отримують консультації щодо раціону 
харчування.  

Висновки.  
Похилий вік людини вимагає уважного ставлення до свого здоров’я. Підтримання 

здоров’я та сповільнення процесів старіння можливе, зокрема, засобами фізичної культури та 
здорового харчування. 

Поліпшення стану здоров’я у літніх людей залежить не тільки від фізичного 
навантаження. Фізичні вправи прискорюють обмін речовин, який має тенденцію з віком до 
сповільнення. Досить важливим є усвідомлення особами похилого віку основ вікової 
дієтології. В похилому віці необхідно міняти свій раціон, базуючись на правилах здорового 
харчування. Щоб організм літньої людини отримував всі необхідні поживні речовини і 
повністю їх засвоював, потрібно знати основні правила здорового харчування і принципи 
правильного харчування. 

Нами вивчено теоретичні підходи до складання раціону харчування для літніх людей. Ми 
проводили бесіди, складали раціон харчування і пропонували його до практичного 
застосування. Люди, з якими ми працювали володіли досить обмеженою інформацією щодо 
своїх вікових змін, щодо фітнесу та вікового харчування. 

В комплексі – фізичні вправи та здорове харчування впродовж 12 місяців роботи із 
особами похилого віку дали позитивні результати. Ці результати мали свій прояв, в першу 
чергу, у поінформованості, у загальному стані організму, у суб’єктивному відчутті. Параметри, 
які вимірювались свідчили про покращення стану здоров’я. Окрім того за період роботи з 
даними особами, виконання вправ вдосконалилось, збільшилась тривалість заняття, зросла 
складність виконуваних вправ. Люди свідчили про зменшення хворобливих станів і звернень 
з цього приводу до лікарів. Після реалізації запропонованої нами методики у літніх людей 
підвищилась мотивація до здорового способу життя, виріс рівень самооцінки, зменшилися 
прояви тривожності, зникли ознаки депресії і ворожості. Отже, запропоновані заходи можуть 
бути рекомендованими людям похилого віку для зміцнення здоров’я, сповільнення процесів 
старіння, соціальної адаптації та активації життєвої позиції.  
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ В ГАЛУЗІ СОМАТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Юрій ВОЛОЩЕНКО 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Вступ. Вивчення нової для України галузі знань – соматичного виховання – потребує 
детального аналізу сучасних наукових методів дослідження. В доступній спеціальній науково-
методичній літературі представлені різні підходи, що стосуються вирішення окремих 
локальних питань. Наприклад, автори використовують інструментальні засоби, а саме The 
Xsensor-Measurement-System [2] і Pressure biofeedback device (PBU) [4]; актуальні рухові 
показники вимірюють відповідними випробуваннями: functional-reach test, sitting-and-
standing test [5]. Крім інструментальних засобів та рухових тестів, вчені використовують велику 
кількість опитувальників і шкал: World Health Organisation Quality of Life Scale (WHOQOL-BREF), 
Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness Questionnaire (MAIA) [1, 3],  KEKS [2], 
Numeric Rating Scale (NRS) [4]; загальний рівень сприйняття болю досліджують за допомогою 
McGill Pain Questionnaire (MPQ), а інтенсивність болю, здатність піднімати щось, ходити, сидіти 
вивчають за допомогою Oswestry low back pain disability questionnaire [1]. Аназізуючи 
вищенаведене, стає очевидним, що тільки своєчасно зроблений вибір адекватних методів 
дослідження допоможе науковцю вирішити поставлені задачі і досягти мети. 

Мета дослідження – вивчити методи дослідження, які використовуються у сфері 
соматичного виховання. 

Методи дослідження: аналіз і синтез спеціальної науково-методичної літератури та 
мережі інтернет. 

Результати дослідження та їх обговорення. В статті розглянуто методи дослідження, 
представлені в роботах фахівців галузі, опублікованих за останні роки, де в якості засобу 
впливу застосовувався метод Фельденкрайза (FM). В залежності від спрямування наукового 
пошуку авторами використаний широкий спектр інструментальних засобів вимірювання, 
рухових тестів, опитувальників і шкал. Так, Lavinia Teixeira-Machado et al. вивчили ефекти 
впливу FM на хворобу Паркінсона і, крім FM, застосували відповідні шкали: Unified Parkinson’s 
Disease Rate Scale (UPDRS – session III), mini-mental state evaluation (MMSE), Hoehn and Yahr scale 

та рухові тести  figure-of-eight walk test, timed-up-and-go test, rollover task, 360 degrees turn-in-
place, functional-reach test, sitting-and-standing test, Berg balance scale (BBS), and hip-flexion 
strength [5].  

Matthias Brummer et al. вивчили ефекти впливу FM на поверхню контакту тіла з підлогою 
у положенні лежачи на спині і додатково використали наступні методи дослідження: шкалу 
KEKS (для вимірювання суб'єктивних відчуттів поточного сприйняття тіла) і The Xsensor-
Measurement-System (систему картографування тиску) [2]. Інші науковці, Vikram Mohan et al. 
вивчили ефекти FM на поліпшення дихальних характеристик при неспецифічних болях у 
попереку і використали Respiratory Muscle Strength, MVV, TFBS, Numeric Rating Scale (NRS), 
CTM, і Pressure biofeedback device (PBU) [4].  

Автори, Madeleine Edgar et al. протягом 12 тижнів вивчали ефекти впливу FM, а саме 
Awareness Through Movement (ATM), на функціональні здібності, якість життя і кінезіофобію, 
використовуючи разом з FM The Patient Specific Function Scale (PSFS), World Health Organisation 
Quality of Life Scale (WHOQOL-BREF), Tampa Kinesiophobia Scale [3]. Hanieh Ahmadi et al. 
порівняли ефекти впливу FM і вправ із обов'язковим залученням м'язів-стабілізаторів (core 
stability exercises) при лікуванні хронічного болю в попереку, використавши в комплексі з 
наступними методами дослідження: World Health Organization’s quality of life instrument short 
form (WHOQOL-BREF questionna ire), McGill Pain Questionnaire (MPQ), Oswestry Disability 
Questionnaire and Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness Questionnaire (MAIA) 
[1]. Останні майже відтворили дослідження Teresa Paolucci  et al. (2017), використавши 
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візуальну аналогову шкалу (VAS), McGill Pain Questionnaire (MPQ) та Multidimensional 
Assessment of Interoceptive Awareness Questionnaire (MAIA). Отже, знані вчені галузі разом зі 
специфічними методами, пов'язаними із вузькою тематикою дослідження, також 
використовують наукові методи, які підходять "для широкого загалу". 

В останніх публікаціях в якості опитувальників частіше використовуються World Health 
Organisation Quality of Life Scale (WHOQOL-BREF questionnaire) і Multidimensional Assessment of 
Interoceptive Awareness Questionnaire (MAIA). World Health Organisation Quality of Life Scale 

зараз має 2 версії  WHOQOL-100 і WHOQOL-BREF. WHOQOL-100 оцінює уявлення людей про 
своє життєве становище в контексті культури та систем цінностей, в яких вони живуть, а також 
уявлення щодо їх цілей, очікувань, стандартів та проблем. Протягом декількох років 
опитувальник WHOQOL-100 спільно розроблявся 15 culturally diverse centres (які були залучені 
до імплементації доменів якості життя, написання та відбору питань, виведення шкали 
відповідей та пілотного тестування) і дотепер випробуваний у 37 field centres (щоб 
гарантувати, що співпраця була справді міжнародною). Оцінка складається із 100 пунктів і 
зараз існує в безпосередньо порівнюваних формах у 29 мовних версіях. Це дає багатовимірний 
профіль балів між доменами та субдоменами (гранями) якості життя. Коротка версія 
(WHOQOL-BREF) містить 26 пунктів і оцінює якість життя у чотирьох основних сферах, 
пов'язаних зі здоров'ям, включаючи домен фізичного здоров'я, психологічний домен, домен 
соціальних відносин та екологічний домен. Це також забезпечує загальну якість життя та 
загальну оцінку стану здоров'я одночасно [1]. 

The Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness Questionnaire (MAIA) – це 
багатовимірний самозвітний опитувальник із 32 пунктів, який оцінює ключові аспекти 
взаємодії розуму і тіла. Він складається із 8 шкал, які вимірюють різні способи уваги до тілесних 
відчуттів. Шкали (кожна з яких містить від 3 до 7 пунктів) визначені авторами як "Помічаю" 
(Noticing, N), "Не відволікаюсь" (Not Distracting, ND), "Не турбуюсь" (Not Worrying, NW), 
"Регулюю увагу" (Attention Regulation, AR), "Емоційно усвідомлюю" (Emotional Awareness, EA), 
"Саморегулююсь" (Self-Regulation, SR), "Слухаю тіло" (Body Listening, BL), та "Довіряю" (Trusting, 
T). Кожен пункт оцінюється від 0 (ніколи) до 5 (завжди); для всіх шкал (включаючи "Не 
відволікаюсь" і "Не турбуюсь") найвищий бал (=5) вказує на найвищий рівень обізнаності, і 
кожна шкала оцінюється окремо. MAIA затверджено англійською, іспанською, німецькою та 
перекладено багатьма мовами. Українського перекладу допоки не існує. У 2018 році вийшла 
новітня версія опитувальника (MAIA-2), яка складається із 37 пунктів. 

Висновки. Вивчено сучасні методи дослідження, які існують у сфері соматичного 
виховання. В залежності від спрямування, видатні вчені галузі, крім вузькоспеціалізованих, 
використовують і "широкоформатні". Наприклад, World Health Organisation Quality of Life Scale 
(WHOQOL) і Multidimensional Assessment of Interoceptive Awareness Questionnaire (MAIA). В 
подальших дослідженнях планується переклад і валідація в Україні версій WHOQOL і  MAIA. 

Література: 
1. Ahmadi H, Adib H, Selk-Ghaffari M, Shafizad M, Moradi S, Madani Z, Mahmoodi A. Comparison of 

the effects of the Feldenkrais method versus core stability exercise in the management of chronic 
low back pain: a randomised control trial. Clinical Rehabilitation, 2020;34(12):1449-1457. 

2. Brummer M, Walach H, Schmidt S. Feldenkrais ‘functional integration’increases body contact 
surface in the supine position: A randomized-controlled experimental study. Frontiers in 
psychology, 2018;9:2023. 

3. Edgar M, Anderson G, Tuttle N. Effects of a 12-week series of Feldenkrais® Awareness Through 
Movement® classes on function al ability, quality of life, and kinesiophobia on retirement age 
adults. Feldenkrais Research Journal, 2016. 

4. Mohan V, Paungmali A, Sitilertpisan P, Joseph L, Ramlan A, Ramlan S. A. Improved respiratory 
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ОСОБЛИВОСТІ СОМАТИЧНОГО НАВЧАННЯ ЛЮДЕЙ РІЗНОГО ВІКУ 

Олександра КАЮН 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Вступ. Протягом усього життя людина постійно піддається впливу стресу, фізичних травм 
та веде малоактивний спосіб життя. Це в свою чергу викликає м’язові рефлекси та формує 
невірні рухові стереотипи. З часом та віком це погіршує роботу опорно- рухового апарату [2]. 
Соматичне навчання має широкий спектр дії та розкриває людський потенціал, адже в основі 
лежить навчання руху і як цей рух використовувати для покращення психофізіологічного 
здоров’я [3]. 

Мета дослідження – визначення особливостей соматичного навчання та його впливу на 
фізіологічний стан людей зрілого та літнього віку. 

Методи дослідження. Аналіз спеціальної науково-методичної літератури; 
ретроспективний аналіз практичних досліджень. 

Результати дослідження та їх обговорення.  
Термін «somatics» або «соматичне навчання», включає в себе різні методи, та може бути 

охарактеризоване як соматичний підхід у роботі з тілом. До таких соматичних методів 
відносяться: Метод Фельденкрайза та Томаса Ханни. Одним з головних особливостей цих 
методів є підвищення усвідомлення свого тіла учнем за рахунок концентрація на русі. Обидва 
методи були названі на честь засновників, Моше Фельденкрайза та Томаса Ханни [1]. 

Метод Фельденкрайза виник раніше (Томас Ханна був учнем Фельденкрайза), є більш 
популярним, загалом в Європі, і має більшу кількість наукових досліджень щодо ефективності, 
ніж метод Томаса Ханни [2]. 

Під процесом усвідомлення тіла, мається на увазі загострення уваги на внутрішніх 
відчуттях. Усвідомлення тіла являє собою суб’єктивний аспект пропріоцепції ( отримання 
інформації щодо розтягнення, скорочення м’язів, положення тіла у просторі та різних частин 
відносно один одного) та інтероцепції (отримання центральною нервовою системою 
подразнень від чутливих закінчень із внутрішнього середовища організму), яке може бути 
змінним за допомогою ментальних процесів, таких як інтерпретація, оцінка, спогади, 
переконання та включення уваги [1]. 

M. Phuphanich, J. Droessler, L. Altman [1] зауважують, що під час заняття учень має давати 
оцінку рухам та положенням тіла, та надавати перевагу більш легким рухам, а не 
напружуючим та тим, що викликають біль, тобто не механічно виконувати рух. 

