Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національний університет
імені Юрія Федьковича

Матеріали
студентської наукової конференції
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
14-16 травня 2014 року

Фізична культура та здоров’я людини

Чернівці
Чернівецький національний університет
2014

Друкується за ухвалою Вченої ради
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича

Матеріали
студентської
наукової
конференції
Чернівецького національного університету імені Юрія
Федьковича (14-16 травня 2014 року). Фізична культура та
здоров’я людини. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014.
– 228 с.
До збірника увійшли статті студентів факультету фізичної
та здоров’я людини, підготовлені до щорічної
студентської наукової конференції університету.
Молоді автори роблять спробу знайти підхід до висвітлення
і обґрунтування певних наукових питань, подати своє бачення проблем.

культури

Наукове видання
Матеріали студентської наукової конференції
Чернівецького національного університету
імені Юрія Федьковича
(14-16 травня 2014 року)
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ

Тези доповідей
Відповідальна за випуск Чорна С.Я.
© Чернівецький національний
університет, 2014

2

Андрій Антонюк
Науковий керівник – доц. Мединський С.В.
Формування професійної готовності студентів заоної
форми навчання до педагогічної діяльності
Модернізація фізкультурної освіти в першу чергу виявляє
перехід від класичних способів організації навчально-виховного
процесу до керівництва ним на основі психолого-педагогічних
умов, що розвивають активність, ініціативу, творчість,
самостійність і фізичні можливості тих, хто навчається. Усе це
призводить до ускладнення завдань управління педагогічним
процесом на уроках фізичної культури і породжує потребу в
науково обґрунтованих способах їх розв’язання.
Система заочного навчання є важливою ланкою безперервної
освіти. Нині за допомогою цієї форми навчання у вищих
навчальних закладах здійснюють свою професійну підготовку
більше 40 % майбутніх фахівців сфери фізичної культури і
спорту.
Затребуваність практикою освіти якісно нових підходів до
формування професійної готовності студентів заочної форми
навчання
до
педагогічної
діяльності
зумовила
ряд
суперечностей між:
– змістом сучасної педагогічної освіти і вимогами, що
висуваються нині школою, суспільством і державою до
особистості і рівня професійної компетентності фахівця з
фізичної культури і спорту;
– традиційною системою підготовки студентів-заочників, що
склалася, і їх готовністю до здійснення професійної діяльності в
умовах модернізації освіти в цілому і фізкультурної освіти як
складової; основними вимогами державного освітнього
стандарту до рівня підготовки фахівця і сучасним станом
реалізації цих вимог в навчальній діяльності вищого
навчального закладу;
– змістом, що склався, умовами і освітніми технологіями
підготовки фахівців у галузі фізичної культури і спорту до
дослідницької роботи і недостатньою розробленістю психологопедагогічних умов продуктивного формування у заочників
професійної підготовки до педагогічної діяльності.
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Вважаємо, що саме заочна форма навчання забезпечує перехід
до безперервної та дистанційної освіти, дозволяє оптимальніше
набути навички самостійного планування і організації власного
навчального процесу, дозволяє вирішувати важливі соціальні
проблеми. Система заочного навчання як важлива ланка
безперервної освіти покликана підвищувати освітній,
професійний і культурний рівень населення; задовольняти
потреби особистості кваліфікованих фахівців; забезпечувати
підвищення кваліфікації і перепідготовку кадрів [1].
Аналіз стану заочного навчання показав, що воно має як
цілий ряд переваг (висока мотивованість тих, хто навчається,
низькі витрати державного фінансування та ін.), так і недоліків,
серед яких – студентам-заочникам видається увесь програмний
матеріал в оглядовому, концентрованому вигляді, тоді як
контроль рубежу засвоєння знань і їх якість здійснюється в його
повному обсязі; безпосередні контакти студентів і викладачів
різко знижені, домінують переважно самостійні форми
діяльності; недостатність навчальної літератури, що розкриває
інноваційні тенденції розвитку вітчизняної освіти.
Нами виділені чотири рівні розвитку готовності до
управління педагогічним процесом: критичний (інтуїтивний),
допустимий (репродуктивний), достатній (продуктивний) і
оптимальний (продуктивно-творчий), а також представлена база
його оцінки.
У структурі і змісті професійної готовності педагога до
рішення управлінських завдань нами виділені дві основні
складові: мотиваційно-особова і виконавська. Кожна з цих
складових включає ряд компонентів. Так, мотиваційно-особиста
складова нами представлена наступними компонентами:
системою мотиваційно-ціннісних орієнтацій, комплексом
професійно-значущих особистих якостей. Виконавська сторона
припускає наявність наступних компонентів: когнітивного і
операційно-діяльнісного.
Список літератури:
1.
Аджемов А.С., Шахгильдян В.В. Переход от системы заочного
образования к системе дистанционного образования / А.С. Аджемов,
В.В. Шахгильдян // Развитие связи и мира. Прогнозы, технологии, услуги:
Мат-лы докл. междунар. форума МАС-97, 4-6 февраля 1997 года. – М., 1997. –
С. 132–133.
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Іван Антонюк
Науковий керівник - проф. Мардар Г.І.
ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ 7-х і 9-х КЛАСІВ
У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Існує необхідність удосконалення сучасних технологій щодо
збереження здоров’я дітей. Насамперед це пов’язано з тим, що,
не вивчаючи особливості стану здоров’я здорових дітей у
сучасних умовах, ми практично втрачаємо можливість ранньої
профілактики його порушень[1]. Найважливішими сьогодні є не
лише діагностика стану здоров’я, а й своєчасне використання
методів оздоровлення та підвищення рівня здоров’я дітей,
профілактика захворювань та своєчасне лікування. Тому метою
нашої роботи стало дослідження шляхів поліпшення стану
здоров’я учнів 7-9–х класів та підвищення рівня фізичного стану
(РФС) й працездатності, а також зменшення захворюваності.
Загалом обстежено 120 осіб.
При дослідженні РФС показник «вище середнього»
найчастіше спостерігали в обстежених учнів. РФС є інтегральним показником фізичного здоров’я, що характеризується
наявним станом фізіологічних функцій. Збільшення або
зменшення цих резервів пов’язано з віковими і генетичними
особливостями організму, способом або умовами життєдіяльності індивіда. Більша частина учнів (64,34%) мали нормальну
масу тіла, 16,52% дітей мали знижену масу тіла. В 11,29%
відмічали загрозу ожиріння та ожиріння. Тобто близько третини
дітей мали проблеми з порушенням маси тіла. Згідно з пробою
Руф’є, було встановлено, що лише один учень 11-го класу мав
задовільну працездатність, а решта дітей мала добру та середню
працездатність. Велика частина учнів (42,01%) мали середню
працездатність, що свідчить про часткове порушення серцевої
та дихальної систем. Достатній рівень розвитку фізичних
якостей, отриманий у період природного росту, має велике
значення для діяльності людини в зрілі роки, забезпечує високу
працездатність протягом багатьох років життя. Серед
актуальних питань фізичного виховання школярів значне місце
займає така специфічна проблема, як розвиток у дітей основних
рухових якостей (швидкості рухів, сили м’язів, витривалості,
гнучкості, спритності).
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Внаслідок опитування ми з’ясували, що з усієї кількості
учнів займаються спортом або ходять у спортивні гуртки
(баскетбол, волейбол) 52 учня (31%), ще 21 учень (12,5%)
займаються фізичною культурою самостійно (ранкова пробіжка,
вечірня гімнастика), 94 учні (56%) займаються фізичною
культурою тільки на уроках.
Результати тестування показали, що показники рухової
активності учнів, котрі позаурочно займаються фізкультурою,
були значно вищими, ніж в решти учнів. У тих учнів, які почали
займатися фізичною культурою в позаурочний час, покращилася
фізична працездатність і успішність та зменшилася
захворюваність, що пов’язано з підвищенням опірності
організму до патогенних чинників.
Інтелектуальна праця різко знижує працездатність
організму. Але й фізична праця, що характеризується
підвищеним фізичним навантаженням, може в деяких випадках
приводити до негативної дії.
Недолік необхідних людині енерговитрат приводить до
неузгодженості діяльності окремих систем (м'язової, кістковий,
дихальної, серцево-судинної) і організму в цілому з
навколишнім середовищем, а також до зниження імунітету і
погіршенню обміну речовин. Водночас шкідливі й
перевантаження. Тому при розумовій і при фізичній праці,
необхідно займатися оздоровчою фізичною культурою,
зміцнювати організм. Фізична культура сприяє оздоровленню і
профілактиці, що є надзвичайно актуальним, тому що на
сьогоднішній день кількість людей з різними захворюваннями
постійно зростає. Вихід з цієї критичної ситуації, як свідчить
досвід багатьох країн світу, може бути забезпечений
підвищенням
опірності
організму
до
несприятливого
навколишнього
середовища
та
оздоровлення
самого
середовища, адже в структуру факторів, що формують здоров’я,
на них припадає 70% і більше.
Список літератури:
1. Довгич Н. Гуманистическое содержание физической
культуры и спорта / Н. Довгич, JI. Сминовск // Фізичне
виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві :
зб. наук. пр. - Луцьк, 2009. – С. 23-25.
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Андрій Апетрі
Науковий керівник – доц. Доцюк Л.Г.
Вікові особливості динаміки фізіологічних станів
організму при м’язовій діяльності
У процесі спортивної діяльності у фізіологічному стані
організму відзначається декілька періодів, що змінюють один
одного: стартовий стан, впрацьовування, стійкий стан,
стомлення і відновлення [1, c. 184-185].
У юних спортсменів передстартові умовнорефлекторні
зміни різних функцій можуть бути більше виражені, ніж у
дорослих. Вербальна інформація про майбутню м'язову
діяльність викликає у дітей помітніші зміни ЧСС і АТ, причому
у спортсменів передробоче збільшення функцій значніше в
порівнянні з дітьми, які не займаються спортом.
Період впрацьовування у дітей дещо коротший, ніж у
дорослих. Наприклад, у дітей 7-14 років в бігу на короткі
дистанції максимальна швидкість досягається на 5-й секунді, а у
хлопців 17-18 років – на 6-й. Правда, хлопці за цей час
досягають більшої швидкості і долають більшу відстань. У вправах на витривалість (плавання, "їзда" на велоергометрі) у дітей
також дещо раніше стабілізуються деякі показники працездатності, серцево-судинної і дихальної систем [3, c. 78-79].
Після періоду впрацьовування настає стійкий стан.
Здатність утримувати стійкий стан залежить від віку. Діти
менше, ніж дорослі, здатні зберігати його. Вони швидше
досягають максимального рівня споживання О2, але в здатності
утримувати цей рівень поступаються дорослим. Коротший
період стійкого стану поєднується у підлітків із стрімкішим, ніж
у дорослих, розвитком гіпоксемії, що є результатом більшої
дискоординації функцій у підлітків при напруженій м'язовій
діяльності.
Від віку залежить також характер процесів стомлення. У
дітей у період стомлення працездатність, швидкість рухів
знижуються більшою мірою, ніж у дорослих. Діти вимушені
припиняти роботу при менших змінах внутрішнього середовища
організму, в умовах значно меншої кисневої заборгованості.
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При помірній аеробній роботі в період стомлення, що
розвивається, у підлітків більше виражена дискоординація
вегетативних функцій (дихання і кровообігу), більшою мірою
підвищується енергетична вартість вправ [2, c. 36-38].
У юних спортсменів стомлення нерідко проявляється в
значніших порушеннях координації рухів і взаємодії рухових і
вегетативних функцій (наприклад, в порушенні узгодження між
диханням і рухом).
Вік впливає і на характер відновних процесів після
фізичного навантаження. Після нетривалих, переважно
анаеробних, вправ відновлення працездатності, вегетативних
функцій, ліквідації кисневої заборгованості у дітей відбувається
в коротші, ніж у дорослих, терміни. Правда, як в абсолютних,
так і у відносних одиницях величина кисневої заборгованості у
дітей менша. При роботі максимальної потужності у дітей 11-14
років відновлення споживання О2 відбувається на 12-14 хвилині,
а у дорослих - на 16-18 хвилині [3, c. 86-87].
Відновні процеси після інтенсивних вправ носять; нерівномірний
характер. Спочатку вони перебігають швидко, а потім повільно. Під
час швидкої фази відновлення ліквідовується більша, ніж у дорослих,
частина кисневого боргу. У дітей 8-9 років вона складає 60-70%
загального боргу, а у дорослих - лише близько 40%. З віком (від 11 до
20 років) разом із підвищенням витривалості та можливості
виконувати велику роботу збільшується і час відновлення [4, c. 412414].
Список літератури:
1. Вілмор Дж. Х. Фізіологія спорту / Дж. Х. Вілмор, Д. Л. Костіл. –
К.: Олімпійська літературара, 2008. – 503 с.
2. Волков Л.В. Теория спортивного отбора: способности,
одаренность, талант / Волков Л.В. – К.: Вежа, 1997. – 128 с.
3. Плахтій П. Д. Вікова фізіологія. Теорія, практикум, тести : навч.
посіб. / П. Д. Плахтій, М. П. Мисів, О. І. Циганівська. – Кам'янецьПодільський : ПП Буйницький О. А., 2008. – 332 с.
4. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная.
Возрастная: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / А. С. Солодков, Е. Б.
Сологуб - М.: Олимпия Пресс, 2005. - 528 с.
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Катерина Бабійчук
Науковий керівник – доц. Бойчук Р.Р.
Вплив губної помади на здоров’я жінки
Більшісь жінок у боротьбі за красу розпочинають свій день із
нанесення макіяжу, навіть не уявляючи, що їхні друзі та
помічники є їхніми ворогами. Що ж до декоративної помади?
Чи є вона настільки корисною для організму людини як і
гігієнічна помада ? Метою нашого дослідження є визначення
потенційно небезпечних для здоров'я людини хімічних сполук,
що мають здатність викликати не тільки різні алергічні реакції,
але і призвести до проблем, пов'язаних із серцево-судинною
системою та спричинити розвиток онкологічних захворювань.
Компоненти, що входять до складу губної помади, можуть
проникати в кров, що є набагато гіршим, ніж коли жінка,
мимоволі облизуючи губи, дозволяє речовинам проникнути в
порожнину рота та в шлунок, адже компоненти губної помади
розщеплюються ферментами, які містяться в слині або шлунку,
а от хімічні речовини, які залишаються на шкірі, потрапляють
прямо у кров непереробленими.
Британський біохімік Річард Бенс прийшов до висновків, що
головна небезпека криється в сполучуваності хімікатів.
Фахівець стверджує, що кожний із косметичних препаратів сам
по собі може бути безпечний, однак невідомо, який ефект
можуть мати речовини, коли вони змішуються одна з одною [1].
До складу більшості помад входять тверді парафіни.
Концентрація парафінів невелика, але при щоденному
використанні помади вони все одно з часом проникають в
організм жінки, осідають на зубах і стають однією з причин
розвитку карієсу. Крім того, жири вбирають канцерогени з
навколишнього середовища, а потрапляючи в рот, а потім у
шлунок, можуть стати причиною розвитку злоякісних утворень
[2].
На думку медиків, певну загрозу здоров’ю несуть такі
компоненти в її складі, як метакрилат, парабени, свинець,
кадмій, триклозан. При цьому триклозан дослідники виділяють
особливо як консервант, який не вивчали спеціально раніше.
Результати нещодавнього дослідження говорять про те, що
триклозан здатний чинити негативний вплив на м’язи і серцево9

судинну систему. Крім того, під впливом триклозану можуть
виникати проблеми з діяльністю ендокринної системи, що, у
свою чергу, провокує у жінок підвищену активність чоловічих
гормонів, зростання зайвої ваги, порушення менструального
циклу, надмірний ріст волосся, безпліддя [3].
Американські вчені провели дослідження та встановили, що
55% із 22-ох досліджуваних брендів губної помади містять
залишкову кількість свинцю. Лікар Шон Палфрі зазначив, що
навіть незначна кількість свинцю може становити серйозну
небезпеку та впливати на психічне здоров'я, зашкодити вашому
IQ, вашій поведінці або здібностям до навчання [4].
Перевірка складу двох губних помад фірми "oriflame" дала
такі результати: обидва зразки містили такі небезпечні
компоненти, як парафін, cera microcristallina (вид воску, який
отримують з нафти), parfum (ароматизатор синтетичного
походження), octocrylene/октокрілін (органічна сполука, яка
сприяє виникненню злоякісної меланоми шкіри) та citric
acid/лимонна кислота (натуральний екстрат цитрусових, який
використовується як консервант і модифікатор рН ).
Підсумовуючи, можна констатувати, що губні помади містять
певну кількість шкідливих компонентів, однак не треба забувати
і про корисні компоненти. По-перше, це масла і віск, а також
екстракти лікарських рослин. По-друге, в багатьох помадах
присутні вітаміни А, Е, С, які живлять і омолоджують шкіру
губ.
Отже, відмова від використання губної помади жіночою
половиною здається неможливою, звідси і впливу негативних
компонентів, тому краще зосередити увагу на більш якісному
виборі косметики, дотримуватись правил її зберігання і головне
не зловживати нею.
Список літератури:
1. Декоративна
косметика:
губні
помади
:
http://www.refine.org.ua/pageid-5337-3.html
2. Ukrainian Women's Magazine : http://uwm.com.ua/node/3181
3. UKRHEALTH Портал про здоров’я : http://ukrhealth.net/medikirozpovili-yak-pomada-vplivaye-na-zdorovya7879/
4. Українська правда : життя : Губна помада знижує рівень IQ –
вчені : http://life.pravda.com.ua/health/2012/12/4/116959/
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Галина Бачинська
Науковий керівник – викл. Смеречинська С.Г.
Стрес як фактор небезпеки
Сьогодні поняття стресу набуло особливої актуальності,
а вміння справлятися з ним перетворюється в насущну потребу.
Засновник теорії стресу Ганс Сельє у книзі «Стрес без дистресу»
писав: «Кожна людина відчувала його, всі говорять про нього,
але майже ніхто не бере на себе клопіт з’ясувати, що ж таке
стрес. Багато слів стають модними, коли наукове дослідження
призводить до виникнення нового поняття, що впливає на
повсякденну поведінку чи на характер наших думок з корінних
життєвих питань» [3].
1972 року Всесвітня організація охорони здоров’я
прийняла таке визначення: «Стрес - це неспецифічна (тобто
одна і та сама на різні подразники) реакція організму на будьяку висунуту до нього вимогу». Стрес - це відповідь на загрозу,
реальну чи уявну.
Коли людина попадає у стресову ситуацію і намагається
адаптуватися до впливу стресу, цей процес, згідно з Г. Сельє,
проходить три фази. Для детального ознайомлення розглянемо
кожну з них [2, c. 23].
Стадiя тривоги. Це найперша стадiя, що виникає з
появою подразника, що викликає стрес. Стадiя опору - настає у
випадку, якщо фактор, що викликав стрес, продовжує дiяти.
Тодi органiзм захищається вiд стресу, витрачаючи "резервний"
запас сил, з максимальним навантаженням на всi системи
органiзму. Стадiя виснаження - якщо подразник продовжує
дiяти, то вiдбувається зменшення можливостей протистояння
стресовi, тому що виснажуються резерви людини. Знижується
загальна опiрнiсть органiзму. Стрес "захоплює" людину i може
привести його до хвороби.
Стрес має фізіологічні, психологічні, особистісні і
медичні ознаки. Крім того, будь-який стрес обов'язково включає
емоційну напругу. Фізіологічні ознаки: частий пульс,
почервоніння або збліднення шкіри особи, збільшення
адреналіну в крові, потіння. Психологічні ознаки: зміна
динаміки психічних функцій, найчастіше - уповільнення
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розумових операцій, розсіювання уваги, ослаблення функції
пам'яті, зменшення сенсорної чутливості, гальмування процесу
ухвалення рішення.
До особистісних ознак можна зарахувати: повне
придушення волі, зниження самоконтролю, пасивність і
стереотипність поводження, нездатність до творчих рішень,
підвищена сугестивність, страх, тривожність, невмотивоване
занепокоєння. Підвищена нервозність, наявність істеричних
реакцій, непритомності, афекти, головні болі, безсоння належать
до медичних ознак стресу.
Оптимальний спосіб рятування від тривалого стресу цілком розв'язати конфлікт, усунути розбіжності, інша
інтерпретація проблеми, тобто сприймання проблеми по-новому
[1, c. 48].
Перший спосіб нової інтерпретації проблеми переоцінка, гаслом для якої може бути постулат: все не
настільки погано. Коли люди не можуть зменшити стресор, вони
можуть думати про нього по-новому, про його підтекст й
наслідки. Щоб по-новому інтерпретувати проблему, ми
намагаємося оцінити, реальною чи уявною загрозою нашому
благополуччю є даний стресор. Другий спосіб змінити погляд на
проблему - соціальне порівняння: «мені краще, ніж іншим».
(Зверніть увагу, не «я кращий за інших», а саме «мені краще»).
Третій спосіб - уникання: «це не проблема».
Що стосується альтернативних методів, як наприклад,
ліків, то варто зазначити, що те полегшення, яке наступає після
прийому ліків і сама причина для їх вживання може призвести
до психологічної, а в деяких випадках і до фізіологічної
залежності. Тому вживання фармакологічних та хімічних
засобів слід рекомендувати з обачністю.
Список літератури:
1. Мурза В. П. Фізична реабілітація / В.П. Мурза. – Навчальний
посібник. – Київ: «Олан», 2004. - 559 с.
2. Цигульська Т.Ф. Загальна та прикладна психологiя. Як допомогти
собi та іншим / Т.Ф. Цигульська. – Навчальний посiбник.
Рекомендовано Мiнiстерством освiти Украiни. – Киiв, Наукова
думка, 2000. – 191 с.
3. http://noelrt.com/?p=737 / (Інтернет-сторінка).
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Олександр Бевз
Науковий керівник – асист. Наконечний І.Ю.
Що таке Street Workout?
Street workout (вуличне тренування) – це масовий рух, що
базується на заняттях фізичною культурою із застосуванням
тренувального обладнання в громадських об'єктах, таких як
шкільні двори, парки, спортивні майданчики в міській забудові.
Воркаут – це відносно новий напрям силових тренувань та
фітнесу, який базується навколо тренувань з власною вагою і
пропагує здоровий спосіб життя. Основною ідеєю воркауту є
можливість отримання сильного, здорового і красивого тіла без
ніяких фінансових вкладень, тобто практично будь-яка людина
може досягти модельної зовнішності без відвідування фітнесклубів, не витрачаючи гроші на біодобавки і не дотримуючись
строгих дієт.
Сама ідея воркауту – ідея тренувань з власною вагою на
вуличних тренувальних майданчиках виникла в Америці.
Пізніше вона набула поширення по всьому світу завдяки мережі
Інтернет та відеороликам на YouTube. Воркаутом у наш час
займається дуже багато молодих людей в Україні і їхня кількість
збільшується з року в рік.
Воркаут ставить своєю метою показати, що здобути
відмінний зовнішній вигляд, стати більш здоровим і сильним
можна набагато простіше. Досить лише регулярно тренуватися з
власною вагою, оскільки прогрес – це справа часу.
Що саме так приваблює молодих людей у заняттях
воркаутом? Це, з одного боку, можливість тренуватися де
завгодно і коли завгодно, з іншого боку – свобода від рамок і
умовностей у вправах, тобто фізичне тренування стає засобом
самовираження.
Три головних принципи воркауту:
Перший принцип – необхідно прислухатися до свого тіла і
підбирати саме ті вправи, які найкраще підходять саме вам.
Більше того, бажано відмовитися від звичної системи підходів і
повторів і просто тренуватися, тому що, як відомо, результат
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приносять саме останні кілька повторень, які ви робите вже на
межі своїх сил. На них і потрібно сфокусуватися.
Другий принцип – використання своєї уяви. З часом організм
починає звикати до того навантаження, яке ви йому даєте і це
вже не буде приносити результати. Воркаут ґрунтується на ідеї
активного використання своєї уяви, щоб постійно міняти
вправи, а значить, і навантаження
Третій принцип – фокус на техніці виконання, а не на
кількості повторень. Не так важливо, скільки підтягувань ви
зробите сьогодні, тому що, якщо ви зробите їх правильно і
повністю контролюєте виконання руху, то з часом ви будете
ставати сильнішими
Оскільки воркаут базується на вправах з власною вагою –
тренуватися можна практично де завгодно. У будь-якому дворі
знайдеться турнік і бруси, а якщо ні, то не так вже й складно
знайти їм заміну. А головне – це те, що подібні тренування
проходять на свіжому повітрі, що дуже корисно для організму.
З кожним днем все більше людей дізнаються про існування
даного напряму фізичного розвитку і роблять вибір на користь
занять воркаутом. Хтось робить це, щоб отримати більш
привабливе тіло; хтось, щоб покращити фізичні показники, а
хтось займається воркаутом просто тому, що йому подобається
сам процес тренувань. Для таких людей воркаут є способом
самовираження.
Потрібно сказати, що сьогодні воркаут вже переростає у
певну індустрію, у великих містах будуються майданчики,
з’являються підприємства, які виготовляють обладнання для
заняття воркаутом.
Кожного року в Україні проводиться Фестиваль Здорового
Способу Життя (WORKOUT FEST), куди приїжджають
спортсмени з усього світу.
Список літератури:
1.
2.

http: // street-workout.org /
http: // nakachka.org.ua / scho-take-vorkaut /
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Марія Білава
Науковий керівник – асист. Наконечний І.Ю.
Основні поради щодо бігу
Біг – корисне для здоров’я заняття. Багато хто вважає, що це
найкращий засіб від гіпертонії, задишки, нежитю, він допомагає
тримати себе в тонусі, поліпшує кровообіг. Під час бігу
працюють усі групи м’язів: не тільки литки й стегна, але й прес,
руки, шия. Біг підтюпцем посилює зростання нових клітин
мозку! Він продовжує життя більш ніж на 5 років. Ті, хто
регулярно займаються бігом, рідше хворіють і мають міцну
імунну систему.
Більшість почати бігати, щоб позбутися зайвих кілограмів,
деякі, щоб поліпшити своє фізичне здоров’я. Думаю кожен з нас
хоч раз у житті прокидався з думкою про те, що пора і мені
починати бігати. Особливо часто ці думки приходять навесні,
коли хочеться якомога більше часу проводити на свіжому
повітрі. Але як же правильно підійти до цього питання, щоб цей
порив не пройшов?
Ось деякі правила які допоможуть вам почати бігати:
Якщо ви сова, то вам корисніше бігати ввечері, а не
вранці. Вранці організм ще спить і його робота сповільнена,
тому ранніми тренуваннями ви можете зашкодити серцю.
Не варто чекати результату після першої ж пробіжки.
Перші 2,5 – 3 тижні будуть дуже важкими. У цей період
намагайтеся бігти короткі дистанції і переходити на крок після
відчуття втоми.
Після пробіжки слід походити по вулиці 10 – 15 хвилин,
щоб відновити дихання і ритм серця.
Під час бігу вдихайте тільки через ніс, а видихати
потрібно через рот.
Тренування повинні бути регулярними, не обов’язково
кожен день,можна 3 рази на тиждень, але заняття пропускати не
можна.
Тривалість бігу – комусь вистачить 10-15 хвилин, хтось
бігає годину, поєднуючи пробіжку із різними вправами.
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Фітнес-тренери бездоганним вважають період бігу з
11:00 – 12:00 годин дня і з 16:00 – 18:00 вечора, конкретно в цей
час наше тіло знаходиться на піку фізичної активності.
Занадто інтенсивні навантаження не оздоровлюють, а,
навпаки, руйнують організм, що стає помітно з віком. Тому
бігати ліпше підтюпцем. Саме такий вид бігу – найбезпечніший
для суглобів. Темп – трохи швидший за середній крок. Щоб
визначитися точніше, доведеться міряти пульс: він має бути в
середньому 100 – 110 уд./16в., не більш як 120. Під час бігу,
якщо важко, можна періодично переходити на спортивну чи
звичайну ходьбу. Не слід, вийшовши на вулицю, відразу ж
бігти. 3 – 5 хвилин треба приділити легкій розминці, щоб
підготувати суглоби. Для цього виконайте по кілька разів прості
вправи на зразок присідань, розтяжки литок тощо.
 Бігати вранці:
 Ти прокидатимешся без будильника – організм сам
налаштує біологічний годинник;
 Бігати легше: зранку ви повні сил та енергії;
 Пробіжка заряджає гарним настроєм і енергією, якщо
зробити її звичкою;
 Бігати ввечері:
 Бадьорить і дарує додаткову дозу сил;
 Спалює калорії, спожиті за день. Тобто, сприяє
схудненню;
 Заспокоює, знімає стрес, сприяє гарному сну.
Універсального правила для всіх не існує. Прислухайтесь до
себе і свого організму,вибирайте швидкість і частоту для
тренувань так,щоб вони вас не перевантажували. І тоді ви
почнете отримувати задоволення від занять бігом.
Список літератури:
1. Божович Л.И.
Проблемы
формирования
личности
/
Л.И. Божович. – М., 1995. – С. 42.
2. Ровний
А.С.
Архітектоніка
механізмів
управління
цілеспрямованою діяльністю людини / А.С. Ровний // Слобожанський
науково-спортивний вісник. – Харків, 2006. – № 9. – С. 105-108.
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Максим Білецький
Науковий керівник – доц. Доцюк Л.Г.
Сенситивні періоди розвитку швидкості
Сенситивний період – найсприятливіший період для розвитку рухової здібності, зумовлений віковими та статевими особливостями [3, с.216; 4, c. 407-408].
Уперше в окремих рухах час реакції вдається визначити у
віці 2-3 років - 0,50-0,90 с. Але вже в 5-7 років воно знижується
до 0,30-0,40 з, а до 13-14 років наближається до даних дорослих
(0,11-0,25 с). Зміна з віком рухової реакції відбувається
нерівномірно. До 9-11 років час її зменшується швидко, а в
наступні роки, особливо після 12-14 років, - повільно.
Сенситивним періодом розвитку швидкісних здібностей дітей
і підлітків є вік від 7 до 14 років. Розвиток цієї здібності іде
паралельно розвитку фосфатної енергосистеми [1, c. 365-367]. У
дітей до 12-річного віку статеві особливості розвитку швидкості
відсутні. Надалі хлопчики мають суттєву перевагу в розвитку
даної здібності перед дівчатками. Після 13-14 років рівень
розвитку швидкості у дівчаток наближається до рівня розвитку
цієї здібності у хлопчиків.
Швидкість координації рухів
найбільш ефективно
розвивається в 8-13-річному віці. Найбільша частота (темп
рухів) визначена з допомогою темпінг-тесту спостерігається з 49 річного віку, надалі темп приросту даного показника
знижується, стабілізуючись з 15-річного віку [2, c. 62-64]. В цей
період для розвитку швидкості використовують рухливі ігри та
окремі елементи спортивних ігор, естафети, біг на короткі
дистанції (10, 15, 20 м). Сприяють розвитку швидкості простої
реакції різні повороти, присідання, вистрибування, зміна
напрямку бігу за умовним сигналом тренера. Розвиваючи
швидкість рухів у дітей, перевагу належить надавати природнім
руховим актам і нестереотипним способам їх виконання.
Тренування сприяє поліпшенню швидкості рухової реакції.
Найбільше зменшення часу реакції під впливом систематичного
тренування відмічене у дітей 9-12 років. У цьому віці перевага
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дітей, що тренуються, перед тими, хто не займається спортом,
особливо велика.
У процесі розвитку організму підвищується швидкість
поодиноких рухів. До 13-14 років вона наближається до даних
дорослих,. у 16-17 років відзначається зниження її, а до 20-30
років - деяке підвищення. У юних спортсменів швидкість
поодиноких рухів розвинена краще. Вже у віці 13-14 років
відзначається явна перевага їх над тими, хто не тренується, яке
зберігається в наступні вікові періоди. Найбільша ефективність
розвитку швидкості поодиноких рухів встановлена в 9-13 років
[3, c. 271-273].
Важливим компонентом швидкості є частота (темп) рухів.
Максимальна частота рухів (за 10 с) у ліктьовому суглобі
збільшується з 4 до 7 років у 3,3-3,7 разу. У дітей 11 -12 років
максимальна частота обертання педалей на велоергометрі
складає в середньому 20 (за 10 с), потім підвищується і в 18-20
років дорівнює 33 [5, c. 118-119].
Взаємозв'язок у розвитку сили і швидкості досить повно
проявляється у швидкісно-силових вправах, наприклад у
стрибках в довжину і у висоту. Найбільший приріст результатів
у стрибках спостерігається від 12 до 13 років.
Список літератури:
1. Вілмор Дж. Х. Фізіологія спорту / Дж. Х. Вілмор, Д. Л. Костіл. –
К.: Олімпійська літературара, 2008. – 503 с.
2. Круцевич Т. Ю. Методы исследования индивидуального
здоровья детей и подростков в процессе физического
воспитания: Учебное пособие / Круцевич Т. Ю. – К.:
Олимпийская литература, 1999. – 232 с.
3. Плахтій П. Д. Вікова фізіологія. Теорія, практикум, тести : навч.
посіб. / П. Д. Плахтій, М. П. Мисів, О. І. Циганівська. –
Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2008. – 332 с.
4. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная.
Возрастная: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп. / А. С. Солодков, Е.
Б. Сологуб - М.: Олимпия Пресс, 2005. - 528 с.
5. Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Ч.
1 / Шиян Б. М. –Т.: Навч. кн.–Богдан, 2001. – 272 с.
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Олександр Білик
Науковий керівник – ст. викл. Вілігорський О.М.
Теоретичні аспекти відбору школярів для занять
спортивною боротьбою
Спортивний відбір будується на основі знань комплексу
якостей (модельних характеристик), якими володіють
найсильніші спортсмени даного виду спорту. Однак труднощі
спортивного відбору ускладнюються тим, що потрібно
враховувати не тільки модельні характеристики комплексу
якостей чемпіонів та рекордсменів, але й формувати ці якості на
кожному етапі спортивного удосконалення.
Раціональна система відбору дозволить, з однієї сторони,
вірно укомплектувати спортивні групи найбільш здібними і
перспективними учнями, а з другої сторони – допоможе новачку
знайти той вид спорту, до якого у нього є більші задатки, і тим
самим повніше розкрити свої потенціальні здібності.
Мета спортивного відбору – своєчасна і правильна оцінка
фізичних якостей і психологічних можливостей спортсмена. Це
потребує всебічного, поглибленого вивчення стану здоров’я,
фізичних якостей і фізіологічних функцій, а також особистих
якостей починаючих спортсменів, які мають ведуче значення
для конкретного виду спорту [3].
Перший етап (спортивна орієнтація) триває 1-3 місяців. В
основу
відбору
відповідного
контингенту
полягає,
ознайомлення з хлопчиками 10 років на уроках фізичної
культури в середніх школах та їх результатами на вступних
іспитах.
Другий етап відбору починається після закінчення курсу
навчання в дитячій підготовчій групі і базується на
прогнозуванні керівників груп, на показниках по нормативам
ОФП, даних функціональних досліджень, а також і на
спостереженнях під час учбових занять та змагань у групах.
Відбір борців в другі вікові групи проводиться з попередніх їм
по віку груп. В різні вікові групи слід також приймати дітей та
підлітків, які не займалися раніше боротьбою, але оволодівають
хорошим фізичним розвитком і бажанням тренуватися в цьому
виді спорту.
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На третьому етапі, наприкінці другого року учбовотренувальних занять, на основі сукупності усіх отриманих даних
(стан здоров’я, фізичний розвиток, фізична підготовленість,
успішність оволодіння учбовим матеріалом), виявляються
обдаровані діти, які зараховуються в основну навчальну групу.
Важливим питанням відбору вважаємо удосконалення
шляхів поширення і уніфікації показників (особливо спеціальної
підготовки) і підвищення нормативних змагальних вимог.
Використання результатів спортивних змагань в якості
основного критерію оцінки невірно (особливо у дитячому віці),
так як воно стимулює спортивну орієнтацію у підготовці
молодих борців. Складність проблеми відбору полягає в тому,
що вона багатогранна. Вона має педагогічний, економічний,
етичний, метрологічний та інші аспекти.
Науковою основною такого завдання є пошук контрольних
вправ, які дозволяють з високою ймовірністю прогнозувати
ступень обдарованості дітей для занять різноманітними видами
спортивної боротьби. Цей пошук тестів реально може
здійснюватися за допомогою двох підходів: вивчення
стабільності характеристик людини та вивчення успадкованих
впливів.
Отже, можна зробити слідуючи висновки: науковометодична література для спеціалістів в галузі боротьби
недостатньо висвітлює проблему відбору кандидатів в секції,
проте в останні роки цьому питанню приділяють більше уваги.
В роботі вивчені особливості навчально-тренувальної роботи на
початковому етапі багаторічної підготовки, визначена методика
попереднього відбору борців, програма попереднього відбору
для занять спортивною боротьбою.
Список літератури:
1. Бриль М.С. Основные принципы исследований отбора в спорте.
(Проблемы юношеского спорта). Тезисы докладов Всесоюзной
научно-практической конференции. – М., 1993.
2. Гужаловский А.А. Проблемы теории спортивного отбора. Теория и
практика физической культуры, 1993.
3. Дякин А.М., Невредимов И.Т. Методика отбора борцов.
Спортивная борьба. Ежегодник,1990.
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Альона Бондарь
Науковий керівник – ст. викл. Звенигородський В.В.
Взаємозв’язок фізичної культури з культурою
духовною
Проблема поєднання і взаємодії в людині фізичного і
духовного начал постійно привертала увагу. Пояснюється це
тим, що розкриті факти деформації в духовному житті і культурі
суспільства, які не можуть не хвилювати.
Стає очевидним, що для збереження і зміцнення здоров'я,
попередження хвороб і передчасної старості необхідна свідома
висококультурна поведінка людей, яка має ґрунтуватися на
розумінні складних закономірностей, що формують стан
здоров'я [1].
На жаль, багато людей, а особливо молоді, починають
думати про своє здоров'я тоді, коли воно вже серйозно
порушено. Це пов'язано з тим, що молодість і здоров'я
супроводжують один одного. Однак здоров'я не є чимось
постійним і незмінним, і необхідно думати про те, як зберегти
здоров'я, працездатність і активність для повноцінного життя на
довгі роки [1].
У багатьох людей склалася помилкова думка про негативний
вплив спорту на духовну культуру людей. У суспільній
свідомості укорінився образ спортсмена – фізично міцного,
здорового, людини з великими (в результаті занять фізичними
вправами) м'язами, але з обмеженим інтелектом, вузьким
культурним кругозором і т.д. Необхідна загальна освіта і
культура взагалі, що, безумовно, важливо і для розвитку самої
фізичної культури, тому що вона вносить зі свого боку
величезний внесок у духовне життя; виховання молоді;
боротьбу з курінням, пияцтвом, наркоманією; великими
трудовими втратами, пов'язаними зі слабкою фізичною
підготовкою і загартуванням людей.
Фізична культура і спорт повинні стати необхідною
частиною життя студентів, так як вони являють собою
невід'ємну частину загальнолюдської культури, є складовим
елементом культури, сприяють формуванню здоров'я
майбутнього фахівця. Особливо потрібно це студентській
21

молоді, яка в основному живить інтелектуальний потенціал
нації.
Висновки. Для того щоб підвищити духовно-моральну і
естетичну цінність спорту, потрібна:
- суттєва зміна всієї системи
цінностей, світоглядних
установок, а також змістити акцент на гуманістичні, духовнокультурні цінності [ 2 ].
- істотна перебудова системи підготовки фахівців в галузі
фізичної культури і спорту, організації культурного дозвілля
людей.
- при підготовці фахівців в цій області необхідно значно
підвищувати рівень їхньої загальної культури, формувати у
них вміння використовувати свої заняття спортом не тільки з
метою фізичного виховання, а й у духовному вдосконаленні
особистості [2].
- необхідно також розглянути аспекти взаємодії фізичної
культури з культурою духовної, з'ясувавши систему потреб
людини, і тим самим виявити можливості підвищення її
особистої фізичної культури, тому що причина низької
особистої фізичної культури криється в іншій сфері культури культурі духовній.
Виховання студентської молоді за допомогою з'єднання
спорту і культури є одним з найважливіших завдань
олімпійського руху.
Таким чином, спортивна діяльність, з одного боку, і
мистецтво, а також інші види духовно-творчої діяльності, з
іншого боку, здатні органічно доповнити, взаємно збагатити
один одного в системі соціально-педагогічного та культурного
впливу на людину.
Взаємодія культури фізичної та духовної є безмежною
темою. І продовжувати її не тільки можна , а й необхідно.
Список літератури:
1. Столяров В.И. Спорт и искусство: сходство, различие, пути
интеграции // Спорт, духовные ценности, культура. - М.:
Гуманитарный Центр "СпАрт" РГАФК. - 1997. - № 5 - С. 101-108.
2. Полетаева Н.Н. Учебное пособие по спортивной эстетике. - АлмаАта, 1984.
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Юрій Боднар
Науковий керівник – ст. викл. Козік Н. М.