Соматичне навчання здійснюється за допомогою двох способів викладання: 
індивідуального та групового. Індивідуальне заняття в методі Фельденкрайза називається 
“функціональна інтеграція”, у методі Томаса Ханни – “клінічне соматичне навчання”. Обидва 
заняття передбачають виконання руху учнем через рух практика, якій він створює за 
допомогою рук.  Під час проведення групових занять, які ще називаються “пізнання через рух” 
практик використовує тільки вербальні команди, за допомогою яких учень виконує рух. 
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Обидва способи викладання базуються на виконанні руху з наміром змінити звичайний 
паттерн руху. А також використовують однакові принципи дослідження сприйняття руху, якій 
виконується активно чи пасивно [2, 3]. 

Метою рухів є відпрацювання нелінійного процесу відчуття різниці між двома та 
більшими варіантами виконання заявленої рухової задачі та визначення того, що може 
здаватися більш легким у виконанні, виконання з меншими зусиллями [3]. 

Вітчизняні вчені І. Івасюк, І. Поташнюк [2] використовували соматичне навчання за 
методом Томаса Ханни під час свого дослідження щодо комплексної реабілітації хворих при 
остеохондрозі хребта та довели його ефективність. В дослідженні брали участь 16 людей, 
віком від 32-67 років. Добровольці мали діагноз: остеохондроз поперекового та грудного 
відділу, больовий та м’язо-тонічний синдром. Контроль самопочуття здійснювався методом 
анкетування. Питання були пов’язані з частотою виникнення больового синдрому та величини 
болю. Стан пацієнтів, які займалися за методом Томаса Ханни, покращився на 26,2%, 
порівняно з основною групою, яка отримувала стандартне лікування, стан покращився на 
8,7%. Окрім покращення фізичного стану, було відмічено покращення психоемоційного стану, 
що є сталими ознаками більш продуктивної роботи центральної нервової системи [2]. 

Зарубіжні вчені K.Connors, M. Galea, C.Said [4] вивчали влив соматичного навчання за 
методом Фельденкрайза на рівновагу та рухливість у людей літнього віку. Основна група 
складалась з 26 людей, середній вік яких був 75 років. Вони виконували серію занять за 
методом Фельденкрайза два рази на тиждень протягом 10 тижнів. Контрольна група 
складалась з 37 добровольців, середній вік яких складав 76,5 років. В порівнянні з 
контрольною групою, основна група покращила свої показники з впевненості в балансі з 
конретних видів діяльності, з швидкості ходьби та покращила свій час проходження тесту “4 
шагів”. Вчені зробили висновки, що заняття за методом Фельденкрайзу покращують рівновагу 
та рухливість у людей похилого віку. 

Вчені з Німеччини M. Brummer, H. Walach, S.Schmidt (2018), вивчаючи соматичне 
навчання зв методом Фельденкрайза, звертають увагу, що метод має здатність розслабляти 
м’язи. Під час заняття та після виконання соматичних рухів площа контакту тіла з підлогою 
збільшується. В своєму дослідженні вчені вперше вирішили це перевірити. Тридцять учасників 
брали участь у експерименті. Вони отримали маніпуляції з тілом з обох сторін. Площа контакту 
тіла з позвехньою була задокументована за допомогою пристрою Xsensor-Measurement-
System. Суб’єктивні відчуття оцінювались за методом самооцінки. За результатами 
дослідження суб’єктивні відчуття підтвердили фізичні виміри. Результати вперше 
демонструють, що соматичні рухи за методом Фельденкрайза зменшують тонус м’язів, що 
призводить до більш тісного контакту тіла з поверхнею.  

Висновок: на основі узагальнення представлених матеріалів досліджень з’ясовано, що 
застосування соматичного навчання за методом Фельденкрайза та Томаса Ханни мають 
істотний позитивний вплив на фізіологічний стан. Більшість досліджень за цими методами 
проводилась на людях літнього віку. Є актуальним та перспективним продовження 
дослідження з різними групам населення. 
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комплексної реабіліта ційної програми при остеохондрозі хребта. Реабілітаційні та 
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РІВЕНЬ ОСОБИСТІСНОЇ ЗРІЛОСТІ ЛЮДИНИ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК ІЗ 
ІНТЕГРАЛЬНИМИ ВИСНОВКАМИ ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН  

КАРДІО-РЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ 

Валентин САВЧЕНКО, Галина ХАРЧЕНКО, Ольга БУРЯК, Ірина ОМЕРІ,  
Євгенія НЕВЕДОМСЬКА, Олеся ТИМЧИК, Світлана ЯЦЕНКО  

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Вступ. В останні три десятиліття спостерігається сплеск досліджень про духовність та 
здоров'я. На цей час наведені дані про можливий зв’язок багатьох аспектів духовності / 
релігійності з різноманітними показниками функціонування людини. Існуючі дослідження 
показали позитивний вплив духовності, релігійності та віри в надприродні сили на 
профілактику та перебіг серцево-судинних захворювань за цілою низкою показників і 
параметрів.  

Мета дослідження ‒ визначити рівень особистісної зрілості обстежених осіб та 
встановити його зв’язок із інтегральними висновками про функціональний стан кардіо-
респіраторної системи.  

Матеріал і методи. Дослідження проведено серед пацієнтів із хронічними хворобами та 
наслідками травм, що потребували медичної реабілітації в стаціонарі, а також серед студентів 
гуманітарного університету, які за лікарськими висновками були здоровими людьми. Усього 

відібрано та обстежено 560 осіб, з них чоловіків  301 (53.75%), жінок  269 (46.25%) осіб. 
Середній вік обстежених становив (M±S) 35.00±17.75 років. Усього 337 (60.18%) пацієнтів, 223 
(39.82%) здорові особи (студента). 

Антропометричними методами вимірювали зріст і масу тіла. Функціональний стан 
кардіо-респіраторної системи оцінювали за інтегральними функціональними показниками, які 
обчислювалися на основі антропометричних і рутинних показників, що характеризували 
функцію органів кровообігу та дихання. Оцінка функції органів кровообігу та дихання 
обстежених проводилася за наступними показниками: частота серцевих скорочень у спокої, 
частота дихальних рухів у спокої, артеріальний тиск систолічний та діастолічний, життєва 
ємкість легень, яка вимірювалась сухим портативним спірометром, тривалість затримки 
дихання після глибокого вдиху, тривалість затримки дихання після глибокого видиху.  

Застосовуючи результати вказаних вимірювань обчислювали інтегральні функціональні 
показники, як-от адаптаційний потенціал системи кровообігу (АПСК) за А.П. Берсеневою [1], 
рівень фізичного стану (РФС) за О.А. Пироговою [4], життєвий індекс (ЖІ) [5], індекс Скібінські 
(ІС) [2], індексом Хільдебранта [3]. За величиною АПСК давали наступні висновки: задовільний 
адаптаційний потенціал, напруження механізмів адаптації, незадовільний адаптаційний 
потенціал і зрив механізмів адаптації. РФС оцінювався з урахуванням статі обстежених і зі 
застосуванням наступних градацій: низький, нижче середнього, середній, вище середнього, 
високий. За величин ою ЖІ та з урахуванням статі обстежених давався висновок про ступінь 
відповідності функції дихання щодо маси тіла: повна відповідність, незначна невідповідність і 
значна невідповідність. За величиною ІС давався висновок про спряженість роботи органів 
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дихання та кровообігу за такою шкалою: погана, незадовільна, задовільна, добра та відмінна 
спряженість роботи органів дихання і кровообігу. За індексом Хільдебранта судили про 
узгодженість роботи органів дихання та кровообігу: узгоджена робота, незначна 
неузгодженість і значна неузгодженість. 

Рівень особистісної зрілості встановлювали за Хосе Стивенсом (Jose Stevens) (2019). 
Застосували його тест в російськомовній та україномовній версіях [6]. Тест дозволяє 
встановити рівень зрілості особистості, зокрема рівень зрілості свідомості та самосвідомості, 
які можна вважати складниками духовності людини. Тест передбачає надання відповідей на 
75 питань опитувальника. Питання групувались по п’ятьох шкалах (в одній шкалі 15 питань), 
кожна з яких відповідала одному із рівнів особистісної зрілості людини: «немовля», «малюк», 
«дитина», «підліток/юнак» і «дорослий». Рівнем особистісної зрілості вважався той, за яким 
було набрано найбільшу кількість балів (позитивній відповіді на питання присвоювався 1 бал). 
Рівень вважався сформованим, коли за його шкалою було набрано 10 і більше балів. Якщо 
жоден із рівнів не набирав такої кількості балів, то особистісна зрілість вважалася 
недиференційованою. Нами у випадках одночасного формування декількох рівнів 
особистісної зрілості (однакові суми балів за декількома шкалами) давався висновок про їх 
комбінацію. За своєю суттю рівні особистісної зрілості відповідали і нами вважалися за рівні 
духовної зрілості. 

Зв'язок між досліджуваними показниками встановлювали шляхом побудови таблиць 
спряженості (кросстабуляції) обчисленням критерію відповідності хі-квадрат Пірсона з 
поправкою Йетса.  

Результати дослідження та їх обговорення.  
За Хосе Стивенсом «дорослий» рівень особистісної зрілості встановлено у 25.7% 

(144/560), «підліток/юнак» – у 21.45 (120/560), «дитина» – у 10.2% (57/560), «малюк» – у 6.1% 
(34/560) та «немовля» – у 3.2% (18/560) обстежених, а третина обстежених осіб – 33.4% 
(187/560) – мали різні комбінації або недиференційовані рівні особистісної зрілості. 

Щоб використати для подальшого аналізу комбіновані висновки про особистісну зрілість 
не в одній сукупності, а за суттю відображення ними предмета дослідження, а також 
враховуючи малу кількість декількох висновків про особистісну зрілість («немовля», 
«малюк»), ми об’єднали споріднених за суттю рівні та створили нові висновки про особистісну 
зрілість: недиференційований рівень, низький рівень («немовля» + «малюк»), 
середньонизький рівень («дитина» + комбінація «дитина» і «підліток/юнак»), 
середньовисокий рівень («підліток/юнак» + комбінація «підліток/юнак» і «дорослий»), 
високий рівень («дорослий»),  та різнокомбінований рівень (одночасна комбінація низьких і 
високих рівнів зрілості). Розподіл нових рівнів особистісної зрілості подано на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Розп оділ рівнів особистісної зрілості серед обстежених 

за авторами статті (n, %) 
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В цілому можна зауважити, що сформовані високі рівні особистісної зрілості 
(«підліток/юнак» + «дорослий» + комбінація «підліток/юнак» і «дорослий») становили 
половину обстежених – 53.39% (299/560), а низькі рівні («немовля» + «малюк» + «дитина» + 
комбінація «дитина» й «підліток/юнак»), включаючи і недиференційований, – третину 
обстежених: 35.54% (199/560).  

Дослідження зв’язку особистісної зрілості обстежених з функціональним станом їхньої 
кардіо-респіраторної системи виявило наступні закономірності: 

- більша кількість недиференційованого та низького рівнів особистісної зрілості 
виявлялася за умови незадовільного адаптаційного потенціалу та його зриві, а 
середньовисокий рівень особистісної зрілості частіше реєструвалися за умови 
задовільного адаптаційного потенціалу; 

- середньовисокий та високий рівні особистісної зрілості найчастіше визначався за умови 
високого рівня фізичного стану, а недиференційований та низький рівні особистісної 
зрілості – за умови нижче середнього та низького рівнів фізичного стану за О.А. 
Пироговою;  

- низький рівень особистісної зрілості частіше реєструвався за умови значної 
невідповідності, а високий її рівень – за умови повної відповідності функції дихання щодо 
маси тіла за життєвим індексом;  

- низький рівень особистісної зрілості значно частіше реєструвався за умови поганої та 
незадовільної спряженості роботи органів дихання та кровообігу за індексом Скібінські, 
чого не відмічалося за умови задовільної, доброї та відмінної спряженості; 

- не виявлено зв’язку особистісної зрілості з узгодженістю роботи органів дихання та 
кровообігу за індексом Хільдебранта. 
Результати нашого дослідження доповнюють висновки інших авторів, які стверджують 

про наявність зв’язку духовності / релігійності з перебігом і наслідками серцево-судинних 
захворювань, факторами, що їх визивають. 

Висновки. 
 Серед обстежених осіб високі рівні особистісної зрілості / духовності виявлені в 53.39% 

(299/560), а низькі рівні, включаючи недиференційований, – в 35.54% (199/560) 
випадках. 

 Встановлено зв’язок рівня особистісної зрілості / духовності людини з функціональним 
станом кардіо-респіраторної системи, що виявилося у переважанні її високого рівня за 
умови задовільного адаптаційного потенціалу системи кровообігу за А.П. Берсеневою, 
високого рівня фізичного стану за О.А. Пироговою, повної відповідності функції дихання 
щодо маси тіла за життєвим індексом, більш високого рівня спряженості роботи органів 
дихання та кровообігу за індексом Скібінські. Особам із низьким і недиференційованим 
рівнями особистісної зрілості / духовності притаманний гірший функціональний стан 
кардіо-респіраторної системи, ніж особам із високими рівнями. 

Література: 
1. Баевский РМ, Берсенева АП. Оценка адаптационных возможностей организма и риск 

развития заболеваний. Москва: Медицина; 1997. 240 с. 
2. Бойчук Т, Голубєва М, Левандовський О, Войчишин Л. Основи діагностичних досліджень у 

фізичній реабілітації: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Л. : 
ЗУКЦ; 2010.  240 с. 

3. Вейн АМ, редактор. Вегетативные расстройства: клиника, лечение, диагностика: 
руководство для врачей. Москва: Медицинское информационное агентство; 2003. 752 с. 

4. Пирогова ЕА. Совершенствование физического состояния человека. К.: Здоров’я; 1989. 164 с. 
5. Солодков АС, Сологуб ЕБ. Физи ология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, МОТИВАЦІЯ ХВОРИХ З ПОРУШЕННЯМ МОТОРИКИ,  
ВІДНОВЛЕННЯ ФІЗИЧНОЇ АТИВНОСТІ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ (А),  

РОЗЛАДАМИ СПЕКТРУ АУТИЗМУ (РСА),  
ДИТЯЧИМ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ (ДЦП) 

Вагіф РАХМАНОВ, Васіф РАХМАНОВ 

НДІ «Дитячої та сімейної психіатрії, психотерапії, психології, медичної  
та психосоціальної реабілітації» (м. Дніпро, Україна) 

Вступ. Незважаючи на численні і багаторічні наукові дослідження, що проводяться у всіх 
країнах світу, проблема медичної та соціальної реабілітації хворих з аутизмом (А) і розладами 
спектру аутизму (РСА) залишається невирішеною. 

За даними різних авторів, дитячий аутизм (ДА) зустрічається від 2-4 до 6-15 випадків на 
10000 населення. У 2/3 дітей з раннім дитячим аутизмом (РДА) діагностується розумова 
відсталість. У той же час, 1 з 10 дітей з розумовою відсталістю страждає на аутизм. У випадках 
об'єднання аутизму з розумовою відсталістю, ця цифра може зрости до 20 випадків на 10000 
населення [1,12]. 

У різних країнах світу загальна кількість дітей з А і РСА, які діагностуються клініко-
психологічними, експерементально-психологічними, соціально-психологічними та іншими 
методами досліджень, коливається від 26 до 54 і вище на 10000 дитячого населення [2,3,4]. 

Останні показники поширеності захворювань (54 і вище на 10000 дитячого населення) 
відрізняються від раніше отриманих даних тим, що аутистичні розлади розглядаються з 
включенням атипових форм аутизму [5,6]. 

Особливу увагу потрібно звертати на виявлення вербальних і невербальних комунікацій, 
характер поведінки і особистісні особливості у вузькому сімейному колі (мікросередовище), і 
в громадських місцях (макросередовище) і ін. 

Мета дослідження. З урахуванням викладеного вище спільною метою роботи було 
довести значення своєчасної діагностики та присутності своєчасних адекватних лікувально-
реабілітаційних заходів для  подальшого сенсомоторного, психомоторного, психомовного 
розвитку. Неадекватне і пізніше лікування негативно позначається на нормальному розвитку 
когнітивних процесів, комунікативних здібностей, особистості і т.п., що нерідко прирікає 
дитину на соціальну дезадаптацію, дезінтеграцію, створює безліч проблем для сім'ї хворого, і 
ставить перед фахівцями завдання пошуку нових немедикаментозних способів реабілітації 
хворих . 

При підготовці роботи, на практиці, з метою диференціальної діагностики та проведення 
адекватних лікувально-реабілітаційних заходів, особливо зверталася увага на 
психопатологічні та патопсихологічні синдроми і симптоми у обстежуваних дітей. 

Методи дослідження. Були застосовані спеціальні соціально-психологічні, клініко-
психологічні, експериментально-психологічні, педагогічно - психологічні методи, психіатричні 
дослідження анамнезу та сімейного стану хворих, в т.ч. електрофізіологічні дослідження. 

З лікувальною метою були застосовані спеціальні психофізіологічні  і психофізичні 
методи. 
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Результати дослідження та їх обговорення. У хворих з А і РСА суб'єктивний анамнез, 
безпосередньо через них одних, мало інформативний. Основним джерелом інформації 
повинні бути батьки та інші родичі, а також вивчення всієї родини. Це дозволяє фахівцеві 
ознайомитися з психологічними взаємовідносинами в сім'ї, в т.ч. кожного члена сім'ї і хворої 
дитини. Необхідно виробити додаткову систему «партнерських відносин» для досягнення 
загальних реабілітаційних програм: бачення дитиною і батьками даних проблем, їх 
актуальність для сім'ї, наявність або відсутність альтернативи в корекції сімейних відносин. 

На основі проведених обстежень у 265 дітей з аутизмом і РСА були виявлені 
психопатологічні та патопсихологічні симптоми і синдроми. 

Психопатологічні (патопсихологічні) синдроми, часто зустрічаються в практиці: 
астенічний синдром (у структурі органічної резидуальної патології ЦНС), афективний синдром, 
адиктивний синдром, депресивний синдром, маніакальний синдром, обсесивний синдром 
(стан нав'язливості), дереалізація, деперсоналізація синдрому, сенестопатичний синдром, 
іпохондричний синдром, істеричний синдром; псевдодеменція, синдром надцінних ідей, 
паранойяльний синдром, галлюцинаторний синдром, психічні автоматизми, галюцинаторно-

параноїдний синдром (КандинськогоКлерамбо), сенестопатичні (сенсорні) автоматизми, 
кінестетичні (моторні) автоматизми, парафренний синдром, кататонічний синдром, 
оглушення, онейроидне (сновидіння) затьмарення свідомості, сутінкове потьмарення 
свідомості, судомні синдроми, зміна особистості тощо. 

Одним з провідних симптомів у дітей було порушення психомоторики. До звернення до 
нас за медичною допомогою для лікування дітей застосовувалися різні методи терапії. 
Зокрема, медикаментозна терапія, безглютеінова і безказеінова дієта, електропроцедури та 
ін. Після отриманої терапії особливо відчутних результатів не було. У восьми дітей були 
виявлені негативні наслідки прийому медикаментів. Зокрема, порушення обмінних процесів, 
алергічні реакції та ін. 

Основні принципи психофізичної, психофізіологічної реабілітації: 
1) психотерапевтична релаксація, у тому числі з виконанням завдань по 

психомоторному, психомовному та психосенсорному розвитку, в умовах неспання і штучного 
суггестивного сну, при вербальних і невербальних впливах; 

2) ауто- і гетерогенний тренінг з розвитку когнітивної функції та корекції особистісних і 
поведінкових розладів; 

3) заняття з оптимізації сенсомоторної функції, в умовах перебування пацієнта певний 
час з обмеженням доступу слухової і зорової інформації у різних ситуаціях звукового і мовного 
впливу, з руховою активністю, з ідентифікацією звукових стимулів навколишнього світу у 
хворих А і РСА, в поєднанні з втратою слуху; 

4) рефлекторний вплив на БАЗ (Т) за традиційними і спеціальними схемами; 
5) масаж і фізіотерапевтичні процедури; 
6) заняття з дефектологом (сурдопедагогом); 
7) психотерапія і навчання поведінковим діям осіб, які безпосередньо контактують з 

хворими; 
8) заняття з розвитку музичних навичок і художньої творчості; 
9) заняття з оптимізації профорієнтації, рекомендації з профнавчання, перенавчання та 

раціонального працевлаштування. 
У дітей з А і РСА в ЦНС з'являються, і в подальшому розвиваються, стійкі патологічні 

осередки, що утворюють замкнуті функціональні і органічні зони в підкіркових і кіркових 

структурах, в результаті  гальмують і блокують доступ аферентних подразників і еферентних 
приток. Це різко впливає на інші співдружні зони (центри) і утворює стійкий патологічний стан 
всієї структури мозку (сенсорної, моторної, мовної та інших зон ЦНС). 

Проекційні зони кори за ймають у мозку людини невелику частку всієї поверхні кори. 
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Решта поверхня зайнята, так званими, асоціативними зонами. Нейрони цих областей не 
пов'язані ні з органами почуттів, ні з м'язами. Вони здійснюють зв'язок між різними ділянками 
кори, інтегруючи і об'єднуючи всі імпульси, що притікають в кору – у цілісні акти навчання 
(читання, мова, письмо), логічного мислення, пам'яті, і забезпечують можливість доцільної 
реакції поведінки.  

Порушення природних (патогенетичних) механізмів розвитку мовних, сенсорних, 
зорових і інших функцій і зон мозку негативно впливає на подальший його розвиток і захоплює 
інші зони, відповідальні за когнітивні, комунікативні, особистісні, поведінкові та інші здібності. 

У запропонованій методиці цілеспрямованих фізичних терапевтичних вправ у вигляді 
ходьби, бігу зі штучним ускладненням, зокрема, ходьба задом наперед, ходьба з лівого боку, 
з правого боку, ходьба на колінах і ін. у поєднанні з порціонною, індивідуальною (у 
фізіологічно допустимих нормах), психоемоційною напруженістю (голкорефлексотерапія 
(ГРТ), масажем біологічно активних зон (МБАЗ), дозовані виключення зорового аналізу 
(інформації) (ДВЗА (І)), як об'єкту негативного стресу, є найпотужнішою, стимулюючою і 
активізуючою вплив на мозок, в т.ч . на дитину, відновлюючи нейронні зв'язки ЦНС. 

Спосіб обгрунтований психофізіологічними, психофізичними даними організму і 
вибором індивідуальної кореляції, доступом сенсорних подразників і їх обмеження. 

Методика, крім поліпшення психомоторики (мови), сенсорної функції (слухової, зорової, 
шкірно-вібраційної (тактильної)) - дозволяє поліпшити когнітивні процеси, нормалізувати 
поведінкові і особистісні розлади, психосоматичний і невротичний статус. 

Крім органічних причин А і РСА, перелічені нижче фактори відіграють важливу роль і 
сприяють гальмуванню і відставанню сенсорно-організованого і емоційно-самооціночного 
рівня розвитку: 

- наявність в пери- та постнатальний період психотравмуючих ситуацій з боку матері; 
- відсутність (не отримання) позитивних емоцій (від батьків), постійна емоційна 

депривація і сенсорний голод у ранньому віці. 
Запропоновані комплексні методики впливу на зорові і слухові аналізатори дозволяють 

відновити, формувати і оптимізувати нові інтра- і екстрацеребральні зв'язки у відповідних 
зонах мозку за рахунок зворотного зв'язку, дозволяють межмодальну сенсорну інтеграцію. 

Методику можна застосовувати як самостійну (монотонну терапію), як превентивну – 
сприяє відновленню втрачених або забутих програм аналізу та синтезу інформації із зовні, 

підвищує стимуляцію всіх структур мозку, а також  як основну базу, в поєднанні з іншими 
методами, для реабілітації хворих з А і РСА. Як показує практика, поєднання запропонованої 
методики з існуючими методами, значно підвищує позитивні зрушення у лікувально-
реабілітаційних заходах. 

Методика кореляції слухових і зорових аналізаторів (дозованого виключення зорового і 
слухового аналізатора ДИЗАН і СА (І)) заснована на використанні фізіологічних реакцій 
взаємодії слухового і зорового аналізаторів, вестибулярного апарату, можливостей 
інтегративної діяльності головного мозку при компенсації моторних, сенсорних, мовних 
порушень. 

Фізична терапія є одним з ключових ланок у системі реабілітації. 
1. Заняття проводяться тільки за приписом лікаря. 
2. До проведення занять, з пацієнтом і його родичами (або іншими особами, які будуть 

супроводжувати пацієнта в період проведення занять), проводяться психологічні та 
психотерапевтичні бесіди з роз'ясненням мети занять, методики їх проведення. 

3. Тривалість фізичних занять, терапії визначається лікарем у залежності від віку дитини, 
тяжкості поведінкових когнітивних і ін. розладів, виявлених у неї, вторинних невротичних, 
соматоформних та інших порушень, психологічної підготовленості та педагогічних 
можливостей батьків.  
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4. Позапланове припинення проведення занять необхідно узгодити з лікарем. 
5. Заняття необхідно проводити в умовах активного рухового режиму і впливу на 

пацієнта різних звукових і мовних стимулів, у тому числі, з використанням визначених лікарем 
стандартних звуків і слів для здійснення контролю ефективності лікування. 

6. Заняття можна проводити в поєднанні з іншими реабілітаційними заходами. 
У 10%-15% дітей з А і РСА виражена чутливість до звукової інформації. Вони відчувають 

страх, дискомфорт, частіше гримасують і закривають вуха або уникають галасливих (звукових) 
місць. Тому тимчасово (штучно) обмежується доступ слухових подразників, при якому 
підвищується поріг слухової чутливості на 20-40 дБ. Після чого, 2-3 дні, діти повинні 
адаптуватися до штучного «зниження слуху». 

Слід зазначити, що більше 30%-40% дітей при цьому відчувають себе більш комфортно 
на наступному етапі реабілітаційних заходів, у посиленому режимі двигуна, з одночасним 
виключенням доступу зорової інформації. 

Не можна примушувати дитину виконувати завдання – все повинно бути мотивовано, 
добровільно і невимушено. Основний час кореляції слухового і зорового аналізаторів має 
поєднуватися з руховими навантаженнями, мовним і звуковим спілкуванням. У той же час, 
поліпшення психомовної, психомоторної, психосенсорної функції у процесі лікування, повну 
згоду з призначеною терапією, позитивне ставлення до терапії, як хворого, так і оточуючих 
його осіб, прояв інтересу до лікування, поліпшення міжособистісних відносин (згладжування 

конфліктів, позитивні емоції тощо)  все це поступово сприяє активізації когнітивних 
(психічних) процесів, поліпшення комунікації та ін. 

За умов цілеспрямованого впливу відбувається подальша нормалізація і поліпшення не 
тільки втрачених тонких психічних процесів, але і нормалізація неврологічного, 
психосоматичного статусу хворих. Позитивне зрушення у втрачених психомоторних, 
психомовних і сенсорних функціях сприяє поліпшенню комунікації, поведінки і особистості. У 
процесі формуються нові можливості мозку, зокрема, активізуються порушені (втрачені) 
структурні взаємини і поліпшуються міжпівкульні, сенсомоторні, психомовні, психомоторні 
зв'язки та синхронізація їх роботи. 