Особливості харчування студентської молоді
Правильне харчування — перший ключ до здоров'я, без
якого важко досягнути максимальної працездатності.
Давньогрецькому філософу Сократу належить вислів: «Ми
живемо не для того, щоб їсти, а їмо для того, щоб жити».
Раціональне харчування (ratio- розумний) — це фізіологічно
повноцінне харчування здорових людей із урахуванням їх віку,
статі, характеру праці та інших факторів. Раціональне харчування
сприяє збереженню здоров'я, опірності до шкідливих факторів
середовища, високій фізичній і розумовій працездатності, а також
активному довголіттю. Вимоги до нього складаються із вимог до
харчового раціону, режиму харчування й умов прийому їжі.
Вимоги до харчового раціону – це відповідність енергетичної
цінності до енергозатрат організму; оптимальна кількість
поживних речовин; добра засвоюваність їжі, її правильне
приготування; приємний зовнішній вигляд, консистенція, смак,
запах, колір, температура; різноманітність їжі; здатність
створювати відчуття насичення; безпечність продуктів.
Режим харчування передбачає час і кількість прийомів їжі,
інтервали між ними, розподіл харчового раціону за
енергоємністю, хімічним складом і масою на прийоми їжі.
До умов вживання їжі відносять відповідну обстановку,
оформлення столу, відсутність відволікаючих факторів.
У харчуванні молоді часто спостерігається порушення
раціональності. Причинами його найчастіше є відсутність
належних коштів або невміння їх розподілити; недостатні
знання про оптимальне харчування, недбале відношення до
власного здоров’я, звичка добирати продукти за принципом
«смачно», а не «смачно і корисно», завантаженість тощо.
При анкетуванні студентів 1-2 курсів філологічного, філософськотеологічного та педагогічного факультетів (59 респондентів)
виявлено, що близько 32% опитаних не може пояснити поняття
«раціональне харчування», у 45,8 % улюблена їжа належить до
переліку «швидкого харчування», 74,6% не люблять перших страв,
100% не дотримуються правильного режиму харчування, 56%
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регулярно вживають солодкі газовані напої. Свіжі овочі та фрукти
щоденно вживають близько 37% респондентів. Навіть ті студенти, які
мають достатній і високий рівень знань про правильне харчування, не
завжди дотримуються культури вживання їжі. У більшості сімей
анкетованих (89,8 %) також найчастіше не дотримуються всіх
принципів раціонального харчування. 32,2 % студенток обмежують
калорійність їжі через страх набрати зайву вагу, 21% з них робить це
неправильно. Цікавляться здоровим харчуванням і в основному
дотримуються його (за даними опитування) 11,8% респондентів.
Очевидно, що, незважаючи на певний рівень знань щодо
культури харчування, студентська молодь не має достатніх
мотивацій і переконань для дотримання правил здорового
способу життя.
Кожній людині, а особливо молодій, варто знати і
дотримуватись таких рекомендацій щодо раціонального
харчування:
1. Підтримувати постійне співвідношення між основними
компонентами харчування так, щоб 50% калорій припадало на
вуглеводи, 20% — білки і 30% — жири. 25% калорій повинні
припадати на сніданок, 50% — на обід, 25% — на вечерю. 2.
Займайтися фізичними вправами перед вечерею. Протягом двох
годин після напруженого фізичного навантаження спостерігається
втрата апетиту, тому ті, хто напружено працює в другій половині
дня, їдять менше. 3. Культивувати в собі здоровий страх перед
повнотою. Надлишкова вага пов'язана з небезпекою онкологічних
захворювань. 5. Водночас не виснажувати організм надто малою
кількістю калорій. Іноді це дає негативні наслідки. Якщо ж ви, крім
того, вирішили займатися фізичними навантаженнями, то кількість
їжі повинна бути збільшена. 6. Користуватись формулою для
розрахунку вашої ідеальної ваги та формулою для визначення
кількості калорій, необхідних для її підтримки. 7. Їсти багато свіжих
овочів та фруктів. 8. Дбати про власне здоров’я!
Список літератури:
1. Бабин І.І., Царенко А.В., Черняк В.М., Яцук Г.Ф. Пізнай себе.
Матеріали до курсу "Валеологія".— Тернопіль: ТДПІУО, ТОШО,
2002, — 232 с.
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Марина Боровська
Науковий керівник – ст. викладач Ячнюк Ю.Б.
Організаційно-методичні аспекти фізкультурнооздоровчої роботи з дітьми 6-7 - річного віку
Виховання здорового покоління з гармонійним розвитком
фізичних і духовних якостей – одне з основних завдань
сучасного суспільства. Результати поглиблених медичних
оглядів показують, що значна частина дітей, які відвідують
шкільні установи, мають різні відхилення здоров'я, відстають у
фізичному розвитку. Це свідчить про те, що проблеми
виховання здорової дитини були і залишаються актуальними в
практиці суспільного і сімейного шкільного виховання і
диктують необхідність пошуків ефективних засобів їх реалізації.
Молодший шкільний вік відрізняється з одного боку,
інтенсивним зростанням і розвитком дитячого організму, а з
іншого, незрілістю, низькою опірністю до несприятливих дій
зовнішнього середовища. Останнє пояснюється віковими
особливостями структури і функції ендокринних залоз, обміну
речовин, функціонального стану вісцелярних систем і
механізмів регуляції [2].
У зв'язку з цим необхідно своєчасно стимулювати протікання
нормального природного процесу фізичного розвитку.
Першорядне значення при цьому має використання засобів
фізичної культури в цілях зміцнення здоров'я і вдосконалення
міжсистемних зв'язків організму.
Численними дослідженнями встановлено, що рухова
активність стимулює нормальне протікання природного процесу
фізичного розвитку, підвищує життєздатність організму, що
розвивається,
сприяє
формуванню
високого
ступеня
пристосовності функціональних систем організму до постійно
змінних умов зовнішнього середовища [1].
Важливо також підкреслити, що розвиток, що стимулюється
рухом, стосується не тільки рухового апарату, але і адекватно
впливає на психоемоційну і інтелектуальну сферу дитини.
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До основних напрямів оптимізації системи фізичного
виховання дітей можна віднести зміну змістового сенсу
програми з фізичного виховання, а також вдосконалення старих
і створення нових організаційно-методичних підходів
(традиційних і нетрадиційних), що відповідають сучасним
потребам суспільства і результатів та забезпечують покращання
в учнів у їх оздоровленні, вихованні і освіті.
Необхідно відзначити, що сміливість наукового підходу
повинна збігатись ыз граничною обережністю висновків і
рекомендацій, оскільки навіть невеликі помилки в методиці
фізичної підготовки можуть перешкодити досягненню головної
мети фізичного виховання – формуванню міцного здоров'я і
різносторонньої фізичної підготовки дітей. Однією з
найважливіших умов є урахування вікових особливостей
організму людини, що дозволяє здійснювати вибір засобів і
методів фізичного виховання, адекватних можливостям
організму в той або інший віковий період [3].
У зв'язку з цим, необхідно розглянути найважливіші морфофункціональні характеристики дітей молодшого шкільного віку.
У 6-7 років у дитини продовжується її фізичний розвиток і
вдосконалюються розумові здібності. У дітей молодшого
шкільного віку помітно змінються пропорції тіла, активно росте
грудна клітка, збільшується вага. Здорову дитину легко
виховувати. У неї швидше формуються життєво необхідні
уміння і навички, вона краще пристосовується до різноманітних
дій зовнішнього середовища. Фізичне і психічне здоров'я –
найважливіша передумова правильного формування характеру,
розвитку ініціативи і природних здібностей.
Список літератури:
1. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого /
В.К. Бальсевич. – М..: ФиС, 1988. – 207 с.
2. Змановский Ю.Ф. Воспитываем детей здоровими / Ю.Ф.
Змановский. – М. : Медицина, 1989. – 128 с.
3. Тонкова-Ямпольская Р.В. Ради здоровья детей / Р.В. ТонковаЯмпольская. – М. : Просвещение, 1985. – 128 с.
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Андрій Бражанюк
Науковий керівник – доц. Мосейчук Ю.Ю.
Обгрунтування фізичних навантажень для студентів –
першокурсників спеціальної медичної групи та
управління навчальним процесом
У вищих навчальних закладах освіти України навчаються
сотні тисяч студентів, з яких значний відсоток має певні вади в
стані здоров’я постійного чи тимчасового характеру, котрі
пов’язані з недоліками фізичного розвитку і зниженими
функціональними можливостями організму. У зв’язку з цим
проблема зміцнення здоров’я і підвищення працездатності
студентів на основі ефективних науково-обґрунтованих методик
з фізичного виховання має першочергове соціально-економічне
значення.
Головними критеріями при призначенні спеціальної
медичної групи є низькі функціональні можливості серцевосудинної та дихальної систем з урахуванням індивідуальних
навантажень кожного студента з суворою індивідуалізацією
нагрузок по спрямованості впливу і обсягом інтенсивності.
Основні заняття проводяться 3 рази на тиждень по 60 хв.
Додаткове заняття проводилося з навчання плавання і стрільби.
Для більш повної адаптації до зростаючих навантажень,
розрахованим на 9 семестрів навчання, на першому курсі
необхідно поступове збільшення обсягів інтенсивності
виконання вправ. 12 - хвилинний біг здійснюється на 28 - 30
тижні.
Протягом перших восьми тижнів заняття мають одну
спрямованість - розвиток і підвищення загальної витривалості з
необхідним чергуванням повільного бігу і ходьби. Час бігу
постійно збільшується. Поступово підвищується темп
виповнення вправ, а також збільшується кількість повторень.
Завдання приросту силових якостей і швидкості вирішуються в
закритих приміщеннях, у весняний час - на відкритих
майданчиках.
У зимовий період застосовується круговий метод
проведення з єдиної спрямованості на трьох - чотирьох станціях
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з паузами відпочинку перед подальшою роботою. Час
відпочинку використовується для показу подальших вправ,
аналізу помилок, оцінки застосовуваних тестів і контрольних
проб. Управління та оцінка фізичної підготовленості студентів
спеціальних медичних груп проводиться за індексом
Гарвардського
степ-тесту
в
модифікації
Джамгарова,
результатами динаміки фізичного розвитку, врахування відстані,
яку пробігають студенти в кінці 1 курсу за 12 хвилин.
Тривалість бігу, а також реакція організму на виконання
фізичних навантажень під час занять, під час паузи відпочинку
диференціюються
за
частотою
серцевих
скорочень,
артеріального тиску, частою дихання, станом серцево-судинної і
дихальної систем
Застосування контрольних нормативів дозволяє стежити за
динамікою фізичної підготовленості студентів і більш
правильно планувати фізичне навантаження. Строго дозований
біг з урахуванням індивідуальних особливостей організму дає
можливість пристосувати студентів спеціальної медичної групи
до зростаючих навантажень.
Питання про комплектування спеціальних медичних груп
у багатьох авторів займає одне з важливих місць в організації
навчально-виховної роботи студентів з відхиленнями у стані
здоров’я та фізичному розвитку.
Список літератури:
1. Боднар І.Р. Теорія, методика і організація фізичного виховання учнів
спеціальної медичної групи. Навч.-метод. посібник / Боднар І.Р. –
Львів: Українські технології. – 2005. – 48 с.
2. Долженко Л. Оптимизация физического воспитания в вузе на основе
учета уровня физического здоровья / Л. Долженко // Олімпійський
спорт і спорт для всіх: збірник наук. праць за матер. IV Міжнар. наук.
конгресу. - К., 2000. - С. 362.
3. Леонова В. Нові технології у фізичному вихованні: фізичні навантаження для студентів з вадами зі сторони серцево-судинної системи /
В. Леонова, О. Дуржинська, Н. Ковбой // Молода спортивна наука
України : Зб. наук. статей з галузі фізичної культури та спорту. – 2006.
– Т. 1, Вип. 10. – С. 289-293.
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Ольга Булавка
Науковий керівник – ст. викладач Шпортій В.Р.
Психогігієна спорту
Психогігієна спорту – одна з гілок медичної психології,
яка вивчає умови та передумови забезпечення психічного
здоров’я спортсменів. Чітко вираженими є зв’язки психогігієни
спорту з соціальною психологією спорту, психологією
особистості,
психотерапією,
психофармакологією,
психопрофілактикою.
Психогігієна розглядає вікові передумови, вплив
специфічних умов спортивної діяльності, а також комплекс
заходів, які спрямовано на зміцнення та збереження психічного
здоров’я спортсменів.
У сучасному спорті навантаження на психічну сферу
спортсменів є дуже великим. Змагаючись у багатьох випадках
на межі людських можливостей, у спорті рівних перемагають ті,
у кого міцніше нерви, краще емоційно-вольова підготовка, хто
здатний більш якісно відновлювати свою психічну
працездатність, усувати надмірну нервову напругу. У міру
підвищення результатів змагальної діяльності зростають і
вимоги до психічної сфери, заставляючи людину діяти іноді на
межах можливостей. Перемогу одержують ті, хто зможе
проявити потрібну швидкість реакції, витримку, волю, хот
навчиться долати
стресові стани, контролювати та
використовувати свої емоції, ті чи інші психічні процеси, хто
вміє швидко відновлювати духовні та фізичні сили.
В останні роки питанню спортивної психології
справедливо відводять все більшого значення в процесі
підготовки спортсменів високого класу. Адже спорт тепер не
лише змагання у силі, спритності, швидкості, витривалості, в
нього внесено і елемент високої громадянської відповідальності:
змагаються особистості, розкриваючи весь запас своїх духовних
сил, змагаються в умовах запеклої конкуренції, на рівні таких
високих результатів, що зовсім недавно вони здавалися
фантастичними і непосильними.
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Сучасні великі спортивні змагання, особливо міжнародні,
висувають високі вимоги психологічного стану спортсменів.
Відомі випадки невдалих виступів причина яких полягає в так
званому
«передстартовому
хвилюванню»,
психічному
дискомфорті або в недостатній адаптації до нових
психологічних умов. У кожній спортивній команді бажано,
поряд з тренером, мати психолога, який давав би відповідні
психологічні поради.
Для забезпечення відновлення психічної працездатності
спортсменів використовуються три групи методів: навіювання в
стані бадьорості, гіпносугестія, апаратурні методи.
При виникненні надмірної психічної напруги в процесі
змагання основне місце відводиться засобом саморегуляції.
Ефект саморегуляції залежить від володіння арсеналом її
прийомів, які адаптовані до умов змагань у конкретному виді
спорту.
У спорті досить часто використовуються чотири
різновиди психічної саморегуляції: аутогенне тренування,
психорегулююче тренування, психом’язеве тренування та
ідеомоторне.
Зазвичай спортом є специфічний вид фізичної або
інтелектуальної активності, яку здійснюють з метою змагання, а
також поліпшення здоров’я, отримання морального і
матеріального задоволення, прагнення до удосконалення і
слави, покращення навичок. Неймовірно багато зусиль
вимагається
від
спортсмена,
він
мусить
постійно
вдосконалюватись, часто забувати про сон, відчувати фізичну і
психологічну перевтому. Тому психогігієна є тією галуззю, яка
повинна постійно супроводжувати спорт. Вона забезпечує
спортсменам виваженістю, і психологічною стабільністю, які є
так йому необхідні.
Список літератури:
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Застосування ігор для морально-вольової
підготовки студентів
У спортивній діяльності ігровий метод і гру потрібно
розуміти не просто як особливий вид вправ. Грі властиві
важливі соціально-педагогічні функції, особливо у дитячоюнацькому спорті. Перш за все, гра сприяє створенню дитячого
колективу. Формування колективу планується системою
підготовки до змагань, а гра виконує функцію дієвого засобу
такої підготовки.
Особливо важливим є виховання колективізму у
спортсменів, які займаються тими видами спорту, де успіх
досягається
індивідуальними
зусиллями,
де
людина
“змагається” з кілограмами, метрами, секундами або демонструє
вміння управляти своїм тілом.
У таких видах спорту залежно від специфіки спортивної
боротьби та ролі особистого успіху у спортсменів можуть
розвиватись зверхнє ставлення до товаришів і тренерів та
нехтування ними. Колективна сутність рухливих ігор сприяє
формуванню позитивних рис характеру та якостей особистості.
У грі кожний пізнає свої “слабкі сторони” і наочно може
впевнитись у перевагах загальних дружніх зусиль. Точка зору
товариша по грі впливає на поведінку кожного гравця.
Правила у грі мають велике значення. Суворе дотримання
сприяє вихованню чесності і справедливості, свідомої
дисципліни, що дуже важливо на заняттях спортом. Ігри з
активною боротьбою двох сторін допомагають спортсменам, які
не займаються командними видами спорту, виховувати
здоровий азарт, без якого складно не тільки під час змагань з
гімнастики і легкої атлетики, але й під час змагань з шахів.
На заняттях іграми виховується здібність максимально
усвідомлювати свої дії, дії партнерів і суперників. Саме це
надзвичайно важливе у будь-якому виді спорту. Цій ігровій
особливості потрібно приділяти увагу при виборі ігор та
керівництві ними.
Із зростанням спортивних досягнень набуває важливості
інтелектуальна підготовка спортсменів. Гра привчає спортсмена
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до вміння керувати своїми емоціями, миттєво реагувати на дії
суперника. Ці якості мають вагоме значення для становлення
особистості спортсмена.Для успішного виховання волі
спортсмена, за допомогою ігор, потрібно добре володіти
ігровим матеріалом і розглядати його потрібно не тільки з
позиції розвитку рухових якостей.До змісту багатьох ігор
входять основи для виховання таких морально-вольових якостей
як рішучість, наполегливість, витримка, взаємодопомога.
В іграх “Наступ” та “Виклик” потрібно бути сміливим і
рішучим, у “Перетягуванні канату” необхідна наполегливість, а
у грі “Мисливці і качки” – взаємодопомога.
Рухлива гра допомагає тренеру краще пізнати своїх учнів.
Спостерігаючи за поведінкою спортсменів у процесі ігор, тренер
може оцінити:прояв спортсменом ініціативи і наполегливості
вміння боротись “до кінця”;ступінь прояву несміливості і
нерішучості;відношення до суперників у грі;відношення до
партнерів по команді (терпимість, взаємодопомога);відношення
до власних помилок і вміння їх виправляти за допомогою
повторних
ігор;дисциплінованість,
вимогливість
до
себе;відношення до перемоги, поразки та ін.
Спостереження за гравцями мають вагоме значення для
подальшої роботи зі спортсменами, головним чином для
вирішення виховних задач. Для того, щоб виховувати, керівник
сам повинен бути прикладом, бути хорошим організатором,
справедливим суддею. Правильна оцінка дій на майданчику,
залучення помічників зі складу учнів, об’єктивне обговорення
ігор підвищують свідому дисципліну, привчають спортсменів
правильно оцінювати свої дії, підвищують інтерес до подальшої
спортивної підготовки.
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Перші українські молодіжні спортивні
товариства Буковини
На початку ХХ ст. на Буковині з’являються перші українські
молодіжні спортивні товариства. Початок їхньої діяльності
поклало культурно-спортивне товариство «Вікторія», засноване
10 вересня 1920 р., згодом перейменоване на «Довбуш» [2]. У
його складі були туристична, велосипедна, футбольна,
гімнастична та з водного спорту секції, в яких займалось 124
спортсмени. Товариство сконцентрувало зусилля на пропаганді
серед української молоді фізичної культури, створенні
відповідної матеріальної бази. У жовтні 1928 року на
новозбудованому стадіоні в Чернівцях товариство провело
велике спортивне свято.
Завдяки діяльності українських спортивних товариств у
1934 році в містечках та селах Чернівецького повіту було 8
футбольних команд.
Молодіжні спортивні товариства Буковини піддавалися
впливу тих чи інших політичних течій. Наприклад, у товаристві
«Мазепа» у 20-х рр. ХХ ст. велась активна націоналістична
робота [1]. Пізніше націоналістична пропаганда спрямовувалась
на Буковинський союз українського спорту, який намагався
об’єднати всі українські спортгуртки та товариство «Довбуш».
Боротьба між націоналістичним та комуністичним, а також
прорумунськими напрямами приводила часто до розколу
організацій [3].
У свою чергу молодіжне спорттовариство «11 червоних», яке
було створене у 1921 році і згодом перейменоване в
Міжнародний робітничий спортивний клуб (АСК), було зв’язане
з активною комсомольською пропагандистською діяльністю.
Захоплювались нею і члени створеного у 1929 році спортивного
клубу «Спартак» [4].
Слід зауважити, що українські руханково-спортивні
товариства не отримали тут такого бурхливого розвитку, як у
Галичині та на Волині. В умовах тоталітарного режиму
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відновлені в післявоєнний час ці організації поступово згорнули
свою діяльність.
Замість руханково-спортивних товариств у 30-х рр. ХХ ст. у
селах краю були поширені так звані спортові дружини, в яких
суперничали за вплив на молодь комуністичний та
націоналістичний напрями українського молодіжного руху [5].
Незважаючи
на
різноманітну
суспільно-політичну
орієнтацію, діяльність різноманітних українських товариств на
Буковині допомагала українцям протистояти румунським
молодіжним організаціям, які з метою денаціоналізації
намагались залучити у свої ряди українців. Після заборони
українських молодіжних товариств таємна діяльність останніх
стала своєрідним бар’єром для політики суцільної румунізації.
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Вікторія Ворожбит
керівник – ст. викл. Стратійчук Н.А.
Як захиститися від стресу під час революції
Актуальність даної проблеми полягає в тому, що зміни в
українській реальності відбуваються майже за космічної
швидкості. За останні 4 місяці, українське суспільство
пережило моменти «кривавої революції» та анексію Криму.
Виникнення несподіваної та напруженої ситуації призводить до
порушення рівноваги між організмом і навколишнім
середовищем. Фахівці глибоко занепокоєні психологічним
станом не лише учасників революційних подій, але й тих
громадян, які спостерігають за подіями через ЗМІ. Шквал змін у
соціальній системі на всіх рівнях занурює нас в атмосферу
невизначеності, що відповідно призводить до стану стресу.
Психіка людини зіткнулась не лише з цілим комплексом
зовнішніх змін, але й із синергією - сумарним ефектом усіх
разом узятих компонентів. Нетривалий стрес людина, зазвичай,
долає без якихось серйозних порушень здоров’я, але наслідки
стресу ми відчуваємо: можливі порушення сну; відчуття
тривоги; соматичні реакції (головний біль, серцебиття,
порушення артеріального тиску); складність при включенні до
основного виду діяльності; апатія або навпаки роздратованість
та конфліктність. У ситуації, коли людина довгий час
знаходиться у стані стресу, такі як участь у протестних акціях
на Майдані, є великий ризик перенапруження організму, що
може призвести до посттравматичних стресових розладів. ПТСР
- це відстрочена реакція на ситуації, які пов'язані з серйозною
загрозою для життя чи здоров'я.
Виділяють 3 основних групи симптомів ПТСР:
1. Симптоми повторного переживання: нав'язливі спогади;
болісні сновидіння; раптові реакції, немовби трагічна ситуація
відбувається зараз; інтенсивний стрес на події; висловлювання
або символи, пов'язані з попередньою травмою;
2. Симптоми уникнення: думок, почуттів та діяльності, що
пов’язані з травматичними подіями; витіснення деталей події;
зниження інтересу до життя та діяльності; обмеження контактів
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з іншими людьми і збіднення почуттів; відсутність орієнтації на
майбутнє;
3. Симптоми підвищеної збудливості: порушення сну,
роздратованість, тривожність, зниження уваги, психосоматичні
реакції.
Ступінь та характер психогенних порушень залежить не лише
від інтенсивності та тривалості у часі травмуючої події, але й від
особливостей особистості постраждалого.
Психоемоційне включення людини, яка безпосередньо не була
учасником подій на Майдані, але спостерігала за ними через
ЗМІ, формує феномен «співучасті» з наступною ідентифікацією.
Основною формою ідентифікації в культурному співтоваристві
є ідентифікація з жертвами і потерпілими, що передбачає
необхідність широкої соціальної терапії. Проте в деяких
випадках можлива «ідентифікація з агресором», що може
призводити до зростання правопорушень і злочинності.
Заходи, які допоможуть знизити рівень стресу: по-перше, це
раціональне харчування і сон; по-друге, це - інформування. І
вам, і вашим близьким буде набагато легше, якщо у вас буде
зазначений час, коли ви контактуєте; по-третє - це - підтримка.
Коли ви знаходитесь десь у вирі подій, необхідно, якщо ви маєте
психологічний ресурс і відчуваєте себе більш впевнено, ніж
оточуючі, не давати розповсюджуватись паніці. Не давайте
панікувати тим, хто вас оточує. Не довіряйте неперевіреній
інформації, не дозволяйте розповсюджувати негативну
інформацію; по-четверте - це любов один до одного. Після
якихось активних подій треба розслабитись. Звісно, легше тим
людям, які володіють методами розслаблення, релаксацією,
методами медитації, дихання, автогенного тренування. Не
забувайте, що в таких ситуаціях почуття гумору і збереження
здорового глузду є запорукою успіху.
Список літератури:
1.http://life.pravda.com.ua/health/2014/01/27/150014/.
2.http://blogs.lb.ua/nataliya_shakhrozan/25755psihika_reaguie_revol
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Поняття та структура культури збереження
власного здоров’я в учнів старших класів
На сучасному етапі реформаційних перетворень в Україні
збереження та зміцнення здоров’я молоді є одним із головних
завдань соціальної програми національного розвитку [1]. Для
його розв’язання необхідно сформувати у підростаючого
покоління стійку мотивацію до здорового способу життя,
здійснити комплекс здоров’язберігаючих заходів, спрямованих
на усвідомлення цінності здоров’я.
Для дотримання старшокласниками вимог здорового
способу життя необхідно сформувати культуру його збереження
- сукупність знань, умінь і навичок здорового способу життя,
необхідних для ефективної здоров’язберігаючої діяльності.
Під культурою збереження власного здоров’я фахівці [2]
розуміють інтегральну, динамічну рису особистості, що
проявляється у здатності організувати й регулювати власну
здоров’язберігаючу діяльність; адекватно оцінювати власну
поведінку, а також вчинки й погляди навколишніх; зберігати та
реалізовувати власні здоров’язберігаючі позиції у різних,
зокрема, несприятливих умовах, виходячи з особисто
усвідомлених та засвоєних моральних норм і принципів, а не за
рахунок зовнішніх сил; протистояти негативному натиску,
протидіяти впливам, що суперечать внутрішнім установкам,
поглядам і переконанням, активно їх перетворювати, самостійно
приймати моральні рішення.
Структуру культури збереження власного здоров’я
складають взаємопов’язані і взаємозумовлені компоненти:
цільовий,
мотиваційно-ціннісний,
змістово-операційний,
програмно-орієнтований, емоційно-вольовий, діяльнісний та
оцінний.
Цільовий компонент культури збереження здоров’я
відображає розуміння особою поставленої перед ним мети та її
сприйняття.
Мотиваційно-ціннісний
компонент
характеризує ієрархію цінностей особистості в здоровому
способі життя, ставлення підлітка до цього явища, його вплив
на життєві плани і професійну орієнтацію, задоволеність і
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незадоволеність від діяльності, спрямованої на збереження і
зміцнення
здоров’я.
Змістово-операційний
компонент
передбачає наявність у старшокласника системи знань і уявлень
про здоров’я і здоровий спосіб життя, здоров’язберігаючі
технології; формування необхідних умінь і навичок ведення
здорового способу життя; високий рівень оволодіння
світоглядними і морально-етичними ідеями здорового способу
життя [2].
Програмно-орієнтовний компонент культури збереження
здоров’я дає змогу скласти поетапну програму впровадження
й дотримання здорового способу життя з урахуванням
колективних та індивідуальних запитів молоді. Емоційновольовий компонент охоплює в основному психічну сферу
життєдіяльності старшокласника: інтерес, вольові зусилля та
внутрішні спонукання до активної (насамперед рухової)
діяльності, спрямованої на ведення здорового способу
життя; сформованість морально-вольових властивостей
особистості (цілеспрямованість, наполегливість, силу волі),
необхідних для досягнення поставленої мети й виконання
життєво важливих
програм.
Діяльнісний
компонент
відображає ступінь включення особистості в цілісну систему
здорового способу життя чи в окремі
елементи
здоров’язбереження, а також готовність старшокласника до
пропаганди здорового способу життя серед близьких та
товаришів. Оцінний компонент виявляє емоційну оцінку
результатів упровадження здорового способу життя, ступінь
задоволення ним, допомагає підвести певні підсумки й
коригувати на цій основі окремі елементи здорового способу
життя.
Список літератури:
1. Оржеховська В.М. Здоровий спосіб життя як пріоритетна цінність у
вихованні підлітків / В.М. Оржеховська // Наук.-метод. зб.
«Цінності освіти і виховання» / За заг. ред. О.В. Сухомлинської. –
К., ІЗМН, 2001. – С. 188-191.
2. Яременко О. Формування здорового способу життя: Навч. посібник
для слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців
/ О. Яременко, О. Вакуленко, Л. Жаліло, Н. Комарова та ін. – К. :
Укр.ін-т соціальних досліджень, 2000. – 232 с.
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Гігієна здорового способу життя
Справедливими є слова: "Гроші втратив - нічого не втратив,
час втратив - багато втратив, здоров'я втратив - все втратив".
Здоров’я — це стан повного фізичного, духовного і соціального
добробуту, а не лише відсутність хвороби або фізичних
дефектів. Що є основною її довголіття і необхідною умовою
здійснення творчих планів, умовою високої працездатності,
створення міцної сім'ї, народження і виховання дітей.
Гімнастика, фізичні вправи, ходьба повинні міцно ввійти в
повсякденний побут кожного, хто хоче зберегти працездатність,
здоров'я, повноцінне і радісне життя.Тільки у сильному,
здоровому тілі дух зберігає рівновагу, і характер розвивається у
всій своїй могутності.(3)/
Дотримання гігієнічних вимог у житті кожної людини завжди
було дуже важливим чинником збереження здоров’я і
підвищення працездатності.У сферу особистої гігієни входять:
гігієна тіла і порожнини рота, гігієна фізичного виховання та
загартування, запобігання шкідливих звичкам, гігієна статевого
життя, гігієна одягу, гігієна відпочинку, сну, гігієна
індивідуального
харчування,
гігієна
розумової
праці,
психогігієна та інші.
Гігієна тіла, забезпечення його чистоти, догляд за шкірою і
волоссям є найдавнішими елементами особистої гігієни.
Систематичне вмивання забезпечує чистоту і нормальне
функціонування шкіри, що дуже важливо у зв’язку з її
фізіологічною роллю. Так, через шкіру за одну годину
виділяється 10-20 мл поту. Щодоби через шкіру дорослої
людини виділяється до 15-40 г шкірного жиру, до складу якого
входять різні жирові кислоти, білки та інші речовини,
відбувається злущення до 15 г епідермісу.Через шкіру
виділяється значна кількість летких речовин, зокрема таких як,
пропанол, оцтова кислота, ацетон, метанол, органічні та
неорганічні солі, ферменти, Сукупність цих та інших речовин
сприяє розмноженню на шкірі бактерій і грибів, особливо в
ділянці промежини та відхідника.
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Понад 90% від загальної кількості мікроорганізмів
знаходяться на шкірі рук. На ній також скупчується велика
кількість пилових і мікробних аерозолів, забруднення з
предметів, одягу і як наслідок шкіра швидко втрачає
еластичність, стає джерелом неприємних запахів.
Як засіб гігієнічного догляду за тілом у населеннях багатьох
країн світу широкого поширення набуло купання в лазнях.
Виходячи із історичних описів, найпростіші конструкції лазень
люди використовували ще в глибоку давнину, на стадії
первісно-общинного ладу. Особливо відомими були лазні в
Стародавньому Римі, де загальна їх кількість перевищувала 800.
Нині застосовують переважно 2 типи лазень загального
призначення:
парові,
сухожарові
сауни.
Основними
приміщеннями лазні є 1) душові та 2) парильні.Гідротермічні
процедури в лазні позитивно впливають на різні функції
організму. Розширюються кровоносні судини і поришкіри,
збільшується потовиділення, з організму видаляються різні
шлаки (азотовмісні, молочна кислота) різко знижується рівень
бактеріального обсіменіння шкіри. Поліпшується емоційнопсихічний тонус, відбувається своєрідне тренування судин і
терморецепторів, покращується пристосованість організму до
різкої зміни погодних умов.
Отже, основою здорового способу життя, ефективної
первинної та вторинної профілактики різних захворювань є
особиста гігієна – комплекс заходів спрямованих на збереження
та зміцнення здоров’я шляхом дотримання гігієнічних вимог у
повсякденному житті й діяльності людини.
1.

2.
3.