Висновки.  
Передбачити прогноз реабілітації у кожному окремому випадку вкрай важко. Найбільш 

значущими предикторами поганого або хорошого прогнозу вважаються анамнестичні дані 
(період вагітності матері, пологи, спадкові чинники). Важко прогностичними вважаються хворі 
з А і РСА, причини захворювання яких пов'язані зі структурними аномаліями мозку, соціальною 
ізоляцією, різноманітною поєднаною патологією, порушенням санітарно-етичних норм 
поведінки, поведінковими розладами, підвищеною залежністю і гіперопікою рідних, вік 
більше 5 –ти років, відсутність вербальних і когнітивних навичок та аномальних когнітивних 
процесів. 

Найсприятливішим періодом вважається вік до 3-х років. При цьому, у деяких дітей до 3-
х років результати лікування на початкових етапах реабілітації можуть бути малопомітні. Через 
що деякі батьки впадають в паніку і припиняють надалі займатися з дитиною. Однак за 
катамнестичними даними, у проміжку між I, II і III курсом, при дотриманні рекомендацій 
лікарів і продовження занять у домашньо-побутових умовах, у дітей спостерігаються значні 
зрушення у динаміці (зокрема, зменшується інтенсивність клінічних проявів невротичних і 
соматоформних та інших розладів). Це сприяє поліпшенню когнітивних процесів, у т.ч. і 
позитивних змін комунікації, поведінки, особистості хворих. Після 3-х років у дітей, які 
пройшли запропоновані лікувально-реабілітаційні заходи, наступають значні зрушення, що 
раніше були мало помітні до 3-х років. Але діти, які не пройшли ці етапи підготовки, в 
подальшому важко піддаються реабілітації, особливо після 5-6 років. При цьому, для надання 
їм допомоги потр ібні більш інтенсивні лікувально-реабілітаційні заходи. 
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Виділяються наступні види прогнозів:  
1) поступове поліпшення психосенсорного, психомоторного, психомовного, комунікативного 
розвитку (за умов цілеспрямованих лікувально-реабілітаційних заходів, за 
умов  сприятливого мікро- і макросередовища);  
2) погіршення – переривається розвиток цих процесів при вікових, періодичних кризах (при 
відсутності лікувально-реабілітаційних заходів і негативного мікро- і макросередовища);  
3) розвиток стійкого негрубого, а іноді і грубого, дефекту при прогресуванні органічної 
резидуальної патології, у результаті її ускладнення (після перенесених захворювань, травм, у 
т.ч. психотравм);  
4) розвиток грубих психопатологічних і патопсихологічних симптомів і синдромів, у т.ч. 
поведінкового, особистісного дефекту;  
5) повна інвалідизація при відсутності нормального мікро- і макросередовища. 

Однак у 50-60% випадків, навіть при важких формах А і РСА, діти, які пройшли із 
запізненням лікувально-реабілітаційні заходи при адекватній цілеспрямованій терапії та 
підтримці сім'ї, можуть досягти певних зрушень. Потрібно врахувати те, що ідентифікація А і 
РСА та прогнозування результатів у деяких випадках можуть не збігатися. 

При прогнозуванні реабілітаційних заходів слід звернути увагу на здорових членів сім'ї. 
Це має пряме відношення до хвороби дитини. Багато батьків через хворобу дитини самі часто 
жестикулюють, голосно розмовляють (синдром «пасивного або активного наслідування» 
хворій дитині). При ретельному психолого-психіатричному обстеженні можна діагностувати 
невротичні і соматоформні розлади (F.40 - F.49) у хворих з А і РСА. Через хворобу самих батьків, 

їх неадекватне виховання, гіперопіку тощо  може загостритися психосоматичний статус. 
Результат терапії прямо пропорційно залежить від мотивації і бажання самих батьків, 

активної їх участі та допомоги в процесі терапії.  
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РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ЛІКУВАННІ ПАЦІЄНТІВ З COVID-19   
У ВІДДІЛЕНІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ 

Вадим КЕРЕСТЕЙ, Валентин САВЧЕНКО, Богдан ЯЦЕВСЬКИЙ, Дар’я РУДЕНКО 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Вступ. Пандемія COVID-19 є однією з найбільш швидко прогресуючих епідемій XXI 
століття, яка вже  призвела до значного  збільшення числа госпіталізацій у всьому світі. Спалах 
захворювання розпочався  ще  у грудні 2019 у м. Ухань, провінція Хубей, Китайська народна 
республіка і був  визнаний ВООЗ пандемією 11 березня 2020 р. Станом на кінець квітня 2021 
року в Україні зареєстровано біля 2 050 000 хворих, з яких одужало біля 1 620 000 осіб, 
померло – біля 43 400 осіб [1]. 

Мета дослідження – встановити за літературними даними роль фізичної терапії у 
лікуванні пацієнтів з COVID-19  у відділені інтенсивної терапії. 

Матеріал і методи. Матеріалом дослідження були літературні джерела, відібрані з 
електронних баз даних Scopus Elsevier, Web of Science, PubMed, PEDro за останній рік, а також 
нормативні документи Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) і МОЗ України. 

Результати дослідження та їх обговорення.   
За оцінками ВООЗ 1 із 20 пацієнтів з COVID-19 потребує інтенсивної терапії. Зазвичай, в 

більшості випадків госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії пацієнти з COVID-19 мають 
характерну симптоматику гострої вірусної респіраторної інфекції (пневмонії), яка може 
потребувати застосування наркозу і штучної вентиляції легенів [2]. Важкі випадки COVID-19, які 
пов'язані з наслідками вентиляційної підтримки та тривалої іммобілізації, можуть включати:  

– порушення функції легень;  
– зниження толерантності до фізичних навантажень та м’язова слабкість;  
– делірій та інші когнітив ні порушення;  
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– порушення ковтання, голосу та спілкування;  
– розлади психічного здоров’я та потреби в психосоціальній підтримці. 
Для профілактики вказаних порушень та зменшення негативних наслідків їхнього впливу 

на стан здоров’я пацієнтів з COVID-19 потребується застосування реабілітаційних втручань [3]. 
Реабілітаційні втручання для пацієнтів з важким перебігом COVID-19 особливо необхідні у 
гострому періоді, тому реабілітація госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 повинна 
розпочинатись на/біля ліжка відділення/палати інтенсивної терапії і тривати до прийняття 
рішення про безпечність виписки додому [4-8]. 

Реабілітаційна допомога пацієнтам з COVID-19 у відділенні інтенсивної терапії повинна 
включати мультидисциплінарні послуги. Основна мультидисциплінарна команда може 
складатися з фахівців реабілітаційної медицини, фізичної терапії, ерготерапії, терапії мови і 
мовлення, клінічної психології та психіатрії. Для здійснення реабілітації пацієнтам з COVID-19 
у відділенні інтенсивної терапії обов’язково повинні бути лікар з фізичної та реабілітаційної 
медицини, фізичний терапевт [9].   

Рішення про застосування фізичної терапії, її особливості, обсяг та мета втручань повинно 
прийматися із врахуванням показань, протипоказань, безпеки пацієнтів та персоналу, 
доцільності, потреб пацієнта, наявності матеріальних та людських ресурсів. Для здійснення 
реабілітації відділенні інтенсивної терапії залучаються фізичні терапевти, які мають достатні 
знання, навички та вміння, щоб працювати із пацієнтами зі складними проблемами дихання, 
низьким фізичним функціонуванням та зі складними гострими потребами в догляді [4, 6, 7, 8].  

Фізична терапія у пацієнтів з COVID-19, що лікуються у відділенні інтенсивної терапії, 
скерована на [4, 6, 7, 8, 10]:  

– зменшення наслідків перебування на інвазивній штучній вентиляції легень (ШВЛ) 
та/або зменшення наслідків захворювання;  

– попередження розвитку ускладнень;  
– оптимізацію дихальної функції;  
– поліпшення можливості витримувати фізичне навантаження;  
– підвищення (підтримку) рівня функціонування тощо.  
Пацієнтам з COVID-19, що перебувають на інвазивній ШВЛ, обсяг програм фізичної 

терапії обирається відповідно до рівня їх свідомості, а також з урахуванням здатності чи 
нездатності до активної співпраці із фізичним терапевтом. Також при складанні плану 
реабілітації для таких осіб потрібно враховувати не тільки ступінь пошкодження  легень, а й 
супутні захворювання, пошкодження інших органів і систем через COVID-19 [11]. 

Якщо пацієнт не здатний до активної співпраці із фізичним терапевтом, то перед кожним 
сеансом фізичної терапії він оцінюється на предмет наявності протипоказань з метою 
розуміння потенційних ризиків та переваг. У таких пацієнтів фізична терапія розпочинається, 
коли пацієнт досяг мінімальної клінічної стабільності, і включає  [4, 6, 7, 8]: 

– позиціювання пацієнта з метою оптимізації легеневої вентиляції, вентиляційно-
перфузійного співвідношення та попередження виникнення ускладнень (лежачи на животі, 
сидячи, напівсидячи, тощо);  

– виконання пасивних рухів у суглобах верхніх і нижніх кінцівок для попередження 
виникнення контрактур (пасивна мобілізація);  

– пасивні вправи (пасивні рухи в сегментах верхніх і нижніх кінцівок) виконуються по 5 
разів для кожного суглобу, 1 підхід, один раз на день. 

У пацієнтів, які не здатні до активної співпраці із фізичним терапевтом не застосовуються 
звичні респіраторні втручання, спрямовані на зменшення задишки, очищення дихальних 
шляхів, тренування скелетних м’язів та підтримку/відновлення активності повсякденної 
життєдіяльності протипоказані, оскільки вони можуть призводити до подальшого 
навантаження дихальної системи.  

………………...….……. Section 3  ……….. .……..…………….  

Physical education, recreation, 
physical rehabilitation and ergotherapy 

 

……………………..……. .… Секція 3  .………...…………………  

Фізичне виховання, рекреація, 
фізична терапія та ерготерапія 

 

147 



Фізична терапія у пацієнтів з COVID-19, які здатні до активної співпраці із фізичним 
терапевтом, вже може включати [4, 6, 7, 8]: 

– оптимізацію функції дихання: втручання, скеровані на контроль дихання, збільшення 
дихальних екскурсій грудної клітки для збільшення життєвої ємності легень, очищення 
дихальних шляхів (за необхідності), збільшення сили дихальних м’язів; 

– виконання пасивних рухів у тих сегментах верхніх і нижніх кінцівок у яких не вдається 
виконувати активні рухи;  

– активність в ліжку з положення лежачи на спині до положення сидячи; 
– виконання активних фізичних вправ (активна мобілізація) для кінцівок, тулуба, вправи 

для поліпшення повсякденної активності (зокрема в межах ліжка і поза ліжком), вправи для 
поліпшення рівноваги, ходьба тощо. 

 Один із найнеобхідніших реабілітаційних заходів, що повинен проводитися у відділенні 

інтенсивної терапії пацієнтам, які знаходяться на ШВЛ,  це статичний постуральний дренаж. 
При виконанні постурального дренажу положення тіла пацієнта залежить від місця 
накопичення секрету. Рекомендований сумарний час такого позиціонування може складати 
120-150 хвилин за добу (по 30 хвилин 4–5 раз  на день, починаючи із 15–20 хвилин). У 
положенні Тренделенбурга, при якому голова і плечовий пояс розташовуються нижче таза, 
пацієнт не повинен перебувати більше, ніж 30 хвилин, починаючи із 10–15 хвилин [12]. 

При адекватній толерантності пацієнта до вертикалізації, пацієнтів переводять у 
напівсидяче  положення не опускаючи ноги з ліжка, спочатку на 15-25 хвилин 2-3 рази в день,  
збільшуючи потім частоту, кут підйому ліжка та тривалість процедури [13]. Зараз широко 
практикується не тільки рання вертикалізація у вигляді сидіння, але й раннє вставання пацієнта 
на ноги, крокування пацієнта біля ліжка, виконання навантаження, яке пацієнт може 
витримати, навіть будучи підключеним до ШВЛ. Використання пацієнтом для лікування 
медичного кисню не є протипоказанням до фізичних навантажень. Будь-які фізичні вправи за 
показанням можуть виконуватися на тлі дихання медичним киснем. В цьому випадку 
принциповим є дозування фізичного навантаження та контроль рівня сатурації кисню в крові.  

Виконання фізичної терапії пацієнтами з COVID-19 у відділенні інтенсивної терапії 
потребує дотримання безпеки. У пацієнтів з COVID-19 фізична терапія протипоказана у разі 
гемодинамічної нестабільності, при цьому враховується, що зміна положення тіла може 
призвести до раптової зміни (поліпшення або погіршення) газообміну. Фізична терапія 
припиняється у разі відчуття стискання в грудній клітці, блювання, запаморочення, появи 
головного болю, порушення зору, серцебиття, значної пітливості.  

Висновки. 
Фізична терапія є повноцінним елементом реабілітації пацієнтів з COVID-19 у відділенні 

інтенсивної терапії. Основною метою фізіотерапевтичних втручань є оптимізація дихальної 
функції, попередження розвитку ускладнень, поліпшення можливості витримувати фізичне 
навантаження, підвищення рівня функціонування тощо. Засоби фізичної терапії можуть 
застосовуватися в ранній гострій період, навіть у випадках перебування пацієнтів на інвазивній 
ШВЛ, постійного застосування медичного кисню.  
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ ТРАВМАХ  
В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ 

Дарина ПЕТРУСЬ, Сергій ІВАЩЕНКО  

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Вступ. Черепно-мозкова травма є одним з найбільш складних і непередбачуваних 
випадків в медичній практиці. Залежно від  ступеня пошкодження голови, вона може привести 
до різних ушкоджень органів, тканин і клітин, а також до розладу центральної нервової 
системи та порушення життєво-важливих функцій організму. Тому, при лікуванні черепно-
мозкової травми необхідно не лише зняти біль і стабілізувати пацієнта, але й правильно 
підібрати реабілітаційну програму, ефективні методи якої здатні значно покращити і 
ментальне здоров’я пацієнта, адже тільки у здоровому тілі може бути здоровий дух.  
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Мета дослідження – дослідити стан ментального здоров’я пацієнтів з перенесеними 
черепно-мозковими травмами. 

Методи дослідження: психологічний – опитування пацієнтів за анкетою Українського 
інституту когнітивно-поведінкової терапії, медико-біологічний – мануальне м’язове 
тестування. 

Результати дослідження та їх обговорення.   
Щорічна статистика свідчить – в світі від ЧМТ гинуть 1,5 млн осіб, а 2,4 млн 

інвалідизуються. Поширеність ЧМТ серед чоловіків в 2-3 рази перевищує таку у жінок. В 
структурі клінічних форм всюди домінує легка ЧМТ (80-90%). Соціальне значення даної травми 
обумовлено також переважно молодим віком постраждалих (до 50 років), доволі тривалою 
тимчасовою непрацездатністю, значним економічним збитком. Вартість витрат на надання 
допомоги при травматичному пошкодженні мозку в США щорічно становить 60 млрд доларів. 
Прогноз, ступінь вираженості наслідків черепно-мозкової травми визначаються вихідною 
тяжкістю церебрального пошкодження і охоплюють психічну і фізичну сфери діяльності 
людини, впливаючи на якість її життя. 

Якість життя, на нашу думку, це надважлива характеристика фізичного, психічного, 
емоційного і соціального функціонування хворого, заснована на його суб'єктивному 
сприйнятті. Всі ці ланки нерозривно пов’язані одна з одною. Низька оцінка якості життя в 
гострий період ЧМТ може прогностично несприятливо позначитися на формуванні стійких 
психічних та емоційних порушень. 

Саме тому на допомогу приходить реабілітація після черепно-мозкової травми, яка 
дозволяє повернутися пацієнтам до їх звичного життя, забезпечити його комфорт і, за 
необхідності, навчитися жити в нових умовах. При цьому відновна програма розробляється 
окремо для кожного випадку і залежить від дуже багатьох чинників. В першу чергу – від 
тяжкості встановлених порушень і особливостей організму людини. Правильно організований 
комплекс реабілітаційних дій значно збільшує шанси пацієнта на успішне відновлення 
втрачених або порушених функцій мозку. 

Приступати до відновлювальної фізичної терапії необхідно безпосередньо після 
завершення життєзберігаючих (реанімаційних) заходів. Для початку важливо визначити 
реабілітаційні цілі, постановка яких має відбуватись у SMART-форматі, де: 

— S (specific) специфічні (наприклад, враховувати побажання пацієнта та його  близьких); 
— M (measurable) вимірювальні; 
 — A (achievable) досяжні;  
— R (realistic) реалістичні;  
— T (timed) визначені в часі.  
          При визначенні цілей необхідно пам’ятати: 
 Обов’язково враховувати думку пацієнта та його пріоритети. Значний вплив на 

досягнення  цілей має мотивація пацієнта. Якщо терапевт не враховує думку і точку зору 
пацієнта,  існує великий ризик втратити довіру пацієнта, що негативно вплине на майбутню 
співпрацю.   

Грамотно побудована, вчасно і якісно проведена реабілітація є невід'ємною частиною 
лікування, що має дуже благотворний вплив і на ментальний стан пацієнта. 

Відповідно до визначення ВООЗ, ментальне здоров'я — це стан щастя та добробуту, в 
якому людина реалізує свої творчі здібності, може протистояти життєвим стресам, 
продуктивно працювати та робити внесок у суспільне життя. 

Із кожним позитивним проміжним результатом після занять з реабілітологом, завдяки 
покращенню фізичного стану пацієнта, він починає почуватись більш впевненим у власних 
силах, що надає йому оптимісти чного прогнозу у відновленні, наснаги та впевненості у якісних 
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результатах лікування. Це стає запорукою підвищення стабільності емоційного стану і тонізує 
особу, яка реабілітується. 

Щоб запевнитись у цьому, використовуємо спеціалізовану анкету здоров’я пацієнта, 
розроблену Українським Інститутом когнітивно-поведінкової терапії. Важливо дану анкету 
використовувати після кожного заняття із спеціалістом задля вчасного контролю як загального 
стану пацієнта, так і конкретної дії/інтересу до чогось/бажання жити тощо. 

На наше переконання, основним засобом покращення функціональності пацієнтів з ЧМТ 
є механотерапія. Механотерапія — це комплекс лікувальних, профілактичних та 
відновлювальних вправ за допомогою спеціальних засобів (апарати, тренажери) на 
покращення рухливості суглобів, окремих м'язів та їхніх груп задля збільшення функціональної 
адаптації хворого. 

Механотерапія є важливою складовою фізичної реабілітації через її тонізуючий та 
трофічний (заміщення та компенсація утвореного дефекту шляхом регенерації) впливи 
на опорно-руховий апарат людини, формування функціональних компенсацій, зворотнього 
сприятливого розвитку атрофічних та дегенеративних процесів, нормалізування 
функціональної цілісності та діяльності організму. 

Даний вид фізичної реабілітації використовують як основний засіб допомоги пацієнтам 
в нейрореабілітації. Це зумовлено кращою локалізацією дій відповідних вправ, регулювання 
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коливань, навантажень, стягнення-розтягнення м'язів, рухів та загальної кількості роботи на 
кожній окремій ділянці під пильним наглядом реабілітолога та лікаря. Сучасні тренажери 
оснащені важливою функцією – до них можна підключити електронну картку пацієнта, згідно 
з інформацією в якій, тренажер автоматично вмикає руховий режим та необхідний рівень 
навантаження. 

Обговорення результатів дослідження. 
Наразі дослідження перебуває в активному стані і ще не завершене, а відтак, надавати 

результати зарано. Покладаємось на те, що описані методи фізичної реабілітації пацієнтів, які 
перенесли ЧМТ, покажуть свою ефективність у:  

 покращенні емоційного, психологічного стану пацієнта;  
 підвищенні сили ураженої кінцівки; 
 поліпшенню рівноваги та міжм'язової координації, загальної витривалості; 
 зниженню спастики. 

  В результаті нашого дослідження очікуємо, що оптимістично поставлені реабілітаційні 
цілі нададуть нам підстави стверджувати про наявність двосторонньої взаємодії. Вона 
полягатиме в тому, що поліпшення фізичного стану пацієнта стануть запорукою покращення 
його ментального здоров’я, емоційної стабільності, а відтак, будуть натхненням для 
видужуючого надалі продовжувати реабілітаційне лікування. 

Оптимістично поставлена реабілітаційна ціль 
 

Використання певного методу реабілітаційного впливу (механотерапія) 
 

Гарний  проміжний результат 
 

Емоційний «підйом» 
 

Натхнення рухатись далі. 
 
Висновки.  
Огляд наявної літератури показав, що тема є актуальною і вимагає кропіткої роботи для 

отримання якісних результатів дослідження. Лікування черепно-мозкових травм і подальше 
відновлення пацієнтів є важливим напрямком медицини. Комплексний підхід у активній та 
пасивній руховій реабілітації осіб з черепно-мозковими травмами допомагає досягти значного 
клінічного ефекту поряд із нейпропсихологічним та медикаментозним впливом.   

Оскільки для черепно-мозкових травм немає єдиного алгоритму реабілітації, при 
складанні схеми терапії лікар та реабілітолог спираються на свій досвід лікування таких хворих 
і дані про ефективність тих чи інших методів. Індивідуальне застoсування прoграм фізичної 
реабілітації покращує психоемоційний стан пацієнта, збільшує силу м'язів, пoліпшує загальну 
витривалість, кooрдинацію та рівнoвагу, зменшує oбмеженість життєдіяльнoсті пацієнта, а 
відтак, підвищує якість його життя. 

   Ефективність відновлення пацієнтів з ЧМТ залежить від організації своєчасної медичної 
допомоги та діагностики, повнооб’ємного консервативного та хірургічного лікування і, 
значною мірою, від якості реабілітаційних заходів. 

Література: 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПЛЕЧЕ-ЛОПАТКОВОМУ ПЕРІАРТРИТІ 
(«ЗАМОРОЖЕНОМУ ПЛЕЧІ») В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ 

Олексій БУЧИНСЬКИЙ 

Комунальне некомерційне підприємство  
«Консультативно-діагностичний центр Шевченківського району» (м. Київ, Україна) 

Вступ. Плечовий суглоб є найбільш рухливим суглобом людського організму. Це 
найбільше кісткове зчленування поясу верхніх кінцівок. Понад 50 % випадків патології 
плечового суглобу виникає у пацієнтів після сорока років. Ця патологія насамперед пов’язана 
з значними болісними відчуттями та обмеженнями руху у плечі. Основним симптомом 
патології плечового суглоба є біль різної інтенсивності, періодичності та локалізації. Відомо 
два основних терміни, що визначають больове обмеження руху у плечі – «заморожене плече» 
та «плече-лопатковий періартрит». Відповідна патологія є досить поширеною. У 
пострадянських країнах вона становить 6,43%, в США – 7%, а в Швеції – у 5,8% населення. З 
віком, частота проявів патологічних змін плечового зчленування збільшується [1, 2, 5].  

Плече людини ‒ комплексна анатомічна структура, яка дозволяє виконувати рухи 
верхньою кінцівкою у різних площинах. Завдяки плечовим суглобам наші руки мають 
максимальну свободу руху. Плечовий суглоб здатний здійснювати рухи: паралельно тілу – 
згинання та розгинання; перпендикулярно тулубу – приведення і відведення; вертикально – 
поворот кінцівки назовні і всередину; кругове обертання. До функцій плеча відносяться 
згинання та відведення (елевація), розгинання та приведення («депресія»), утримання 
верхньої кінцівки у тулуба при перенесенні тяжких предметів та горизонтального 
переміщення (ротація, (при рухах тулуба, наприклад, таких як переміщення тулуба у ліжку)) 
тощо. До однієї з найважливіших функцій плеча (враховуючи прямоходіння людини) відносять 
елевацію, однак, для самообслуговування також необхідний великий об’єм ротаційних рухів. 
Тому дефіцит елевації та ротації відчувається пацієнтом у першу чергу. Встановлено, що 
пацієнт суб’єктивно відчуває різницю більше ніж 50% об’єму рухів на відміну від здорового 
плеча. Саме тому, практикуючому фізичному терапевту необхідно працювати з 
довготривалими істотно вираженими контрактурами [1, 2]. 

Не дивлячись на великий об’єм наукових праць, розроблених та викладених практичних 
рекомендацій щодо застосування засобів фізичної не дослідженим залишається питання 
розробки програми з фізичної терапії для пацієнтів з діагнозом плече-лопаткового 
періартриту. 

Мета дослідження ‒ розробити програму з фізичної терапії для пацієнтів з діагнозом 
плече-лопаткового періартриту. 

Матеріал і методи. На першому етапі дослідження проводився аналіз науково-
методичної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів з наукометричних баз Physiopedia, 
PEDro, MEDLINE,  PubMed, Scopus та W eb of Science,  що дозволило сформувати основну 
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проблему, мету та завдання дослідження. На другому етапі дослідження проводили аналіз 
протоколів лікарських висновків про медичне обстеження; вивчено динаміку зміни об'єму 
рухів у плечовому суглобі при активному та пасивному згинанні, розгинанні та відведенні у 
пацієнтів; проаналізовано та відтворено методи фізичної терапії при плече-лопатковому 
періартриті. Третій етап передбачав створення програми фізичної терапії для пацієнтів, хворих 
на плече-лопатковий періартрит [4, 6, 7]. 

Перед початком дослідження пацієнтів було розподілено на дві групи ‒ основну та 
контрольну. Кількість пацієнтів в кожній групі складала 10 осіб. Загалом в дослідження було 
залучено 20 осіб, які звернулися до реабілітаційного центру. Варто зауважити, що вихідні 
показники досліджуваних параметрів в обох досліджуваних групах статистично суттєво не 
відрізнялися (р>0,05).  

В контрольній групі виконували стандартну програму оздоровчого центру [4], а основна 
група виконувала програму, розроблену безпосередньо автором. Експеримент тривав 
протягом 45 днів. Стан пацієнтів контролювався в кінці кожного етапу, тобто кожні 15 днів, з 
урахуванням таких показників як: рухова амлітуда плечового суглобу, самопочуття, наявність 
чи відсутність больових відчуттів тощо [3].  