Список літератури:
Охорона здоров'я в Україні: проблеми та перспективи / заг.
ред. д-ра. мед. наук, проф. В.М. Пономаренка. – Тернопіль :
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Аналіз рівня фізичного здоров’я та рівня фізичної
підготовленості
Актуальність. Відповідно важливим завданням сучасного
суспільства є зміцнення і збереження здоров'я нації, тому
виникає необхідність визначення гармонійності фізичного
розвитку та фізичної підготовленості студентів з метою
встановлення їх відповідності функціональним можливостям
сучасної молоді, світовому досвіду та вимогам часу. Серед
актуальних питань фізичного виховання студентів провідне
місце посідає питання рівня їхньої фізичної підготовленості та
стану їхнього здоров'я під час навчання у ВНЗ.
Здійснити теоретичний аналіз фізичного здоров’я та
фізичної підготовленості студентської молоді.
На сьогоднішній день стан здоров'я студентів,
інтегральним показником якого є стан фізичної підготовленості,
є одним із важливих предметів багатьох досліджень. У сучасній
науковій літературі значну увагу приділено рівню фізичного
здоров'я студентської молоді [1-4]. За науковими даними,
останнім часом спостерігається стійке його погіршення.
Основна маса досліджень констатує загальну закономірність
збільшення кількості студентів, які мають певні захворювання,
зниження рівня фізичної підготовленості та морфологічного
стану [2;4]. Визначено, що успіх організації фізичного
виховання нерозривно пов'язаний із діагностикою рівня
фізичного здоров'я та фізичної підготовленості студентів.
Загалом учені вказують на його невисокий рівень. На думку
ряду авторів [1-4], саме низький рівень фізичного розвитку і є
головною причиною захворювань. У результаті щорічних
оглядів студентів різних ВНЗ України встановлено, що 70-80 %
першокурсників мають відхилення у стані здоров'я, а 70 % з них
низький рівень фізичної підготовленості. За даними численних
досліджень [1-4], впродовж останніх п'яти років на 46 %
збільшилась кількість студентської молоді, яка за станом
здоров'я неспроможна повною мірою використовувати засоби
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загальноприйнятої системи фізичного виховання та віднесена до
спеціальних медичних груп. Водночас група науковців зазначає,
що стан здоров'я студентів до кінця навчання у ВНЗ
погіршується, а рівень їх фізичної підготовленості не зазнає
ніяких змін [1;4]. Зазначимо, що вивчення стану здоров'я
студентів та визначення рівня їх фізичної підготовленості є
важливим завданням для обґрунтування спрямованості
фізичного виховання у ВНЗ.
Висновки. Отримані результати дослідження загалом
доводять й негативну динаміку рівня фізичної підготовленості
студентів основних медичних груп під час навчання та
зумовлюють високу актуальність наукових досліджень у цій
галузі. Протягом часу навчання спостерігається зниження
кількості студентів з високим рівнем фізичної підготовленості:
хлопців -1 %; дівчат на -2,5 %. Водночас збільшилась кількість
студентів з низьким рівнем фізичної підготовленості: хлопців на
1 %; дівчат на 4 %.
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Вплив обсягу і швидкості переміщень футболістів
високої кваліфікації на результати матчів
Метою дослідження є визначення показників бігової
діяльності футболістів відповідно до їхнього ігрового амплуа
під час змагальної діяльності.
Завданнями дослідження є: дослідити обсяг переміщень
футболістів високої кваліфікації у змагальній діяльності
зазначених у літературі; визначити обсяг та швидкість
переміщень футболістів високої кваліфікації відповідно до
їхнього ігрового амплуа (на прикладі матчів чемпіонату України
серед команд Прем’єр - ліги сезону 2012/13 рр.); провести
порівняльний аналіз залежності обсягу та швидкості бігової
діяльності футболістів високої кваліфікації на результати матчів
(на прикладі матчів ФК «Карпати» у чемпіонаті України серед
команд Прем’єр - ліги сезону 2013/14 рр).
Предметом дослідження є обсяг переміщень футболістів
високої кваліфікації різного ігрового амплуа.
Наше дослідження базується на матчах ФК «Карпати» у
чемпіонаті України серед команд Прем’єр - ліги. Результати
наших досліджень показали, що обсяг переміщень футболістів
по- різному впливає на результати матчів.
Проаналізувавши матчі 26 турів ФК «Карпати» у чемпіонаті
України серед команд Прем’єр - ліги, ми розділили залежність
обсягу переміщень на результати матчів так:
- більший обсяг, негативний результат (більший обсяг
переміщення, але результат негативний);
- більший обсяг, позитивний результат (більший обсяг
переміщення, але результат позитивний);
- більший обсяг, рівний результат (більший обсяг переміщення,
але результат нічийний);
- менший обсяг, негативний результат (менший обсяг
переміщення, але результат негативний);
- менший обсяг, позитивний результат (менший обсяг
переміщення, але результат позитивний);

43

- менший обсяг, рівний результат (менший обсяг переміщення,
але результат нічийний).
Найбільшу кількість матчів ФК «Карпати» програли,
причому футболісти подолали і менший обсяг переміщення ніж
суперник – 31% (8 матчів) від усіх зіграних матчів. 27%, тобто у
7 матчах футболісти ФК «Карпати» подолали більший обсяг
переміщень, ніж суперник, але також здобули негативний
результат.
Протягом 5 матчів (19 % від 26 зіграних матчів) футболісти
ФК «Карпати» здобували перемоги, причому і обсяг переміщень
у них був більший, ніж у суперників. У 3 матчах футболісти
«Карпат» (11% від усіх зіграних) закінчували матч, так і не
визначивши переможця, хоча обсяг переміщень був більший у
ФК «Карпати». Протягом двох матчів львів’яни долали менший
обсяг переміщень та закінчували матч нічиєю (8% від зіграних
матчів) та в одному матчі здобували перемогу, при цьому
долаючи менший обсяг переміщень (4 %).
Отже, ми можемо сказати, що обсяг переміщень футболістів
по-різному впливає на результати матчів. Навіть якщо
футболісти долають більший обсяг переміщень, вони не
здобувають позитивного результату, так і навпаки, долаючи
менший обсяг, можна здобути позитивний результат. Тому за
допомогою хорошої фізичної підготовленості не завжди можна
виконати поставлені завдання, особливо у тих випадках, коли
суперник краще підготовлений технічно, тактично та психічно.
Список літератури:
1. Арестов Ю.М., Годик М.А. Подготовка футболистов высших
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Павло Гопко
Науковий керівник – доц. Мосейчук Ю.Ю.
Аеробіка як складова фітнес-програм
Фітнес-програми як форми рухової активності, спеціально
організованої в рамках групових або індивідуальних занять,
можуть мати як оздоровчо-кондиційний напрям (зниження ризику розвитку захворювань, досягнення і підтримання належного
рівня фізичного стану), так і переслідувати цілі, які пов’язані з
розвитком здібностей до вирішення рухових і спортивних задач
на достатньо високому рівні.
Сучасні фітнес-програми мають великий діапазон тренувальних засобів, які дозволяють вирішувати різні задачі: посттравматичної реабілітації, поетапного кондиційного тренування,
високоінтенсивного спортивного тренування з елементами
атлетизму. Найбільше розповсюдження отримали фітнеспрограми, які базуються на використанні видів рухової
активності аеробної спрямованості [1]. У широкому уявленні
аеробіка – система вправ, які спрямовані на розвиток аеробних
можливостей енергозабезпечення рухової активності. Загальновідомо, що біг, ходьба, танці, плавання, заняття на кардіотренажерах використовуються як засоби впливу на діяльність
серцево-судинної та дихальної систем, які характеризують
рівень аеробної продуктивності та значною мірою визначають
стан фізичного здоров’я людини.
Аеробіка являє собою синтез загальнорозвиваючих
гімнастичних рухів, підстрибувань, що виконуються під
музичний супровід. Розрізняють базову аеробіку з низьким і
високим рівнем навантаження. Перший рекомендується для
початківців, а другий – для підготовлених. До аеробіки низької
інтенсивності входять прості координаційні кроки і їх з’єднання,
що дозволяють засвоїти «елементи школи».
Не слід сприймати термін “аеробіка” як заняття
фізичними вправами тільки в аеробному режимі. Л. Мадлен дав
наступне визначення: “…аеробіка – це ефективне, цілісне,
довготривале тренування, при якому центральним пунктом є
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важливі фітнес-компоненти, такі як сила, гнучкість та
координація в тісному взаємозв’язку з музикою, злиті в одну
єдину логічно побудовану тренувальну програму” [1]. У
теперішній час розрізняють три види аеробіки: оздоровча,
прикладна та силова. Оздоровча аеробіка – один із видів масової
фізичної культури з регулюванням навантаження. Характерною
рисою оздоровчої аеробіки є наявність аеробної частини, протягом якої підтримується на оптимальному рівні робота серцевосудинної, дихальної та м’язової систем [1].Прикладна аеробіка
виступає допоміжним засобом у підготовці спортсменів іншого
виду спорту (розминка, ЗФП, СФП), використовується в процесі
реабілітації (вправи лікувальної та профілактичної спрямованості) та рекреації. Силова аеробіка базується на використанні
різноманітного інвентарю: бодібарів, гантелей, амортизаторів, а
також такого спортивного обладнання, як поперечини, мініштанги, гантелі (памп-аеробіка) [2].
До занять на розвиток аеробної витривалості можна
віднести і степ-аеробіку, програму «Total Body Workout», хайімпакт, хай-лоу-імпакт, роуп-скіппінг.
Список літератури:
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Олександр Горбатюк
Науковий керівник – ст. викл. Ячнюк Ю.Б.
Нетрадиційні форми тренування для розвитку
фізичних якостей юних гандболістів
Спортивна практика показує, що підвищення рівня
спортивної майстерності гандболістів прямо залежить від
планомірного і кваліфікованого масового навчання гри дітей,
починаючи з раннього віку. Тільки правильне та розумне
застосування найбільш ефективної методики навчання і
тренування з врахуванням закономірностей вікового розвитку
систем організму дає змогу повною мірою розв’язати завдання
підготовки гандболістів високого класу. Тому у гандболі слід
більше приділяти увагу вивченню методики застосування
нетрадиційних форм тренування і його впливу на спортивну
підготовку спортсмена.
У дитячому і юнацькому віці не слід захоплюватися
спеціалізацією, з огляду на природний стрибкоподібний
розвиток фізичних якостей молодого організму. Фізична
підготовка повинна відповідати віковій категорії гравця. У
процесі фізичної підготовки гандболіста вирішуються два
головних завдання: всебічний розвиток всієї рухової системи
гравця та вдосконалення специфічних рухових здібностей.
Швидкість рухів залежить від природних здібностей. Тому в
роботі з дітьми необхідно застосовувати великий обсяг вправ на
середніх і контрольованих швидкостях. У кожного гандболіста є
індивідуальна межа швидкостей, що дозволяє йому управляти
своїми рухами.
Сила – це здібність людини переборювати зовнішній опір за
рахунок м’язових зусиль. В ігровій діяльності гандболіста прояв
сили має динамічний характер і часто потрібно застосовувати як
швидкісну силу (кидок, передача, затримка м’яча рукою), так і
вибухову силу (стрибок, ривок). Крім того, проявляти в грі силу
доводиться неодноразово.
Витривалість – це здібність протистояти стомленню. У
процесі виховання витривалості підвищується здібність
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гандболіста справлятися з високо інтенсивним навантаженням
при зростаючих змінах у його внутрішньому середовищі.
Для розвитку координаційних здібностей юних гандболістів
рекомендується застосовувати акробатичні вправи на
тренувальних заняттях. Ця методика позитивно впливає на
розвиток фізичної та технічної підготовленості.
Але діти в недостатній мірі звертають увагу на виконання
цих вправ самостійно поза тренувальним процесом .
Технічна підготовка – це процес оволодіння технікою рухів,
що служать засобами спортивної боротьби. Навчання техніці
здійснюється в тісному взаємозв’язку з вихованням фізичних
якостей. Навчання рухам і виховання фізичних якостей мають
загальні джерела, тому що основні закономірності, що лежать в
їх формуванні рухових навичок і розвитку рухових здібностей,
єдині. Виховуючи фізичні здібності, прискорюється процес
освоєння рухових навичок. Виконуючи прийоми техніки,
проявляються фізичні якості, прискорюється їхній розвиток.
Однак для навчання рухам, як правило, полегшуються умови, а
для виховання фізичних якостей необхідне постійне збільшення
навантажень.
Вдосконалення рухових навичок і фізичних якостей – єдиний
процес.
Список літератури:
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Костянтин Гребенюк
Науковий керівник – доц. Мединський С.В.
Самостійна робота студента
як основа формування сучасного фахівця
Фізична культура в системі вищого навчального закладу
розвивається в її цілісній структурі і відбиває ті перетворення,
якими нині живе суспільство. Вона має свої специфічні
особливості: конкретна її спрямованість як предмета
визначається не лише загальними соціальними завданнями, але і
умовами, що постійно змінюються, життя, до яких готується
молодь. Тому формування фізичної культури студентів повинне
здійснюватися на основі наукової організації їх навчальної і
поза навчальної діяльності з урахуванням конкретних умов, в
яких функціонує освітня система. Займаючи певний час у
навчанні і вихованні студентів, фізична культура покликана
успішно виконувати різноманітні соціальні функції і повинна
складати органічну частину усього навчально-виховного
процесу; підтримувати і стимулювати природний фізичний
розвиток студентів, їх працездатність упродовж усього періоду
навчання у вищому навчальному закладі; забезпечувати
цілеспрямоване формування спонукань, пов'язаних із
пізнавальною активністю, з усвідомленням цінностей фізичної
культури і діяльності в ній.
У процесі фізичного виховання забезпечується відповідний
рівень життєво важливих рухових навичок і необхідних
фізичних якостей: сили, витривалості, швидкості, спритності та
ін., що дозволяє швидше і краще освоювати нові професії,
опановувати сучасну складну техніку, більш інтенсивно і якісно
працювати. Регулярне заняття певними видами спорту і
фізичними вправами, правильне їх використання в режимі
навчання сприяють вдосконаленню ряду необхідних якостей
розумового розвитку – активному сприйняттю інформації,
спостережливості,
пам’яті,
уваги,
глибини
мислення,
комбінаторних здібностей, оперативному мисленню, зоровій і
слуховій пам’яті, сенсорно-моторним реакціям та ін.
Усе це реалізується лише за умови наукової організації
навчальної діяльності студентів, залученні їх до активної
самостійної роботи, самоосвіти і фізичного самовдосконалення.
49

Необхідність такої педагогічної діяльності зумовлена
сукупністю наступних об'єктивних і суб'єктивних чинників:
програмно-орієнтовними установками функціонування фізичної
культури у вищій школі, що виходять за рамки фізіологічних і
психолого-педагогічних закономірностей освіти і фізичного
виховання студентів, низьким рівнем фізичної культури молоді,
що поступає у вищі навчальні заклади (спеціальні значення,
мотиваційно-ціннісна орієнтація, фізична досконалість і
активність у фізкультурно-спортивній діяльності); відсутністю у
студентів необхідних знань визначати зміст і напрям
самостійної роботи і умінь планувати і організовувати її в
навчальній і поза навчальній діяльності.
Таким чином, виходячи з аналізу майбутньої діяльності
формування фізичної культури особистості, її складу,
структури, способів здійснення, необхідно в першу чергу
виявити стан мотивації, інтересів, переконань і потреб;
встановити, на яких знаннях і досвіді вони ґрунтуються.
На основі аналізу майбутньої діяльності визначити зміст
сформованих мотиваційних стратегій самостійної роботи:
– сформувати переконаність, значущість і необхідність
фізкультурного самовдосконалення;
– сформувати синдром досягнення (прагнення до успіху);
– навчити методам самовиховання (самосвідомості,
самопізнання, самоспостереження, самоаналізу, самоконтролю і
т. д.);
– відпрацювати оптимальну освітню тактику в конкретних і
загальних ситуаціях;
– надати ненав’язливу міжособистісну підтримку [1, с. 187].
Продуктивно
вирішувати
завдання
педагогічного
стимулювання активності студентів в самостійній роботі
можливо лише у формі, що діагностується і перевіряється, на
основі критерійних характеристик і якісних рівнів активності.
Лише в цьому випадку педагогічний процес стає технологічно
керованим, відкритим і зрозумілим для студентів і викладачів.
Список літератури:
1. Есипов Б.Н. Самостоятельная работа учащихся / Б.Н. Есипов –
М., 2001. – 217 с.
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Діана Григорчук
Науковий керівник – асист. Селіверстов С.І.
Теорія Вернадського про ноосферу
Теорія біосфери В. Вернадського — це виведені основні
закони гармонійного розвитку всього живого на Землі. На жаль,
людина й досі не розуміє чи не хоче розуміти, що, вступаючи в
протиріччя із законами гармонійного розвитку Всесвіту,
протиставляючи себе законам розвитку Природи, вона
поставила під загрозу не лише існування самої себе як продукту
Природи, як свідомої істоти, яку створила Природа, але й
ставить під загрозу процес розвитку цивілізації в цілому. Для
чого творець дав людині, на відміну від тварини, свідомість? У
першу чергу для того, щоб саме через розвиток своєї свідомості
самоудосконалюватись у гармонії із космосом. Кожна Людина
повинна знати своє призначення на цій Землі і ті закони
Всесвіту, які вона повинна виконувати. На жаль, історія
розвитку суспільства впродовж останнього століття (тепер уже
старої епохи) однозначно свідчить, що Людина не розуміє, не
усвідомлює найважливішої своєї місії на Землі. Власне, це
основне протиріччя XX століття: людина, не розуміючи свого
призначення на Землі, поставила себе над Природою. Власне
сьогодні маємо, що маємо. Людина повинна взяти на себе
відповідальність за майбутній розвиток Природи. Процес
розвитку оточуючого середовища і суспільства стане
нерозривним, Біосфера перейде у сферу розуму, в ноосферу,
коли розвиток планети буде направлятись силою Розуму.
Ноосфера відрізняється від біосфери величезною швидкістю
розвитку. За концепцією ноосфери, людство перетворилося на
найпотужнішу геологічну силу на планеті. Вернадський
підкреслював, що протягом останніх 500 років воно освоїло нові
форми енергії - парову, електричну, атомну, й навчилося
використовувати майже всі хімічні елементи. Людство освоїло
всю біосферу й одержало набагато більшу, порівняно з іншими
організмами, незалежність від навколишнього середовища.
Наукова думка й діяльність людини змінили структуру
біосфери, незаймана природа швидко зникає, з’являються нові
екосистеми та ландшафти - міста, культурні землі, для яких
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характерні простіші угруповування організмів. Центральною
темою навчання про ноосферу є єдність біосфери і людства.
Вернадський у своїх працях розкриває корені цієї єдності,
значення організованості біосфери в розвитку людства. Це
дозволяє зрозуміти місце і роль історичного розвитку людства в
еволюції біосфери, закономірності її переходу в ноосферу.
Виникнення ноосфери, на думку В.І. Вернадського, —
об'єктивний і неминучий вияв життя як природного явища.
Сутність ноосфери коротко можна сформулювати так: якщо
узгодженість процесів, які відбуваються у неживій природі,
забезпечується механізмами саморегуляції, то узгодженість
характеристик природного середовища і суспільства може бути
здійснена розумом і волею. Тобто мова йде вже не про руйнівне
втручання в природу, а про науково обґрунтоване збереження на
Землі умов для життя і щастя людей. Визначальним фактором
має бути не стихія природного розвитку, а інтелект людини.
Вчення Вернадського про ноосферу включає 5 основних
положень:
1.
Ноосфера - історично останній стан геологічної
оболонки біосфери, що перетворюється діяльністю людини.
2.
Ноосфера - сфера розуму і праці.
3.
Зміни біосфери зумовлені як свідомою, так підсвідомою
діяльністю людини.
4.
Розвиток ноосфери пов’язаний із розвитком соціальноекономічних факторів.
5.
Розвиток ідеї про ноосферу в сучасній думці.
На сучасному етапі розвитку концепції ноосфери звертає на
себе увагу зростання інтересу до її духовних та, зокрема,
етичних
вимірів.
Чимало
дослідників
підкреслюють
необхідність здійснення для подальшого становлення сфери
розуму відповідних моральних трансформацій. Проте, за
невеликим винятком, етичний вимір концепції ноосфери
залишається недослідженим.
Список літератури:
1. http://www.osvita.org.ua/news/39604.html
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Марія Гриник
Науковий керівник – викл. Левицька О.М.
Валеологічні аспекти фізичного виховання
та спорту
Фізичне виховання є головним напрямом впровадження
фізичної культури і становить органічну частину загального
виховання, покликану забезпечувати розвиток фізичних,
морально – вольових, розумових здібностей та професійноприкладних навичок людини.
Фізичне виховання шляхом проведення обов’язкових
занять здійснюється в дошкільних виховних, середніх
загальноосвітніх, професійних навчально-виховних та вищих
закладах відповідно до навчальних програм, затверджених у
встановленому порядку.
Таким чином, фізичне виховання, як і виховання в цілому,
єпроцесом вирішення певних освітньо-виховних завдань, який
характеризується всіма загальними ознаками педагогічного
процесу, або здійснюється в умовах самовиховання.
Історія фізичної культури дає нам знання про причини
виникнення і розвитку фізичного виховання.
Система первісного суспільства громадське виховання
залишало значне місце самостійності дитини. Тому з раннього
віку, як свідчать історико-педагогічні дослідження , діти,
особливо хлопчики,ставали значною мірою самостійними: з 3-4
років починали ставити капкани на птахів, вміли керувати
човном, в 6-8 – ловили рибу, полювали, проявляючи при цьому
чудову витримку і винахідливість (лежачи на спині, на долоні
руки тримали годинами кілька зерен, доки не прилетять птахи,
аби в цей момент затиснути його в руці).Велике значення в той
час мають ігри. Хлопчики грали у війну, влаштовували
змагання. Дітей вчили кидати в ціль, ховатись уміло й
непомітно, підкрадатись, міняти місце, добре бігати і стрибати.
Дорослих юнаків ставили на відкритому місці й одночасно з
чотирьох сторін метали у них тупі стріли, від яких вони повинні
були ухилятися. З малих літ дітей привчали і до лука. До 13-14
років більшість юнаків ставали самостійними мисливцями, які
не боялися виступити навіть проти великого звіра.
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Однією з характерних рис педагогіки другої половини
ХІХ століття Дістервег вважав спрямування уваги учнів на
зміцнення фізичних і духовних задатків, на розвиток почуттів,
мислення і волі дитини. Таким чином, вона займалася
гімнастикою тіла і духу та вважала своєю віщою метою
розвиток енергійного характеру вихованців.
Принцип гармонійної освіти вимагає повного розвитку
тіла і духу(здоровий дух у здоровому тілі!). Ніякий вид, ніяка
сторона розвитку не повинні здійснюватись на шкоду іншій.
Здоров’я, фізичний розвиток, зміцнення, формування тіла так
само важливі, як ті ж властивості, що стосуються душі, тому що
одне неможливе без другого. Не лише розвиток пізнавальної
діяльності, але й вольової схеми, свіжість і жвавість почуттів,
сили духу, твердість рішень, одним словом, все утворення
характеру значною мірою залежить від фізичних властивостей
індивідуума.
Виховання, за Дістервегом, є одночасно і постійною
категорією і історичним явищем. В першому випадку воно
підпорядковується спільному для всіх часів і народів началу,
яким він вважає природовідпавідності; в другому воно різне в
різні епохи у різних народів і визначається принципом культуро
відповідності. Принцип культуровідповідності в навчанні і
вихованні передбачає слідування за ідеалом (освітнім і
виховним) певного часу. Адже мета здійснюється в процесі
руху.
З точки зору специфічних функцій у фізичному вихованні
розрізняють дві нерозривно пов’язані сторони: фізичну освіту та
сприяння розвитку фізичних якостей.
Список літератури:
1. Закон України «про фізичну культуру і спорт».
2. Должиков И.И. Учитель работает по своей системе //
Физическая культура в школе.-М,1993.-№5.-С.10.
3. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры.М.:ФиС, 1991.
4. Шиян Б. Теорія і методика фізичного виховання.- Частина 1.К., 2000.
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Іван Громик
Науковий керівник – доц. І.О. Ячнюк
Особливості розвитку швидкісно-силових якостей у
спортсменів-спринтерів
Аналіз існуючої практики показує, що методика виховання
спеціальних швидкісно-силових якостей яка застосовується
сьогодні в легкій атлетиці, вимагає принципового перегляду. У
процесі виховання спеціальних швидкісно-силових якостей
вирішуються два завдання: підвищення швидкісно-силового
потенціалу специфічних м'язових груп і підвищення ступеня
його використання при виконанні основної вправи.
Спеціальні швидкісно-силові якості у кваліфікованих
спортсменів-спринтерів на будь-якому етапі тренування
розвиваються в умовах високої інтенсивності виконання вправ.
Тому, щоб уникнути стресових явищ, необхідно систематично, з
урахуванням індивідуальних особливостей і функціонального
стану організму, чергувати у тижневому циклі великі обсяги
тренувальної роботи з середніми і малими, тобто застосовувати
варіативний принцип.
Тому метою роботи було проаналізувати та узагальнити
літературні дані щодо розвитку та методики тренування
швидкісно-силових якостей у спортсменів-спринтерів.
Швидкісно-силові якості – це здатність проявляти
найбільшу силу в найкоротший час. У даний час багато фахівців
дотримуються
наступних
методичних
положень
при
використанні вправ у процесі виховання спеціальних
швидкісно-силових якостей: з метою створення умов для
подальшого підвищення рівня розвитку швидкісно-силових
можливостей окремих м’язів і груп м’язів, тобто підвищення
швидкісно-силового потенціалу, застосовуються локальні
вправи, в яких долаюється опір, на рівні 80% і більше, з
інтенсивністю 90% і вище. Для підвищення ступеня
використання швидкісно-силового потенціалу в процесі
спортивної діяльності в тренування включають спеціальні і
основні вправи, в яких величина подоланих опорів дорівнює
змагальній.
Умовно всі вправи, які використовуються для розвитку
швидкісно-силових якостей, можна поділитися на три групи:
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1. Вправи з подоланням власної ваги тіла: швидкий біг по
прямий, швидкі пересування боком, переміщення зі зміною
напрямку, різного роду стрибки на двох ногах, з ноги на ногу, у
висоту, а також вправи, пов’язані з нахилами, поворотами
тулуба, що виконуються з максимальною швидкістю, і т. д.
2. Вправи, що виконуються з додатковим обтяженням (пояс,
жилет, манжета). До цих вправ можна віднести різного роду біг,
всілякі стрибкові вправи і спеціальні вправи, близькі за формою
до змагальних рухів.
3. Вправи, пов’язані з подоланням опору зовнішнього
середовища (вода, сніг, вітер, м’який грунт, біг вгору і т. д.).
Система вправ швидкісно-силової підготовки спрямована
на розв’язання основного завдання – розвиток швидкості рухів і
сили певної групи м’язів, щодо здійснюється за трьома
напрямами: швидкісному, швидкісно-силовому і силовому.
Для розвитку швидкісно-силових якостей рекомендуються
три основні методи: повторне застосування швидкісно-силових
вправ (метод динамічних зусиль); повторне виконання вправ, у
максимально швидкому темпі; полегшення зовнішніх умов при
виконанні швидкісних вправ.
Для ефективного розвитку швидкісно-силових здібностей
необхідно враховувати фізіологічні особливості, перш за все,
сенситивні періоди розвитку. Для сили це вік від 13-14 до 16-17
років. Для швидкості це період 9-12 років. Якщо в цей час не
розвивати швидкість, то в наступні роки відставання, що
виникло, важко ліквідувати.
Отже, на тренуванні, крім вправ на розвиток сили і
швидкості, слід застосовувати швидкісно-силові вправи. Вони
сприяють кращому розвитку швидкісно-силових якостей.
Список літератури:
1. Жилкин А. И., Кузьмин В.С., Сидорчук Е.В. Легкая атлетика :
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А. И. Жилкин,
В.С. Кузьмин, Е.В. Сидорчук. - М. : Издат. центр Академия, 2006. –
464 с.
2. Коробченко В.В. Легкая атлетика / В.В. Коробченко. – К. :
Вища школа, 1977.
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Олександр Давидян
Науковий керівник – ст. викл. Ніколайчук О.П.
Особливості психологічної підготовки на різних
етапах підготовки спортсменів
Особливості психологічної підготовки при організації і
плануванні навчально-тренувального процесу у групах
початкової підготовки першого року навчання.
Завданнями психологічної підготовки на етапі початкової
підготовки є формування мотивації до занять вільною
боротьбою, виховання вольових якостей. Психологічна
підготовка передбачає формування особистості спортсмена і
міжособистісних відносин, розвиток спортивного інтелекту,
психологічних функцій і психомоторних якостей. Тренеру, який
працює з юними спортсменами, слід використовувати всі засоби
і методи психологічного впливу на дітей, необхідні для
формування психічно врівноваженої, повноцінної всебічно
розвинутої особистості, здатної у майбутньому проявити свою
спортивну майстерність[1;2].
Основними завданнями психологічної підготовки є:
• прищеплення стійкого інтересу до занять спортом;
• формування настанови на тренувальну діяльність;
• формування вольових якостей спортсмена;
• удосконалення емоційних якостей особистості;
• розвиток комунікативних якостей особистості;
• розвиток і удосконалення інтелекту спортсмена.
До основних методів психологічної підготовки відносяться
бесіди, переконання, педагогічне навіювання, методи
моделювання змагальної ситуації через гру. У програму занять
слід вводити ситуації, які вимагають подолання труднощів [2].
Психологічна підготовка у групах попередньої базової
підготовки.
На етапі попередньої базової підготовки психологічна
підготовка передбачає:
• підвищення рівня мотивації до занять вільною боротьбою;
• виховання вольових якостей і психологічної стійкості до
специфічних тренувальних і змагальних навантажень.
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Особливості психологічної підготовки при організації і
плануванні навчально-тренувального процесу у групах
спеціалізованої базової підготовки.
На етапі спеціалізованої базової підготовки робиться акцент
на формування психологічних якостей борця і вміння
регулювати емоційний стан в умовах тренувань і змагань;
виробляється підвищення психологічної стійкості до різних
збиваючих факторів.
На етапі підготовки до вищих досягнень робиться акцент на
формування мотивації досягнення найвищих спортивних
результатів, удосконалення умінь саморегуляції, психологічних
станів в екстремальних умовах тренувань і змагань[3;4].
У психологічній підготовці студентів у заняттях доцільно
виділити два аспекти:
1.Завдання та засоби загальної психологічної підготовки.
2.Завдання та засоби спеціальної психологічної підготовки до
кожного окремого заходу. Загальна психологічна підготовка
скерована на розвиток та вдосконалення психічних якостей та
умінь, які необхідні студенту-спортсмену загалом. Її головне
завдання – навчити спортсмена користуватися найбільш
універсальними прийомами і методами, які забезпечують
психічну
готовність
до
діяльності
у
надзвичайних
(екстримальних) умовах.
Список літератури:
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Анастасія Дороган
Науковий керівник - доц. Мосейчук Ю.Ю.
Фітнес-програми як форми рухової активності
Сучасні тенденції у світовому оздоровчому русі супроводжуються появою нових термінів і понять цього
соціокультурного феномену. Одним з таких понять є «фітнес»,
яке отримало за останні роки значне поширення, зустрічаючись
у назвах клубів, оздоровчих програм тощо [1]. Загальний фітнес
використовується на початковому етапі занять та враховує
оптимальну якість життєдіяльності, охоплюючи соціальні,
психічні, розумові, духовні і фізичні компоненти.
Фітнес-програми як форми рухової активності, спеціально
організованої в рамках групових або індивідуальних занять,
можуть мати як оздоровчо-кондиційний напрям (зниження
ризику розвитку захворювань, досягнення і підтримання
належного рівня фізичного стану), так і переслідувати цілі, які
пов’язані з розвитком здібностей до вирішення рухових і
спортивних завдань достатньо високого рівня [1].
У наш час існують фітнес-програми з використанням
кардіоваскулярних тренажерів: бігові доріжки, велоергометри,
лижні і гребні тренажери, степ-тренажери – степи, які
використовуються з метою збільшення рівня аеробних можливостей. Технічні можливості цих тренажерів дозволяють
створювати фітнес-програми з вільним (ручним) регулюванням
тренувальних занять.
На ринку фітнес-індустрії з’явилося більш ніж 100
різноманітних фітнес-програм, які базуються на видах оздоровчої гімнастики. Класифікація цих фітнес-програм ускладнена
через їх різноманітність, різну цільову спрямованість, засоби,
які використовуються, характер музичного супроводу та інші
фактори [2].
Важливим компонентом сучасних фітнес-програм є
стретчінг-система спеціально фіксованих положень частин тіла з
метою поліпшення еластичності м’язів і розвитку рухомості
суглобів. Організовані після основної розминки по завершенню
аеробного заняття або силової частини, а також у вигляді
самостійного заняття вправи зі стретчінгом знижують надмірне
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нервово-психічне напруження, ліквідують синдром відставленого болю у м’язах після навантаження.
Фітнес-програми можуть базуватися на руховій активності
силової спрямованості, де використовуються засоби:
- кондиційної гімнастики, яка є основою в оздоровчому
тренуванні і становить систему загальнорозвиваючих вправ;
- атлетичної гімнастики з використанням різного роду обтяжень;
- бодібілдингу з використанням різноманітних силових
тренажерів.
До фітнес-програм, які базуються на видах рухової
активності у воді, належить аква-фітнес. У працях науковців [2]
зустрічається поняття аква-аеробіка, яка являє собою вид
масової фізичної культури, найбільш універсальний засіб
впливу на організм з метою збільшення рівня їх фізичного
стану. Вправи у воді мають стимулюючий ефект, оскільки вони
проходять у водному середовищі, що знижує психічний стрес,
характеризуються позитивним впливом на суглоби, зв’язки,
м’язи на відміну від виконання аналогічних завдань на суші.
У нашій роботі ми розуміємо фітнес-технологію як
системне поняття, яке є синтезом сучасних науковообґрунтованих
фізкультурно-оздоровчих засобів, що
застосовуються у фітнесі, та новітніх психолого-педагогічних
підходів у методиці побудови та проведення занять з
урахуванням статевих та вікових особливостей учнів та їх
мотиваційних пріоритетів. Причому у нашому розумінні
особливість фітнес-технології полягає у можливості її
використання на більш широкому контингенті ніж, на приклад
фітнес-програма, що розробляється під конкретну людину або
групу людей.
Список літератури:
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Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
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№ 3. - С. 78-81.
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Іван Дорофій
Науковий керівник – викл. Дудіцька С.П.
Вплив силових видів спорту на формування дитини
Говорячи про важку атлетику, ми уявляємо штангу або гирі,
поряд з якими стоїть великий атлет, але ніяк не дитина 12-14
років. Одні кажуть, що залізний спорт у дитячому віці – це
добре, тому що саме залізо кує характер, перетворюючи
хлопчика в чоловіка, допомагає пристосовуватись до
складнощів (не тільки піднімання штанги чи гирь, а й долання
певних складнощів в житті). Інша категорія людей категорично
проти пауерліфтингу та всіх силових видів спорту не те що в
дитячому віці, а й у дорослому.
Мета роботи – дослідити вплив пауерліфтингу та силових
видів спорту на організм дитини.
Завдання:
- визначити значення силових видів спорту в дитячоюнацькому періоді.
- визначити оптимальний вік для заняття силовими видами
спорту.
Пауерліфтинг – триборство, до якого входять: присідання зі
штангою, жим лежачи і станова тяга – вправи, які дуже
небезпечні для дітей, особливо якщо не дотримуватись техніки
безпеки і правильності виконання вправ.
Якщо розглянути загалом вплив пауерліфтингу та інших
силових видів спорту на дитину, то можна навести приклад
американського атлета – Дейва Пасанелі, який в 13 років почав
займатись пауерліфтингом, вже в цьому віці Дейв оцінив всі
плюси цього спорту, які позитивно впливали на його
психологічний і фізичний розвиток. В одній із своїх статтей він
писав: «Заняття спортом в ранньому віці приводять до
розширення пізнавальних навичок і покращення психологічного
емоціонального стан юних спортсменів. Це все знадобиться для
змагальних виступів не тільки в пауерліфтингу, але і в інших
спортивних дисциплінах».
Його індивідуальні напрацювання підтвердились дослідом,
проведеним в Болгарії. Ці досліди показали, що юнаки, які
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досягли статевої зрілості, мають доволі високий рівень
тестостерону в організмі.
Тестостерон – чоловічий гормон, який відповідає за статеві
функції, впливає на розвиток мускулатури, ріст та характер
людини.
Учені довели, що вправи з максимально можливою вагою
стимулюють вироблення в організмі тестостерону. Саме ці
вправи використовуються в пауерліфтингу.
Ще один
приклад – Мар’яна Наумова – російська
рекордсменка з жиму лежачи, у свої 13 років підняла штангу з
вагою 105 кг, що може далеко не кожний хлопець і чоловік.
Почала свою діяльність Мар’яна в 11 років. У 13 років стала
рекордсменом у своїй ваговій і віковій категорії.
Висновки. Заняття силовими видами спорту позитивно
впливають на формування фізичного та психологічного стану
дитини, допомогають набути твердості в характері, що
допоможе в подальшому формуванні особистості. У силових
видах спорту діти пізнають грані своєї сили і починають
розуміти, що їхні можливості безмежні. Що стосується віку,
найоптимальніший вік для початку заняття силовими видами
спорту – період статевого дозрівання, а саме 13-14 років.
Список літератури:
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Андрій Дорохов
Науковий керівник – доц. П.І. Євстратов
Характеристика тренувальних навантажень
кваліфікованих стрільців із лука в річному періоді
підготовки
Стрільба із лука входить до програми олімпійських видів
спорту, і в Україні популярність цього виду спорту значно
зростає. Елегантність самої зброї, по суті, є засобом боротьби за
кожний бал, за кожне центрове попадання в десятку.
Сучасні виступи наших спортсменів на міжнародній арені
вимагають
підвищення
як
спеціальної
спортивної
підготовленості, так і фізичної працездатності спортсменів.
Постійне удосконалення правил змагань з метою підвищення
видовища даного спорту вимагає від спортсменів високої
концентрації уваги на кожному пострілі.
Майстерність стрільця визначається не стільки розвитком
процесів енерго обміну, функціональними можливостями
серцево-судинної і дихальної систем організму, скільки його
технічною підготовленістю, проявами тактичних умінь і
пов'язаних ыз ними психічних якостей [2; 3].
Відзначимо, техніка в цьому виді спорту зорієнтована на
досягнення максимального метрично вимірюваного результату
[4]. Враховуючи це, слід визначити провідне значення технічної
підготовки
в
структурі
багаторічного
спортивного
удосконалення спортсменів у стрільбі з лука.
Зміст науково-методичних досліджень у стрільбі з лука
акцентований на підвищення ефективності тренувань за
допомогою впровадження комп'ютерно-тренажерних систем;
вдосконалення технічних засобів навчання руховим діям;
вдосконалення техніки на основі біомеханічних моделей тощо
[3]. Проте ці дослідження не враховують існуючих вимог до
результатів та відповідно до рівня підготовленості спортсменів у
цьому виді спорту на сучасному етапі його розвитку.
Таким чином, потребують актуалізації питання тренувальних
навантажень висококваліфікованих стрільців ыз лука в різних
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періодах підготовки і структурних утвореннях тренувального
процесу [2].
Аналіз науково-методичної літератури в галузі спортивної
стрільби показує, що дослідження спрямовані головним чином
на стабільність системи «спортсмен – зброя», однак у змістовій
частині тренувальні навантаження в працях не висвітлюються.
Використання технічних засобів та сучасного тренажерного
пристрою «Скатт», в основному, адаптоване до кульової
стрільби та дозволяє тільки діагностувати прояви точності
стрілка, але не вирішує проблеми управління тренувальним
процесом на етапі спортивного вдосконалення. Стрільба з лука
належить до точних видів спорту і пред'являє високі вимоги до
спеціальної фізичної підготовки стрілка, функціональному стану
аналізаторних систем організму.
Сучасний спорт висуває високі вимоги до рівня
працездатності
спортсменів,
вимагає
поглибленого
індивідуального підходу, який базується на детальному
вивченні тренувальних навантажень ы резервних можливостей
організму спортсмена. Сучасна система спортивного тренування
на етапах спортивного вдосконалення стрільців ыз лука висуває
підвищені вимоги до тренувальних навантажень спортсменів.
Таким чином, зростання інтенсивності тренувальних
навантажень у стрільбі із лука на сьогоднішній день впливає на
розвиток загальної та спеціальної підготовки спортсменів, що
вимагає детального вивчення фізичної підготовки та методів
контролю за динамікою тренувальних навантажень.
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Олег Доцюк
Науковий керівник – доц. Цибанюк О.О.
Особливості методики навчання руховим діям з
елементами баскетболу
При розучуванні лові, передачі, ведення і кидків м'яча
підвідні вправи відіграють важливу роль. Вони мають істотну
схожість з основними розучуваними діями. Але є більш
простими і більш легкими для спортсменів. Підвідні вправи
дозволяють виділити головну ланку розучуваного руху, що
полегшує освоєння рухової дії [1; 2]
На початковому етапі формування навичок володіння
м'ячем увага спортсмена має бути спрямована на якість
виконання руху, а не на досягнення за допомогою цього руху
певного результату. Якщо спортсмени ще повністю не засвоїли
новий рух, навик ще не сформований, то змагання на швидкість
виконання руху сприяє не правильному їх закріпленню. Але це
не означає, що на початковому етапі формування дій з м'ячем
основним методом навчання має бути тільки вправи. Широке
застосування ігрового методу можливе вже з самого початку.
Використовуючи ігри та ігрові вправи, які можуть становити 6070%, задовольнимо бажання спортсменів грати. Ефективне
використання рухливих ігор, де кожен гравець діє за себе, в
поєднанні з навчанням.
Після того як юні спортсмени навчаться правильно
ловити, передавати, вести і кидати м'яч чітко, у швидкому темпі,
без особливих зусиль з'являється можливість грати в більш
складні, більш близькі до баскетболу, а також у баскетбол за
спрощеними правилами. У таких іграх гравці повинні
взаємодіяти з м'ячем, що підвищує активність і створює умови
для якнайшвидшого і осмисленого формування навичок дій з
м'ячем [1, 3].
При навчанні елементам баскетболу особливо важливо
забезпечити свідоме їх засвоєння. Розуміння гравцями сенсу
рухів прискорює процес формування рухових навичок, а також,
що особливо важливо, сприяє вмінню в наступних іграх
самостійно підбирати ефективні дії та доречно їх застосовувати.
Свідоме ставлення до дій з м'ячем виникає у спортсменів тільки
за умови, якщо викладач роз'яснює їх значення в різних
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ситуаціях застосування, пояснює, чому саме так вони повинні
виконуватися. Гравець повинен знати, чому в тій чи іншій
ігровій обстановці більш доцільно застосовувати ті або інші дії,
виконувати їх певним способом, з певною швидкість і в певному
напрямі. Для свідомого ставлення гравця до дій з м'ячем
недостатньо роз'яснень та показу: необхідно дати можливість
йому вправлятися, діяти, активно застосовувати отримані
знання в ігровій діяльності. Тільки при поєднанні пояснення
техніки дій з показом і вправами самих гравців у спортсмена
виникає свідоме ставлення до дій з м'ячем, вміння доцільно
користуватися ними в ігровій діяльності.
В іграх з м'ячем необхідно вчити спортсменів узгоджувати
свої дії з діями товаришів на основі дружніх взаємин і
згуртованості. Для цього в групі можна створити постійні
команди, заохочувати вірність друзям по команді, застерігаючи
спортсменів від переходу на бік супротивника, хоча цим
умовним супротивником і являються спортсмени своєї групи.
В якості одного з тактичних елементів в багатьох іграх з
м'ячем допускається і заохочується застосування гравцями
відволікаючих дій. Вони спрямовані на те, щоб відвернути увагу
противника шляхом помилкових дій, що передують основним, з
метою обігравання його. За відволікаючі дії гравці
заохочувалися тоді, коли це допомагало звільнитися від опіки
товариша, вийти на вільне місце для одержання м'яча або
зайняти зручну позицію для кидка м'яча в корзину або його
передачі. Необхідно постійно стежити за тим, щоб не
допускався обман, що є прямим порушенням правил гри.
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Науковий керівник – викл. Устінова Т.Б.
Сучасний стан історико-теоретичних
досліджень в галузі фізичної культури і спорту
Одним з адекватних показників розвитку будь-якої галузі
наукових знань постають захищені дисертації. Мету
дослідження реалізовано на підставі аналізу кількісної та
змістової складових дисертаційних робіт, захищених на Україні
в період з 1990-х рр. до 2012 р. [1].
Результати досліджень [2] свідчать наступне: за період (19942012 рр.) в Україні захищено 54 дисертації з історії фізичної
культури і спорту, з них 8 – докторські. В наукових розробках
О. Суника (2010) визначено, що в Росії за період 1992-2010 рр.
захищено 67 дисертацій з історії фізичної культури і спорту, з
них докторські – 18 . На нашу думку, у вітчизняній науці
відстежується недостатня кількість фундаментальних історикотеоретичних досліджень у сфері фізичної культури і спорту.
Змістова складова дисертацій за історичними напрямами
досліджень представлена як наступне:
За напрямом «Всесвітня фізична культура і спорт»
оприлюднені 7 дисертацій, з них 2 – докторські, що дорівнює 13
% Фундаментальні дослідження належать наступним
вітчизняним науковцям: І.К. Попеску (1997) та В.Р. Пасічник
(2010).
«Фізкультурна освіта і спорт в Україні (дорадянський
період)» представлена в 19 дисертаціях, з них 3 – докторські та 2
- територіально окреслюють Буковину, що дорівнює відповідно
32 % та 3%. Фундаментальні наукові розробки щодо народних
традицій фізичної культури українців належать таким
провідним науковцям нашої держави: Є.Н. Приступа (1996);
Б.Є. Трофим’як (2003); А.В. Цьось (2005). Отже, пріоритетним
напрямом історико-теоретичних досліджень у вітчизняній науці
вважаємо висвітлення розвитку фізкультурної освіти і спорту на
Україні в дорадянський період.
За напрямом «Фізкультурна освіта і спорт (період УРСР)»
захищено 5 дисертацій, що складає 9%. Наголошуємо на
мінімальній зацікавленості вітчизняних науковців та відсутності
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фундаментальних досліджень щодо окресленої проблематики.
На наш погляд, вищезазначений історико-теоретичний напрям
не втратив своєї актуальності в період сьогодення та має значні
перспективи для подальших наукових пошуків.
Відзначаємо плідні здобутки вітчизняних науковців за
історичним напрямом «Фізкультурна освіта і спорт в Україні
(1991–2012 р.)», а саме: 15 дисертацій, з них 2 – докторські, що
становить 28 %. Проблематика розвитку та функціонування
фізкультурно-спортивного руху на Україні в період сучасності
висвітлена в докторських дисертаціях: Ю.П. Мічуди (2008) та
М.В. Дутчака (2009).
«Міжнародний спортивний та олімпійський рух» висвітлено
у 8 дисертаціях, з них 1 – докторська, що становить 15 %.
Показники свідчать про недостатній ступінь розробки даної
проблеми. Фундаментальне історико-теоретичне дослідження
щодо спорту інвалідів в системі Міжнародного олімпійського
руху належить Ю. А. Бріскіну (2007).
Отже, вважаємо позитивною тенденцією для подальшого
успішного розвитку вітчизняної науки з історії фізичної
культури і спорту те, що проблематика дисертаційних робіт
охоплює всі основні напрями досліджень, які визначають
складові предмету історії фізичної культури як науки.
Таким чином, сучасний стан історико-теоретичних
досліджень в галузі фізичної культури і спорту на Україні в
період (1994-2012 рр.) – якісно новий етап розвитку історії
фізичної культури і спорту як науки, якому властиві певні
особливості та протиріччя.
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Науковий керівник – викл. Дудіцька С. П.
Особливості занять з футболу в загальноосвітній школі
Фізична культура і спорт мають важливе значення, є
складовими культурного життя суспільства. В умовах розбудови
українського суспільства значну роль відіграє фізична культура,
що є одним із визначальних чинників і здоров’я нації. А футбол
набуває сьогодні особливого значення для виховання та
оздоровлення молоді. Футбол формує здоровий спосіб життя
молоді, залучає її до занять фізичною культурою і спортом.
Враховуючи виховну, соціальну та оздоровчу значущість
футболу, в Україні створено систему безперервної футбольної
освіти: урок фізкультури з елементами футболу – гурток з
футболу при загальноосвітній школі – змагання серед шкільних
гуртків з футболу – змагання серед загальноосвітніх шкіл
"Шкіряний м'яч" – Дитячо-юнацька футбольна ліга. Саме у
цьому й полягають основи перспектив і потенціалу суспільно
значущого змісту програми розвитку футболу та її подальшого
вдосконалення і втілення в життя.
Мета роботи – теоретичне обґрунтування особливості
вивчення футболу в загальноосвітній школі.
Завдання:
- визначити вплив занять з футболу на учнів старших класів у
загальноосвітній школі;
- розробити технологію використання новітніх технологій
навчання дітей техніки футболу в умовах загальноосвітньої
школи;
Головною формою організації занять з футболу у школі є
урок. Основною метою цих уроків є здобуття учнями
необхідних знань, навичок, рухових умінь для раціонального
використання своїх можливостей у життєвій практиці. Заняття
має бути освітнім, виховним, оздоровчим. Викладач повинен
навчити не лише певних рухових дій, а й гігієнічних елементів.
Послідовне підвищення вимог до виконання вправ дає
можливість зберегти інтерес до рухливих завдань, бажання
69

поліпшити свої показники, не зупинятись на досягнутому. Слід
зазначити, що побудову уроків футболу в загальноосвітній
школі досліджували: А.В. Попов (2000), К.Л. Віхров (2001),
Є.В. Столітенко (2002), В.М. Костюкевич (1997, 2006), В.
Банджура (2002). Гра у футбол великою мірою сприяє
різносторонньому фізичному розвитку організму людини, але
разом ыз цим пред’являє виключно високі вимоги до
різноманітних фізіологічних систем “забезпечення” м’язової
діяльності. Тому в практичній роботі дуже важливо враховувати
основні антропометричні показники: зріст, масу тіла, а також
індивідуальний фізичний розвиток.
Висновки: впроваджуючи уроки футболу в школі, ми тим
самим збільшуємо рухову активність дітей. Проведення занять
на свіжому повітрі поліпшує вентиляцію легень, кровообіг і
зміцнює організм. Регулярні заняття футболом приучують дітей
до дисциплінованості, впевненості у своїх силах, дають
можливість самовиразитися, привчають до колективізму і
дружби, взаємовиручки. Виховують як фізичні якості (силу,
швидкість, витривалість, спритність тощо), так і психологічні
якості (впевненість, наполегливість, рішучість, здатність
швидко приймати правильне рішення). Таким чином,
комплексне застосування всіх видів фізкультурно-оздоровчої
роботи (урок футболу, урок фізичної культури, різні секційні
заняття з різних видів спорту) позитивно впливають на динаміку
розумової працездатності дітей.
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Науковий керівник – викладач Хавруняк І.В.
Причини летальних випадків на уроках фізкультури
Останнім часом у середовищі українських теоретиків і практиків
фізичного виховання та суспільства загалом популярною стала тема
трагічних випадків (найчастіше зі смертельним наслідком) на уроках
фізичної культури або відразу після них. Тому, пошук причин та
можливостей вирішення даної проблеми є першочерговим завдання
для спеціалістів галузі фізичного виховання.
Через переважно однобоке негативне висвітлення цих подій у
засобах масової інформації в населення поступово формується думка
про шкідливість і небезпечність занять фізичною культурою в школі,
некомпетентність фахівців, які там працюють, тощо. Під тиском
громадської думки урядовці приймають непродумані популістські
рішення, які в підсумку лише погіршують стан речей і не сприяють
вирішенню проблеми. Проте, проаналізувавши дані, фізична
активність (маємо на увазі саме урок фізичної культури) за умови
правильного дозування навантажень не може бути причиною
летального кінця.
Можемо сміливо твердити, що причинами цих випадків є
насамперед недостатня (а не надлишкова) фізична активність,
нездоровий раціон харчування, куріння, алкоголізм, наркоманія,
високий індекс маси тіла, небезпечний секс, високий кров’яний тиск,
високий рівень холестерину.
Крім зменшення фізичного навантаження (за рахунок
скорочення кількості уроків фізичного виховання) є ще ряд чинників,
які в за своєю сутністю призводять до летальних випадків.
По-перше, роль держави і батьків. Повна відсутність в
масмедіапросторі інформації про здоровий спосіб життя. На
центральних каналах переважають рекламами алкогольних та
тютюнових виробів. Натомість передачі спортивного та соціального
характеру, із заохоченням до здорового способу життя, можна
перерахувати на пальцях. Соціальні реклами були б великим плюсом у
просвітницькій діяльності телебачення. В інших країнах вже давно
держава ініціює такі програми.
По-друге харчування. Особливої гостроти набуває проблема
здорового харчування школяра, адже неякісне харчування не здатне
забезпечити організм молодої людини всім необхідним, що впливає як
на його здатність до виконання фізичних навантажень, так і на
швидкість і повноту відновних процесів у організмі після їх
завершення. У багатьох школах раціон, який пропонують учням в
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їдальнях, не витримує жодної критики а ні за асортиментом, а ні за
калорійністю, а часто і за санітарно-гігієнічними умовами
приготування.
Важливого значення набуває проблема надмірної маси тіла та
ожиріння серед молоді України, головними чинниками якої є так звані
«фаст фуди», недостатній рівень фізичної активності та малорухливий
спосіб життя. Слід зазначити, що ця проблема є важливою не лише для
української молоді.
По-третє роль превентивного виховання. В Україні курить 45 %
юнаків та 35 % дівчат, вживають алкоголь 68 % хлопців і 64 % дівчат,
«легкі наркотики» – 13 % молоді. За останніми даними ВООЗ,
українські школярі є «чемпіонами» світу зі споживання алкоголю – 40
% українських школярів вживають алкоголь принаймні раз на місяць.
По-четверте режим робочого дня. Величина, інтенсивність,
інформаційна
насиченість
навчальної
діяльності
сучасного
українського школяра вже давно перебуває за межею можливого. До
цього слід додати, що дитина більшу частину цього часу проводить у
навчальних класах, за незручними партами, при поганому освітленні
та ще гіршій вентиляції приміщень.
Також невід'ємними складовими успіху у справі зміцнення
здоров’я молоді також має стати налагодження системи медичного
забезпечення шкільної освіти підвищення кваліфікаційних вимог до
рівня професійної підготовленості вчителів фізичної культури.
Отже, причиною летальних випадків на уроках фізичної
культури, чи під час занять руховою активністю у школі, які
трапляються у всіх країнах світу, незалежно від їх соціальноекономічного розвитку, є неправильно визначена й реалізована
величина фізичного навантаження., при доборі якої мали би
враховуватися, крім інших моментів, період навчального року, вікові
особливості психофізичного розвитку організму школярів та
відповідність функціональних можливостей організму учня фактичним
навантаженням.
Список літератури:
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Баланс в навчально-тренувальному процесі
тренувань з баскетболу
Балансу в навчально-тренувально тренувальному процесі з
баскетболу в ДЮСШ чи тренуваннях у школі приділяють дуже
мало часу, а інколи не приділяють і взагалі. Тому переглянувши
різну літературу, вирішив вибрати саме основне і передати для
Вас.
Баланс - це дуже важлива річ в будь-якому виді спорту, це
один з тих аспектів, над яким потрібно займатися практично
кожен день. У контактних видах спорту він дуже важливий з
кількох причин: зниження ризику травм в майбутньому і
здатність утримувати рівновагу, незважаючи на зовнішні
чинники.
Вправи на баланс дозволять виконати кидок навіть якщо тебе
штовхають, забити два з фолом, та й просто відчувати себе
впевненіше в проходах, на розворотах і при виконанні фінтів.
Зараз існує безліч цікавих вправ, тренажерів , інструментів
для роботи над балансом. Сміливіше, відкривайте Ютуб і
набирайте „ Balance (або Stability ) Training Exercises ”. Однак
можна і самому придумувати різні вправи, тут уже все буде
залежити від вашої фантазії, але слід пам’ятати про прогресію (
від самого простого до складного ) і креативність. Тому ми
рекомендуємо наступну схему тренувань на баланс:
• Три тренування на тиждень це як мінімум, максимум
кожного тренування по 10-20 хвилин після розминки або після
тренувань.
• Чотири повторення по 20 секунд - мінімум або 5-10 разових
повторень, після травми цей компонент індивідуальний.
• Два підходи - мінімум.
• Також потрібно поступово збільшувати час виконання
повторень , кількість повторень і підходів для більш кращого
результату.
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• Прогресія: вправи застосовувати від простої до складної ,
застосовувати додатковий опір.
• Виявляти креативність.
Останні 2 пункти хочу подати подетальніше.
Прогресія . Не радимо починати балансувати на подушці
BOSU на одній нозі з закритими очима. По-перше необхідно
розуміти, що „ складність ” вправи повинна бути реальною і
відповідати вашому рівню, інакше Ви 20 сек. будете не
балансувати , а падати і намагатися встати на BOSU. Краще
починати із простих вправ, спортсмени, які раніше вже
працювали над балансом раджу обирати оптимальний рівень
для них, оскільки прості вправи не будуть давати результату.
Також, для більшості гравців у хорошій формі прості вправи
можуть не дати потрібного ефекту (варто вибирати по складніші
вправи), але після травми саме вони повинні бути використані в
першу чергу.
Креативність. Сміливіше застосовуйте додатковий інвентар
(гантелі, конуси, тенісні та баскетбольні м'ячі) для створення
додаткового опору. Головне, щоб вправа не втрачала своєї
спрямованості і була Вам під силу. Приклад : баланс на 1 нозі на
Airex pad прийом і пас м'яча від партнера.
Список літератури:
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2. Кротов В.Я. Основы воспитания координационных возможностей
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Виховання рухових якостей та формування техніки гри в
учнів середніх класів на уроках фізичної культури (при
вивченні модулю “Волейбол”)
Фізичне виховання є головним напрямом впровадження
фізичної культури. Однією із сторін фізичного виховання є
навчання. У фізичному вихованні навчання характеризується
як організований процес передачі і засвоєння систем
спеціальних знань і рухових дій, спрямованих на фізичне і
психічне вдосконалення людини.
Результатом навчання у фізичному вихованні є фізична
освіта.
Вона
полягає
в
придбанні
спеціальних
систематизованих знань, рухових умінь і навичок, а також
способів самостійного пізнання закономірностей рухової
діяльності та вмінь використовувати їх у повсякденному
житті.
Головною формою організації занять з волейболу у школі є
урок. Урок охоплює усі складові навчального процесу:
методи і засоби, етапи засвоєння, їх послідовність та
різноманітність поєднань. Урок фізичного виховання
тривалістю 45 або 90 хвилин проводять у залі, на відкритих
майданчиках чи футбольному полі. Учитель створює на уроці
оптимальні умови для здійснення процесу фізичного розвитку
[1].
Гарна підготовка до уроку забезпечує високий рівень його
проведення, створює позитивний емоційний фон, сприяє
інтенсивній і плідній роботі. Регулярні заняття волейболом
привчають дітей до дисциплінованості, впевненості у своїх
силах, дають можливість самовиразитися, привчають до
колективізму і дружби, взаємовиручки. Виховують як фізичні
якості (силу, швидкість, витривалість, стрибучість тощо), так
і психічні якості (впевненість, наполегливість, рішучість,
здатність швидко приймати правильне рішення).
Важливу роль у волейболі має технічна підготовка
спортсмена, яка включає комплекс прийомів, за допомогою
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яких ведеться гра. Техніка гри має такі елементи: вихідні
положення, подачі, передачі, нападаючі удари і блокування.
На уроках з волейболу характерними є швидкозмінні умови
боротьби на майданчику, що знаходяться під невпинним
контролем суперника, який у свою чергу намагається
зруйнувати захист опонентів, а в нападі нав'язати свій план
гри і здобути перемогу. Кожен волейболіст має враховувати
розташування гравців на майданчику (своїх і команди
суперника), місцезнаходження м'яча, передбачати дії
партнерів і вгадувати задумки суперника, швидко реагувати
на зміни ігрових ситуацій [2]. В умовах шкільного уроку
фізичної культури вчитель повинен звертати на це увагу
самих учнів.
Таким чином, учитель на уроках фізичної культури має
необмежені можливості впливу на становлення особистості
учнів, виховуючи в них не лише специфічні для занять
фізичними вправами якості, але й формуючи загальну
культуру, колективізм, доброзичливість та інші цінні людські
якості.
Урок волейболу в загальноосвітній школі повною мірою
реалізовує навчальні, виховні та розвивальні цілі курсу
фізичного виховання.
Список літератури:
1. Андреева Л.М. Уроки волейболу / Л.М. Андреева // Фізкультура
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1992. – 83 с.
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Контроль умов та навчання з питань охорони праці
як передумови успішного виробництва
В останні роки простежується чітка тенденція росту питомої
ваги травмованих на виробництві через порушення трудової і
виробничої дисципліни, правил експлуатації машин, механізмів,
устаткування. Статистика засвідчує, що в Україні щорічно
травмується близько 30 тис. людей, з яких приблизно 1,3 тис. –
гине, близько 10 тис. – стають інвалідами, а більше 7 тис. людей
одержують профзахворювання [3, с.5]. Зокрема, тільки у
Чернівецькій області на підприємствах та організаціях у 2012
році сталося 52 нещасні випадки травматизму. Упродовж 2012
році внаслідок виробничого травматизму загинуло 8 осіб. У
порівнянні з 2011 р. рівень виробничого травматизму зі
смертельним наслідком збільшився на 1,8% і становив 0,057
особи на 1000 працюючих [4, с.3]. Тому варто говорити про
положення, спрямовані на створення безпечних і здорових умов
праці, запобігання нещасним випадкам та професійним
захворюванням. У першу чергу, це ретельний контроль умов
праці та поглиблення і деталізація навчання з питань охорони
праці.
З питань ретельного контролю умов праці є компетентним
законодавство України про охорону праці як система
взаємозв’язаних нормативно-правових актів, яка складається з
Кодексу законів про працю України, Законів України «Про
охорону праці», «Про забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення», «Про охорону здоров’я», «Про
використання ядерної енергії та радіаційний захист», «Про
пожежну безпеку», «Про загальнообов’язкове державне
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного
захворювання,
які
спричинили
втрату
працездатності» та інших [1; 2]. Базується законодавство
України про охорону праці на конституційному праві всіх
громадян України на належні, безпечні і здорові умови праці,
гарантовані статтею 43 Конституції України, які ґрунтуються на
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принципах державної політики в галузі охорони праці [ 1, c.4548].
Одним із основних завдань державної політики в галузі
охорони праці є положення про поглиблення та деталізацію
навчання, підвищення рівня знань працівників, населення
України з питань охорони праці як необхідна умова
удосконалення управління охороною праці й забезпечення
ефективної профілактичної роботи щодо запобігання аварій і
травматизму на виробництві [3, c.276]. З цією метою необхідно
створювати систему безперервного навчання з питань охорони
праці, яка б включала основні питання охорони праці та безпеки
на виробництві і передбачала: наступність навчання з питань
безпеки життєдіяльності та охорони праці; формування
суспільної свідомості й високого рівня знань; навчання з питань
особистої безпеки та безпеки оточуючих та інші [2, c.212 – 117].
Аналізуючи статистичні дані [4], переконуємось, що
більшість нещасних випадків із загальної кількості сталися з
причин, усунення яких не потребує ніяких матеріальних витрат,
а тільки підвищення технологічної і трудової дисципліни,
приведення у відповідність до вимог нормативних актів
організації виконання робіт та контролю з боку безпосередніх
керівників робіт, а також вжиття дійових заходів щодо
підвищення рівня професійної підготовки працівників та їх
навчання з питань організації та безпечного виконання робіт.
Тому знання вищеперерахованих положень є необхідне для
кожного працівника в галузі праці.
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Активізація рухової діяльності учнів на фізичної
культури
Рухова активність – невіддільна частина способу життя і
поведінки дітей, котра відзначається соціально-економічними і
культурними факторами, залежить від організації фізичного
виховання, морфо функціональних особливостей організму, що
росте, кількості вільного часу, мотивації до занять, доступності
спортивних споруд і місць відпочинку дітей та підлітків.
Рухова активність у дитячому та підлітковому віці
задовольняє біологічні, соціальні та особистісні потреби
школярів [1, c. 57].
Мета роботи полягає в обґрунтуванні організаційнометодичних підходів до підвищення рівня рухової активності
дітей.
Завдання дослідження полягають у визначенні рівня рухової
активності школярів та експериментально перевірити шляхи і
засоби удосконалення фізичного стану школярів.
Поставлені завдання вирішувались завдяки використанню
наступних методів дослідження: теоретичний аналіз і
узагальнення даних літератури; педагогічні спостереження;
педагогічний експеримент; анкетування; метод педагогічних
контрольних випробувань та методи математичної статистики.
Для проведення педагогічного
експерименту були
сформовані 2 групи: контрольна і експериментальна.
Заняття в експериментальній групі щотижня проводились за
наступним варіантом програми: урок фізичної культури, урок
ритміки з елементами хореографії та урок плавання з
елементами дихальної гімнастики [3, c. 29, 34].
Контрольна група займалась за шкільною програмою з
фізичної культури для учнів загальноосвітніх шкіл з
традиційною системою 3-х уроків фізичної культури на
тиждень. У процесі навчання загальноосвітніх предметів
додатковий обсяг рухової активності не організовувався.
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Під час аналізу отриманих даних основна увага приділялась
найсуттєвішим елементам режиму, які на думку багатьох
вчених, найбільше впливають на здоров’я школярів: навчальне
навантаження в школі та удома, тривалість відпочинку на
свіжому повітрі та нічний сон, завантаження дітей у вільний час.
Обрані для дослідження навчальні заклади відрізняються
особливостями проходження навчально-виховного процесу,
часом перебування дітей у колективі, рівнем застосування на
уроках комп’ютерної техніки, тривалістю перерв.
Удосконалення функціональної системи, що відбувається під
впливом дихальних вправ та занять плаванням сприяє
підвищенню рівня загальної витривалості. Організація окремого
уроку плавання з елементами дихальної гімнастики забезпечило
збільшення ефективності такого позитивного впливу на 6 %,
сприяло підвищенню рухової активності учнів. Кількість дітей,
що почали систематично займатись фізичними вправами, зросла
на 26 % [2, c. 180].
Більш
значне зниження
рівня
захворюваності
в
експериментальній групі свідчить про те, що експериментальна
програма чинить тренувальний вплив на організм школяра,
сприяє розширенню адаптаційних можливостей дитини не лише
до фізичного навантаження, але і до впливу зовнішнього
середовища. Експериментальна програма сприяла підвищенню
ефективності процесу фізичного виховання і позитивному
впливу на стан здоров’я і динаміку фізичної підготовленості, а
також на формування інтересу школярів до систематичних
занять фізичними вправами.
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Коротка історія розвитку допінгу в спорті
Історія світового спорту знає багато випадків, коли за
допомогою тренерів, лікарів, вчених спортсмени застосовували
різні засоби для досягнення високих результатів, не зважаючи
на те, що використання стимуляторів хоча й дозволяє інколи
досягнути кращої спортивної форми, але одночасно пригнічує
природні фізіологічні реакції, що охороняють організм від
перенапруги. Тільки в 1960 - 1967 рр.. у світі було зареєстровано
понад 30 випадків смерті, викликаних зловживанням допінгами
у спорті. Коли ж це все-таки почалося? Багато хто згадує 1986
рік, велогонка Бордо - Париж. Англієць Лінтон перший
перетинає фініш і тут же замертво падає на землю. Смерть
спортсмена настає від прийому значної дози наркотичного
препарату з алкоголем. Стверджують, що саме Лінтон виявився
першою жертвою допінгу [3].
Допінги (від англ.- "давати наpкотики") – це біологічно
активні речовини, які застосовуються з метою штучного
підвищення фізичних і емоційних можливостей. Одним з
найбільш популяpних стимуляторів центральної нервової
системи вважається кофеїн. Він, звичайно, не викликає важкого
токсичного ефекту. Його побічна дія пpоявляється пpи вживанні
великих доз (поpядку 200 - 500 мг і більше) [2]. Міжнародний
Олімпійський Комітет вважає кофеїн допінгом при вмісті його в
сечі більше 15мл / л, тоді як після 2 випитих чашок кави вміст
кофеїну в сечі не піднімається вище 6 мл / л. Кофеїн в ударних
дозах має на центральну нервову систему гіперстимулюючий
вплив (збуджує центри блукаючих нервів), що веде до
виснаження нервових клітин і появи порушень в діяльності
серця (з'являються болі в області серця, підвищується тиск,
частішає пульс). Також він може викликати різноманітні
розлади шлунку: нудоту, блювоту, підвищений діурез. Токсична
доза - 1,0 г з великими індивідуальними коливаннями. Летальна
(смертельна) доза - 20г. Історики вважають, що використання
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допінгу під час Олімпійських ігор почалося з самого дня
заснування змагань в 776 р. до н.е. Учасники ігор брали
галюциногенні і болезаспокійливі екстракти з грибів, різних
трав і вина [1].
До часу перших сучасних Олімпійських ігор в 1896 році
спортсмени
володіли
широким
арсеналом
засобів
фармакологічної підтримки, від кодеїну до стрихніну (який є
потужним стимулятором в уколосмертельних дозах) [4].
Одним з яскравих екземплярів використання допінгу є
історія американського марафонця Томаса Хікса. У 1904 році,
під час змагань у місті Сент-Луїс, Хікс випереджав своїх
суперників на кілька кілометрів. Йому ще залишалося подолати
понад 20 км, коли він втратив свідомість. Тренери змусили
марафонця випити якийсь секретний препарат, після якого Хікс
встав і знову побіг. Але через кілька кілометрів він знову впав.
Він був знову напоєний, знову встав на ноги і успішно закінчив
гонку, отримавши золоту медаль. Пізніше з'ясувалося, що Хікс
випив напій, що містив стрихнін, який у помірних дозах є
потужним стимулятором.
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Використання інтелектуальних здібностей
спортсменів-орієнтувальників у змагальних умовах
Будь-який вид спорту вимагає від спортсмена високого
інтелектуально-вольового напруження, формує і розвиває мислення
спортсмена відповідно до специфіки тактико-технічних дій.
Орієнтування на місцевості – складний вид спорту. Щоб
домогтися
високої
спортивної
майстерності,
необхідно
систематично тренуватися щонайменше протягом 6-7 років.
Пояснюється це тим, що у цьому виді спорту результат спортивної
боротьби залежить від того, якою мірою спортсмен вміє швидко
орієнтуватися на місцевості в ситуаціях, які постійно змінюються,
при пошуку контрольного пункту (КП).
Орієнтувальники повинні досконало володіти технікотактичними вміннями та навичками. Знання основ техніки створює
передумови для вирішення тактичних завдань на дистанції. У міру
накопичення досвіду виконання техніко-тактичних дій під час
тренувань і змагань в орієнтувальників формується здатність до
ефективного мислення [2].
Під час змагань спортсмен за допомогою картки повинен
проводити аналіз і оцінку ситуації, що склалася, швидко визначати
своє місце розташування на трасі, змінювати свою тактику
відповідно до обстановки. Перераховані компоненти є основним
змістом розумової діяльності орієнтувальників на трасі, спрямованої
на оптимальне виконання завдання.
Вміння швидко і технічно правильно здійснювати ряд прийомів
проходження дистанції залежно від сформованої обстановки,
вимагає від спортсмена кмітливості і винахідливості, високої
оперативності технічних і тактичних дій, заснованих на глибоких
теоретичних і практичних знаннях.
Використовуючи минулий досвід виступів на змаганнях,
спортсмен повинен швидко і правильно сприймати тактичні
особливості не тільки звичного, але й не звичного для нього
рельєфу. Спортивний досвід ґрунтується на вироблених в минулому
перцептивних навичках, які допомагають орієнтувальнику зрозуміти
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відносини і зв'язки між орієнтирами, КП, картою, місцевістю і ходом
спортивної боротьби [1].
Поряд із цим головна особливість складних реакцій
орієнтувальники на місцевості полягає в тому, що він повинен
реагувати не тільки на подразники, що знаходяться спереду, а й на
ті, які знаходяться праворуч і ліворуч, а нерідко і позаду. Тонка
спостережливість і тренована пам’ять дозволяють спортсменові
виділяти часом абсолютно непомітні подробиці навколишнього
середовища, що дають належну інформацію на додаток до вже
наявної. На підставі аналізу всієї інформації орієнтувальники і
приймає рішення.
Важливе значення при орієнтуванні на місцевості мають процеси
пам’яті. Для найбільш точного запам’ятовування траси необхідне
уявне проходження спортсменом всієї дистанції або відрізків її від
орієнтира до орієнтиру, від КП до іншого, яке містить
відпрацювання технічних і тактичних варіантів орієнтування,
розподіл темпу рухових дій на дистанції, визначення особливостей
перешкод, які зустрічаються на шляху, і способів їх подолання.
В орієнтуванні потрібен високий рівень довільної уваги, оскільки
перед спортсменом постійно ставляться ті чи інші завдання.
Спортсмену необхідні концентрація уваги на виконання основного
завдання, наприклад витримування напрямку за заздалегідь
виробленим маршрутом, і разом із тим його розподіл між
різноманітними, майже одночасно виконуваними діями (читання
карти, спостереження за місцевістю, підрахунок відстані і т. ін.)
Таким чином, цілеспрямованість, самовладання, творча
самостійність, рішучість і наполегливість – головні чинники, якими
повинен володіти спортсмен у важких ситуаціях, що створюються
найчастіше при орієнтуванні на місцевості.
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Особливості підготовки орієнтувальників молодшого
шкільного віку
У наш час ефективність підготовки у дитячо-юнацьких
спортивних школах виступає як найбільш важливий чинник в
отриманні високих спортивних результатів на змаганнях
міжнародного рівня. Тому в молодшому віці за допомогою
фізичної культури та спорту потрібно створити підґрунтя для
всебічного розвитку, формування різноманітних рухових умінь і
навичок, зміцнення здоров’я та закріплення принципів здорового
способу життя.
З народженням починається процес біологічного розвитку
людини, який закінчується після 20-22 років. І якщо перші 10-15
років життя йде дуже бурний розвиток, то після 22 років
припиняється формування кістяка та внутрішніх органів, починає
значно зменшуватися розвиток розумових здібностей людини.
Молодший шкільний вік – це вік від 7 до 11 років. Фізичний
розвиток дитини у цьому віці відбувається відносно рівномірно. За
рахунок інтенсивного розвитку швидкості діти 7-10 років добре
адаптуються до швидкісних навантажень і здатні показувати
відмінні результати у вправах, де швидкість руху маж провідне
значення. Інша дуже важлива фізична якість – витривалість –
починає свій розвиток лише після 11-12 років. Тому більш
ефективними засобами розвитку витривалості у цьому віці є
ходьба, повільний біг та повільне пересування на лижах.
У молодших школярів є всі морфо функціональні передумови
для розвитку гнучкості за рахунок еластичності зв’язкового
апарату. У цей віковий період високими темпами розвивається
спритність рухів, тому під час розвитку фізичних якостей у дітей 811 років, які прийшли займатися у групи початкової підготовки
ДЮСШ, тренери-викладачі найбілішу увагу повинні спрямовувати
на розвинення швидкісних якостей, гнучкості, спритності.
У 8-11 років закладається підґрунтя різнобічної підготовленості
дітей. У зв’язку з цим у цьому віці дуже важливий
цілеспрямований розвиток рухових якостей. Природний механізм,
що допомагає розвитку цих можливостей, – спонтанна ігрова
діяльність, завдяки якій створюються відповідні умови для
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формування цілеспрямованої поведінки та розвитку потрібних
якостей, умінь та навичок.
Обсяг уваги у дітей 8-10 років також невеликий, але поступово
треба навчати їх спрямовувати увагу і стійко її зберігати на
потрібних елементах.
Здатність до просторового орієнтування має для такого виду
спорту, як спортивне орієнтування, дуже важливе значення. Це
своєрідні уміння та навички оперативно оцінювати ситуацію згідно
з просторовими умовами та швидко та раціонально приймати
рішення для забезпечення ефективного виконання тренувальних чи
змагальних дій. Ефективність просторового орієнтування завжди
пов’язана з комплексною діяльністю аналізаторів та руховою
пам’яттю, які й забезпечують результативну реалізацію рішень і
дій.
Розвиток уяви проходить у спортсменів цього віку у дві стадії.
На першій стадії початкові образи рухів та умінь дуже бідні на
деталі. На другій, при належних умовах, починає розвиватися
творчість.
Пам’ять у цьому віці непогано розвинена. Діти легко засвоюють
те, що для них цікаво. Тому більше часу доцільно проводити в
парку чи в лісі. У природних умовах у дітей швидше розвивається
уява та пам’ять. Вони краще запам’ятовують побачене, ніж почуте.
Рівень розвитку психічних якостей визначає результативність
змагальної діяльності в орієнтуванні як в юнаків, так і в дівчат.
Більшість дітей не в змозі реалізувати свої спеціальні знання
спортивного орієнтування у практичній діяльності під час змагань.
Таким чином, заняття з орієнтування на місцевості підвищують
рівень розвитку генетичної обумовленості, збільшують можливості
спортсменів молодшого шкільного віку досягти бажаних
результатів у змаганнях.
Список літератури:
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Юрій Кермач
Науковий керівник – викл. Т. І. Лясота
Влив рухової активності на функціональні системи
організму школярів
У шкільному віці на здоров'я дітей, їх відповідний
психофізіологічний і соціальний розвиток великий вплив має
спеціально організована рухова активність, яка залежить від
умов побудови навчального та позанавчального процесу в
освітніх закладах[3;4].
Основними складовими рухової активності школярів є:
фізична активність у процесі навчання, суспільно-корисної та
трудової діяльності; спеціально організована фізична активність
яка виникає спонтанно у вільний час. Доведено, що оптимізація
уроків фізичної культури і збільшення рухового режиму
сприяють поліпшенню адаптації дітей. Так, Силантьєв М.М.
(2006 р.) пропонує програму з фізичного виховання на основі
принципу компліментарності (доповнюваності), тобто 2 уроки
фізичної культури з тренувально-освітньою спрямованістю, а
третій - з оздоровчо-реабілітаційною. А також доводить про
розширення діапазону адаптивних можливостей, в яких може
бути оптимально реалізована розумова і рухова діяльність на
початковому етапі навчання в школі. Осіпов Ю.О. (2011 р.)
вказує на підвищення фізичної підготовленості завдяки
методичному підходу дольової участі учнів у прийняті рішення
щодо змісту урочного заняття, а для компенсування дефіциту
рухової активності виконання домашнього завдання у вигляді
комплексів ЗРВ. Для надання допомоги батькам і педагогам в
адаптації дітей до шкільного середовища засобами фізичної
рекреації Данилейко М.С. (2008 р.) пропонує зміну і корекцію
поведінки дітей через тілесні відчуття. Кримська В.В. (2010 р.)
доводить, що за допомогою правильно підібраних засобів
фізичного виховання можна попередити розвиток початкових
проявів хронічної втоми у дітей молодшого шкільного віку. Для
дітей іцз низьким рівнем готовності до школи Козіцина Ф.Р.
(2002 р.) рекомендує засоби корекції психомоторних функцій і
фізичної підготовленості та два додаткових заняття з фізичного
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виховання в позаурочний час. Отже, для вирішення проблем,
пов’язаних із фізичною культурою дітей молодшого шкільного
віку, здоров’я, пристосування до навчання більшість науковців
наголошують на збільшенні рухового режиму або оптимізації
засобів і методів фізичного виховання.
Одним із найважливіших факторів росту і розвитку
дитини є задоволення її органічної потреби в русі. Добова
рухова активність під впливом соціальних факторів і
несприятливих кліматичних умов може знижуватися і стає
недостатньою. Але рухова активність дитини залежить від
комплексного впливу багатьох факторів, при цілеспрямованому
педагогічному впливі активність і сама поведінка змінюються.
Вимушене обмеження рухової активності дітей, яке
пов’язане з заняттями в школі, супроводжується серйозними
порушеннями в системах організму та зниженням його захисних
функцій. Необхідність пристосування до нових умов і нової
діяльності викликає напруження механізмів адаптації.
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Любов Кирилова
Науковий керівник – асист. Наконечний І. Ю.
Розвиток спортивного орієнтування на Буковині
У 1965 році в лісовому масиві між селами Давидени і Череш
були проведені перші змагання з картою і компасом. Картою
слугувала план-схема лісоугідь, взята в місцевому лісництві.
Ініціатором цієї справи був завзятий учитель фізкультури –
Ю. Луневський, безпосередньо начальником траси був молодий
солдат – С. Чернишенко.
На старт тих змагань вийшли аматори-туристи і декілька
педагогів та викладачів навчальних закладів міста Чернівців.
Змагалися всі індивідуально в заданому напрямку, але виявити
кращих орієнтувальників було дуже важко. Адже контрольні
пункти не мали жодних легенд, і спортсменам доводилось їх
шукати не тільки з допомогою карти і компасу, а й за допомогою
місцевих жителів, проявляючи свою кмітливість і уважність. Так
зародилось спортивне орієнтування на Буковині [1, 2].
З того часу орієнтування все більше стало викристалізовуватись
як самостійний вид спорту, все більше віддаляючись від туризму.
Навколо однієї мети почали згуртовуватись першопрохідці
орієнтування на Буковині. І в 1967 році була створена перша секція
спортивного орієнтування на базі центру туризму в Чернівецькій
області. Тренером у цій секції почала працювати молода і завзята
Л. Остапович, яка займалась цим видом спорту серйозно, на більш
високому рівні і вже була в еліті українського орієнтування. На
перший план у тренуваннях вона поставила технічну підготовку,
вважаючи за необхідне, першочергово володіти технічними
прийомами в орієнтуванні. У цьому ж році була сформована перша
збірна області, яка взяла участь в українських змаганнях на довгих
дистанціях. Після цього буковинські орієнтувальники почали
суттєву увагу приділяти не тільки технічній підготовці, але й бігу, як
складовій частині загального результату в орієнтуванні. Поступово в
області склався спортивний гурт картографів і організаторів змагань.
З 1971 року в Чернівцях починає працювати обласна федерація
орієнтування. Першим лідером організованого обласного
орієнтування був Г. Махров, на цій посаді його змінила
Л. Остапович, згодом керівниками федерації в різні роки були
Ю. Суворов, В. Бортник, О. Палагнюк, Ю. Штемплер [2].
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У 1972 році на Буковині з’являються перші майстри спорту
СРСР – Л. Остапович та М. Тіщенко. Спортивне орієнтування було
включене як відділення майже у всіх спортивних товариствах та
спортивних школах краю: «Спартак», «Авангард», «Локомотив»,
«Буревісник», СКА, «Трудові резерви», «Динамо», центр дитячого
туризму. Кожне ДСО має свої календарі проведення змагань,
складаються збірні команди.
Чернівецька область була ареною багатьох змагань різних рівнів.
Найбільшими з них були: Чемпіонат ВЦСПС (1976р.), молодіжний
Чемпіонат СРСР (1981р.), дорослий Чемпіонат СРСР (1985р.),
всесоюзні рейтингові змагання (1990р.), першість СРСР серед
ветеранів (1991р.). Традиційними для буковинців стали такі
змагання: «Пролісок», «Буковинська осінь», «Парки Буковини»,
«Кубок Дністра», міжнародні змагання «Гран Прі Буковини». За
період розвитку орієнтування на Буковині підготовлено близько 100
спортивних карт загальною площею понад 600 квадратних
кілометрів [2].
З 1965 по 2013 рік на Буковині було підготовлено 45 майстрів
спорту. У різні роки чемпіонами України ставали Ю. Суворов,
В. Бортник, І. Тумак, М. Чернушка, І. Круцьких, В. Прокопчук,
Ю. Омельченко, Ю. Тумак. Спортсмени з Чернівецької області
перемагали на всесоюзних та міжнародних змаганнях.
Вершиною досягнень буковинських орієнтувальників слід
вважати яскраву перемогу на Чемпіонаті Світу-95 в Німеччині на
спринтерській дистанції чернівчанина Ю. Омельченка та постійне
перебування цього спортсмена в еліті світового орієнтування.
Ю. Омельченко тричі поспіль (2000, 2001 і 2002 рр.) вигравав Кубок
світу з паркового орієнтування. До свого активу він записав багато
світових і континентальних успіхів із класичного орієнтування,
посідаючи призові місця на Чемпіонатах світу та Європи, таким
чином прославляючи буковинське орієнтування.
Список літератури:
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Анастасія Кіріяк
Науковий керівник – викл. Первухіна С.М.
Плавання, у спеціальних медичних групах як засіб
реабілітації студентів із хворобами дихальної системи
Мета впровадження занять з плавання в курс фізичного
виховання у ВУЗі – якнайповніше відновлення втрачених
унаслідок перенесеного захворювання можливостей організму
та уповільнення прогресування захворювань дихальної системи.
Заняття з плавання як засіб лікування та реабілітації показані
при всіх захворюваннях дихальної системи, вони ґрунтуються
на принципі максимально можливого використання ресурсів
дихальної системи, що й сприяє відновленню її порушеної
функції.Плавання вважається «ідеальним видом» фізичних
вправ. Водне середовище та його фізичний, механічний,
біологічний, температурний впливи викликають потужні
позитивні реакції організму які, в своєю чергою, стимулюють
лікування систем організму, і, насамперед - дихальної. Заняття
плаванням – найкраще тренування дихальної системи. Під час
вдиху відбувається посилена робота м’язів, які на даний момент
переборюють силу тиску води на поверхню грудей.
Видих також ускладнений. Внаслідок цього регулярні
заняття плаванням укріплюють та розвивають м’язи, які беруть
участь у процесі дихання, а це своєю чергою, сприяє
збільшенню рухомості грудної клітки, життєвої ємкості легень
та удосконаленню дихального ритму. Дихання стає глибоким і
повним, тому рідшим. Як правило, людина у стані спокою
виконує за хвилину 14-16 дихальних циклів, а під час плавання
– 7-8. За такої частоти дихання легені та пов’язані з ними органи
встигають добре відпочити та одержати повноцінне живлення.
Систематична гіпервентиляція під час плавання істотно змінює
дихальну мускулатуру та специфічні легеневі тканини. Під час
плавання в диханні беруть участь найвіддаленіші ділянки
легень, внаслідок чого виключаються застійні явища в них.
Глибоке ритмічне дихання залучає до активного дихального
акту всю легеневу тканину, що перешкоджає розвитку там
бактерій та вірусів. З кожної літри повітря, яке видихається під
час плавання, утилізується більше кисню (4-6 %), ніж у стані
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спокою (3-4%). Розширення грудної клітки під час плавання
сприяє роботі діафрагми, що допомагає розсмоктуванню та
розтягуванню спайок, утворених внаслідок перенесеного
захворювання, та ліквідації больових відчуттів. Отже, плавання
є потужним засобом тренування дихального апарату, що
зумовлює лікувальний вплив на фізіологічні показники
порушень функції дихання. Водночас необхідно врахувати, що
плавання сприяє значному покращенню загального фізичного
стану студентів та підвищенню їхньої розумової та фізичної
працездатності, сприяє вдосконаленню фізіологічних механізмів
організму загалом [2, 3].
Звичайно оздоровчо-тренувальні заняття плаванням не
можуть бути панацеєю від усіх порушень дихальної функції,
водночас правильно спланований і організований навчальний
процес занять плаванням спроможний значною мірою
покращити здоров’я хворих студентів з такими порушеннями.
Систематичні заняття плаванням зміцнюють дихальну
мускулатуру. Просвіт бронхів при цьому збільшується, що
сприяє повноцінному поновленню повітря в альвеолах і
підвищенню ефективності легеневої вентиляції загалом [1].
Все вищесказане, зумовлює доцільність використання
плавання як засобу реабілітації для студентів з проблемами
дихальної системи. Окрім того необхідно зазначити, що
плавання дає змогу одночасно зняти психо-емоційне
навантаження, компенсувати недостатню рухову активність, а
також сприяє підвищенню адаптаційних можливостей організму
студентів під час навчального процесу.
Список літератури:
1. Присяжнюк С. І. 1. Фізичне виховання / С.І. Присяжнюк. –
Київ: Центр учбової літератури, 2008. – 504 с.
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– М.: Издательство АСТ, 2002. – 223 с.