Результати дослідження та їх обговорення.  
Динаміка змін об'єму рухів в плечовому суглобі представлено в таблицях 1, 2, 3. В 

результаті проведеного дослідження встановлено, що в основній групі середні показники 
активного згинання на початку складали 65±4,7° і були на 5° вищими у порівнянні з 
отриманими показниками у  контрольній групи - 60±2,3. Наприкінці дослідження, тобто на 45-
й день, по цим показникам нами було виявлено певні відмінності у показниках щодо основної 
(104±7,9), вище на 25° показники контрольної групи (79±7,1). Щодо показників основної групи, 
виявлено, що середні показники активного розгинання на початку  становили 25±2,3, вони 
були на 8° вищими, в порівнянні з контрольною групою (табл. 1).  

Таблиця 1 
Динаміка зміни об'єму рухів в плечовому суглобі 

при активному  згинанні та розгинанні 
 

 
Із табл. 2 слідує, що в основній групі середні показники пасивного згинання на початку 

реабілітації складали 123±9,5, були на 3° вищими у порівнянні з контрольною групою - 120±8,8. 
На 45-й день цей показник в основній групі становив 151±9,4°, що було на 9° більше за 
показник в контрольній групі – 142±11,8°. 

 
 
 
 

Групи 
 

Статистичні 
показники 

Активне згинання та розгинання, градуси 

Тривалість дослідження, дні 

1 15 30 45 

Основна 
група 
(n=10) 

x  65/25 73/31 80/37 104/43 

S 4,7/ 2,3 5,2/1,9 4,6/2,0 7,9/3,2 

m 1,3/0,6 1,4/0,5 1,3/0,6 2,2/0,9 

Контрольна 
група 
(n=10) 

x  60/17 64/18 70/22 79/27 

S 3,2/1,3 4,4 /1,4 5,2/1,6 7,1/2,0 

m 0,8/0,3 1,1/0,4 1,3/0,4 1,8/ 0,5 
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Таблиця 2 
Динаміка зміни об'єму рухів в плечовому суглобі 

при пасивному згинанні та розгинанні 
 

 
В основній групі середні показники відведення на початку були на 5° нижче, ніж в 

контрольній  групі (табл. 3). Наприкінці дослідження, тобто на 45-й день, відведення в 
основній групі становило 150±11,4°, що було  на 9° вище в порівнянні з контрольною групою – 
141±7,8°. Це вказує на збільшення ефективності експериментальної програми на 5-10% від 
стандартної. Збільшення амплітуди руху в суглобі зменшує шанс отримання повторного 
травмування або ускладнень наявних захворювань. 

Таблиця 3 
Динаміка зміни об'єму рухів в плечовому суглобі при відведенні 

 

 
Висновки. 
Запропонована авторська програма з фізичної терапії для пацієнтів з діагнозом плече-

лопаткового періартриту («замороженого плеча»). Застосування цієї програми протягом 45 
днів призводить до збільшення амплітуди руху в ушкодженому суглобі (збільшуються пасивне 
та активне згинання і розгинання, відведення). Ефективність запропонованої авторської 
програми фізичної терапії для пацієнтів з плече-лопатковим періартритом перевищує 
стандартну на 5-10%.  

Література: 
1. Страфун С, Сергиенко Р. Адгезивный капсулит плечевого сустава. К.: Реферат, 2010. 120 с. 
2. Котенко КВ, Епифанов ВА, Епифанов АВ, Корчажкина НБ. Заболевания и повреждения 

плечевого сустава. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. 384 с. 
3. Королев АВ, Ильин ДО. Клиническое обследование плечевого сустава: учебно-

методическое пособие. М.: ГЭОТАР- Медиа, 2018. 96 с. 

Групи 
 

Статистичні 
показники 

Пасивне згинання та розгинання, градуси 

Тривалість дослідження, дні 

1 15 30 45 

Основна 
група 
(n=10) 

x  123/44 131/47 140/50 151/55 

S 9,5/3,9 8,4/4,7 9,2/2,6 9,4 / 4,6 

m 2,6/1,1 2,3/1,3 2,6/0,7 2,6/1,3 

Контрольна 
група 
(n=10) 

x  120/5 129/47 137/49 142/51 

S 8,8/3,7 10,9/3,8 7,9/3,9 11,8/3,8 

m 2,3/1,0 2,8/1,0 2,0 / 1,0 3,0/1,0 

Групи 
 

Статистичні 
показники 

Відведення, градуси 

Тривалість дослідження, дні 

1 15 30 45 

Основна група 
(n=10) 

x  120 129 137 150 

S 6,4 8,4 8,5 11,4 

M 1,8 2,3 2,4 3,2 

Контрольна 
група 
(n=10) 

x  125 129 135 141 

S 12,9 7,4 12,6 7,8 

M 3,3 1,9 3,3 2,0 
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АПАРАТНІ ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ  
ПРИ БРОНХОЕКТАТИЧНІЙ ХВОРОБІ 

Валентин САВЧЕНКО, Юлія СІВКО 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Вступ. Бронхоектатична хвороба (БЕХ) – хронічне придбане, а в ряді випадків вроджене 
захворювання, що характеризується незворотними змінами (розширенням, деформацією) 
бронхів і супроводжуються їх функціональною неповноцінністю, порушенням дренажної 
функції та хронічним гнійно-запальним процесом в бронхіальному дереві, перибронхіальному 
просторі з розвитком ателектазів, емфіземи і цирозу в паренхімі легені [1]. Згідно з 
результатами сучасних епідеміологічних досліджень, поширеність бронхоектазів, коливається 
в широкому діапазоні – від 486 до 1106 випадків на 100000 населення; число випадків 
захворювання збільшується з віком, і в більшій мірі цьому схильні жінки [2]. F. Ringshausen et 
al. [3] повідомили про збільшення кількості госпіталізацій осіб з бронхоектазами в Німеччині 
між 2005 і 2011 р з поправкою на вік на 2,9% в рік. 

Значне місце у вторинній профілактиці БЕХ займає реабілітація. В реабілітації пацієнтів з 
БЕХ застосовуються різні засоби фізичної терапії, ефективність яких ще потребує вивчення.  

Мета дослідження – розкрити застосування апаратних засобів фізичної терапії в 
реабілітації пацієнтів з БЕХ.  

Матеріал і методи. Матеріалом дослідження були літературні джерела, відібрані з 
електронних баз даних Scopus Elsevier, Web of Science, PubMed, PEDro, eLIBRARY.RU за останні 
10 років. 

Результати дослідження та їх обговорення.   
Одним із завданням лікування і реабілітації пацієнтів з БЕХ є покращення дренажної 

функції бронхів (поліпшення кліренсу). Вирішити це завдання можна шляхом застосування як 
фізичних [4], так і апаратних засобів очищення дихальних шляхів [5]. До апаратних засобів 
очищення дихальних шляхів відносяться [6]: 

- апарати для дихання з підвищеним (позитивним) тиском на видиху (Positive Expiratory Pressure); 
- апарати, що поєднують підвищений тиск на видиху і внутрішньолегеневі високочастотні 

осциляції (Vibratory Positive Expiratory Pressure System); 
- апарати для внутрішньолегеневої перкусійної вентиляції (Intrapulmonary Percussive 

Ventilation); 
- апарати для екстраторакальної механічної перкусії шляхом високочастотних осциляцій 

грудної клітини (High Frequency Chest Wall Oscillation) або перкусійних молоточків 
(Mechanical Percussors).  
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Дихання з підвищеним тиском на видиху 
Відомо, що неінвазійна вентиляція з підвищеним тиском на видиху сприяє не тільки 

збільшенню сили і витривалості дихальних м'язів, поліпшенню вентиляційних здібностей, але 
і покращує відходження мокротиння. Тому апарати для дихання з підвищеним тиском на 
видиху можуть використовуватися для поліпшення дренажу бронхіального дерева у хворих на 
БЕХ [6, 7, 8]. 

Апарати, що поєднують підвищений тиск на видиху і внутрішньолегеневі високочастотні 
осциляції. Для мобілізації бронхіального секрету найбільш популярними і доступними є 
пристрої, що дозволяють створювати поряд з підвищеним тиском на видиху 
внутрішньолегеневі високочастотні осциляції. До таких пристроїв відноситься флатер (Flutter), 
корнет (R-C Cornet), акапела (Acapella). Основним елементом флатера є рухлива металева 
кулька, а в корнеті – язичок (звуковий демпфер). При використанні цих пристроїв в дихальних 
шляхах пацієнта в комбінації з підвищеним тиском на видиху створюється осциляторна 
вібрація (англ. flutter – тремтіти). Частота осциляцій, створюваних флатером, знаходиться в 
межах 6-20 Hz і регулюється зміною положення відносно горизонтальної позиції. Ефект 
вібрації допомагає відділенню слизу від стінок бронхів, що сприяє підвищенню ефективності 
видалення бронхіального секрету. Підвищений тиск на видиху знижує колапс дрібних бронхів 
і прискорює повітряний потік [5, 6, 7].  

Апарати для внутрішньолегеневої перкусійної вентиляції. В основі цих апаратів лежить 
створення високочастотної вентиляції у відкритому дихальному контурі. Основною ланкою 
конструкції є фазітрон, в якому використовується принцип Вентурі для трансформації потоку 
повітря з високим тиском і низькою частотою в потік повітря з низьким тиском і високою 
частотою. Частота осциляцій складає від 11 до 30 Hz (від 660 до 1800 циклів в хвилину) [6]. При 
використанні приладів внутрішньолегеневої перкусійної вентиляції поліпшуються мобілізація 
і евакуація мокротиння. Під час проведення цих процедур рекомендують застосовувати 
методики активної дихальної техніки. Пристрої можуть забезпечуватися небулайзерними 
розпилювачами ліків. В даний час в практиці «домашньої» внутрішньолегеневої перкусійної 
вентиляції використовується апарат IPV-HT (НОМЕ THERAPY) BI-PHASIC IMPULSAT0R. Апарат НТ 
IMPULSATOR є пересувним кардіопульмональним дихальним пристроєм, розробленим для 
проведення мобілізації бронхіол і альвеол як в стаціонарних умовах, так і на дому. 
Використання цього приладу збільшує клінічну незалежність пацієнта і дозволяє проводити 
внутрішньолегеневу перкусію самостійно [5, 6, 7]. 

Апарати для екстраторакальної механічної перкусії. З метою оптимізації легеневого 
кліренсу були створені пристрої для механічної екстраторакальної перкусії легень шляхом 
високочастотних осциляцій грудної клітки. До таких пристроїв належать «MedPulse», 
«ThAIRapy Vest», вібраційний жилет «Chestmaster». Пристрої складаються з імпульсного 
компресійного генератора високочастотних коливань повітряного потоку і системи подачі 
повітря в надувний жилет. Жилет надівається на хворого. Частота компресій від 5 до 25 Hz. 
Тривалість процедури – 10-30 хв. Пацієнт за допомогою педалі може регулювати параметри 
компресійного потоку. Мета таких механічних перкусорів (Mechanical Percussors) – вплив 
кінетичної енергії на грудну клітку з рівномірними інтервалами. Механічний вплив нагадує 
cupping (постукування банкою), поплескування та постукування руками [5, 6].  

Висновки. 
Фізична терапія пацієнтів з БЕХ може і повинна включати апаратні засоби, дія яких направлена на 

покращення дренажної функції бронхів. Найбільш поширеними апаратами, що поліпшують 
відходження харкотиння з бронхів, є такі, що поєднують підвищений тиск на видиху і 
внутрішньолегеневі високочастотні осциляції, призначені для внутрішньолегеневої перкусійної 
вентиляції та для екстраторакальної механічної перкусії. Однак,  на цей час відсутні переконливі докази 
ефективності дії таких апаратни х засобів, що потребує проведення подальших наукових досліджень. 
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ  
В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ 

Наталія ОГОРОДНІК, Сергій ІВАЩЕНКО 

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Вступ. На сьогоднішній день, у структурі ендокринних захворювань цукровий діабет (ЦД) 
посідає друге місце після патології щитоподібної залози. Оптимізація терапії цієї хвороби є 
однією з актуальних медико-соціальних проблем сучасності. В основі патогенезу найбільш 
серйозних ускладнень ЦД (тромбозів, атеросклерозу, ниркової недостатності, катаракти тощо) 
лежать процеси неферментативного глікозилювання. З віком ризик захворіти на ЦД 
збільшується і після 65-річного віку сягає 10-15%. Розвиток суттєвих ускладнень цієї хвороби 
обумовлює суттєве зниження якості життя, втрату працездатності, зменшення на 10-30% 
тривалості життя, підвищення у 2-3 рази смертності хворих та значні витрати бюджетів країн 
на їх лікування. Так, за оцінками експертів Міжнародної діабетичної федерації (International 
Diabetes Federation), приблизно 12% витрат на охорону здоров’я (щорічно понад 670 млрд. 
дол. США) припадає на лікування ЦД та його ускладнень.  

Мета дослідження – встановити ефективність фізичної терапії та залежність впливу  
харчування на стан організму. 

Методи дослідження. Діагностіка цукрового діабету включає огляд ендокринолога і 
здачу потрібних аналізів. Зазвичай виявити захворювання нескладно, оскільки багато хворих 
звертаються до лікаря вже в запущен ій стадії хвороби.  
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Інноваційні способи дослідження можуть визначити не просто латентні, початкові форми 

цукрового діабету, але і порушення чутливості до вуглеводів, тобто раннє стан, що сприяє цієї 
патології. 

Суб'єктивне обстеження. Ендокринолог збирає анамнез, проводить огляд і зважує його, 
відзначає спадковість, фактори ризику, вислуховує скарги. 