92

Марія Кнігніцька
Науковий керівник – викл. Бигар Л.І.
Лікувальна фізична культура – метод оздоровлення
В умовах сучасних реформ особливо гостро постає проблема
оздоровлення. Вирішення цієї проблеми можна реалізувати
через фізичну активність. Саме фізична активність – одна із
важливих умов життя і розвитку людини. В залежності від
стану здоров’я варто використовувати різноманітні засоби
фізичної культури, а при відхиленнях в стані здоров’я –
лікувальну фізкультуру, яка може виступати як метод
функціональної терапії.
Саме лікувальна фізкультура дає можливість через
сукупність методів лікування та здійснення профілактичних
заходів
підбирати
комплекс
фізичних
вправ
які
використовуються з лікувальною, профілактичною та
оздоровчою метою. При їх призначенні варто враховувати
особливості захворювання, характер, ступінь і стадію
хворобливого процесу.
Основними завданнями лікувальної фізичної культури є
зберегти та підтримати хворий організм в найкращому
діяльному функціональному стані; попередити ускладнення, які
може викликати хвороба і ті, що можуть виникнути внаслідок
вимушеного спокою; стимулювати потенційні захисні сили
організму в боротьбі з захворюванням; залучити хворого до
активної участі в процесі виздоровлення; прискорити ліквідацію
місцевих анатомічних та функціональних проявів хвороби;
відновити в короткий термін функціональну повноцінність
людини; виховати позитивне ставлення хворих до загартування
свого організму звичайними природними факторами [1].
Лікувальній фізкультурі притаманні особливості, що
відрізняють її від інших методів лікування. Систематичне
використання фізичних вправ з метою лікування значно
підвищує ефективність лікувальних заходів, скорочує строки
лікування та перебування хворого в лікарні, зменшує розрив між
клінічним і функціональним виздоровленням [1].
Розрізняють загальні тренування які призначені для
зміцнення і оздоровлення організму в цілому, і тренування
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спеціальні, які спрямовані на усунення порушених функцій
певних систем і органів. З метою оздоровлення доцільно
визначити комплекс гімнастичних вправ. Гімнастичні вправи
класифікуються
а) по анатомічному принципі –
для конкретних м'язових груп (м'язи рук, ніг, дихальні іт.д.); б)
за самостійності – активні
(що виконуються
повністю самим хворим) і пасивні (виконувані хворим з
порушеною рухової функцією).
Призначає лікувальну фізкультуру лікуючий лікар, а лікарспеціаліст з ЛФК визначає методику занять. Процедури
проводить інструктор, в особливо складних випадках – лікар з
ЛФК.
Лікувальна фізкультура має загальнотонізуючий вплив на
організм. Вона сприяє якнайшвидшій ліквідації анатомофізіологічних порушень в окремих органах, нормалізує
патологічно змінені і компенсує втрачені функції, поліпшує
якість рухів, виробляє і закріплює замінні навички.
Застосування
лікувальної
фізкультури,
підвищуючи
ефективність комплексної терапії хворих, прискорює строки
одужання і попереджає подальше прогресування захворювання
[2].
Однак не варто самостійно починати заняття ЛФК, тому що
це може призвести до погіршення стану здоров’я, методика
занять, призначена лікарем, повинна суворо дотримуватися.
Отже, лікувальна фізкультура сприяє відновленню
фізіологічних функцій, порушених хворобливими процесами
також є засобом відновної і компенсаторної терапії.
1.

2.

Список літератури:
Соколовський В.С., Романова Н.О., Юшковська О.Г.
Лікувальна фізична культура: Підручник / Соколовський В.С.,
Романова Н.О., Юшковська О.Г. – Одеса: Одес. держ. мед. унт, 2005. – 234с.
Мухін В.М. Фізична реабілітація підручник / Мухін В.М. – 3тє вид., перероблене та доповн. – К.: Олімп. л-ра, 2010. – 488.
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Оксана Коваленко
Науковий керівник – доц. Гусак В.В.
Раціональне харчування як відновлювальний засіб
при підвищенних фізичних навантаженнях
Актуальність теми. Відомо, що стан здоров’я і
процес відновлення організму спортсмена залежить від
багатьох чинників, зокрема від характеру харчування⌠1⌡.
Мета роботи - вивчення раціонального харчування як
відновлювального засобу у спортсменів після важких
фізичних навантажень. Згідно з формулою збалансованого
харчування, з їжею до організму надходить понад 50
різних речовин, які сприяють виконанню їжею
різноманітних функцій: 1) забезпечення організму
енергією; 2) забезпечення організму пластичними
речовинами.
Унаслідок
дисиміляції
відбувається
виснаження, руйнування клітин і тканин, розпад речовин,
що входить до складу внутрішньоклітинних компонентів. З
асиміляцією пов’язані утворення нових клітин, їх ріст і
розвиток; 3) біорегуляторна. Їжа містить у собі речовини, з
яких утворюються ферменти і гормони – біологічні
регулятори обміну речовин у тканинах. В утворенні
ферментів і гормонів значна роль належить білкам,
вітамінам і мікроелементам, які є попередниками
коферментів, у складі яких вони беруть участь у різних
ферментативних реакціях. Людина отримує більшість
вітамінів з їжею. Мікроелементи, входять до складу ряду
ферментів, вітамінів, гормонів і дихальних пігментів; 4)
пристосовно-регуляторна. Кожна харчова речовина
відіграє специфічну роль у пристосовно-регуляторній
діяльності
організму,
що
забезпечують
його
життєдіяльність. Найважливішими є системи живлення,
виділення й терморегуляції; 5) імунорегуляторна.
Здатність
організму
протистояти
дії
шкідливих
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біологічних, хімічних і фізичних чинників залежить від
якості харчування, особливо від його білкового та
вітамінного складу, вмісту есенційних жирних кислот
омега-3 та омега-6, мікроелементів (залізо, цинк, йод та
ін.); 6) реабілітаційна, тобто відновлення здоров’я. Для
цього використовують продукти з низьким вмістом натрію
та модифікованим вуглеводним компонентом, зі
зменшеним вмістом жирів і зниженою енергетичною
цінністю; 7) доставка в організм смакових речовин, що
сприяють підтриманню відповідного рівня харчової
мотивації.
Отже, відновлення організму при великих фізичних
навантаженнях може відбуватися лише за умови
раціонального збалансованого харчування.
Список літератури:
1. Відновлювані засоби у фізичній культурі і спорті: Навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти
України III-IV рівнів акредитації / Ю.Б.Ячнюк, Ю.Ю.Мосейчук,
І.О.Ячнюк та ін. - Чернівці: ЧНУ, 2011. - 387 с.
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Корженєвська Тетяна
Науковий керівник – викладач Курнишев Ю.А.
Фізичне виховання як провідний чинник зміцнення здоров’я
молоді
Початок XXI століття – це час переходу до
високотехнологічного інформаційного суспільства, де якість
людського потенціалу, рівень освіченості та культури всього
населення набувають вирішального значення. Здоров’я
визначають як гармонійну єдність біологічних, психічних і
трудових функцій людини, що забезпечує її повноцінну,
необмежену участь у різноманітних видах трудового та
суспільного життя. Погіршення здоров’я уже в недалекому
майбутньому загрожує втратою генофонду і біологічним
вимиранням нації. Метою нашого дослідження було вивчення
стану фізичного здоров’я учнів вищого професійно-технічного
училища (ВПТУ).У дослідженні взяли участь 670 учнів вищого
професійно-технічного училища № 8 міста Стрия Львівської
області. Результати дослідження показали, що з кожним роком
учнів з ослабленим здоров’ям та зі значними відхиленнями стану
здоров’я стає все більше. Так, у 2009-2010 навчальному році
(табл.1) із 161 учня, які вступили до ВПТУ, тільки одна особа
потребувала звільнення від занять, а 24 учні потребували
обмеження фізичних навантажень. Це свідчить, що з 161 учня 25
мають ослаблене здоров’я, а це складає 15,5%.
Таблиця 1
Стан здоров’я учнів I курсів за даними актів медичного медогляду
Навчальні роки
Показник
Кількість учнів I курсу
Кількість учнів, що
потребують звільнення
від занять фізичного
виховання
%
Кількість учнів, що
потребують обмеження
фізичних навантажень
%

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

161

140

154

215

1

1

2

3

0,6

0,7

1,2

1,4

24

29

43

61

15,5%.

21,4%

29,2%

29,8%
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Проведені дослідження у 2010-2011 навчальному році
показали, що кількість учнів, які потребують звільнення та
обмеження фізичних навантажень, підвищується. Так, із 140
учнів 21,4% учнів мали ослаблене здоров’я, це на 5,9% більше у
порівнянні з попереднім навчальним роком.
Результати дослідження 2011-2012 та 2012-2013 навчальних
років показали, що кількість учнів з ослабленим здоров’ям
зростає і складає 29,2% і 29,8% відповідно від загальної
кількості учнів.
Результати нашого дослідження показали,
що з 50 учнів, «високого» рівня стану фізичного здоров’я не
виявлено (0%), 37 учнів (74%) мали «середній» рівень фізичного
здоров’я. Учні, які мали рівень стану фізичного здоров’я «нижче
середнього», склали 8%.
Таким чином, результати нашого дослідження свідчать про
те, що учні, які вступають до ВПТУ, мають середній та низький
рівень стану фізичного здоров’я. Тому перед викладачами
фізичного виховання навчальних закладів гостро стоїть питання
оздоровлення молоді.
Висновки
1. Дослідження стану фізичного здоров’я учнів ВПТУ показали,
що вони мають «середній», «нижче середнього», «низький» та
«вище середнього» рівень.
2. Результати актів медичного огляду показали, що кількість
учнів, які вступають до ВПТУ із ослабленим здоров’ям, із року
в рік збільшується.
3. Використання фізичної культури в навчальному процесі може
сприяти зміцненню здоров’я молоді.
Список літератури:
1. Ануфрієва О. Л. Оцінювання роботи загальноосвітнього
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/ О. Л. Ануфрієва. – К.: Міленіум, 2003. – 32 с.
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виховання у ВУЗах України / С. М. Канішевський, Р. Т. Раєвський //
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Василь Коцюбка
Науковий керівник - доц. Зорій Я.Б.
Контроль рівня спеціальної фізичної підготовки
легкоатлетів в підготовчому періоді до змагань
Один із найважливіших елементів системи управління
підготовкою спортсменів – контроль, під яким розуміється
сукупність організаційних заходів для оцінки різних сторін
підготовленості спортсменів, реакцій організму на тренувальні і
змагальні навантаження, ефективність тренувального процесу, а
також обліку адаптаційних перебудов функцій організму
спортсменів. Контроль у спорті передбачає практичну
реалізацію різних видів контролю (етапного, поточного,
оперативного), який використовується в структурних ланках
тренувального процесу (річний цикл, мезоцикл, мікроцикл,
окремі заняття) для отримання об'єктивної різносторонньої
інформації про стан спортсмена і його динаміку з метою
управління процесом спортивної підготовки [2].
Розрізняють види контролю і за іншою ознакою – відповідно
до розподілу підготовки на так звані її сторони: а) за фізичною
(функціональною),
б)
технічною,
в)
тактичною,
г)
психологічною, д) теоретичною підготовленістю і підготовкою.
Розрізняють також контроль: а) за навантаженнями, б) за
відновленням після фізичних навантажень, хвороб, травм
(фізична, медична реабілітація), в) за харчуванням, г) за
режимом дня, д) за психологічним станом і його забезпеченням.
Контроль буває візуальним і інструментальним, кількісним і
якісним.
У даний час добре розроблені: система контролю
тренувальних і змагань навантажень [1], теорія і методика
педагогічного контролю в спорті [2], система комплексного
контролю в окремих циклічних видах спорту; основи управління
підготовкою юних спортсменів. Тренувальний процес
спортсменів все більшою мірою починає набувати характеру
науково-практичного
пошуку,
вимагаючи
науково
обґрунтованого підходу до організації і планування спортивної
підготовки, до використання досягнень науки і техніки для
отримання і аналізу інформації про діяльність спортсменів.
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Раціональна структура тренувальних навантажень є однією з
основних ланок, що визначають ефективність підготовки юних
спортсменів, оскільки тренувальні дії формують певний рівень
фізичної і функціональної підготовленості. Як відомо, фізична
підготовка бігунів і скороходів умовно ділиться на загальну і
спеціальну. Засоби загальної фізичної підготовки (ЗФП)
включають підготовчі і загально розвиваючі вправи.
Засоби спеціальної фізичної підготовки (СФП) включають
біг і ходьбу у всіх їх різновидах. Окрім цих вправ, до занять
можуть бути включені вправи ігрового і швидкісно-силового
характеру (з тягою стегном вгору і вниз з опором, стрибки через
бар'єри на обох ногах, ходьба випадами, з обтяженнями,
зістрибування з невеликої висоти, вистрибування вперед-вгору,
різні спортивні і рухливі ігри).
Спеціальне швидкісно-силове навантаження сприятливо
впливає на опорно-руховий апарат бігунів і скороходів,
інтенсифікує його пристосування до тривалої циклічної роботи
на витривалість. Розвиток силових якостей і гнучкості є
передумовою для подальшого вдосконалення технічної
підготовленості бігунів на середні і довгі дистанції.
Контроль спеціальної фізичної підготовленості спортсменалегкоатлета включає вимірювання рівня розвитку швидкісних і
силових якостей, витривалості і фізичної працездатності,
спритності, гнучкості, рівноваги і т.п. Контроль, безумовно, є
інструментом управління навчально-тренувальним процесом.
Використання контролю дає достовірну інформацію про
готовність спортсмена до змагань, дає достовірну інформацію
рівня спеціальної фізичної підготовки на різних періодах
навчально-тренувального процесу.
Список літератури:
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Сергій Кочурка
Науковий керівник – доц. Гусак В.В.
Самоконтроль спортсменів у фізичній культурі і спорті
Самоконтроль спортсменів у фізичній культурі і спорті
має велике значення для боротьби з хворобами. Про
продовження життя вказували багато поколінь грецьких
лікарів і філософів у своїх творах та висловлюваннях. Так,
Аристотель говорив: "Ніщо так не виснажує і не руйнує
людину, як тривала фізична бездіяльність".
У процесі регулярних занять фізичними вправами,
спортом, як правило, відбувається збільшення розмірів
серця, причому різні форми рухової активності мають і
різні можливості щодо вдосконалення серця.
Разом з тим необхідно розуміти, що безконтрольне і
безсистемне використання засобів фізичної культури
неефективне, а в деяких випадках може завдати
непоправної шкоди здоров'ю.
Самоконтроль - систематичне спостереження спортсмена за станом свого організму. Він дозволяє спортсменові стежити за станом свого здоров'я, оцінювати вплив
фізичного навантаження на фізичний розвиток, його зміну
під впливом занять спортом. Ці дані також допомагають
тренеру визначати функціональні зрушення в організмі під
впливом різних методів тренування на етапах і в періодах
цілорічного спортивного вдосконалення.
Результати самоконтролю записуються в зошиті, який
оформляється за даними самоконтролю. Самопочуття
відображає найбільш загальний стан організму людини,
його центральної нервової системи. Якщо немає відхилень
у стані здоров'я і спортсмен регулярно тренується, а форма
й зміст тренування правильно сплановані, то у спортсмена
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гарне самопочуття, він сповнений бажання вчитися,
працювати і тренуватися, у нього хороша працездатність.
У процесі самоконтролю вимірювання пульсу
проводять кілька разів протягом дня, підрахунок необхідно
вести за 1 хв. На тренуванні, як правило, підрахунок
ведуть за 10-15 с, потім перераховують пульс за 1 хв.
Багато спортсменів зміст тренування досить докладно
фіксують у щоденнику тренувань, а в графі щоденника
самоконтролю описується тільки обсяг (великий, середній,
малий) і інтенсивність (слабка, середня, сильна, максимальна). При цьому необхідно вказувати, як перенесено
фізичне навантаження: добре, задовільно, важко.
Різноманітність тестів, функціональних проб, а також
самоконтроль тих, хто займається фізичною культурою,
дозволяють більш точно оцінити їх фізичний стан і
правильно підібрати або скоригувати навантаження і тим
самим уникнути травм і перетренованості. Таким чином,
можна сказати, що контроль, як лікарський, так і
індивідуальний, необхідний для найбільшої ефективності
занять фізичною культурою, а також досягнення високих
спортивних результатів.
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Тетяна Крушельницька
Науковий керівник – доц. Темерівська Т.Г.
Технології формування здоров’язберігаючої
компетентності студентів вищих навчальних закладів
засобами фізичного виховання
В останні десятиліття проблема здоров'я в широкому
розумінні відноситься світовою спільнотою до кола глобальних.
Серед причин кризового стану здоров'я є соціально-економічна
та екологічна кризи, неефективна стратегія охорони здоров'я й
недоліки в системі освіти, що зумовлюють значне
психоемоційне перевантаження й недостатню рухову активність
молоді. Час навчання у вищій школі є сприятливим і достатнім
за тривалістю періодом для формування в студентів стійкої
мотивації до здорового життя. Розв’язання проблеми
формування здоров’язберігаючої компетентності засобами
фізичного виховання й спорту особливо важливе для такої
категорії молоді, як студенти вищого навчального закладу,
оскільки сучасний фахівець повинен вирізнятися не тільки
високим рівнем професійної підготовки, але й міцним здоров'ям.
Зважаючи на різноманітність аспектів розуміння здоров'я,
учені (В.П. Петленко, С.В. Попов та ін.) виділяють кілька його
видів: cоматичне здоров'я (життєвий стан органів і систем
органів людського організму), фізичне здоров'я (рівень розвитку
й функціональних можливостей органів і систем організму),
психічне здоров'я (стан психічної сфери людини), моральне
здоров'я
(комплекс
характеристик
мотиваційної
та
інформаційної основи життєдіяльності людини) [2].
Проблема формування здоров’язберігаючої компетентності
студентів у процесі занять із фізичного виховання стає
актуальною як один із напрямів його всебічного розвитку [1]. У
міру оволодіння знаннями в галузі збереження й зміцнення
здоров'я студент повинен бути здатен дбайливо ставитися до
власного здоров'я й здоров'я навколишніх. Тому формування
здоров’язберігаючої компетентності студентів є загальним
завданням фізичного виховання.
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Зміни у формуванні позитивного ставлення студентів до
фізичного виховання та здоров’язберігаючої діяльності можна
здійснити при врахуванні таких психолого-педагогічних умов:
1) фізичне виховання – активний фактор становлення
особистості, який визначає необхідність формування її
мотиваційної сфери у галузі здоров’язбереження;
2) активність особистості в навчально-виховному процесі
зростає, якщо вона усвідомлює причинно-наслідкову залежність
між реальною практикою фізичного виховання та станом
здоров’я;
3) забезпечення тісного взаємозв'язку фізичного виховання з
професійною орієнтацією особистості майбутнього спеціаліста,
де здоров’язберігаюча діяльність – один зі способів реалізації
професійних планів;
4) багатство особистості педагога, його професійної культури
й ерудиції забезпечує такі прийоми й способи педагогічних
впливів, які збагачують емоційний досвід студентів, розвивають
уяву, формують у них особисте ставлення до практики
фізичного виховання;
5) стратегічною метою системи освіти є виховання та
розвиток життєлюбної й життєздатної особистості, готової до
творчої
діяльності
та
поведінки,
що
відповідає
загальнолюдським нормам моралі та забезпечує формування
гуманістичного потенціалу українського народу.
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Богдан Крушельницький
Науковий керівник – асист. Наконечний І. Ю.
Особливості психологічної підготовки спортсменів
Останнім часом у спорті є актуальною проблема відновлення
працездатності спортсменів. Значні навантаження, які переносять
спортсмени, вимагають інтенсивного пошуку засобів відновлення
їхньої працездатності в умовах оптимізації тренувального процесу, а
також при підготовці до змагань і в період їхнього проведення.
Бажаний ефект може дати тільки комплексний підхід до
використання різних засобів відновлення. У спортивній практиці в
останні роки велике поширення одержали психологічні методи й
засоби відновлення.
До основних засобів психологічних впливів, за допомогою яких
можна регулювати відновлення нервової системи після перенесення
тренувальних і змагальних навантажень, належать: бесіда,
переконання, релаксація, механотерапія, аутогенне тренування,
психом’язове тренування, плацебо-ефект та ін.
За допомогою психологічних впливів можна знизити рівень
нервово-психічної напруженості й усунути стан психічної
пригніченості, прискорити відновлення витраченої нервової енергії,
сформувати у спортсмена чіткі установки на високоефективну
реалізацію тренувальних і змагальних програм, а також підвищити
ступінь готовності функціональних систем організму до виконання
інтенсивних фізичних навантажень [2]. Високі результати в
сучасному спорті можуть бути досягнуті тільки за умови
багаторічного систематичного тренування, твердого дотримання
життєвого й спортивного режиму. Для цього спортсмен повинен
бути психологічно підготовлений. Досягнута підготовленість
повинна постійно розвиватися й удосконалюватися в ході
тренування.
Існує два шляхи забезпечення й підтримки такої підготовленості:
1) створення, підкріплення, безперервний розвиток і
вдосконалювання мотивів спортивного тренування;
2) створення сприятливих відносин до різних сторін
тренувального процесу.
Цей поділ умовний, тому що формування мотивів здійснюється
через формування відповідних відносин. Але мотивація має свою
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специфіку. Активність, зібраність, дисциплінованість спортсмена,
тривалість і результативність його роботи визначаються мотивацією.
Існують різні трактування поняття “мотив”. Так, Л. Божович
мотивами називає усвідомлену причину, яка визначає спрямованість
дій і вчинків людини [1]. Діяльність людини є полімотивованою,
тобто зумовлюється декількома одночасно діючими мотивами,
серед яких один є домінуючим, а інші виконують функцію
допоміжної стимуляції.
Успішність і тривалість занять спортом пов’язані з бажанням
людини тренуватися й виступати на змаганнях, із прагненням
досягти успіху, із глибиною, сталістю інтересу й любові до спорту
[3]. Поки спортсмен молодий, результати ростуть, насичення
діяльності має тимчасовий характер і швидко проходить після
чергового успіху або відпочинку. Головне, щоб насичення не
повторювалося дуже часто й не переходило в пересичення. Тому
тренеру важливо знати й ураховувати динаміку відносин до
спортивної діяльності, контролювати й коригувати їх.
Також у бесідах з юними спортсменами варто акцентувати їхню
увага на позитивному впливі спорту на розвиток сили, витривалості,
спритності й т. ін. для формування стійкого інтересу до тренувань,
для їхньої спортивної орієнтації доцільно організовувати спеціально
для них зустрічі із провідними спортсменами, тренерами. Необхідно
підсилити контроль за здоров’ям спортсменів для того, щоб
уникнути одержання травм.
В організації навчально-тренувального процесу тренерам
необхідно враховувати й використовувати існуюче, виражене
бажання юних спортсменів перейти в професійний спорт. На цій
основі в них може бути сформоване дійсно професійне відношення
щодо психологічної підготовки у спортивній діяльності.
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Геннадій Куляк
Науковий керівник – доц. Ячнюк І.О.
Вплив занять футболом на фізичну підготовленість
старшокласників
У сучасних умовах склалася критична ситуація із станом
здоров’я населення України. Як вказується у Цільовій
комплексній програмі “ Фізичне виховання – здоров’я нації ”,
майже 90% учнів шкіл мають відхилення у стані здоров’я, понад
50% – незадовільну фізичну підготовку.
З початку 90-х років ХХ ст. чисельність контингенту
школярів, залучених до регулярних занять у дитячо-юнацьких
спортивних школах, у спортивних секціях установ та
організацій, скоротилося на 620 тисяч чоловік. Згортання цієї
роботи негативно позначилося на стані здоров’я учнів, призвели
до посилення антисоціальних проявів серед зазначеного
контингенту [2]. Основною причиною різних відхилень у стані
здоров’я учнів є недостатня рухова активність, яка прогресує з
кожним роком [1]. Компенсувати недостачу рухів можна за
допомогою різноманітних фізичних вправ.
Загальноосвітня школа повинна, починаючи із першого
класу, виховувати фізично міцне молоде покоління з
гармонійним розвитком фізичних і духовних сил, а футбол – це
вид спорту, що не вимагає особливої матеріальної бази,
дорогого устаткування і спортивної форми . Футбол – спортивна
гра, яка вимагає різнобічної підготовки і характеризується
постійними змінами ігрових дій. Футбол являє собою динамічну
роботу варіативної інтенсивності . Навчальна робота з футболу
у старших класах характеризується подальшим закріпленням
техніко-тактичних дій та детальнішим удосконаленням рухів. Зі
старшокласникам, крім комплексних уроків як основної форми
організації занять, проводять ще й тематичні уроки. На кожному
такому занятті розв'язується одне завдання: фізичної, технічної
або тактичної підготовки.
Під час проведення занять у старших класах з дівчатами
необхідно враховувати особливості їхнього організму та
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фізіологічні процеси, що відбуваються в ньому у зв’язку з
менструальним циклом. Під час проведення ігор слід пам’ятати,
що сила удару по м'ячу значно поступається силі ударів юнаків.
Дівчата дещо уповільнено сприймають зміну ігрових ситуацій
та виконують ігрові дії. Темп при цьому знижується, а її
характер потребує більш узгоджених взаємодій партнерів,
особливо в передачах м’яча на короткі і середні дистанції.
Характерними для футболу є використання вправ різних за
інтенсивністю і тривалістю та різними інтервалами відпочинку.
Необхідно відзначити, що заняття футболом приносять користь,
а тому залучення учнів у регулярні заняття футболом повинно
всіляко заохочуватися.
Введення уроку футболу в шкільну програму фізичного
виховання – це назріла необхідність, оскільки футбол є
популярною і доступною грою, котра дозволяє хлопчикам і
дівчаткам осягати абетку колективізму і товариства, прояву волі
і терпіння, сміливості й емоційної радості, сприяє поліпшенню
успішності, відволікає від нераціонального проведення вільного
часу і тяги до шкідливих звичок [2].
Деякі фахівці вважають, що сьогодні урок фізкультури і
футбол у школі повинен бути одним з основних предметів, тому
що здоров'я підростаючого покоління викликає особливу
тривогу в суспільстві і це, насамперед, пов'язано з малою
руховою активністю учнів.
Список літератури:
1. Поташнюк
Р.
Закономірності
змін
стану
здоров’я,
працездатності та успішності навчання школярів залежно від рівня їх
гігієнічного виховання, сформованого у сім’ї і школі / Р. Поташнюк //
Здоров’я, фізична культура і спорт: Науковий вісник ВДУ. – Луцьк,
1997. – С. 47 - 49.
2. Цільова комплексна програма “ Фізичне виховання – здоров’я
нації ”. – К., 1998. – 48 с.
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Формування здорового способу життя школярів як
актуальне завдання професійної діяльності вчителя
Проблема формування здорового способу життя (ЗСЖ)
підростаючого покоління України належить до найактуальніших
проблем, вирішення якої зумовлює майбутнє держави та подальше
існування здорової нації. Сьогодні сферою формування ЗСЖ дітей
та підлітків є система освіти. Згідно з державною програмою
«Освіта» та «Національною доктриною освіти України у ХХІ
столітті» стратегічним завданням освіти є виховання освіченої,
творчої особистості, всебічний розвиток людини, становлення її
духовного, психічного та фізичного здоров’я. Тому обов’язковим
компонентом національної системи освіти мають бути знання про
формування, збереження та зміцнення здоров’я.
Формування ЗСЖ через освіту, створення здоров’язберігаючого освітнього середовища – один із пріоритетних напрямів
державної політики у галузі освіти. У цьому контексті завданням
сучасної школи є: використання здоров’язберігаючих технологій
навчання; дотримання режиму рухової активності, поєднання
рухового і статичного навантаження; організація збалансованого
харчування; заміна авторитарного стилю спілкування на стиль
співробітництва, створення емоційної сприятливої атмосфери
навчання; формування в учнів та їхніх батьків усвідомлення
цінності здоров’я тощо.
Широкого розмаху в школі в останні роки набуває позакласна
діяльність, основною метою якої є задоволення інтересів і запитів
дітей, розвитку їх творчого потенціалу, нахилів і здібностей у
різних сферах діяльності, формування ЗСЖ. Домінуюча роль в її
організації належить класному керівнику, який діє у співдружності
з іншими педагогічними працівниками школи. Педагогічними
умовами виховання основ ЗСЖ учнів у позакласній діяльності є:
організація факультативних і гурткових занять, різноманітних
виховних заходів з основ ЗСЖ у позаурочний час; залучення
кожного учня до різноманітної виховної діяльності з урахуванням
вікових та психофізичних особливостей; запровадження режиму
дня та систематичне дотримання його підлітками як моделі ЗСЖ.
Для успішного та вдалого формування ЗСЖ школярів у навчальних
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закладах необхідно вирішити наступні завдання: 1. Об’єднати увесь
педагогічний колектив для розв’язання завдань щодо формування
освіти про ЗСЖ в школярів. 2. Довести всі елементі навчальновиховного процесу у відповідність із станом здоров’я і
психофізіологічними можливостями учнів і педагогів. 3.
Здійснювати оздоровчий супровід навчально-виховного процесу,
передбачати такі напрямки роботи як: оздоровче обґрунтування та
експертиза навчально-виховної роботи, діагностика й корекція
здоров’я учнів, профілактичні заходи, допомога в розвитку дітей
[2].
Основною формою позашкільної діяльності школярів є вільний
час, а саме дозвілля. Дозвілля є своєрідною формою позаурочного
часу, який може бути використаний учнями для поглиблення своїх
знань з усіх навчальних предметів, для задоволення і розвитку
інтересів, запитів та нахилів, духовного зростання, вдосконалення
фізичних якостей та відпочинку [1]. Думка про те, що у
позашкільній діяльності чітка взаємодія школи й сім’ї у сфері
проведення школярами дозвілля досить часто є безсистемною –
неправильна. Раціонально сформувавши використання школярами
дозвілля, а саме з максимальним включенням до нього
фізкультурно-спортивних заходів, сприяє формуванню, зміцненню
та укріпленню їхнього здоров’я. Цього можна досягти лише у
тісній співпраці педагогічного колективу та батьків.
Отже, ЗСЖ – це комплекс оздоровчих заходів, що
забезпечують гармонійний розвиток, зміцнення здоров’я,
підвищують продуктивність праці. Фактом є абсолютна
безграмотність учнів щодо ЗСЖ та його цінності, тому необхідно
створити систему закладів, де підлітки мали б нагоду одержати
кваліфіковані консультації з питань збереження здоров’я та його
цінності і де б робота проводилась у трьох напрямах: робота з
батьками; робота з вчителями; робота з учнями.
Список літератури:
1. Брилін Б. А. Педагогічні проблеми організації вільного часу /
Б. А. Брилін // Психологія і педагогіка. – 1996. – №4. – С. 72−76.
2. Волошин О. Р. Здоровий спосіб життя – через школу нового типу / О. Р.
Волошин // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х. : ХДАФК, 2007. –
Вип.11. – С. 13−15.
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Науковий керівник - проф. Мардар Г. І.
Здоровий спосіб життя як пріоритет заняття з фізичного
виховання студентів спеціальної медичної групи
Вищі навчальні заклади цю проблему вирішують
завдяки оновленню відповідних педагогічних технологій, форм,
засобів, змісту і методики навчання. Так, науковцями зазначається різноманітні шляхи та умови формування здорового
способу життя у [1]. Здоровий спосіб життя – це комплекс
оздоровчих заходів, що забезпечують гармонійний розвиток,
зміцнення здоров’я, підвищують продуктивність праці. Це такі
форми і способи: відмова від шкідливих звичок, загартування
організму, оптимальний руховий режим. За таких умов стан
здоров’я студентів змінюється і однозначно покращується. Стан
здоров’я визначають впливом багатьох факторів. Але до умов,
що дозволяють зберегти здоров’я, без сумніву, необхідно
віднести і фізичну культуру [2].
Щорічно збільшується кількість студентів, зарахованих
за станом здоров’я до спеціальної медичної групи. З’являються
нові хвороби, омолоджуються старі, що повинно спонукати
молоде покоління до активізації здорового способу життя.
Доведено, що однією із причин наявності відхилень у стані
здоров’я студентської молоді є недостатня рухова активність
[3]. Тому проблема поліпшення фізичного стану студентів із
відхиленням у стані здоров’я має вагоме державне і науковопрактичне значення. Так, методика організації та проведення
занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах
потребує подальшого удосконалення, зокрема розробка і
наукове обґрунтування нових шляхів підвищення якості процесу
фізичного виховання в роботі зі студентами спеціальних
медичних відділень.
Патології, з якими студентів вищих навчальних закладів
направляють до спеціальних медичних груп, різноманітні з
наявністю сполучених патологій. Все більше студентів
медичних груп мають декілька діагнозів, які в сукупності часто
не дають можливості застосувати спеціальні вправи для одного
захворювання, бо вони можуть бути протипоказані для
супутнього захворювання. Крім того, більшість студентів,
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віднесених за станом здоров’я до спеціальних медичних груп у
шкільні роки із різних причин були звільнені від уроків
фізичного виховання. Тому інколи не розуміють усієї
важливості занять фізичного виховання у вищому навчальному
закладі. Наявність відхилень у стані здоров’я, низького
фізичного розвитку і підготовленості потребує вирішення
реабілітаційних завдань: ліквідація залишкових явищ після
перенесених захворювань, розвиток компенсаторних функцій,
усунення функціональних відхилень, виховання усвідомленої
необхідності в постійних заняттях фізичними вправами.
Активне використання рухових умінь і навичок необхідно для
організації здорового способу життя.
У спеціальному медичному відділенні важливе місце
займає методична підготовка студентів. Цей вид підготовки
передбачає: складання та виконання особливих комплексів
вправ ранкової гігієнічної гімнастики (з урахуванням складності
захворювання) у період навчання у ВНЗ; підбір сучасних
оздоровчих систем, спеціальних комплексів фізичних вправ чи
засобів, котрі дають змогу цілеспрямовано впливати на стан
фізичного здоров’я і рівень фізичної підготовленості. До них
належать системи П. Іванова, М. Амосова, К. Купера, східні
оздоровчі гімнастики з елементами йоги і пілатес; дозування
фізичних вправ та навантажень з огляду на складність
захворювання.
Отже, формування здорового способу життя – процес
багатогранний, що потребує спільних зусиль та бажання
кожного студента. У зв’язку з цим необхідно у студентів
формувати стійку потребу до фізичного самовдосконалення для
зміцнення стану здоров’я.
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Науковий керівник – викл. Прекурат О.О.
Наступність у нормативах з фізичної підготовки
школярів, як дієвий стимул до самостійних оздоровчих
занять
Установлено, що успішне виконання нормативів із фізичної
підготовки лише за рахунок організації навчально-тренувальної
роботи на уроках фізкультури для більшості школярів є
проблематичним.
У зв’язку з цим виникає потреба організувати для школярів
додаткові заняття. Охопити всіх учнів щоденними позакласними
заняттями вчитель не в змозі. Тільки щоденні самостійні заняття
дають змогу компенсувати недостатність уроків та позакласних
занять для успішного виконання нормативів із фізичної
підготовки.
З цією метою була розроблена система планування завдань з
фізичної підготовки дівчат та хлопців з дошкільного віку до
студентського. Планування фізичної підготовки учнів
здійснювалося за руховими тестами, спрямованими на контроль
за розвитком фізичних якостей.
Дослідження показали, що навіть дворічні заняття школярів
за розробленою методикою, дозволили їм виконати всі
нормативи з фізичної підготовки, встановлені для їх класу.
Значно більші потенційні можливості для підвищення рівня
фізичної підготовленості учнів відкриваються, якщо ця
методика буде використовуватися починаючи з першого класу.
Тому, планові завдання з рухових тестів доцільно розробляти
для всіх класів. Такі завдання розробляються виходячи з
нормативів довгострокового плану фізичної підготовки
школярів. Планування нормативів здійснювалось на основі
принципу дефіциту, згідно з яким встановлювалась різниця між
кінцевим нормативом (для дівчат та хлопців 11 класу) і
початковим меншим результатом з конкретної тестової вправи
(серед першокласників).
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Ця різниця ділилася на 11 років їх навчання в школі й таким
чином визначалася щорічна норма необхідного приросту
результату з цієї вправи. Вона приплюсовувалася до
встановленого найменшого результату першокласників і була
нормативом для учнів першого класу. Для визначення
нормативу з цієї вправи для другого, третього та ін. класів до
норми першого класу приплюсовувався відповідну кількість
разів установлений приріст (для другого класу додавалися два
прирости, для третього – три і т.д.).
Отже,
впровадження
в
експериментальних
класах
розробленої системи планування навчально-виховної діяльності
вчителя та оздоровчої роботи школярів було важливою умовою
підвищення рівня їхньої фізичної підготовленості й відповідно
фізичного здоров’я. Перспективне (на кінець 11 класу),
поетапне (на кожен клас) і потокове (за мікроциклами)
планування вносило в оздоровчу роботу чіткість визначення
змісту, обсягу й послідовності в діяльності вчителя й учнів; дало
змогу враховувати психолого-фізіологічні особливості дівчат та
хлопців; сприяло засвоєнню ними знань, умінь і навичок,
необхідних для самостійних оздоровчих занять та спонуканню
учнів до них, упровадженню в їхній побут системи
взаємопов’язаних фізкультурно-оздоровчих заходів і на основі
цього сприяло зміцненню їхнього здоров’я.
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Особливості фізичного стану студентів
як основа оптимізації процесу фізичного виховання у
вищих навчальних закладах
Студентська молодь України сьогодні складає науковий,
культурний, оборонний потенціал країни, генофонд нації.
Питання збереження і зміцнення здоров’я студентів є важливою
культурно-освітньою, економічною і соціально-політичною
проблемою. Водночас, фізичний стан студентів протягом
останніх десятиліть різко погіршився внаслідок поглиблення
соціальної, економічної, екологічної криз [3].
Науковими дослідженням [1] доведено що, здоров’ям
студентів можна і треба управляти шляхом організації і
реалізації впливів, які спрямовані на збереження і зміцнення у
першу чергу фізичного здоров’я. Характеризуючи сутність
поняття “фізичне здоров’я”, більшість авторів розуміють його
як рівень фізичного стану організму, в основі якого лежить
фізична підготовленість, оптимальний функціональний стан
серцево-судинної системи як універсальний індикатор
адаптаційних можливостей цілісного організму [2].
Враховуючи кризовий стан економіки, культури, освіти,
медицини, фізичне виховання і спорт лишаються одними з
небагатьох напрямків діяльності вищих закладів освіти, за
якими можна реально здійснювати як виховну роботу, так і
управління здоров’ям студентів. Зацікавлене ставлення
суспільства до фізичної культури і спорту у вищих закладах
освіти потребує знань
оздоровчих аспектів навчального
процесу з фізичного виховання, які ґрунтуються на врахуванні
морфо функціональних можливостей, вихідного рівня фізичної
підготовленості, особливостях захворюваності студентів,
специфіці майбутньої професійної діяльності тощо.
Поліпшення фізичного стану студентів у вищих навчальних
закладах можливе шляхом оптимізації процесу фізичного
виховання, що передбачає часткову корекцію (в обсязі 10%
навчальних годин) змісту аудиторних занять (введення
елементів семінарських занять з питань організації самостійних
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занять фізичними вправами; розрахунок пульсових режимів при
проведенні занять оздоровчої спрямованості; проведення
самоконтролю ефективності тренування; експрес-оцінки рівня
фізичного здоров’я та рівня фізичного стану; використання
природних факторів оздоровлення; виконання спеціальних
гімнастичних вправ для зміцнення м’язового корсету тощо), а
також самостійні заняття із загальної і спеціальної фізичної
підготовки в індивідуальних, групових, факультативних
організаційних формах. При організації самостійних занять
критеріями диференційованого підходу є рівень фізичної
підготовленості, стан здоров’я і стать, які необхідно
враховувати при доборі засобів та дозуванні навантажень.
Впровадження в навчальний процес із фізичного виховання
студентів
ВНЗ
оздоровчих
програм
на
основі
диференційованого підходу доводить їх соціальну ефективність.
Зокрема, підвищуються показники фізичної підготовленості,
функціонального стану окремих систем організму, зростає
мотивація до занять фізичною культурою та рівень спеціальних
знань, що позитивно впливатимуть на спосіб життя студентської
молоді.
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Питний режим футбольного арбітра
Активне потовиділення, яке пов’язане з перегрівом тіла,
втратою внаслідок цього води і мінералів вимагають особливого
питного режиму для футбольних арбітрів. Правильний питний
режим, особливо у спекотну погоду, - запорука високої
працездатності організму. Рекомендації щодо раціонального
питного режиму під час проведення змагань або тренувань в
умовах спеки полягають у наступному: 1. Напередодні
фізичного навантаження варто випити ~1 л молока або соку. 2.
Безпосередньо перед виконанням фізичного навантаження або
під час розминки варто випити до 300 мл прохолодної (10 ˚С)
ароматизованої води. Краще пити холодну воду, оскільки із
шлунка вона евакуюється швидше теплої або гарячої води. Воду
можна підкислювати аскорбіновою кислотою або соком лимона,
але не додавати цукор, оскільки він сповільнює її всмоктування.
Вживання підкисленої холодної води за півгодини до
тренування (200-300 г) – так звана гіпергідратація – допоможе
уникнути надмірної втрати рідини під час тренування. 3. У
перші 60-75 хв. виконання фізичного навантаження
рекомендується пити 100-150 мл прохолодного розчину, який
містить полімер глюкози (5,0 г·100 мл-1), через однакові
інтервали часу. Не рекомендується споживати у цей період
більше 30 г вуглеводів, оскільки на першій годині роботи
організм максимально спроможний окислити лише 20 г
вуглеводів, незалежно від їх виду і режиму споживання. 4. Через
75-90 хв. від початку виконання фізичного навантаження варто
збільшити концентрацію розчину, який містить полімер глюкози
до 10-12 г·100 мл-1 і додати до нього 20 мЕк·л-1 натрію. Це
дозволить відновити втрати електролітів. Більш висока
концентрація натрію, хоча і може забезпечити скорішу
абсорбцію рідини кишечником, виявляється несприятливою для
більшості спортсменів. У напій можна додати невелику
кількість калію (2-4 мЕк·л-1), який сприятиме процесу
регідратації внутрішньоклітинної рідини. 5. Після змагань або
тренувань рекомендується приймати підсолену воду, томатний і
фруктові соки, що дозволить відновити втрати електролітів. 6.
117

Не варто споживати напої, які містять кофеїн, оскільки вони
посилюють діурез і збільшують дегідратацію.
Споживання рідини під час тривалої роботи повинно бути
еквівалентним швидкості потовиділення, яке корелює з
інтенсивністю роботи, температурою зовнішнього середовища і
масою тіла футбольного арбітра.
Часто відчуття спраги спричинює сухість слизових
оболонок ротової порожнини. У такому разі полоскання ротової
порожнини зменшує спрагу. Аналогічний ефект спостерігається,
коли для підвищення слиновиділення використовують кислі
льодяники, яблука та ін.
За високої температури, особливо у спекотному кліматі,
доцільно використовувати як основний напій зелений чай.
Рекомендується також споживати такі напої, як хлібний квас,
газована вода, томатний сік із сіллю, молоко і молочнокислі
продукти тощо. Потрібно якомога більше вживати овочів і
фруктів. Вода, яка в них міститься добре втамовує спрагу і
покращує роботу потових залоз. Окрім того, з овочами і
фруктами організм отримує велику кількість вітамінів і
мінеральних речовин.
Не можна штучно збільшувати свій питний раціон. У всіх
випадках, крім тренування, потрібно керуватися спрагою. Вода
– сильнодіюча речовина. Надлишок води спричинює запаморочення, серцеві напади і навіть епілептичні напади. При
споживанні води головне не кількість, а її якість.
Багато арбітрів помилково замість джерельної води
вживають мінеральну воду з метою збільшити надходження в
організм мінералів. Доведено, що мінерали із мінеральної води
гірше засвоюються організмом, ніж ті мінерали, які містяться в
звичайних продуктах. Тому в США мінеральну воду заборонено
рекламувати як еліксир здоров’я. Європейські «водяні» компанії
також переорієнтовують свій бізнес з продажу мінеральних вод
на ідеально чисту воду.
1.
2.
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Методика використання акробатичних вправ
у навчально-тренувальному процесі юних футболістів
Спортивна практика показує, що підвищення рівня
спортивної майстерності футболістів прямо залежить від
планомірного і кваліфікованого масового навчання грі дітей,
починаючи з раннього віку. Тільки розумне застосування
найбільш ефективної методики навчання і тренування з
врахуванням закономірностей вікового розвитку систем
організму дають змогу повною мірою розв’язати завдання
підготовки футболістів високого класу. Основною метою
спортивної підготовки футболістів є досягнення максимально
можливого рівня тактико-технічної, фізичної і психологічної
підготовки, що зумовлена специфікою футболу та вимогами
досягнення максимально високих результатів у змагальній
діяльності [2].
Зважаючи на складну економічну ситуацію в країні,
необхідно шукати реальні й водночас ефективні шляхи
підтримки достатнього фізичного стану молоді, особливо
шкільного віку. І урок футболу в загальноосвітніх школах –
найбільш придатна форма.
Це, по-перше, всенародна любов до футболу і, по-друге,
можливість комплексного позитивного впливу на організм,
якому піддаються основні життєво забезпечувальні системи:
серцево-судинна, дихальна і м’язова.
Футбол на сучасному етапі свого розвитку розглядається
нами як багатогранна система, що є чинником соціальних явищ.
У цій грі можна виділити 7 основних складових функцій: бізнес,
спорт, здоров’я, виховання, спілкування, видовище, відпочинок .
Сучасний футбол – швидка і дуже жорстка гра. Потрібно
часто вступати в боротьбу за м’яч на землі і в повітрі, швидко
виконувати складні технічні прийоми на обмеженій площі і при
протидії суперника. Для цього необхідні еластичні і міцні
зв’язки, сильні і швидкі м’язи, висока координація рухів. Крім
традиційних напрямів пошуку, має сен придивитись до
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наукових і методичних досягнень не тільки споріднених видів
спорту, але й тих, які здавалось, далеко стоять від футболу, а
саме спортивна акробатика, яка міцно зайняла провідні позиції у
світовому спорті (Рабинович П.Н., Лоос В.Г., Лавриненко Д.Н.,
1990).
Гімнастика – важлива складова частина фізичної підготовки,
хоча футболісти не дуже її люблять. У будь-яке заняття
необхідно включати гімнастичні вправи, спеціально призначені
футболістам [1].
Відповідні вправи на координацію, силу, розтягування
роблять людину більш рухливою, спритною. Це необхідно тому,
що футболісти в середньому достатньо незграбні і малорухливі.
Регулярні і цілеспрямовані заняття гімнастикою, крім суто
фізичного впливу, викликають і розвивають у спортсменів
розуміння і почуття руху. Гра футболіста, що володіє почуттям
руху, елегантна. Гравець, в якого це почуття відсутнє, у грі
незграбний і неповороткий. Під час тренувань в залі до програм
вправ повинні систематично включатись акробатичні вправи,
оскільки вони чудово виховують у спортсмена рухливість і
спритність. Спортивні прилади дають велику можливість
поліпшити стрибучість, спритність гравців. Поєднання бігу і
стрибків, а також виконання різноманітних рухів не тільки
розвивають фізично, але є чудовим засобом виховання почуття і
розуміння гармонії рухів, плавного переходу від одного руху до
іншого. Для футболістів неважливе точне дотримання техніки
стрибків, як це вимагається, наприклад, від гімнастів. Для цих
цілей корисним є виконання видів у «потоці», оскільки це
підвищує фізичний стан гравців.
Список літератури:
1. Балабан В.Н. Спортивная акробатика : Учебн. пособ. для ин-тов
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Роман Мартинюк
Науковий керівник – викл. Циба Ю.Г.
Особливості збалансованого харчування в пауерліфтингу
Раціональне харчування спортсменів, як і всього населення,
базуэться на теорії збалансованого харчування, створеної чи
уточненої академіком Покровським А.А. у 70-ті роки ХХ ст. На
думку ряду авторів, принцип збалансованості харчування був
сформульований ще в Стародавній Індії.
Харчування спортсменів включає загальні принципи
раціонального харчування людини та має свою специфіку у
зв’язку з особливістю виконуваної фізичної роботи. Крім того,
харчування спортсменів повинно бути спеціалізованим, тобто
враховуючим специфіку виду спорту, режими й етапи
тренувань, а також індивідуальні та інші особливості.
До індивідуальних особливостей спортсмена належать: стать,
вік, маса тіла, специфічність основного обміну речовин. Потреба
в поживних речовинах вище у чоловіків, ніж у жінок, а також у
людей з великою масою тіла. Діти і підлітки порівняно з
дорослими потребують більшу кількість речовин, що
забезпечують пластичні процесі, які пов’язані з процесами росту
[2].
Основні принципи збалансованого харчування:
1. Рівновага між енергією, що надійшла з їжею, і енергією,
яку організм витрачає в процесі життєдіяльності.
2. Задоволення потреб людини у визначеній кількості і
збалансованому співвідношенні окремих харчових речовин.
3. Дотримання режиму харчування (визначений час прийому
і кількості їжі), оскільки робота організму підпорядкована
біоритмам.
4. Збалансованість поживних речовин, що досягається
шляхом систематичного надходження в організм продуктів
тваринного і рослинного походження.
5.
Забезпечення
біологічно
повноцінною,
добре
засвоюваною, доброякісною їжею, яка була приготовлена
відповідно до санітарно-гігієнічних правил [1].
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Харчування в силовому триборстві сприяє вирішенню
спеціальних завдань: підвищенню фізичної працездатності,
прискоренню процесів відновлення, удосконаленню механізмів
адаптації до систематичних фізичних навантажень, зняттю
стресу й інше [3]. Тому при організації харчування спортсменів
необхідно враховувати специфіку спортивної діяльності, а
також етапи підготовки до змагань, умови їхнього проведення,
від яких залежать:
енерговитрати спортсменів;
визначена збалансованість харчування щодо окремих
компонентів (білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінеральні
речовини);
режим харчування спортсменів;
підбір продуктів підвищеної біологічної цінності,
полівітамінних комплексів;
погіршення роботи травної системи при фізичному
навантаженні та ін.
Калорійність для спортсменів силового триборства в
залежності від ваги, віку, статі, інтенсивності тренувань, їх
тривалості, періоду підготовки, коливається від 4000 кКал до
7000-7500 кКал.
Список літератури:
4. Зотов В.П. Восстановление работоспособности в спорте /
В.П. Зотов – К. : Здоров’я, 1990. – 296 с.
5. Карпман В.Л. Спортивная медицина / В.Л. Карпман. – М. : ФиС,
1987. – 304 с.
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Емілія Марчук
Науковий керівник – викл. Ячнюк М.Ю.
Види та функції анімаційних програм
Якщо розглядати туристичну анімацію з точки зору
системного підходу – це задоволення специфічних туристичних
потреб у спілкуванні, русі, культурі, творчості, дозвіллі,
приємному проведенні часу.
Як зазначають у своїх роботах деякі автори, діапазон цих
потреб дуже широкий, оскільки люди, які вирушають на
відпочинок, вкладають в це поняття зовсім різний
зміст. Відповідно до цього попиту в практиці туристичного
обслуговування склалися такі види анімації, що здатні
задовольнити різні потреби туристів:
• анімація в русі - задовольняє потребу сучасної людини в русі,
шляхом залучення її до участі в рухливих іграх, що
поєднується із задоволенням та приємними переживаннями;
• анімація через переживання - задовольняє потребу у відчутті
нового, невідомого, несподіваного при подоланні труднощів,
при відкриттях чи спілкуванні;
• анімація через спілкування – задовольняє потребу в
спілкуванні з новими людьми, з цікавими людьми, з
відкриттям внутрішнього світу людей і пізнанням себе через
спілкування;
• анімація через заспокоєння – задовольняє потребу людей в
психологічному розвантаженні від повсякденної втоми через
заспокоєння, усамітнення, контакт з природою, потреба в
спокої і «дозволена лінь»;
• культурна анімація – задовольняє потребу людей у
духовному
розвиткуособистості
через
зіткнення
з
пам’ятниками і сучасними зразками культури країни,
регіону, народу, нації.
• творча анімація – задовольняє потребу людини в творчості, в
демонстрації своїх творчих здібностей, у встановленні
контактів з близькими по духу людьми через спільну
творчість, обміні інформацією, взаємозбагаченні один
одного.
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Як правило, анімаційні програми одночасно з чисто
розважальними заходами включають в себе різноманітні
спортивні ігри, вправи та змагання. Таке поєднання робить
анімаційні програми більш насиченими, цікавими і корисними
для здоров’я, тому у взаємозв’язку туристичної анімації та
спорту найчастіше і досягається найбільший відновнооздоровчий ефект.
У сучасній практиці анімаційної діяльності при
створенні анімаційних програм багато авторів виділяють
наступні функції туристичної анімації:
• адаптаційна – дозволяє перейти від повсякденної обстановки
довільної, дозвільної;
• компенсаційну – надає людині можливість звільнитись від
фізичної та психічної втоми повсякденного життя;
• стабілізуюча – створює позитивні емоції і стимулює психічну
стабільність;
• оздоровча – спрямована на відновлення і розвиток фізичних
сил людини, ослаблених у повсякденному трудовому житті;
• інформаційна – дозволяє отримати нову інформацію про
країни, регіони, людей і тощо;
• освітня
–
дозволяє
набути
та
закріпити
в
результатіяскравихвраженьновізнання про навколишнісвіт;
• вдосконалююча – надає інтелектуальне та фізичне
вдосконалення;
• рекламна – дає можливість через анімаційні програми
зробити туриста носієм інформації та реклами про країну,
регіони, туркомплекси, готелі, турфірми тощо.
Враховуючи
перераховані
функції,
а
також
інформаційне, освітнє, і рекламне завдання анімаційної
діяльності, можна говорити про різноманіття її видів та
різновиди анімаційних програм і заходів [1, 2].
1.
2.
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Іван Миронюк
Науковий керівник – викл. Слобожанінов П.А
МОТИВАЦІЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ, ЯК ЗАПОРУКА
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Поняття “здоров’я” є одним із базових у сфері фізичної
культури та виховання. На ньому базуються чимало наукових
парадигм, категорій та визначень таких понять, як, наприклад,
здоровий спосіб життя, рухова активність тощо. Є чимало
аспектів та чинників у розумінні цього поняття,пояснення яких
виходять з біологічних, психофізичних та інших підходів. Тому
чимало науковців беруть за основу визначення, що зазначене у
Преамбулі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), в
якій йдеться про те, що “це не лише відсутність хвороб або
фізичних дефектів, а й стан повного фізичного, психічного та
соціального благополуччя [1]. Проте повне благополуччя може
визначати лише ідеальний стан здоров’я, яке зараз, на жаль,
майже не зустрічається у сучасному світі, з його негативними
антропогенними впливами та тенденціями.
Сучасний підхід до оцінки стану здоров’я, зокрема
здоров’я дітей, мусить ґрунтуватись, по-перше, на визначенні і
врахуванні ступеня ризику виникнення захворювань, по-друге, у
врахуванні фізіологічних і біохімічних резервів організму.
Саме тому потрібно постійно звертати увагу на фізичну
активність школярів.
Окрім усього іншого треба звертати увагу на те, щоб усі
школярі рухались. Рухова активність дітей має велике значення
для їх гармонійного і всебічного розвитку.
Рух має відповідати показникам здоров’я, проте він має
бути присутнім, а не виключеним для окремих дітей, як це часто
буває. Якщо дитина не може бігти чи стрибати, то варто
зменшити швидкість чи інтенсивність бігу або замінити його
швидкою ходьбою, але ні в якому разі не дозволяти дитині
сидіти впродовж заняття, оскільки при звиканні організму до
руху, відбувається зміцнення організму, підготовка його до
навантажень різного характеру, покращується імунітет,
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психоемоційний стан дитини, зміцнюється серцево-судинна
система, легені та інші органи. Недостатню рухову активність
називають гіподинамією [2]. Найкращим же, на нашу думку,
мотиватором рухової активності школярів, особливо дітей
початкових та середніх класів, є її ігрова форма, оскільки у грі
присутні змагальні елементи, що покращують емоційний стан і
дозволяють залучити максимальну кількість учнів до неї. Цей
метод також робить легшою роботу педагога, коли він постає
перед проблемою небажання дітей щось робити і виконувати
його вказівки на уроці.
Застосування ігрового методу дозволяє досягти таких
результатів: надає широкі можливості відтворювати стосунки
між людьми у вигляді взаємодопомоги і гострого суперництва,
можливість надання гравцям широкої самостійності вибору
засобів діяльності і способів поведінки, прояву ініціативи і
творчості в діях, навантаження, яке одержують учасники,
залежить від активності гравців і характеру виконання ними
ігрових функцій.
Заняття фізичними вправами, активний руховий режим
мають велике значення у формуванні здорового способу життя,
духовного та фізичного розвитку школярів. Заняття фізичними
вправами зміцнюють здоров’я, підвищують нервово-психічну
стійкість до емоційних стресів, підтримують фізичну і розумову
працездатність. Першим важливим компонентом навчання, що
дозволить ефективно розвивати і гартувати організм, вдало
виконувати завдання вчителя, є сукупність мотиваційних
чинників, серед яких інноваційні підходи в організації рухової
діяльності, особистий приклад батьків і вчителів, сприятливе
оточуюче соціальне середовище, належний рівень знань та
рухових навиків з фізичної культури.
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Вадим Михайлюк
Науковий керівник – доц. Романів Л.В.
Небезпека харчових добавок
У харчовій промисловості застосовується велика група
речовин, що об'єднується загальним терміном «харчові
добавки». Під цим поняттям об'єднують групу речовин
природного походження або одержаних штучним шляхом,
використання яких необхідне для удосконалення технології,
отримання продуктів спеціалізованого призначення (дієтичних,
лікувальних та ін.), збереження необхідних або додання нових
властивостей,
підвищення
стабільності
і
поліпшення
органолептичних
властивостей
харчових
продуктів.
Застосування харчових добавок допустиме тільки в тому
випадку, якщо вони, навіть при тривалому використанні, не
загрожують здоров'ю людини.
В українському законодавстві сфера використання харчових
добавок регулюється відповідно до закону “Про безпечність та
якість харчових продуктів”, а контроль над виробництвом та
застосуванням харчових добавок покладено на Державну
санітарно-епідеміологічну службу України та Міністерство
охорони здоров'я. Перелік харчових добавок, дозволених для
використання на території України, наведено у постанові
Кабінету міністрів України №12 від 4 січня 1999 р. "Про
затвердження переліку харчових добавок, дозволених для
використання у харчових продуктах".
Харчові добавки використовуються людиною багато століть
– сіль, спеції – перець, гвоздика, мускатний горіх, кориця, мед.
Однак широке використання харчових добавок почалося в кінці
XIX ст., воно пов'язане із зростанням населення, концентрацією
його в містах, необхідністю вдосконалення традиційних
харчових технологій, досягненнями хімії, створенням продуктів
спеціального призначення. Виробництво більшості сучасної їжі
без харчових добавок неможливе. Приміром, харчова добавка
бензоат натрію (Е 211), яка при надмірному споживанні може
призвести до порушень у системі травлення, широко
використовується при виробництві газованих напоїв, соусів,
кетчупів і кондитерських виробів. Цілковита відмова від
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використання харчових добавок також призвела б до зникнення
з полиць магазинів таких популярних продуктів, як ікра рибна,
оскільки її виробництво неможливе без використання суміші
консервантів (зазвичай, використовується комбінація бензоату
натрію (Е 211) та сорбату калію (Е 202)), а також більшості вин,
оскільки при виробництві вина традиційно використовують
харчову добавку діоксид сірки (Е 220), яка запобігає псуванню
продукту [ 1, с.12].
Окремо варто відзначити також негативний вплив на здоров'я
і дорослих, і дітей суміші деяких харчових добавок, які окремо
одна від одної зазвичай не несуть загрози споживачеві.
Наприклад, поєднання в одному продукті бензоату натрію (Е
211) та антиоксиданту аскорбінової кислоти (Е 300), відомого
ще як «вітамін С», призводить до хімічної реакції, внаслідок
якої у продукті синтезується бензол, небезпечний токсичний
канцероген.
Потрібно додати, що деякі харчові добавки можуть бути
небезпечними як у разі їх передозування, так і у випадку
неправильної температурної обробки. Небезпечним при
нагріванні також може бути нітрит натрію (Е 250), що міститься
у варених ковбасах. І ця проблема є актуальною з огляду на
звичку багатьох людей варити сосиски та смажити лікарську
ковбасу. Нітрит натрію дуже шкідлива речовина. Доза у 2 г
здатна вбити людину. Використовується як консервант та
фіксатор кольору, але на етикетках майже завжди пишуть лише
"фіксатор кольору" [ 2, с.24].
Аналізуючи сучасний стан у сфері використання харчових
добавок, можна зробити висновок, що цілковито убезпечити
себе від шкідливого впливу небезпечних продуктів неможливо.
Але споживачеві цілком під силу зменшити ризики, пов'язані із
вживанням шкідливих добавок.
Список літератури:
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Павло Московчук
Науковий керівник – викл. Ківерник О.В.
Стан вегетативної нервової системи (ВНС) молодих
гандболістів при тренувальному процесі в різних періодах:
підготовчому, змагальному, перехідному
Багаторічний досвід засвідчує, що вегетативна
дисфункція має місце у спортсменів різної спеціалізації і
обумовлена як правило порушенням основних принципів
тренувального процесу. При цьому має місце: нервове
збудження, або етапів порушення сну, сонливість, головний
біль, біль в м’язах та інші симптоми. Ці симптоми можуть
бутиобумовлені станом підвищення або зниження збудливості
симпатичної або парасимпатичної вегетативної нервової
системи.
Однак в джерелах літератури, нами не виявлено, чіткого
переліку дослідження стану ВНС на різних періодах
тренувального процесу зокрема у юних спортcменів з гандболу.
Таким чином, мета нашого дослідження полягає в
раціональному виборі та диференційованому призначення
методів (тестів) визначення функціонального стану ВНС при
підготовці юних спортсменів з гандболу з метою попередження
перетренування.
Для найбільш ефективного оздоровчого використання засобів
фізичної культури і спорту необхідне спеціальне обстеження організму
тих, хто починає займатися, і тих, хто вже займається фізичними
вправами. Метою цього обстеження є індивідуалізація рекомендацій
щодо конкретних засобів і методів оздоровлення. Важливо мати на
увазі, що саме досягнення оздоровчого ефекту, його посилення і
збереження на тривалий час є найголовнішим у діяльності як лікаря,
так і тренера. На жаль, не всі тренери усвідомлюють, що саме здоров'я
спортсмена є основою його довготривалих спортивних успіхів. Ніякі
методи тренування, які можуть піднести спортивні досягнення, не
зміцнюючи разом з тим здоров'я, не здатні забезпечити на довгий час
прогрес рухових можливостей спортсмена. Лише на основі поліпшення
здоров'я можна без шкоди для здоров'я витримати зростаючі під час
напружених тренувань та змагань фізичні навантаження. Ось чому так
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важливо знати про зміни морфофункціонального стану організму
фізкультурників і спортсменів у процесі тренування. Ці зміни виявляє
комплексне обстеження, що складається з таких розділів: анамнез
(загальний та спортивний), загальний лікарський огляд і фізичне
обстеження, дослідження й оцінка фізичного розвитку (соматоскопія та
антропометрія), аналіз крові та сечі, функціональні дослідження. Крім
цих обов'язкових розділів обстеження у разі необхідності (наприклад, за
наявності симптому, що вказує на можливу неповноцінність якоїсь із
систем організму) проводять додаткові обстеження: рентгеноскопію
або флюорографію, спеціальні лабораторні дослідження.
За своїми завданнями й організацією обстеження поділяють на
первинні, повторні та додаткові. Первинне обстеження проводять
перед початком занять, а в подальшому – на початку кожного
спортивного сезону. Завдання цього обстеження – це поглиблена
оцінка функціонального стану організму, здоров'я людини. Саме під час
первинного обстеження лікар мусить виявити всі недоліки в стані
здоров'я та резервні можливості організму, що необхідно для
вирішення питання щодо конкретних методів занять. Повторні
обстеження проводять періодично (2-5 разів на рік) залежно від стану
здоров'я іспортивної кваліфікації, їх мета – внести корективи у
тренувальний процес у зв'язку з конкретними педагогічними
завданнями. Додаткове лікарське обстеження проводять у зв'язку з
обставинами, які виникли у стані здоров'я або спортивної
працездатності. Зміст і застосовані при цьому методи визначаються
конкретними завданнями, які постають перед лікарем.
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Руслан Никифорук
Науковий керівник – викл. Циба Ю.Г.
Застосування психологічних засобів відновлення
працездатності на різних етапах підготовки пауерліфтерів
Основне завдання застосування психологічних засобів
відновлення – найшвидше усунення явищ стомлення і психічної
перенапруги після тренувальних і змагальних навантажень.
Планувати відновлювальні процедури можна на трьох рівнях:
основному, поточному й оперативному.
Заходи відновлення основного рівня зазвичай передбачають
нормалізацію функціонального стану організму спортсменів після
сумарного навантаження окремого мікроциклу. У цьому випадку
їх, як правило, планують на кінець тренувального мікроциклу
перед днем відпочинку чи в день відпочинку. Поряд із
загальноприйнятими засобами відновлення використовуються
психологічні впливи, що сприяють більш швидкій реабілітації. В
основному це методи гетерорегуляції, спрямовані на загальне
відновлення.
Відновлювальні процедури на поточному рівні спрямовані на
забезпечення оптимального функціонального стану організму
спортсмена в процесі чи після навантаження окремого заняття з
метою підготовки до чергової роботи. На цьому рівні
використовуються психологічні впливи в основному аутогенного
характеру. Якщо аутосугестивний вплив застосовується в процесі
тренувального заняття чи під час відпочинку між тренуваннями
(ранковим й вечірнім), то передбачається використання, поряд із
заспокійливою, і мобілізуючої частин АТ. У випадку проведення
АТ після тренування у вечірній час перед сном використовується
лише заспокійлива частина з переходом до природного сну. На
поточному рівні можливе застосування, спрямоване на швидке
відновлення функціонального й психічного стану в перервах між
вправами тренувального заняття чи в перервах між ранковим і
вечірнім тренуваннями. Однак основним засобом на зазначеному
рівні повинна бути аутосугестивна психорегуляція. Основна
спрямованість ауто- і гетеросугестії в даному випадку –
відновлення функціонального стану основних м'язових груп, що
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брали участь у роботі. З цією метою акцент психорегуляції
робиться на релаксацію й розширення кровоносних судин
відповідних м'язів.
Основна задача оперативного відновлення – термінове
забезпечення працездатності в процесі виконання програми
цілого тренувального заняття. Основним психологічним засобом
оперативного відновлення є аутосугестивна психорегуляція.
Систематичне, комплексне та цілеспрямоване використання
психологічних засобів дозволяє прискорити відновлення після
важких тренувань та змагань, усунути психологічні розлади,
депресії, предстресові стани, покращити настрій, емоційний фон
та максимально ефективно виступати на змаганнях.
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Ліліана Олексієнко
Науковий керівник – викл. Гуліна Л.В.
Фізичне виховання і аеробіка для студенток у вищих
навчальних закладах
В основу розробленої нами експериментальної програми
«Тілесна культура студенток» були покладені як дослідження
багатьох вчених, так і наші власні. Так, експериментальні
дослідження Т.М. Суєтіной, які проводилися на групах
студентської молоді в рамках вищого навчального закладу,
показали позитивну динаміку в розвитку фізичних якостей в
результаті занять аеробікою. Достовірні поліпшення відбулися
майже у всіх використовуваних тестах. Крім того, автор
обґрунтувала ефективність використання уроків аеробіки в
порівнянні із звичайними уроками фізичної культури у звязку з
їх популярністю в даний час, що є сильним мотиваційним
чинником [3].
Особлива увага в розробленій нами програмі приділялася
музикальному
супроводу.
Володіючи
безпосередньою
емоційною дією, музика сприяє підвищенню ефективності у
будь-якому виді діяльності. Стимулює рухи, підвищує
емоційність занять, допомагає легше переносити фізичне
навантаження, позитивно впливає на психоемоційний стан
людини, засвоєнню навчального матеріалу. Використовуючи
музику ми дотримувались необхідних умов: темп, жанр, музичні
смаки, грамотне використання ритмічного малюнка, рахунки.
При побудові занять з аеробіки ми використовували
загальноприйняті у області фізичної культури і спорту методи
навчання. В той же час існує специфічний підхід в підборі
методів, які допомагають студенткам освоювати дисципліну з
більшою ефективністю.
Ми виділили деякі особливості, які впливають на вибір
методів навчання в аеробіці при побудові підготовчої частини
занять:
 викладач протягом підготовчої частини виконує разом з
студентками всю програму, що пред’являє підвищені вимоги
до його функціонального стану, до техніки рухів, яку він
демонструє особистим прикладом;
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 має місце дефіцит часу;
 використання музичного супроводу в заняттях, яке
«нав’язує» певний темп рухів, скорочує час для
«обдумування» навчального матеріалу.
При проведенні занять з фізичного виховання з елементами
аеробіки важливе значення мали методичні прийоми управління
групою. Це ще одна особливість, яка обумовлювала специфіку
наших занять:
1) оперативний коментар і пояснення – це вказівки викладача
по ходу виконання вправ.
2) Метод жестів. Використання цього методу обумовлене
звучанням музики на заняттях, яка не дозволяє вільно
спілкуватися з учнями.
У методику наших занять з фізичного виховання були
включені ті види аеробіки, які найбільш доступні і надають
достатньо різносторонню дію на організм студенток. А саме,
класична (базова) аеробіка, танцювальна, аеробіка з
використанням елементів східного єдиноборства, силова
аеробіка.
При послідовному застосуванні компонентів (музики,
навантаження, методів і методик) побудови сучасного заняття з
фізичного виховання у вищих педагогічних закладах освіти, а
саме його підготовчої частини, привело до підвищення
загального мотиваційного порогу, а також покращилися
показники фізичних якостей. Все це знайшло відображення у
покращенні ставлення студенток до фізичної культури як
навчальної дисципліни у вузі, так і частини загальної культури
життя.
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Жанна Олійник
Науковий керівник – ст. викладачЗендик О.В.
Туризм у фізичномувихованні студентської молоді
Фізична активність є важливим аспектом життя
студентів, адже саме вона забезпечує баланс в життєвому ритмі
молодих людей, які в умовах сьогодення постійно знаходяться
під впливом розумової і психічної напруги. Проте, традиційні
заняття спортом більше не здатні в повній мірі виконувати дану
функцію, адже зростання кількості обов’язків та тисків на
студентську молодь призводить до різкого зменшення вільного
часу, який міг би бути використаний для підтримання активного
способу життя. Наслідком даної тенденції є стрес, що, у свою
чергу, значно знижує рівень здоров’я і фізичної працездатності
студентів.
Враховуючи вищесказане, очевидною є необхідність
знайдення компромісу, який направив би ситуацію у позитивне
русло, і для багатьох людей ним стала фізична
рекреація.Фізична рекреація – це вид фізичної культури, а саме:
використання фізичних вправ, а також їх видів у спрощених
формах для активного відпочинку людей, отримання
задоволення від цього процесу, розваг, зміни видів діяльності,
тимчасовий відхід від традиційних форм трудової, побутової,
спортивної, військової діяльності [1; 4]. Проявляючисьу туризмі,
вона поєднує у собі відпочинок та фізичні навантаження, даючи
шанс молоді не тільки відкривати для себе нові горизонти, а й
розширювати межі власних фізичних можливостей. Таким
чином туризм, у тому числі міжнародний, став новим напрямом
та інструментом фізичного виховання 21 століття, до
використання якого долучається декілька мільярдів осіб щороку
[2].
Відповідно до українського законодавства, туризм - це
тимчасовий виїзд особи з місця проживання в оздоровчих,
пізнавальних,
професійно-ділових
чи інших цілях без
здійснення
оплачуваної діяльності в місці, куди особа
від'їжджає[3].Туризм є складною, досить різнобічною
діяльністю, що включає в себе елементи гри, навчання та праці.
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Таким багатством змісту і обумовлюється дуже велике виховне
та освітнє значення туризму.
Крім того, почесне місце в туристичній діяльності
займає активне пересування в умовах тієї чи іншої місцевості
пішки, на лижах, човні тощо. Багато подорожей включають в
себе необхідність самостійно організовувати місця ночівлі,
облаштовувати польову кухню, влаштовувати переправи,
розчищати завали, і навіть прибирати сміття.
Важливо зазначити, що в розрізі сучасного процесу
становлення громадянського суспільства відбувається активна
агітація на користь студентського туризму з боку різноманітних
громадських організацій, активістами яких є саме студенти.
Перспективноюйого формою виступає поява освітніх таборів.
Це - організовані подорожі для груп молодих людей, які
вирушають за межі власних населених пунктів не тільки з
метою оздоровлення, але і для встановлення контактів, обміну
досвідом та здобуття нових диференційованих знань та навичок
з різних галузей.
Узагальнюючи вищезазначене, можна сказати, що
фізичне виховання студентської молоді в сучасних умовах
включає в себе не тільки встановлення балансу між розумовою
та фізичною працею, але й всебічний особистісний розвиток.
Він досягається за допомогою переходу від традиційних
цілеспрямованих занять спортом до активного здорового
способу життя, значною частиною якого є туризм. Реалії
сьогодення показують, що саме туризм поєднав у собі необхідні
фізичні навантаження з можливостями духовного розвитку і
самовираження.
1.