Лабораторна діагностика цукрового діабету допомагає визначити, який саме у вас 1 або 
2 тип захворювання. Під час дослідження можуть бути використані різні види тестів, частина з 
них підходять для скринінгу, тобто допомагає виявити хворобу на ранніх стадіях. Виконувати 
такі аналізи нескладно, тому їх проводять великому числу людей. Найбільш точним способом 
діагностики цукрового діабету 2 типу є вимірювання глікозильованого гемоглобіну. Він 
повинен знаходитися в межах 4.5-6.5% від загального обсягу гемоглобіну. З його допомогою 
можна легко визначити прихований цукровий діабет 2 типу, а й оцінити адекватність терапії. 

Результати дослідження та їх обговорення.  
Основним обстеженням цукрового діабету є: 

 Діагностика діабетаСахар в сечі – в нормі його бути не повинно, глюкоза проникає 
в сечу лише при загальній концентрації більше 8; 

 Визначення рівня глюкози і цукру крові; 
 Глюкозотолерантний тест – до його проведення пацієнту перорально або 

внутрішньовенно вводять розчин глюкози. Після через встановлені часові 
проміжки береться кров з пальця. 

Подібні аналізи допомагають визначити толерантність до глюкози. Рівень фруктозаміну 
– частіше використовують для новонароджених дітей і вагітних жінок, дозволяє визначити 
рівень цукру за останній 21 день; 

 Дослідження концентрації кетонів. 
Оскільки виявлення цукрового діабету може бути затягнуте в результаті пізнього 

звернення, за цей період іноді розвиваються деякі ускладнення цукрового діабету. В першу 
чергу виключають катаракту і ретинопатію, для цього фахівець оглядає очне дно і рогівку. 
Діагностувати захворювання серця вдається за допомогою ЕКГ, а що починається ниркова 
недостатність чітко простежується в аналізі сечі. 

Цукровий діабет – це сукупність порушення обмінних процесів в організмі, пов'язанних 
з недостатністю гормону інсуліну (зменшення продукції підшлункової залози) або нечутливість 
рецепторів тканин, наслідком цього процесу стає збільшення рівня глюкози в крові 
(гіперглікемія).  У різних країнах поширеність ЦД в популяції складає від 4 до 11%. Як свідчать 
дані ВООЗ, сьогодні на це захворювання страждають понад 350 млн. осіб. Очікується, що ця 
цифра у найближчі 20 років подвоїться.  

Епідеміологічні дослідження ЦД в Україні також свідчать про постійне збільшення числа 
хворих серед населення (на 5-7% щорічно). Відомо, що цукровий діабет щодня діагностується 
у 50 українців. У 2017 році вперше виявили приблизно у 20000 наших співвітчизників. Усього 
на 2017 рік в Україні налічувалось 1,5 млн хворих, понад 8,5 тис. з них – діти. Це становить 
близько 3% від усього населення, що значно менше, ніж в деяких країнах Європи (Німеччина 
– 10,2%, Швеція- 7,3%, Франція – 6,2%, Іспанія – 9,9%). Однак фахівці вважають, що фактично 
поширеність ЦД в нашій країні є вищою у 2-2,5 рази за рахунок недіагностованих випадків 
хвороби.  

У структурі загальної захворюваності, населення нашої країни займає шосте місце у 
хворобах ендокринної системи. При цьому, кожна третя особа страждає на цукровий діабет.  

Найбільшу загрозу становлять судинні ускладнення цукрового діабету, частота яких сягає 
50%, насамперед з боку нирок та очей, а у хворих старших вікових груп – збільшення частоти 
«судинних катастроф». Ці уск ладнення є основною причиною збільшення інвалідності та 
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смертності хворих.  
За визначенням ВООЗ, ЦД є глобальною медико-соціальною проблемою і боротьба з 

ним має бути пріоритетним завданням національних систем охорони здоров’я.  
Розрізняють два типи ЦД: діабет 1-го типу (інсулінозалежний) та діабет 2-го типу  

(інсулінорезистентний).  
Причинами розвитку діабету є: аутоімунні захворювання, стрес, вірусні інфекції, патології 

підшлункової залози, неправильне харчування та відсутність фізичної активності, ожиріння. 
Симптоми, які вказують на розвиток даного захворювання: спрага, частий діурез, швидке 

зниження маси тіла, порушення зору, загальна слабкість, погане загоєння ран, свербіж шкіри. 
Аналіз відібраних літературних джерел показав, що сучасна фізична терапія в програмах 

реабілітації хворих на ЦД широко застосовує засоби фізичної терапії. Використовують такі 
засоби фізичної терапії: 

 ЛФК 
 Лікувальний масаж 
 Фізіотерапевтичні процедури  
 Дієтотерапія. 

Лікувальна фізична культура. Лікувальна фізична культура при цукровому діабеті 
вирішує такі завдання: покращання функцій ЦНС та нейроендокринної регуляції обміну 
речовин; стимуляція тканинного обміну, утилізація цукру в організмі, зниження гіперглікемії 
та компенсація інсулінової недостатності; поліпшення функціонального стану серцево-
судинної, дихальної та травної систем; запобігання або зменшення проявів супутніх 
захворювань, підвищеня опірності організму; відновлення і підтримання загальної 
працездатності хворого. Протипоказана ЛФК при гіперглікемії в межах 16,6 ммоль-л"1 (300 
мг%) і вище, при ознаках прекоматозного стану. ЛФК призначають диференційовано, залежно 
від форми цукрового діабету. При легкій формі в заняттях із лікувальної гімнастики, що триває 
30-45 хв, застосовують загальнорозвиваючі, дихальні і вправи на розслаблення. Щільність 
занять 60-65 %. Рухи виконуються в повільному і середньому темпі, з повною амплітудою.   

Лікувальний масаж. Лікувальний масаж застосовують при легкій і середній формах з 
метою поліпшення діяльності ЦНС, загального тонусу організму; активізації крово- і лімфообігу 
в кінцівках, окисно-відновних і обмінних процесів; стимуляції функцій серцево-судинної, 
дихальної і травної систем; підвищення тонусу і працездатності м'язів. Застосовують загальний 
і місцевий масаж. К. Колесник описав Патогенетичне обгрунтування застосування вакуумного 
гідролазерного масажу та мінеральної води "Українська йодована" в комплексному лікуванні 
дітей з інсулінзалежною формою цукрового діабету на санаторно-курортному етапі. Показано, 
що ранніми ускладненнями перебігу цукрового діабету є функціональні порушення 
вегетативної нервової системи, частота та виразність яких залежить від давності 
захворювання. Встановлено сприятливу дію вакуумного гідролазерного масажу та 
мінеральної води "Українська йодована" на регрес клінічних проявів захворювання, 
стимуляцію парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи, що сприяє, у свою 
чергу, нормалізації або компенсації загальної та церебральної гемодинаміки, стабілізації 
вуглеводного, жирового та білкового обмінів.  

Фізіотерапевтичні процедури. Фізіотерапію використовують для стимуляції функції 
підшлункової залози, окисно-відновних процесів і зниження вмісту глюкози у крові, активізації 
обміну речовин; ліквідації або зменшення свербіжу шкіри; запобігання прогресування 
захворювання і його ускладнень; досягнення стійкої компенсації і стимуляція адаптаційно-
пристосувальних механізмів; поліпшення загального стану організму. Застосовують 
електрофорез цинку, міді та інших мікроелементів та ліків, індуктотермію, мікрохвильову 
терапію, УВЧ-терапію, УФО, ванни вуглекислі, йодобромні, радонові, душ дощовий, 
обливання.  
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Дієтотерапія. Для людини з цукровим діабетом є 3 основних прийоми їжі (сніданок, 
обід, вечеря) і 3 додаткових (другий сніданок, полуденок, пізня вечеря). Овочі і фрукти повинні 
бути обов’язковим компонентом раціону хворого на цукровий діабет і вживатися щодня. Вони 
містять мало вуглеводів і багаті на вітаміни, харчову клітковину, малокалорійні. Всі овочі, 
фрукти і ягоди за вмістом вуглеводів можна розділити на 3 групи: 

Першу групу складають овочі, фрукти та ягоди, які у 100 г містять менше 5 г вуглеводів: 
помідори, огірки, капуста, баклажани, салат, кабачки, редис, несолодкі яблука. Дозволяється 
вживати не більше 800 г на день. 

Другу групу складають овочі й фрукти, у 100 г яких міститься від 5 до 10 г вуглеводів: 
морква, цибуля, буряк, лимон, апельсин, полуниця, смородина, малина. Дозволяється 
вживати не більше 200 г на день. 

Третю групу складають овочі й фрукти, у 100 г яких міститься більше 10 г вуглеводів: 
картопля, горошок, боби, сушені гриби, банани, дині, виноград, сухофрукти, персики, солодкі 
сорти яблук. Ці продукти слід обмежувати у своєму раціоні. 

Молоко. Дозволяється молоко, кисляк, нежирний кефір, сир, нежирна сметана.Не 
вітається вживання у великій кількості твердих сирів будь-яких сортів, і, звичайно, солодкої 
сиркової маси. 

Взаємозамінні продукти: 
100 г м’яса = 120 г риби = 3 курячі яйця = 130 г творогу = 70 г твердого сиру = 500 г молока. 
Жири. Дозволяється оливкова, соняшникова, кукурудзяна олії, 25-30 г вершкового масла 

на добу. Не варто використовувати свинячий, яловичий жири, а також продукти, що містять 
холестерин (мозок, печінка, жовтки). 

Перші страви. Рекомендуються переважно овочеві супи на слабких м’ясному, грибному, 
рибному бульйонах, вегетаріанські борщі. 

Крупи. Найкраще вживати гречану, вівсяну, перлову. Що стосується рису, то його бажано 
вживати в пропареному вигляді, вибираючи коричневий рис, а не звичний всім білий. 
Вживання манної крупи при діабеті доведеться скоротити. 

Хліб. Переважно житній або хліб з додаванням висівок. Дозволяються також сухарі, 
нездобне печиво в обмеженій кількості. 

М’ясо. Дозволені м’ясні продукти при діабеті це: яловичина, телятина, баранина, кролик, 
індичка, курка. Готувати страви можна у відварному, запеченому, тушкованому вигляді. 
Ковбасні вироби та страви з субпродуктів не бажані в раціоні діабетика. 

Риба рекомендується нежирна: хек, тріска, щука, короп, судак.Крім риби дуже корисні 
різноманітні морепродукти. Не нехтуйте салатами з морської капусти або креветками. 

Солодощі. Зараз фахівці відмовляються від використання діабетичних продуктів. Мова 
йде про цукерки та сухе печиво, у яких глюкоза замінена фруктозою і сорбітом. Немає доказів, 
що фруктоза більш корисна для діабетиків, ніж сахароза, а стосовно обміну речовин вона 
може мати більш згубні наслідки. Слід обмежити також вживання цукрозамінників. 

Обговорення результатів дослідження. 
На сьогодні дослідження перебуває на стадії розвитку. Проміжні результати дозволяють 

свідчити, що ми рухаємось у вірному напрямку. Особливо щодо впливу лікувальної гімнастики 
на стан хворих із цукровим діабетом II типу. Вироблення інсуліну у цих хворих, як правило, не 
викликає неспокою, особливо на ранніх стадіях захворювання; головна проблема - відсутність 
реакції клітин-мішеней на інсулін (резистентність до інсуліну). Звертаючи увагу на 
резистентність клітин до інсуліну гормон не здатний виконувати свою функцію - забезпечувати 
транспорт глюкози через клітинну мембрану. Вивчаючи вплив фізичних вправ на організм 
пацієнтів, встановлюємо, що м'язові скорочення підсилюють цей транспорт. При м'язовому 
скороченні проникність мембрани для глюкози підвищується внаслідок збільшення числа 
транспортерів глюкози. Таким чином, короткочасне фізичне навантаження знижує 
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резистентність до інсуліну та підвищує його чутливість. Це призводить до зниження потреби 
клітин до інсуліну, що говорить про необхідність зниження доз інсуліну тим, хто його приймає. 
Зменшення резистентності до інсуліну й підвищення його чутливості можуть бути реакцією на 
окремі фізичні навантаження, а не результатом тривалих змін, обумовлених фізичними 
навантаженнями .       

Висновки. При цукровому діабеті ефективним засобом є фізична реабілітація, яка діє не 
тільки симптоматично, а може бути націлена на окремі ланки патогенезу. Крім засобів 
лікувальної фізичної культури, застосовують лікувальний масаж, фізіотерапію. Фізичні вправи 
відіграють головну роль у глікемічному контролі у хворих, які страждають на цукровий діабет 
II типу.  

В подальшому ми націлені продовжити дослідження впливу засобів фізичної реабілітації 
на функціональні та клінічні показники хворих на цукровий діабет 2 типу, дії реабілітаційних 
чинників з метою подальшого удосконалення програми фізичної реабілітації, врахування та 
впровадження новітніх досягнень і методів, що матиме наслідком в більш тривалому періоді  
можливий перегляд медикаментозного лікування цукрознижувальними та інсулінвмісними 
препаратами. 
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информ, 2005. 328 с. 
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діабеті 2-го типу в дорослих. Фізична, медична реабілітація людей. К., 2014. С. 240–256.  
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1995;41:44–46. 
5. Медична та соціальна реабілітація: навч. посібник; за заг. ред. І.Р. Мисули, Л.О. 

Вакуленко. Тернопіль: ТДМУ, 2005. 405 с. 
 