2.
3.
4.
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Юлія Остафійчук
Науковий керівник – викл. Кожокар М.В.
Вікові особливості життя і фізичної працездатності людини
На сьогодні серед дорослого населення найбільш
розповсюджені хвороби серцево-судинної, дихальної, нервової
систем, опорно-рухового апарату і шлунково-кишкового тракту.
Згідно з віковою класифікацією у дорослих людей виділяють 4
періоди-зрілий, похилий, старший вік і довгожитель [1,125].
Кожний віковий період характеризується певними змінами в
організмі. Першому періоду зрілого віку притаманні найвище
значення фізичної працездатності та підготовленості,
оптимальна адаптація до не сприятливих факторів зовнішнього
середовища, найменші показники захворюваності. Проте, вже
починаючи з 30 років відбувається зниження ряду показників
фізичної працездатності. Так, ергометричні і метаболічні
показники фізичної працездатності у 30-39 років становлять 8590%, у 40-49 років -75-80%, у 50-59 років – 65-70%, у 60-69
років – 55-60% від рівня 20-29-літніх.
Максимальний прояв сили,як і перші ознаки її зниження,
відмічаються вже у першому періоді зрілого віку, проте її різке
падіння зареєстровано після 50 років. Період максимального
прояву витривалості у чоловіків спостерігається у 18-19 років,у
жінок у 14-16 років. До 25-29 років витривалість стабілізується,
після 30 і до 50 років настає її поступове зниження, після 50
років – різкий спад.
Швидкість знижується в період 22-50 років, спритність,
координація рухів погіршуються у 30-50 років,а гнучкість
знижується у чоловіків після 20 років,у жінок 25 років.
Погіршення витривалості пов’язане з порушеннями функцій
киснево-транспортної системи, падіння швидкості – зі
зниженням м’язової сили, функції енергозабезпечуючих систем.
Зниження фізичної працездатності пов’язане з: обмеженням
рухової активності, функцій окремих систем організму;
порушенням регуляції функцій серцево-судинної і дихальної
системи, обміну речовин; зниженням аеробної і анаеробної
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продуктивності; уповільненням відновлювальних процесів;
порушенням економічності роботи, [2,63].
Погіршенням гнучкості пов’язане зі змінами в опорноруховому апараті, тому результати рухової активності 50-літніх,
які довгий час займалися фізичними вправами, майже не
відрізняється від результатів 30-літніх. Помірна фізична
активність впливає на процеси старіння, уповільнюючи темпи
їхнього розвитку на 10-20 років. Як правило, це характерно для
осіб із високим рівнем фізичного стану. Погіршення фізичного
стану у віці 30-50 років має зворотний функціональний
характер. Під дією фізичних вправ можна в повному обсязі
відновити фізичну працездатність і підготовленість,[3,107].
Стан органів і систем організму характеризує біологічний
вік. Якщо рівень фізичного стану високий, біологічний вік на
10-20 років менший паспортного. І навпаки, в осіб із низьким
рівнем фізичного стану біологічний вік значно перевищує
паспортний.
У серцево-судиній системі відмічається послаблення
скорочувальної функції міокарда, зниження еластичності
кровоносних судин, погіршується постачання кров’ю серця та
інших органів, з’являються ознаки вікової гіпертензії. В опорноруховому апараті зміни стосуються м’язів і зв'язок, які
втрачають свою еластичність.
Отже,встановлено взаємозв’язок між захворюваністю і
рівнем фізичного стану: в осіб із низьким рівнем фізичного
стану відмічається широкий спектр захворювань, у осіб із
високим рівнем фізичного стану захворювання практично
відсутні.
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1. Пшенникова М.Г. Адаптация к физическим нагрузкам
/Пшенникова М.Г.//Физиология адаптационных процессов. –
М.:Наука, 1986. – С. 124-221
2. Психологія розвитку. /Під ред. О.К.Болотовой і О.Н.Молчановой.
М, 2005, - 45-68.
3. Кулагіна І.Ю. Вікова психологія /І.Ю.Кулагіна, В.М.Колющий. –
М., Сфера. 2003, - с. 105-110.

138

Христина Павлова
Науковий керівник – викл. Павлова Н.А.
Педагогічні умови ефективності занять аеробікою
Загальновідомим є той факт, що від здоров’я молоді залежить
здоров’я нації та майбутніх поколінь. Реальна ситуація, що
склалася в нашій країні із здоров’ям студентської молоді
породжує практичну потребу в пошуку ефективних засобів
позааудиторної оздоровчої діяльності.
Незважаючи на значну кількість наукових даних, що свідчать
про позитивний вплив рухової активності на здоров’я людини
(І.Акулик, В. Бальсевич, Ю. Вавілов, Л. Іващенко, О. Пирогова,
Н. Стапко, М. Фомін та ін.), лише незначна частина
студентської молоді у позанавчальний час цілеспрямовано
займається оздоровчою діяльністю.
Мета роботи – визначити і розглянути педагогічні умови, що
сприяють ефективним заняттям аеробікою у позааудиторній
оздоровчій діяльності.
Деякі автори, зокрема Д. Клекстон, А. Лейсі [1, с. 24]?
вважають, що ефективність занять аеробікою залежить від
певних педагогічних умов.
Аналіз і узагальнення наукових досліджень, педагогічне
спостереження на майстер-класах, бесіди з інструкторами з
аеробіки, особистий практичний досвід дозволили виявити
педагогічні умови, які впливають на ефективність занять
аеробікою [2, c.15].
1. Організаційні умови (матеріально-технічне забезпечення,
атмосфера в групі, музичний супровід, хореографія та ін.).
Матеріально-технічне забезпечення передбачає наявність
необхідного інвентарю для занять аеробікою, а саме:
аудіотехніка, музичні записи, динаміки, приладдя для
проведення занять (мати), гумові амортизатори, платформи,
м’ячі, скакалки та ін. При цьому головною вимогою до
оснащення залу є дотримання правил безпеки [3, c. 242].
2. Тренерський фактор (особистісний і професійний аспекти
діяльності тренера).
Особистісний аспект передбачає сформованість таких
якостей, як емоційність, готовність до спілкування,
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комунікативність, привітність, чуйність, вимогливість, якості
лідера (здатність вести за собою).
3. Мотивація (фактори, що сприяють формуванню мотивації
студентської молоді до регулярних занять аеробікою).
Формування мотивації – динамічний та тривалий процес.
Можна виділити наступні методи впливу на мотивацію людини
до регулярних занять оздоровчою діяльністю:
1) розробка відповідних планів занять для різних категорій
осіб, що займаються, визначення цілей занять, навантаження
тощо;
2) забезпечення регулярного зворотного звязку;
3) організація доступних і цікавих тренувальних занять;
4) створення привабливої атмосфери в групі. Важливо, щоб
між членами групи були дружні відносини й відчуття
згуртованості.
4. Принципи побудови й реалізації тренувальних занять
(загальнопедагогічні й специфічні).
Вона включає загальні педагогічні принципи, такі як
наочність, систематичність занять, доступність, поступовість
нарощування навантаження.
5. Методичні умови.
Розмаїтість програм і їх зміст, постійне відновлення логічно
побудованих, науково обґрунтованих програм, які поєднують
можливість розвитку витривалості, сили, гнучкості та інших
фізичних якостей.
Урахування і створення вищезазначених педагогічних умов
дозволить більш ефективно проводити заняття з оздоровчої
аеробіки у поза аудиторній оздоровчій діяльності.
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Віталій Панчук
Науковий керівник – ст. викл. Ніколайчук О. П.
Особливості формування здорового способу життя
дітей молодшого шкільного віку
За останні роки проблема збереження здоров’я дітей
молодшого шкільного віку, їх оздоровлення та профілактика
найбільш розповсюджених «шкільних» хвороб є предметом
фундаментальних наукових досліджень. Проведені у цьому
напрямі дослідження дають змогу констатувати, що основою
ефективного фізичного виховання у школі повинна бути
індивідуалізація процесу навчання, орієнтована на пріоритети
особистості, інтереси і потреби у вільному і самостійному
розвитку [1;3;4].
Дослідження свідчать, що рухова активність школярів у
теперішній час значно нижча належного рівня. Зумовлено це
тим, що навчальне навантаження у сучасній школі досягло
граничного рівня. Це призвело до порушення основних
режимних моментів дня і тижня учнів, що стримує реалізацію
біологічної потреби організму дітей і підлітків у руховій
активності [1, 2].
Процес формування здорового способу в молодших класах
потребує
постійного
вдосконалення,
розробки
нових
інноваційних підходів щодо методики організації занять із
фізичного виховання для зміцнення здоров’я саме дітей
молодшого шкільного віку, що й зумовило актуальність нашого
дослідження.
Рівень фізичної підготовленості визначався у хлопчиків і
дівчаток, які відвідували тільки навчальні заняття з фізичного
виховання згідно з шкільною програмою. Проведений нами
аналіз результатів дослідження фізичної підготовленості
школярів молодшого віку свідчить, що фізичне виховання, яке
проводиться за шкільною програмою, не в повній мірі вирішує
задачі фізичного вдосконалення дітей і підлітків, недостатньо
сприяє їх всебічному і гармонічному розвитку, а також про
необхідність підвищення ефективності фізичного виховання в
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загальноосвітній школі. На наш погляд, однією з причин, а
можливо, основною, неефективної сучасної системи фізичного
виховання школярів є недостатньо науково-обґрунтовані вікові
нормативи фізичної підготовленості дітей і підлітків. Наукова
розробка так званих „нормативів” фізичної підготовленості
повинна будуватися для дітей і підлітків не на основі
календарного, а біологічного віку.
1. Літературні дані та аналіз результатів дослідження
показав, що простежується чітко виражений зв'язок показників
фізичної підготовленості з організацією фізичного виховання.
2. Система сучасного фізичного виховання у шкільних
установах, як про це свідчать результати нашого дослідження,
все ще далека від досконалості і не так ефективна, як того
вимагають інтереси нашої держави.
Список літератури:
1. Амосов Н.М., Бендет Я.А. Физическая активность и сердце /
Н.М. Амосов, Я.А. Бендет – К. : Здоровье, 1989. – 216 с.
2. Антропова М.В. Гигиена детей и подростков /
М.В. Антропова. – М. : Просвещение, 1982. – 335 с.
3. Апанасенко Г.Л. Методика оценки уровня физического
здоровья по прямым показателям / Г.Л. Апанасенко // Социальная
гигиена, организация здравоохранения и история медицины: Респ.
межвед. сб. – К., 1988. – Вып. 19. – С.28 – 31.
4. Литвин-Кіндратюк С.Д., Кіндратюк Б.Д. Народознавство та
організація здорового способу життя школярів / С.Д. ЛитвинКіндратюк, Б.Д. Кіндратюк. – АПН України; Прикарпатський ун-т ім.
В. Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, 1997. – 279 с.
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Олександра Пилипець
Науковий керівник –ст. викладач Петричук П.А.
Художня гімнастика - як мистецтво, грація та краса
Художня гімнастика як вид спорту для жінок
формувався протягом багатьох років . Вагомий розвиток у
формуванні художньої гімнастики як виду спорту ввів відомий
французький фізіолог та педагог Жорж Демені, який довів
доцільність застосування
динамічних вправ, вправ з
предметами та танцювальних кроків на той час з такими
предметами як (булави,киї та вінки), що сприяє набуттю
хорошої гнучкості, спритності , хорошої постави, а також
умінню рухатись правильно та граціозно. Загалом художня
гімнастика - це поєднання музики, балету, пластики, що
вважається досить високим мистецтвом .
Загалом можна виділити два етапи розвитку художньої
гімнастики у два етапи. Перший етап (1947-1963) - художня
гімнастика формується як засіб фізичного виховання для жінок
та дівчат, а також створенням радянської школи художньої
гімнастики. Перші змагання проводились у вигляді оглядівконкурсів (1947 рік у Таллінні, 1948 рік у Тбілісі). У 1950 році
була опублікована спортивна класифікація, яка відіграла досить
велику роль у подальшому розвитку художньої гімнастики.
Програма для майстрів спорту була введена у 1954 році - це
сприяло розвитку художньої гімнастики та зростанню
спортивних та технічних досягнень . Другий етап (1963) У
1963 році створено Технічну комісію з художньої гімнастики
при Жіночому технічному комітеті Міжнародної Федерації
Гімнастики. Саме на цьому етапі розвитку гімнастки починають
активно брати участь у міжнародних змаганнях, таких як :
Чемпіонат світу у 1963 році, Чемпіонат Європи з 1978 року.
Гімнастика завдяки своїм видовищним та красивим постановкам
набирає все більшої популярності по всьому світу. Важливим у
розвитку художньої гімнастики є включення її до програми
Олімпійських ігор у Лос-Анджелесі у 1984 році.
Кожна гімнастка на килимі під час виступу показує ніби
маленький театральний виступ, під час якого перевтілюється в
певний «сценічний образ. Саме у виступі можна, а також бажано
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виразити свої душевні пориви, почуття, емоції, артистизм та
грацію – саме це по праву дає вважати художню гімнастику
мистецтвом.
Основними предметами з якими гімнастка виконує свої
композиції – це скакалка, обруч, м’яч, булави та стрічка, проте
найважливішим компонентом композиції є музичний супровід.
Офіційним складом елементом перемоги вважається :
майстерність, точність та правильність виконання спортивних
елементів у програмі. Не офіційними складовими елементами
перемоги, які частково впливають на позитивне налаштування
спортсменки вважається: правильно підібрана музика,гарний
зовнішній вигляд, володіння емоціями, мімікою, жестами,
вміння передати глибокі чуттєві переживання, а також костюм,
макіяж та зачіска (у правилах це : гулька, для довгого волосся та
хвостик для короткого).
Зазвичай для занять гімнастикою дівчат віддають ще у
зовсім юному віці 3-4 роки, це пов’язано з тим, що кісткові
структури ще не досить зміцнені та знаходяться у стадії
розвитку, саме це дає випрацювати гнучкість та пластичність.
Незважаючи на складність елементів, програм та
важкість тренувань гімнастика вносить досить позитивні речі у
життя дівчини, а саме: пластичність, грацію, плавність руху,
відчуття музикального ритму, любов до спорту, хорошу осанку,
позитивні емоції, бажання
самовдосконалюватись та
саморозвиватись, проте
великим та вагомим плюсом є
вигартований та сильний характер та сила волі.
1.
2.
3.
4.
5.

Список літератури:
М.Л. Журавин, Н.К. Меньшиков; «Гимнастика», 2002 год;
Т. Лисицкая «Художественная Гимнастика » 2007 год;
Ляйсан Утяшева «Несломная» 2011год;
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Сергій Підлубняк
Науковий керівник – ст. викл. Прекурат О.Т.
Педагогічне спілкування та навчально-виховна
діяльність як чинники виховання
дисциплінованості школярів
Сьогодні школа в процесі виховання дисциплінованості учнів
повинна формувати людину, яка усвідомлює і реалізує свої
можливості в умовах вільного вибору, в позиції суб'єкта, що
забезпечує моральну орієнтацію на людину як найвищу
цінність. Тобто проблема виховання дисциплінованості школяра
в нашому дослідженні розглядається з позиції етичного
трактування цієї якості особистості як результат ціннісного
ставлення до людини.
Вибір стратегії виховання дисциплінованості визначається не
лише об’єктивними умовами існування держави і суспільства, а
й можливістю освіти як частини культури випереджати
досягнутий рівень розвитку соціуму.
Таким чином, дослідження виявило, що дисциплінованість як
моральне ставлення до людей в учнів експериментального класу
відповідала
другому
рівню,
який
характеризується
несформованістю етичних відносин, обмеженістю моральної
свідомості, коли дисциплінованість зумовлена лише інтересом
до тих людей, які емоційно привертають до себе, і не
стимулювалася звичним виконанням з мотивом моральним.
Результати дослідження дозволяють зробити висновок про
те, що за допомогою колективної роботи можна здійснювати
позитивний вплив на сферу міжособистісного спілкування
учнів, навчати їх саморегуляції, якою багато школярів сьогодні
не володіють. Колективна форма організації навчання сприяла
становленню внутрішньоколективних гуманістичних взаємин
між учнями, розвивалися вміння спілкування, групової
взаємодії. Кожен учень відчував себе комфортно, бо при даній
організації навчальної діяльності з'являється можливість при
необхідності змінювати статус учня в класі. Положення
«ізольованих» школярів змінюється – при цілеспрямованій
145

педагогічній підтримці вони потрапляють у розряд
«прийнятих».
Варто зауважити, що спільна робота спонукає кожного учня
більш активно шукати причини своїх помилок, а у випадку
утруднення звертатися за допомогою до інших членів групи,
тобто формується й заохочується офіційно дозволене прагнення
до взаємодопомоги учнів, що при традиційній формі навчання
звичайно забороняється, вважається грубим порушенням
дисципліни [1, с. 43]. Отже, вчитель при колективній формі
організації має більше можливостей формувати у своїх
вихованців колективну спрямованість.
Таким чином, колективна форма організації навчання для
багатьох школярів знімає проблему відчуження від процесу
навчання, робить їх активними учасниками у справі добування
знань, включає у відносини співпраці один з одним і з учителем
на уроці, а дотримання дисциплінарних моментів випливає з
організації навчальної праці.
Систематичне цілеспрямоване виховання дисциплінованості
школярів на основі ціннісного ставлення до людини забезпечило
позитивну динаміку ставлення. Особливо це виявилось у
сформованості таких якостей, що входять до структури
дисциплінованості,
як
відповідальність,
самостійність,
ініціатива, непримиренність до аморальних і антигромадських
вчинків. Організовуючи колективне життя, учні почали
висувати високі вимоги не тільки до товаришів, а й до себе. У
більшості школярів була вироблена звичка працювати без
сторонньої допомоги, а бажання будь-яку роботу виконувати
творчо забезпечувало реалізацію індивідуальних можливостей.
У класі формувалася громадська думка, спрямована на
підтримання дисципліни.
Список літератури:
1. Виноградова М.Д., Первин И.Б. Коллективная познавательная
деятельность и воспитание школьников / М.Д. Виноградова,
И.Б. Первин. – М. : Просвещение, 1997. – С. 31–54.
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Василь Погребенник
Науковий керівник – асист. Чебан Л.Г.
Музикотерапія як ефективна складова
для формування здоров'я
Лікувальний вплив музики було відзначено із стародавніх
часів. Єгиптяни за допомогою співу лікували безсоння, греки розлади нервової системи. Стратегія психотерапевтичних і
лікувальних
можливостей
музичного
мистецтва
використовувалась в усіх психолікувальних школах і напрямах.
Перші спроби наукового пояснення цього феномена відносяться
до XVII століття, експериментальні дослідження розпочались у
XIX ст., але лише у ХХ ст. на науковій основі були досліджені
профілактичні, лікувальні й оздоровчі властивості музичного
мистецтва і сформувалась музикотерапія.
Музикотерапія - це процес міжособистісного спілкування, в
якому кваліфікований музикотерапевт застосовує вплив музики
(фізичний, емоційний, інтелектуальний, соціальний, естетичний,
духовний) з метою покращання і збереження здоров’я клієнта.
Встановлено, що при сприйнятті музики відбуваються зміни в
центральній нервовій системі; нормалізується мозковий
кровообіг; поліпшується пам’ять та здатність до навчання;
покращується загальна рухливість і координація організму;
прослуховування негучної мелодійної музики має заспокійливу
дію; енергійна музика з чітким ритмом і помірним рівнем
гучності впливає тонізуюче; мажорна музика швидкого темпу
прискорює пульс, збільшує тонус м’язів.
Музикотерапію активно використовують у медицині,
психології, педагогіці та особливий вплив музики виявлено саме
на етапах формування здоров’я.
Відомо, що на шістнадцятому тижні вагітності дитина
починає чути, а емоції на обличчі плода виявляються на
двадцять четвертому тижні. Музику вважають прекрасним
контактом матері та малюка. Дитина в утробі оточена рідиною,
що поглинає низькочастотні звуки, це приблизно частота
материнського голосу. Діти реагують найкраще на класичну
музику, оскільки вона звучить у цьому діапазоні. Професор М.
Лазарєв довів, що музика позитивно впливає на дитину в період
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внутрішньоутробного розвитку: "Запам’ятайте - дитина стає
особистістю вже у материнському лоні”. Як професійний лікар з
музичною освітою, він розробив програму музичного виховання
плоду під назвою “Сонатал”, що була впроваджена в діяльність
жіночої консультації пологового будинку м. Набережні Човни і
в системі емоційно-рухового комплексу дала разючі результати:
відбувалась гармонійна стимуляція фізіологічного й емоційного
розвитку плоду (поява "рефлексу усмішки” була зафіксована
оптикою); народжені діти мали значно кращі показники
фізичного та інтелектуального здоров’я, раніше починали
утримувати голівку, сідати і вставати, значно раніше вимовляти
перші фрази.
За результатами досліджень багатьох науковців, тільки
класична музика, особливо у живому виконанні, позитивно
впливає на фізичний та психічний стан людини, здоров’я
хворих, допомагає позбутися депресивних станів, стресу,
тривог, переживань і страждань, які негативно впливають на
процес одужання. В основі класичної музики лежить віковий
художній досвід, мудрість різних історичних епох. До музичної
класики відносять не лише твори великих композиторів а й
кращі зразки народної музичної творчості. У скарбниці світової
музичної культури імена таких геніальних композиторів як
Й.С. Бах, Л. Бетховен, В.А. Моцарт, Ф. Шуберт, Дж. Россіні,
Дж. Верді, Ф. Шопен, Г. Берліз, Ж. Біде, Е. Гріг; Глінка та М.
Лисенко і кращі зразки творів композиторів XX ст. ( К. Дебюссі,
М. Равель, Я. Сибеліус, Р. Штраус, Б. Барток, І. Стравінський, С.
Прокоф’єв, Д. Шостакович, М. Скорик, М. Колеса, Л.
Людкевич, Л. Реввуцький, О. Білаш).
Музика полегшує фізичну та інтелектуальну діяльність,
корисна при вирішенні
конфліктних ситуацій. Отже,
гармонійна музика – найкращий психотерапевт.
Список літератури:
1. Педагогічна майстерність: Підручник /І.А.Зязюна, Л.В.Крамущенко,
І.Ф.Кривонос та ін.; За ред. І.А.Зязюна. – 2-ге вид. – К.: Вища шк.,
2004. – 422 с.
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Іванна Половка
Науковий керівник – ст. викл. Данелюк А.К.
Рекреаційний туризм
Рекреаційний туризм – це пересування людей у вільний час із
метою відпочинку, необхідного для відновлення фізичних і
духовних сил. Завдання оздоровчого туризму - застосувати
технологію оздоровлення в контексті пасивного або активного
відпочинку. Для багатьох країн світу цей вид туризму є
найбільш поширеним і масовим, і для його розвитку необхідні
рекреаційні ресурси. Рекреаційні ресурси складають важливу
частину природного потенціалу регіону. Крім цього, їх роль у
формуванні і розвитку сучасного туризму постійно
підвищується, особливо з еколого-географічної точки зору.
Оцінка рекреаційних ресурсів проводиться на основі
по факторної оцінки кожної зі складових : рельєфу, водних
об’єктів
і
грунтово-рослинного
покриву,
біоклімату,
гідромінеральних і унікальних природних, лікувальних ресурсів,
історико-культурного потенціалу тощо, що розглядається з
точки зору використання конкретним видом туризму.
Рекреаційний туризм поділяють на лікувальний і
відпочинково-оздоровчий. Ці підвиди різні, але доповнюють
один одного. Так, відпочинково-оздоровчі потреби можна
задовольняти на рекреаційних об’єктах загальної спеціалізації, а
лікувальні – на спеціалізованих курортних закладах. Під час
задоволення відпочинково-оздоровчих потреб застосовують
лікувальні процедури і, навпаки, в лікувальному туризмі –
елементи активного відпочинку. Однак центральне місце в
рекреаційному туризмі посідає лікувальний (курортнолікувальний або лікувально-оздоровчий) туризм, який вважають
традиційним видом, що розвивається в районах зі сприятливим
кліматом і з наявністю лікувальних ресурсів або в місцях, де
розроблені технології лікування тих чи інших захворювань.
Значення лікувального туризму в сучасних умовах зростає.
Оскільки на стан здоров’я людей негативно впливають
прискорені темпи життя, які супроводжуються стресовими
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ситуаціями, насиченістю інформаційних потоків, несприятливою екологічною ситуацією.
Лікувально-оздоровчий туризм дозволяє усунути нервовоемоційне
перевантаження,
гіпокінезії,
надлишкове
нераціональне харчування і т. ін. Фізичне навантаження
помірного обсягу, зміна обстановки і позитивний емоційний
фон забезпечують перемикання нервово-емоційної сфери на
нові об’єкти. Тісний контакт із природою облагороджує людину
духовно. Оздоровленню і повноцінному відпочинку туристів
сприяє якісний туристичний сервіс, а також регулярний (на
відміну від міської суєти) режим харчування, навантаження та
відпочинку та здорова дієта. Для рекреаційного туризму
властивий цілий комплекс оздоровлюючих факторів, що
впливають благотворно як на фізичний статус людини, так і на
його нервово-емоційну сферу. Їх комплексна дія, де помірні
м’язеві зусилля поєднуються з нервовою «розрядкою»,
позитивними емоціями, сприяє оздоровчій ефективності
рекреаційного туризму.
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Людмила Поночевна
Науковий керівник – викл. Гауряк О.Д.
Визначення рівня ФС, оптимального пульсового
режиму навантаження та частоти фізкультурно-оздоровчих
занять залежно від РФС
Серед факторів, які впливають на здоров'я людини, 50%
становлять фактори, що характеризують здоровий спосіб життя і
як компонент - раціональну рухову активність людини. Однак
неадекватні за обсягом та інтенсивністю вправи нерідко
призводять до негативних наслідків, а в деяких випадках і до
незворотних змін [2; 3]. Оптимальний ефект від занять фізичними вправами досягається в тому випадку, якщо їх направленість, інтенсивність та обсяг фізичних навантажень, кратність
занять у тиждень підбираються індивідуально, з урахуванням
фізичного стану тих, хто займається [2, с.7]. Рівень ФС є
основою для визначення раціональних параметрів оздоровчих
занять – спрямованості, інтенсивності, обсягу [4, с. 156].
Мета нашого дослідження: визначити РФС жінок різного
віку, які займаються в групах оздоровчої аеробіки, та визначення оптимального пульсового режиму навантаження залежно
від РФС.
У дослідженні взяли участь 24 жінки віком від 15 до 39
років, які займаються оздоровчою аеробікою більше одного
року. Для визначення РФС жінок ми використовували експресметоди:
1) експрес-метод Пирогава Е.А., Страпко Н.П. [1], в основі
якого лежать параметри: характер трудової діяльності, вік у
роках, рухова активність, вага тіла, ЧСС у стані спокою,
артеріальний тиск (АТ), скарги на здоров’я. Даний метод
дозволяє визначити РФС за сумою набраних балів.
2) Прогнозування РФС за індексом рівня фізичного стану
(ІРФС), який обчислювався на основі показників ЧСС,
середнього артеріального тиску, росту, маси тіла та віку.
3) Середній тренувальний режим, який розраховувався за
формулою: ЧСС трен. = (195 + 5N) - (А +t), де: N − порядковий
номер РФС;
A – вік (кількість років); t − тривалість
навантаження у хв.
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Нами встановлено, що: 1) 66,6% респондентів мають РФС
вище середнього, це треновані особи, у них відсутній ризик
розвитку серцево-судинних захворювань, рівень функціональних резервів та фізичної працездатності відповідає нормальним
величинам, адаптація до фізичних навантажень задовільна,
показники захворюваності низькі, стан здоров’я стабільний; 2)
29,2% респондентів мають середній РФС, що відповідають
середньовіковим значенням, функціональні показники відповідають нормативним. Фізична працездатність та підготовленість
нижче норми на 10–30%. Ризик розвитку серцево-судинних
захворювань мінімальний; 3) 4,1 % респондентів мають нижче
середнього рівень фізичного стану, що характеризується сукупністю яскраво-виражених факторів ризику розвитку серцевосудинних захворювань, артеріальний тиск сягає верхньої
граничної норми або перевищує її, фізична працездатність та
рухові якості нижче норми; 4) статистичні данні визначення
індексу рівня фізичного стану та рівня фізичного стану за
опитуванням (за кількістю набраних балів) у всіх респондентів
збігалися; 5) середній тренувальний ЧСС для даної групи осіб
повинен бути в межах 110-119 уд/хв.; 6) рекомендована
кількість фізкультурно-оздоровчих занять складає три рази на
тиждень, тривалістю 55-60 хв., це є оптимальна тривалість та
частота занять для підтримки фізичного здоров'я. Збільшення
кількості занять до п’яти разів на тиждень не дає значного
приросту РФС та рівня здоров'я. Зменшення кількості занять до
двох разів може використовуватися лише для підтримки
досягнутого РФС та рівня здоров'я, але не для його підвищення.
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1. Пирогова Е.А. Совершенствование физического состояния
человека. – К.: Здоров'я, 1989. – С. 52.
2. Программирование занятий оздоровительным фитнесом / Л.Я.
Иващенко, А.Л. Благий, Ю.А. Усачов. – К.: Наук. Світ, 2008. – 198с.
3. Круцевич Т.Ю. Теорія і методика фізичного виховання. Том 2.
Методика фізичного виховання різних груп населення / Т.Ю.
Круцевич. – К.:Олім. л-ра, 2008. - 367 с.
4. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення / Т.Ю.
Круцевич, Г.В. Безверхня. – К.:Олімп. л-ра, 2010. – 248 с.