 
 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ОЦІНЮВАННЯ ДОМЕНІВ 
РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО НАБОРУ МІЖНАРОДНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ, 

ОБМЕЖЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗДОРОВ’Я 

Валентин САВЧЕНКО, Галина ХАРЧЕНКО, Вадим КЕРЕСТЕЙ,  
Ольга БУРЯК, Тамара РІДКОВЕЦЬ, Юлія ПОГРЕБНЯК  

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) 

Вступ. Всесвітня Організація Охорони Здоров'я (ВООЗ) рекомендує використовувати 
Міжнародну класифікацію функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ), 
яка дозволяє формулювати реабілітаційний діагноз, описувати стан пацієнта виходячи із усіх 
складових здоров'я і пов'язаних з ним проблем, що обмежують життєдіяльність пацієнта [2, 3, 
5]. Оцінка стану за МКФ, побудова категоріального профілю пацієнта дозволяють визначити 
мету, завдання, а також скласти індивідуальну програму реабілітації та оцінити її ефективність. 
Однак, використання доменів / категорій МКФ для оцінки стану пацієнта на практиці 
супроводжується наступними труднощами: 

 встановлення в кожному конкретному клінічному випадку кількості доменів, 
достатньої для прийнятного рівня опису функціонування пацієнта; 
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 правильне застосування інструментів оцінювання доменів. 
Перше зумовлене тим, що повна версія МКФ включає понад 1400 категорій. Тому для 

опису функціонування пацієнта запропоновані основні / базові набори МКФ (ICF Core Sets). 
Основні набори МКФ містять якнайменше доменів / категорій, проте стільки, скільки 
необхідно для опису рівня функціонування пацієнта. Основні набори МКФ слугують опорною 
схемою та практичним інструментом для ефективної класифікації та опису функціонування 
пацієнта. Вважається, що використання основних наборів МКФ спроможне підвищити 
міждисциплінарну надійність при кодуванні клінічних випадків, адже застосовуються лише 
відповідні домени / категорії для пацієнта з конкретним порушенням здоров’я. На цей час на 
сайті www.icf-core-sets.org наведені 86 повних і коротких основних / базових наборів МКФ.  

В наступному слід зауважити, що МКФ – це лише класифікація, а не інструмент для оцінки 
стану пацієнта. З цим пов’язане друге утруднення застосування МКФ. Мало скласти 
прийнятний перелік доменів, треба вміти правильно їх оцінювати. Визначення сукупності 
інструментів, необхідних для оцінки функціонального стану пацієнта за доменами, є 
найважливішим завданням для будь-якого спеціаліста, що приймає участь в процесі 
реабілітації. Суть вирішення цього завдання – використання однакових критеріїв оцінки 
доменів / категорій при описі порушень функцій, активності та діяльності будь-якого пацієнта. 

Зазвичай оцінка стану організму людини проводиться за допомогою шкал / тестів, але 
велика їх кількість не завжди дозволяє фахівцям розуміти один одного [1] Створення єдиної 
системи, в якій будуть зібрані різні інструменти оцінки стану пацієнта, допоможе оптимізувати 
процес реабілітації [4].  

Мета дослідження – описати особливості формування інструментів оцінювання доменів 
реабілітаційного набору МКФ. 

Матеріал і методи. Матеріалом дослідження стали домени реабілітаційного набору. На 
офіційному сайті ICF-based Documentation Tool (www.icf-core-sets.org) реабілітаційний набір 
(Rehabilitation Set) представлено 30 доменами (табл. 1).  

Таблиця 1 
Домени реабілітаційного набору 

 

№ 
з/п 

Код Назва доменів 

1 b130 Energy and drive functions Функції волі та прагнення 

2 b134 Sleep functions Функції сну 

3 b152 Emotional functions  Функції емоцій 

4 b280 Sensation of pain Відчуття болю 

5 b455 Exercise tolerance functions Функції толерантності до фізичного 
навантаження 

6 b620 Urination functions Функції сечовипускання 

7 b640 Sexual functions Сексуальні функції 

8 b710 Mobility of joint functions Функції рухливості суглоба 

9 b730 Muscle power functions Функції м'язової сили 

10 d230 Carrying out daily routine Виконання щоденного розпорядку 

11 d240 Handling stress and other 
psychological demands 

Подолання стресу та інших психологічних 
навантажень 

12 d410 Changing basic body position Зміна основного положення тіла 

13 d415 Maintaining a body position Утримування положення тіла 

14 d420 Transferring oneself Переміщення тіла 

15 d450 Walking Ходьба 

………………...….……. Section 3  ……….. .……..…………….  

Physical education, recreation, 
physical rehabilitation and ergotherapy 

 

……………………..……. .… Секція 3  .………...…………………  

Фізичне виховання, рекреація, 
фізична терапія та ерготерапія 

 

163 



№ 
з/п 

Код Назва доменів 

16 d455 Moving around Рух довкола 

17 d465 Moving around using equipment Переміщення з використанням технічних 
засобів 

18 d470 Using transportation Використання транспортних засобів 

19 d510 Washing oneself Миття 

20 d520 Caring for body parts Догляд за частинами тіла 

21 d530 Toileting Особиста гігієна 

22 d540 Dressing Одягання 

23 d550 Eating Харчування 

24 d570 Looking after one's health Догляд за своїм здоров’ям 

25 d640 Doing housework Ведення домашнього господарства 

26 d660 Assisting others Допомога іншим 

27 d710 Basic interpersonal interactions Елементарні міжособистісні взаємодії 

28 d770 Intimate relationships Інтимні стосунки 

29 d850 Remunerative employment Високооплачувана робота 

30 d920 Recreation and leisure Відпочинок і дозвілля 

 
Результати дослідження та їх обговорення.  
Із документів, що описують МКФ, вказано, що кожна складова МКФ складається з різних 

доменів, а в межах кожного домена – з категорій, які є одиницями класифікації. Домен – це 
практичний і багатозначний набір відповідних фізіологічних функцій, анатомічних структур, 
дій, завдань або сфер життя. Домени складають різні розділи та блоки в межах кожної 
складової МКФ. Категорії – це класи та підкласи в межах домену складової МКФ. Кожний 
домен / категорія має свій код. В цілому МКФ має чотири рівні деталізації доменів порушення 
структур, функцій, життєдіяльності та факторів середовища [3, 5].  

Наведені в табл. 1 кількість доменів в реабілітаційному набору стосується лише другого 
рівня класифікації МКФ. Якщо проаналізувати й інші рівні класифікації, то отримаємо, що 2-й 
рівень реабілітаційного набору включає 30 доменів, 3-й рівень – 133 доменів, 4-й рівень – 16 
доменів (не враховані інші уточнені та не уточнені домени). 

Базовим поняттям при описі порушень в МКФ є відхилення. Воно використовується для 
відображення значимого відхилення від загальноприйнятих статистичних норм (тобто як 
відхилення від середньої популяційної величини, прийнятої в якості стандартної норми). Всі 
складові в МКФ визначаються кількісно з використанням однієї загальної шкали [3, 5]: 

0 – ВІДСУТНЯ проблема (немає, відсутня, незначна) 0-4%; 
1 – ЛЕГКА проблема (легка, незначна, …) 5-24%; 
2 – ПОМІРНА проблема (середня, значна, …) 25-49%; 
3 – ВАЖКА проблема (значна, інтенсивна, …) 50-95%; 
4 – АБСОЛЮТНА проблема (тотальна, …) 96-100%. 
8 – не уточнено 
9 – не застосовується. 
Отже, для оцінки здоров’я пацієнтів необхідно кількісно охарактеризувати домени, які 

складають основний набір МКФ. На практиці для встановлення порушень здоров’я пацієнтів 
можуть використовуватися як прості клінічні та інструментальні методи оцінки, так і складні 
спеціальні. У всіх випадках отримані дані обстеження пацієнта переводяться в бали згідно 
наведеної шкали. Зазвичай, в існуючих рекомендаціях із застосування МКФ пропонується 
надавати характеристику доменів за змінами відібраних для цього показників, шкал, тестів.  
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На цей час запропоновано для оцінки різних складових здоров’я людини чисельні шкали 
та тести. Ці діагностичні інструменти розроблялися для вирішення спеціальних діагностичних 
завдань і в більшості без врахування вимог МКФ. Тому як за предметом оцінки стану здоров’я, 
так і за розмірністю більшість загальноприйнятих шкал для опису порушень функцій органів і 
систем не збігається з доменами / категоріями МКФ [4]. Щоб уникнути цієї невідповідності 
нами створена системи оцінювання доменів 3-го рівня реабілітаційного набору, яка включає:  

 назву інструменту оцінювання (методу дослідження, шкали, тесту); 
 назву параметру (показника, ознаки), який для цього використовується; 
 якісний опис чи кількісна характеристика кожної градацій п’ятирівневої шкали змін 

параметру.  
  Система являє собою таблицю, в якій містяться коди 2-го і 3-го рівнів доменів, опис 

предметної характеристики  домену, назву інструмента оцінювання, назву параметра з 
вказівкою одиниці виміру, значення або опис градацій шкали відповідно визначнику від 0 до 
4. За таким принципом надана характеристика біля 90 доменам 3-го рівня реабілітаційного 
набору, які можуть зацікавити фізичного терапевта в оцінці стану здоров’я пацієнта під час 
реабілітації. Фрагмент цієї таблиці подано в табл. 2. 

Таблиця 2 
Інструменти та параметри оцінювання доменів  

реабілітаційного набору МКФ (фрагмент) 
 

Код 

Назва 
домену 

Предметна 
характеристика 

домену 

Інструмент 
оцінювання 

Параметри оцінювання 

2-й 
рівень 

3-й 
рівень 

Назва, 
одиниця 
виміру 

Значення або 
опис градацій 

шкали 

Визнач-
ники 

b130 b1300 Вольовий 
рівень 

Психічні функції, 
що відповідають 
за силу волі та 
витривалість 

Шкала оцінки 
рівня втоми /  
Fatigue 
Assessment 
Scale 

Загальна 
оцінка 
втоми, бал  
 

21 бал та 
менше – 
відсутність 
втоми 

0 

22-28 балів – 
легка 
стомлюваність 

1 

29-34 бали – 
помірна 
стомлюваність 

2 

35-41 – 
виражена 
стомлюваність 

3 

42 бали та 
більше – дуже 
виражена 
стомлюваність 

4 

Шкала 
тяжкості 
астенії /   
Fatigue 
severity scale 

Тяжкість 
астенії 
 

9 балів 0 

10-22 балів 1 

23-35 балів 2 

36-60 балів 3 

61 бал і більше 4 
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Код 

Назва 
домену 

Предметна 
характеристика 

домену 

Інструмент 
оцінювання 

Параметри оцінювання 

2-й 
рівень 3-й 

рівень 

Назва, 
одиниця 
виміру 

Значення 
або опис 
градацій 

шкали 

Визнач-
ники 

b710 b7100 Рухливість 
одиничного 
суглоба 

Функції обсягу і 
свободи руху 
одного суглоба 

Гоніометрія Вимірювання 
об’єму руху в 
одному 
суглобі 

рухливість 
одного 
суглобу не 
порушена 
(повні обсяг 
і свобода 
руху 
суглобу, 
можливе 
обмеження 
до 4%) 

0 

об'єм руху 
одного 
суглобу 
обмежений 
і становить 
75% і більше 
від 
можливого 
(обмеження 
об’єму руху 
5-24%) 

1 

об'єм руху 
одного 
суглобу 
обмежений 
і становить 
50-74% від 
можливого 
(обмеження 
об’єму руху 
25-49%) 

2 

об'єм руху 
одного 
суглобу 
обмежений 
і становить 
5-49% від 
можливого 
(обмеження 
об’єму руху 
50-95%) 

3 

рухливість 
повністю 
відсутня або 
мінімальна 
(до 5% від 
можливого) 

4 
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Код 

Назва 
домену 

Предметна 
характеристика 

домену 

Інструмент 
оцінювання 

Параметри оцінювання 

2-й 
рівень 3-й 

рівень 

Назва, 
одиниця 
виміру 

Значення 
або опис 
градацій 

шкали 

Визнач-
ники 

b730 b7300 Сила 
ізольованих 
м'язів і 
м'язових 
груп 

Функції, пов'язані 
з силою 
скорочення 
певних і 
ізольованих 
м'язів і м'язових 
груп 

Функціональне 
обстеження 
сили м’язів 

Оцінка сили 
окремого 
м’яза за 
шкалою 
Комітету 
медичних 
досліджень 
(MRC Muscle 
Scale) 

нормальна 
м’язова 
сила (5 
балів) 

0 

рухи при 
зовнішній 
протидії, 
але слабші, 
ніж на 
здоровому 
боці (4 
бали) 

1 

рухи при дії 
сили 
тяжіння (3 
бали) 

2 

рухи при 
виключенні 
дії сили 
тяжіння (2 
бали) 

3 

немає рухів 
(0 балів) 
або 
пальпується 
скорочення 
м’язових 
волокон, 
але 
візуально 
рухів немає 
(1 бал) 

4 

 
Висновки. 
Для оцінки стану здоров’я пацієнтів при наданні реабілітаційної допомоги 

запропонована системи оцінювання доменів реабілітаційного набору, яка включає назву 
інструменту оцінювання (методу дослідження, шкали, тесту), назву параметру (показника, 
ознаки), який для цього використовується, та якісний опис чи кількісну характеристику кожної 
градацій п’ятирівневої шкали змін параметру. За таким принципом надана характеристика 
біля 90 доменам 3-го рівня реабілітаційного набору, які можуть зацікавити фізичного 
терапевта в оцінці стану здоров’я пацієнта під час реабілітації. 
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