152

Тарас Поп’юк
Науковий керівник – доц. Євстратов П.І.
Особливості впливу ігрового методу на
формування у хлопчиків 8-10 років знань про техніку
виконання прийомів гри у футбол
Мета етапу початкового розучування вправи передбачає
формування у дітей рухового вміння, тобто діти повинні
технічно правильно виконувати фізичну вправу під контролем
свідомості. Спочатку дитина повинна усвідомити техніку
виконання рухової дії, а вже потім її виконувати. Тому ступінь
оволодіння способом виконання технічного прийому залежить
від повноти знань про особливості його виконання.
Опитування проводилося в учнів контрольної і
експериментальної груп одночасно в однакові терміни.
Спочатку оцінювалася відповідь на кожне запитання, а потім за
більшістю оцінок виводилася підсумкова оцінка. Отже,
проведення бесід у кінці четвертої чверті дозволило визначити
середні оцінки рівня фізкультурних знань дітей молодшого
шкільного віку. Успішність учнів контрольної групи виглядає
наступним чином: перший клас – 3,6% дітей – "добре", 57,1%
дітей – "задовільно" і 39,3% дітей – "незадовільно"; другий клас
– 6,7% дітей – "добре", 66,7% дітей – "задовільно" і 26,6% дітей
– "незадовільно"; третій клас – 21,7% дітей – "добре", 55,2%
дітей – "задовільно" і 24,1% дітей – "незадовільно"; а
експериментальної групи – наступним чином: перший клас
14,3% дітей – "відмінно", 60,7% дітей – "добре" і 25,0% дітей –
"задовільно"; другий клас – 24,1% дітей – "відмінно", 58,6%
дітей – "добре" і 17,3% дітей – "задовільно"; третій клас –
25,0% дітей – "відмінно", 64,3% дітей – "добре" і 10,7% дітей –
"задовільно".
Проведення бесід показало, "що учні експериментальної
групи порівняно з їх однолітками контрольної групи володіють
значно якіснішим рівнем знань про техніку прийомів гри. Аналіз
відповідей першокласників показав, що жоден учень
контрольної групи, на відміну від 4 учнів експериментальної
групи, не зміг дати повну і правильну відповідо на поставлені
запитання, відповіді 17 учнів експериментальної групи і 1 учень
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контрольної групи на окремі запитання були по суті правильні,
але не повні, відповіді 7 учнів експериментальної групи і 16
учнів контрольної трупи на окремі запитання були викладені
неповно і з суттєвими помилками, а 11 учнів контрольної групи
у своїх відповідях не розкрили суті питання або не зробили
спроби відповісти на них.
Аналіз відповідей другокласників показав, що жоден учень
контрольної групи, на відміну від 7 учнів експериментальної
групи, не зміг дати повну і правильну відповідь на поставлені
запитання, відповіді 17 учнів експериментальної групи і 2 учнів
контрольної групи на окремі запитання були по суті, але не
повні.
Таким чином, результати опитування показали, що під час
експерименту відмінні знання про виконання технічних
прийомів гри показали лише учні експериментальної групи,
хоча кількість таких школярів мала (4 учні в 1-му класі і по 7
учнів у 2-му і 3-му класах). Отже, застосування методичних
рекомендацій на уроках фізичної культури дітей молодшого
шкільного віку експериментальної групи дозволило створити
відмінні знання про виконання технічних прийомів гри у 18
учнів (21,2%), добрі – у 52 учнів (61,2%) і задовільні – у 15
учнів (17,6%). У той же час, серед дітей молодшого шкільного
віку контрольної групи відмінні знання про виконання
технічних прийомів гри не були створені в жодного учня, добрі
знання про виконання технічних прийомів гри створені у 9
учнів (10,3%), задовільні – у 52 учнів (59,8%) і 26 учнів (29,9%)
показали незадовільні знання про виконання технічних
прийомів гри.
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Марина Поспєлова
Науковий керівник – викл. Михайлович М.М.
Роль фізичної культури у формуванні загальної
культури здоров’я
Культура здоров’я як система наукових знань, вмінь, навичок
та практичної діяльності, що спрямована на збереження та
зміцнення власного здоров’я та здоров’я оточуючих, має велике
значення у фізичному та моральному вихованні молоді, у
формуванні загальної культури гармонічно розвинутої
особистості. Одним із основних завдань у сучасних умовах є не
тільки розвиток високопрофесійних якостей, але і достатній
рівень здоров’я, що дозволить у повному обсязі реалізувати
інтелектуальний і фізичний потенціал. Тому підвищення якості
навчання в системі фізичного виховання повинно бути
спрямовано як на оптимізацію рухової діяльності, так і на
отримання необхідних у житті знань про основні фактори, що
впливають на стан здоров’я [1, с. 21].
Удосконалення фізичних якостей (сили, швидкості,
витривалості та ін.), що є головним змістом знань фізичної
культури, відкриває широкі можливості для формування
культури здоров’я. Це перш за все передбачає інформованість
молоді про фактори, що впливають на здоров’я, засоби його
збереження та зміцнення, формування мотивацій на здоровий
спосіб життя.
Зниження рухової активності (гіпокінезія) в сучасних умовах
життя та зниження м’язових зусиль (гіподинамія) призводять до
глибокого конфлікту між біологічною природою людини та
характером її життєдіяльності. У результаті виникають виражені
зміни в організмі, що виявляються у вигляді різних
захворювань. При цьому знижуються фізіологічні резерви
організму, порушується діяльність серцево-судинної та
дихальної систем, шлунково-кишкового тракту, страждає обмін
речовин, послаблюється імунна система. Єдиним ефективним
засобом попередження цих явищ є достатній обсяг фізичних
навантажень [3, с. 15].
Встановлено, що в результаті регулярного виконання
фізичних навантажень у межах оптимальної зони значно
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підвищується енергетичний потенціал та функціональні резерви
організму. У тих, хто регулярно займається фізичною
культурою, підвищується координація діяльності нервових
центрів, відзначається поліпшення розумової діяльності.
Систематичні вправи сприяють гармонії фізичного та
психічного стану і можуть слугувати фактором «психічного
захисту» [4, с. 13].
Під час регулярних занять фізичною культурою
удосконалюється опорно-руховий апарат, збільшується маса
скелетних м’язів. Позитивні зрушення реєструються також у
системах кровообігу та дихання. У результаті постійного
виконання м’язових вправ підвищується адаптація не тільки до
фізичних навантажень, але й взагалі поліпшується стійкість
організму до руйнівних факторів, стресових агентів. У цьому
виявляється позитивний перехресний ефект регулярної фізичної
активності, зумовлений збільшенням фізіологічних резервів,
підвищенням функціональних можливостей організму [2, с. 17].
Отримання знань про здоровий спосіб життя, ознайомлення з
показниками фізичного здоров’я та прийомами оцінки його
рівня, із засобами та методами підвищення фізіологічних
резервів та захисних сил організму є основними завданнями.
Система корисних знань, а також практичних навичок та
вмінь щодо збереження та зміцнення здоров’я, різновид вправ,
складають основу культури здоров’я, що включає весь комплекс
дій, які спрямовані на формування здорового способу життя.
Усвідомлення фізичного здоров’я як основної цінності
суспільства слугує дійовим мотивом у формуванні здорового
способу життя як стилю та норми.
Список літератури:
6. Бойченко Т. Основи здоровя. Експериментальний підручник для
/Тетяна Бойченко, Наталія Колотій. – К.: Державний інститут проблем
сімї та молоді, Український ін.-т соціальних досліджень, 2004.
7. Статкин М.И. Психо-педагогические основы физического
воспитания. – М.: Просвещение, 1987. – 223 с.
8. Формування здорового способу життя молоді: проблеми і
перспективи /О.Яременко, О. Балакірєва, О. Вакуленко та ін../ - К.:
УІСД, 2000. – 207 с.
9. Эдвард Т. Хоули. Фитнес и здоровье /Т.Эдвард Хоули, Б.Дон
Френкс. - К.: Олімп. літ-ра, 2000. – 366 с.
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Віталій Пріпа
Науковий керівник – доц. Цигикало О.В.
Ефективність мультимедійних засобів у викладанні анатомії
Серед усіх відомих форм проведення навчального процесу
читання лекцій – найменш ефективний з погляду засвоєння
студентами нової інформації. "Інформаційна цінність" лекції
складає не більше 5% від усього матеріалу, який може засвоїти
студент [1-3]. Цей відомий факт вимагає від викладачів вищої
школи удосконалювати свою лекторську майстерність, зокрема
застосовувати сучасні комп’ютерні інформаційні технології в
галузі освіти. З метою з’ясування ефективності та розробки
оптимального комплексу мультимедійних засобів для
забезпечення різних форм навчального процесу застосовані
методи дослідження, які включали критичний аналіз літератури,
вивчення думки експертів щодо важливості елементів мультимедійних засобів
викладання,
анкетування студентів,
педагогічний експеримент, в якому взяли участь 64 студенти та
статистичний аналіз.
Визначені вимоги до мультимедійного супроводу лекції:
демонстрація однієї деталі у різних ракурсах і при різному збільшенні, що допомагає конкретизації необхідного змісту;
демонстрація коротких відеороликів, які відображають основні
моменти операцій; єдиний дизайн ілюстративного матеріалу
(рисунків, схем, діаграм тощо); виділення необхідної частини
малюнка за допомогою анімацій, рухливих стрілок, дужок,
поява яких керується викладачем у необхідний момент лекції.
Це дозволяє привернути увагу студентів до наочного матеріалу
тоді, коли про нього йде мова; можливість подання текстового і
числового матеріалу, який важко сприймається і конспектується
під диктовку, з екрану під час пояснення викладача; можливість
використання узагальнюючих та класифікаційних схем, які
можуть бути опорними для студентів при повторенні матеріалу,
підготовці до контрольних робіт та іспитів; впровадження
інтерактивних елементів у викладання лекційного матеріалу
(зміна поведінки лектора та студентів під час лекції, яка б
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сприяла співбесіді; використання 3d-моделей та 3d-реконструкцій); можливість удосконалення наочного матеріалу.
Ми сформулювали загальні принципи побудови
мультимедійних презентацій до лекційних курсів:
1) науковість (використання нових, науково
обґрунтованих даних);
2) наочність (візуалізація лекційного матеріалу);
3) інтерактивність (використання 3d-моделей та 3dреконструкцій);
4) принцип єдиної схеми (однаковий дизайн та стиль
презентацій);
5) послідовність і системність (дотримання причиннонаслідкових зв’язків під час викладання лекційного матеріалу);
6) термінологічність (виділення термінів);
7) конкретизація (виділення актуальної частини рисунка);
8) узагальнення та систематизація (схеми);
9) лаконічність (мінімум різноманітних шрифтів, фонів,
кольорів, які відволікають від основного матеріалу);
10) мобільність (можливість удосконалення, введення
нових елементів і заміна старих);
11) доступність лекції для студентів у мережі Інтернет у
вигляді PDF-файлу з інтерактивними елементами (3d-анімація,
контекстні посилання, гіперпосилання тощо).
1.

2.

3.

Список літератури:
Гнатюк Д. ІТ-технології – перепустка до майбутнього:
Інформаційні технології в школі / Д. Гнатюк // Директор школи. –
2003. – №47. – С.15-16.
Жáра Г. І. Теоретичні основи формування та розвитку понять
міжпредметного характеру / Г. І. Жáра // Науковий часопис НПУ
імені М.П. Драгоманова. Серія 17. Теорія і практика навчання та
виховання. – Вип. 15 : збірник наукових праць. – К. : Вид-во НПУ
імені М. П. Драгоманова, 2010. – 190 с. – С. 56-66.
Коваленко А. Б. Особливості застосування методів активного
навчання у вузі / А. Б. Коваленко // Науковий часопис НПУ імені
М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки : [зб. наук.
праць]. – Вип. 17 (41). – К. : вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,
2007. – Ч. І. – 375 с. – С. 310-315.
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Юлія Прокопюк
Науковий керівник – асист. Киселиця О. М.
Формування фахової компетентності у студентів галузі
знань «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»
Реалізація концепції навчання і виховання школярів
загальноосвітніх закладів зумовлює нові вимоги до підготовки
вчителів, відповідно до яких випускники педагогічних закладів
повинні оволодіти сучасними теоретичними знаннями, набути
ґрунтовних практичних навичок та високої професійної
майстерності. Важливою складовою загальної педагогічної
культури і професійної майстерності вчителя є культура
педагогічного спілкування. Від неї залежить ефективність
навчально-виховного процесу, адже саме від мистецтва володіння
усним словом, здатності налагоджувати у спілкуванні з учнями
теплі, відверті, доброзичливі стосунки залежить реалізація його
виховного потенціалу, чутливість вихованців до його впливів,
зрештою – його самореалізація як вихователя та особистості.
Поняття педагогічного спілкування виникло на стику
соціальної та педагогічної психології наприкінці 60-х рр. ХХ
століття. Особливої уваги культурі педагогічного спілкування
надавав В. О. Сухомлинський, який вважав її визначальним
фактором ефективності діяльності вчителя. Наприкінці 70-х рр. ХХ
століття з’явилися педагогічні дослідження різних аспектів
спілкування вчителя з учнями. Проблема формування культури
педагогічного спілкування досліджувалася багатьма вчениминауковцями (Н. Волкова, І. Комарова, М. Комісарик, Л. Сущенко та
ін.).
Ми ж поставили за мету з’ясувати проблеми формування
фахової компетентності у студентів галузі знань «Фізичне
виховання, спорт і здоров’я людини» при вивченні дисципліни
«Етика спілкування у педагогічному процесі». Актуальність та
необхідність вивчення вищеназваного курсу є очевидною і
зумовлена тим, що професійне мовлення вчителя – основний засіб
навчання і виховання, а вміння спілкуватися, володіти змістом
професійної освіти і мати розвинені здібності до професійної
комунікації необхідне усім вчителям, у тому числі і вчителям
фізичної культури.
Культуру спілкування людина не отримує в спадок – її треба
навчитися. Навчитися майбутньому вчителю фізичної культури
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усвідомлено використовувати знання про позитивний досвід
професійної
діяльності;
вільно
оперувати
науковими
психологічними й педагогічними термінами та поняттями у
спілкуванні з колегами, підлеглими та учнями і застосовувати
психологічні знання в теорії та практиці спортивної діяльності;
використовувати на практиці дидактичні принципи та методи
навчання; проводити заняття, враховуючи вік і контингент учнів,
особливості навчальних закладів – високий рівень. Середній рівень
– часткове вміння з циклів психолого-педагогічних і спеціальнопрактичних дисциплін, спілкування з 3-4 особами. Низький рівень
– брак умінь з циклів психолого-педагогічних і спеціальнопрактичних дисциплін, окремі аспекти використання на практиці
засвоєних знань про позитивний досвід професійної діяльності,
відсутність потреби в спілкуванні.
Отже, можемо підсумувати, що завдання курсу «Етика
спілкування у педагогічному процесі» – допомогти майбутньому
педагогові через пізнання особливостей обраної професії визначити
роль спілкування у професійній діяльності вчителя, вимоги до
спілкування і рівень особистої готовності відповідати цим вимогам,
забезпечити оволодіння теоретичними знаннями та сформувати
педагогічні уміння й навички, які знадобляться у подальшій
професійній діяльності. Зокрема, ознайомити студентів з
основними теоретичними поняттями курсу; познайомити із
системою оволодіння прийомами комунікативності у навчанні і
вихованні; формувати уміння керувати емоційними контактами з
учнями; сприяти оволодінню студентами уміннями творчо
вибудовувати систему педагогічно доцільних взаємовідносин;
виробляти навички конструктивно вирішувати протиріччя і
конфлікти; формувати практичні навички аналізувати мовлення,
використовувати різноманітні прийоми і моделі його підготовки з
урахуванням норм сучасної літературної мови.
Список літератури:
1. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація : навч.
посіб. / Н. П. Волкова. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 256 с.
2. Комісарик М. І. Основи психології спорту : навч.-метод. посіб. /
Комісарик М. І., Леко Б. А., Чуйко Г. В. – Чернівці: Рута, 2004. – 400 с.
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Ранецька Аліна
Науковий керівник – викл. Смеречинська С.Г.
Роль закладів освіти у формуванні здорового
способу життя
Фізичну культуру і спорт слід розглядати як частину
загальної культури, спрямовану на зміцнення і підвищення рівня
здоров'я, всебічний розвиток фізичних здібностей людини і
використання їх у суспільній практиці і повсякденному житті.
Це специфічна реакція на потреби в руховій діяльності, як
спосіб їх задоволення. Фізична культура дозволяє за допомогою
своїх специфічних методів розкрити потенційні можливості
людини і виступає як джерело формування різнобічних
інтересів людей. Здоров'я студентів поряд з їх соціальною
зрілістю становлять необхідні умови успішного навчання у
вищих закладах освіти, що зрештою позначається на рівні
професійної придатності. Отже, на сучасному етапі суспільного
розвитку нагальною потребою є не тільки посилення
професійної підготовки спеціалістів різного профілю, але й
підвищення рівня їх фізичної культури [1, c. 57].
Сучасне тлумачення здорового способу життя включає
наступні найважливіші елементи:
1) активна участь у формуванні соціальних відносин, що
сприяють збереженню і розвитку особистості;
2) гігієна з урахуванням вимог оточуючого середовища;
3) свідома участь в організації умов праці, які сприяють
збереженню здоров'я і підвищенню працездатності.
Здоровий спосіб життя неможливо придбати раз і назавжди
на якомусь етапі виховання і розвитку особи. Спосіб життя
може бути здоровим тільки тоді, коли він розвивається,
поновлюється різними новими, корисними для здоров'я
елементами, звичками і тим самим вдосконалюється. Тому
здоровому способу життя треба постійно навчати.
Сучасні методики дозволяють встановити рівень здоров’я
студентів. Один з них розроблений ВНІІЦ профілактичної
медицини Мінохорони здоров’я. Вона заснована на вимірах
резервів здоров’я організму і включає виміри таких показників:
вік, зріст, маса, систологічний тиск, діастологічний тиск, частота
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серцевих скорочень. Залежно від величини індексу здоров’я
виділяють групи студентів з дуже низьким, низьким, середнім,
високим і дуже високим показником здоров’я.
Так з метою формування здорового способу життя, в системі
фізичної культури і спорту були застосовані такі види занять:
свідома та осмислена участь у заняттях з фізичного виховання;
підготовка (тренування) і здача нормативів; розробка і
регулярне виконання індивідуальної фізичної підготовки з
елементами загартовування; участь у спортивних іграх;
плавання з переходом до моржування [3, c. 8].
Формування здорового способу життя засобами фізичного
виховання у вищих навчальних закладах є невід’ємним
елементом у навчально-виховному процесі, спрямованому на
виховання всебічно розвиненої особистості.
Оптимізація фізкультурно-оздоровчої роботи у вищих
навчальних закладах освіти можлива шляхом валеологічної
освіти, яка поєднує вивчення навчального предмета з валеології
та самостійні заняття фізичними вправами. На підставі
проведених досліджень розроблена науково обґрунтована
програма валеологічної освіти студентів у навчальному
предметі "Фізичне виховання" і створено навчальний посібник,
які затверджені Міністерством освіти і науки України.
Програма з валеології для майбутніх фахівців вищих
навчальних закладів спрямована на формування у студентів
знань, вмінь і навичок з питань здорового способу життя,
дбайливого ставлення до свого здоров'я, оволодіння засобами
фізкультурно-оздоровчої діяльності, складена з урахування
принципів послідовності, систематичності, доступності.
Список літератури:
1. Лисицин Ю.П. Влияние образа жизни и факторов риска //
Превентивная кардиология: / Рук-во под ред. Г.И.Косицкого. - М.:
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формирование здорового образа жизни студентов // Теор. и практ.
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Формування здорового способу життя в учнів молодших
класів
В «Енциклопедії освіти» здоров'я визначається як
«динамічний стан організму, який характеризується високим
енергетичним потенціалом, оптимальними адаптаційними
реакціями на зміни довкілля, що забезпечує гармонійний
фізичний, психоемоційний і соціальний розвиток особистості, її
активне довголіття, повноцінне життя, ефективну протидію
захворюванням» [1].
Важливість формування здорового способу життя у
молодших школярів зумовлена розумінням, що лише з раннього
дитинства можна прищепити основні знання, навички і звички з
охорони здоров’я, які згодом перетворяться у важливий
компонент загальної культури людини і вплинуть на
формування здорового способу життя усього суспільства. Саме
у молодшому шкільному віці закладається майбутній потенціал
здоров’я.
Формування в молодших школярів уявлень і понять про
здоровий спосіб життя буде успішним при дотриманні
ряду педагогічних умов:
1) виділення основних понять і уявлень про організм і
здоровий спосіб життя, доступних для засвоєння молодшими
школярами;
2) визначення основних критеріїв сформованості культури
здорового способу життя;
3) освоєння дітьми виділених понять і уявлень при вивченні
навчальних предметів;
4) забезпечення наступності у формуванні уявлень і понять
про здоровий спосіб життя людини в учнів 1-4 класів;
5) закріплення отриманих знань і практичне освоєння форм і
способів здорового способу життя.
Здоров’язберігаючі технології створюють безпечні умови для
перебування, навчання та праці учнів у школі та ті, що
вирішують завдання раціональної організації виховного процесу
(з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей
та гігієнічних вимог), відповідності навчального та фізичного
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навантаження можливостям дитини. Мета здоров’язберігаючих
освітніх технологій – сформувати в учнів необхідні знання,
вміння та навички здорового способу життя, навчити їх
використовувати такі знання в повсякденному житті.
З погляду позитивного впливу на здоров’я учнів найбільш
доцільними є технології, які:
- мають за основу комплексний характер збереження
здоров’я;
- беруть до уваги більшість факторів, що впливають на
здоров’я;
- враховують вікові та індивідуальні особливості учнів;
- постійно покращують санітарно-гігієнічні умови школи,
матеріально-технічну та навчальну базу;
- заохочують учнів до участі у плануванні оздоровчої
діяльності школи та до аналізу виконаної роботи;
- залучають батьків до діяльності щодо збереження та
зміцнення здоров’я дітей [2].
Зважаючи на те, що значне зменшення рухової активності
учнів призводить до погіршення їхнього стану здоров’я,
зменшення адаптаційних можливостей організму, особлива
увага в навчальних закладах має приділятися використанню
різних засобів і форм фізичного виховання учнів.
У режим дня молодшого школяра включаються оздоровчі
заняття: гімнастика до занять, фізкультхвилинки під час уроків,
динамічні перерви та перерви, що мають ігровий, танцювальний
або змагальний характер. Для учнів розробляються
індивідуальні оздоровчі програми та профілактично-оздоровчі
заходи.
Список літератури:
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Історія розвитку спортивної акробатики
Спортивна акробатика – один з популярних і видовищних
видів гімнастики, акробатичні вправи незвичні і видовищні.
Нею займаються в основному діти і молодь, хоча існують і
форми й зміст – доступні різних віковим категоріям населення
[3]. Акробатика з'явилася за багато років до нашої ери і була
відома у Давньому Єгипті, Стародавньому Римі, Древній Греції,
Візантії [1]. Назва «акробат» походить від грецького слова
«акробате», що в перекладі означає «здіймався вгору», «піднімає
вгору». Від цього слова в подальшому утворилося поняття
«акробатика». Спочатку акробатами називали не лише
спортсменів, які займаються цим спортом, але і різних
канатохідців, танцівників, акторів. Згадки про них є в
стародавніх текстах, зображення можна побачити на
стародавніх фресках, барельєфах. До наших днів дійшли історії
про акробатичні ігри з биками на острові Крит в 1500 до н. е., а
у Стародавній Русі скоморохи використовували акробатичні
вправи для своїх виступів: стрибки, перевороти та ін.
У XVI-XVII ст. акробатика починає розвиватися у двох
напрямах: циркова і спортивна. Виділяються відносно
самостійні види циркової акробатики: акробатика на конях,
силова акробатика, вольтижна (плечова) акробатика, «арійські
гри» та стрибкова акробатика (зі снарядами і без них). Ці
основні види культивуються в цирку і до цього дня [1].
Другий напрям у розвитку акробатики – спортивний –
пов'язаний із включенням акробатичних елементів у гімнастику
і з виникненням гуртків любителів акробатики. На професійний
рівень цей вид спорту вийшов лише на початку XX століття.
Акробатика – один з основних засобів фізичної культури,
заняття нею сприяють найбільш успішному вирішенню завдань
фізичного розвитку людини та вдосконалення його рухових
здібностей. Акробатичні вправи дозволяють розвивати й
удосконалювати такі рухові якості, як спритність, швидкість,
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силу, координацію рухів. Вони з успіхом використовуються для
спеціальної підготовки на заняттях різними видами спорту [2].
Популярність акробатики набуває все більш широкого розмаху.
Це пояснюється тим, що встановлена залежність між
акробатичною підготовкою спортсменів і підвищенням
спортивної майстерності у тих видах спорту, які пред'являють
підвищені вимоги до спритності, сміливості і рішучості,
орієнтуванні в просторі, вестибулярної стійкості і навичкам
самостраховки. Спортсмени-акробати відрізняються правильною поставою, рельєфною і гармонійно розвиненою мускулатурою. Дії їх характеризуються високою координованістю,
сміливістю, красою рухів; діапазон складності і різноманітності
акробатичних вправ надзвичайно великий: найпростіші з них
доступні особам різного віку та підготовленості, а для освоєння
складних не вистачає, часом, усього періоду спортивної
діяльності людини. Новизна і різноманітність вправ гарантують
високу зацікавленість тих, хто займається акробатикою; навички, набуті на заняттях акробатикою, відрізняються великою
пластичністю і можуть бути використані в найнесподіваніших
спортивних і життєвих ситуаціях різноманітність видів (стрибкова, парна, групова) дозволяє займатися юнакам і дівчатам з
різними фізичними даними.
Отже, стрімкий розвиток та популяризація сучасної
акробатики, широке використання її засобів у підготовці
висококваліфікованих спортсменів різних спеціалізацій, а також
розвиток нових, екстремальних видів спорту, в яких
використовуються акробатичні вправи, дає підстави для
подальшого дослідження історії виникнення акробатики та
застосування акробатичних вправ в інших видах спорту.
Список літератури:
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Взаємодія вчителя та учня в процесі уроку фізичної
культури в школі
У модернізації системи фізичного виховання школярів
України відповідно законодавчий базі головна роль належить
учителю фізичного виховання. Завдяки йому фізичне виховання
учнів шкіл піднято на вищий щабель (це стосується навчальновиховного процесу та позакласної спортивно-масової роботи),
показати своєю працею його значимість для всебічного розвитку
особистості учнів. Серед педагогічного колективу школи
вчитель є найвідповіднішою особою за стан здоров'я, фізичний
розвиток та рухову підготовленість учнів. Він є генератором
ідей, які спрямовані на піднесення ефективності в розв'язанні
оздоровчих, освітніх та виховних завдань у навчальновиховному процесі та позакласних заняттях фізичними
вправами.
Виховання інтересу учнів до занять фізичною культурою є
найважливішою складовою оптимізації процесу фізичного
виховання в школі. Адже завданням педагога визначено: точно і
доступно пояснити учням значення і зміст занять; у завдання
вкладати особистий інтерес учня і давати йому змогу відчути
результати його діяльності; доводити одночасно до свідомості
дітей необхідність тривало і наполегливо працювати для
досягнення результатів [1, с. 10].
Необхідно зазначити, що діти позитивно ставляться до тієї
людини, спілкування і взаємодія з якою викликала в них
позитивні переживання і принесла радість. За негативних емоцій
учні свідомо чи підсвідоме шукають можливості уникнути
зустрічі з явищами, процесами, людьми, які колись завдали їм
неприємних переживань: не приходять на зустрічі, ухиляються
від виконання обов'язків, пропускають заняття.
Основними видами заохочення є сприяння, допомога, довіра
вчителя, похвала, схвалення, усна подяка, подяка в наказі по
школі, похвальна грамота, почесні доручення, лист-подяка
батькам, фотографії на дошках пошани, публікації в газетах
тощо.
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Заохочення є позитивним, коли воно адекватне, публічне і
своєчасне, та за умови дотримання таких правил: заохочувати
учнів лише за досягнення, які є результатом їхньої власної
праці; за одне досягнення варто заохочувати не більше одного
разу; хвалити треба діяльність і поведінку, а не розум і
здібності; заохочення повинно бути диференційованим;
заохочення застосовується в таких „дозах”, які стимулюють
подальшу активність, або підтримують її на належному рівні;
надлишок заохочень знижує активність учнів; заохочення
повинно бути справедливим та аргументованим.
Водночас успішна навчально-виховна діяльність неможлива
без покарання, але застосовувати його треба дуже обережно.
Формування в дітей інтересу до занять залежить від
атмосфери, яка панує в колективі вчителів. У цьому плані
важливу роль відіграє особистий приклад, передусім учителів
фізичної культури, класних керівників, учителів початкових
класів. Хорошим прикладом для учнів є активні заняття
фізичними вправами вчителів інших предметів та керівників
школи [3, с. 6].
Отже, аналізуючи результати можна зробити наступні
висновки: вчитель фізичного виховання є найвідповіднішою
особою за стан здоров'я, фізичний розвиток та рухову
підготовленість учнів. Визначено, що за характером реакції
учнів на дії вчителя (прохання, порада, вимога і покарання)
розділяються на позитивну, негативну, нейтральну. За умови
негативного ставлення необхідно приймати міри задля
підвищення авторитету вчителя серед учнів, а перш за все,
вивчення стану ситуації.
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Підготовка педагогічних кадрів за напрямом 6.010201
«Фізичне виховання» в сучасних умовах характеризується
рядом суперечностей, а саме: між вимогами інформаційного
суспільства до професійної підготовки майбутніх учителів
фізичної культури та їхньою кваліфікацією відповідно до
освітньо-кваліфікаційного рівня; процесами демократизації й
гуманізації педагогічної науки і практики щодо забезпечення
відповідної фізкультурної освіти та їхнім втіленням у
професійну підготовку майбутніх учителів фізичної культури;
потребами педагогічної науки і практики в урахуванні
зарубіжного досвіду професійної підготовки майбутніх учителів
фізичної культури та недостатнім їх вивченням та
узагальненням у вітчизняній педагогічній науці; масовістю
підготовки майбутніх учителів фізичної культури та
особистісним підходом до їхньої професійної підготовки;
обсягом наукової інформації, отриманої за допомогою сучасних
інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема мережі
Інтернет, та умовами для її застосування в навчально-виховному
процесі вищого навчального закладу [2, с. 26].
Варто зазначити, що існує два основних види науководослідної роботи студентів.
1. Науково-дослідна робота студентів, передбачена
навчальними планами. До цього виду можна віднести курсові
роботи, що виконуються впродовж усього терміну навчання у
вищому навчальному закладі, а також випускну кваліфікаційну
роботу, що виконується на п’ятому курсі.
Сюди також можна віднести і написання рефератів на теми
практичного заняття. При цьому варто зауважити, що
найчастіше реферат є або переписаною статтею, або, що ще
гірше, конспектом розділу якогось підручника. Назвати це
науковою роботою можна з великим сумнівом. Але деякі
реферати, написані на основі декількох десятків статей і джерел,
по праву можна назвати науковими працями і включення їх до
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списку видів науково-дослідної роботи студентів цілком
виправдане.
2. Науково-дослідна робота поза навчальним планом.
Така форма науково-дослідної роботи є найбільш
ефективною для розвитку дослідницьких і наукових здібностей
у студентів. Це легко пояснити: якщо студент за рахунок
вільного часу готовий займатися питаннями якої-небудь
дисципліни, то знімається одна з головних проблем викладача, а
саме – мотивація студента до занять. Студент вже настільки
розвинений, що працювати з ним можна не як зі студентом, а як
з молодшим колегою. Він стежить за новинками літератури,
намагається бути в курсі змін, що відбуваються у вибраній ним
науці, а головне – процес осмислення науки не припиняється за
межами вищого навчального закладу і підготовки до
практичного заняття та іспитів.
Основними формами науково-дослідної роботи студентів
поза навчальним планом є:
– участь у роботі наукових гуртків;
– участь у роботі громадських науково-дослідних
лабораторій;
– участь у наукових і науково-практичних конференціях;
– участь у наукових конкурсах, олімпіадах [1].
Науково-дослідна робота студентів покликана розширювати
їх кругозір, стимулювати пізнавальний інтерес у різних галузях
знань, надавати додаткові можливості для ефективної творчої
самореалізації, формувати креативні здібності.
Зміст, форма і організація науково-дослідної роботи повинні
орієнтуватися на самостійну творчу діяльність студентів, які
використовують отримані знання в процесі синтезу різних видів
діяльності.
Список літератури:
1. Валеева Н.М. Дополнительное образование студентов /
Н.М. Валеева. – М. : Высшее образование России, 1998. – С. 27–28.
2. Зборовский Г.Е. Образование: научные подходы к исследованию /
Г.Е. Зборовский // Социологические исследования. – 2000. – С. 21–29.
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Володимир Сандуляк
Науковий керівник – викл. Балацька Л.В.
Дошкільна освіта в Туреччині
Відповідно до Закону про освіту, система освіти Туреччини
складається з двох основних підрозділів, а саме: формальної та
неформальної освіти. Формальна освіта – це дошкільна,
початкова, середня та вища освіта. Неформальна освіта – це всі
решта освітніх закладів, що спонсоруються Міністерством
освіти та не входять до системи формальної освіти. Дошкільна
освіта включає добровільну освіту дітей вікової групи 3-5 років,
тобто таких, що не досягли віку, необхідного для отримання
обов’язкової початкової освіти. Дошкільні заклади для дітей
віком до 3 років називаються “ясла”, а для дітей віком від 3 до 6
років – „дитячий садок”.
Більшість дошкільних навчальних закладів приватні, хоча
деякі все ж таки мають зв’язок з державними початковими
школами. Заклади дошкільної освіти існують як у формі
незалежних дитячих садків, так і у формі дитячих садків, що
функціонують при професійних ліцеях для дівчат та при інших
навчальних закладах. Дошкільні заклади освіти сконцентровані
в основному у великих містах країни, відповідаючи потребам
росту
кількості
працюючих
матерів.
Сьогодні
при
підприємствах із великим відсотком жінок – працівників, таких
як фармацевтичні, тютюнові та швейні фабрики, функціонують
дитячі садки як державної, так і приватної форми власності.
Незважаючи на весь цей прогрес, на сьогодні в Туреччині лише
дуже невелика частина дітей дошкільного віку користується
послугами дошкільних закладів освіти. У 2005-2006
навчальному році у 17,634 дошкільних навчальних закладах
22,789 вчителів навчали 549,604 дітей [3]. Для порівняння в
Україні функціонує 15,1 тис. дошкільних навчальних закладів
різних типів та форм власності, в яких станом на 01.01.2007р.
здобували дошкільну освіту 1 081 000 дітей, що становить 54 %
від загальної кількості дітей відповідного віку [2]. У США до
дитячих садків ходять діти віком від 2 до 5 років, причому 60%
171

дітей – 5-річного і 40% дітей 4-річного віку відвідують дитячі
садки. Вищенаведені статистичні дані свідчать про те, що
дошкільна освіта все ж таки не набула широкого
розповсюдження в Туреччині. Причини цього, очевидно, слід
шукати в особливостях турецької культури та менталітету: адже
в країні дуже велика кількість непрацюючих жінок; до того ж
більшість сімей віддає перевагу вихованню дітей дошкільного
віку вдома. Незважаючи на це, в Туреччині існує тенденція
збільшення, хоч і незначного, кількості дитячих садків у зв’язку
із постійним збільшенням кількості працюючих жінок.
На сам кінець слід зазначити, що незалежно від
національності всі батьки, що переймаються розвитком своїх
дітей та прагнуть розвити всі їх здібності, повинні знати, що
освіта та виховання протягом перших шести років життя дитини
впливають на все її майбутнє. Причиною цього є те, що 70-80%
всього життєвого розвитку припадає саме на цей період,
формування та розвиток творчих здібностей закінчується у 5річному віці, а 90% розвитку імунної системи і 80% розвитку
мозку відбувається до 2 років. Метою батьків у цей період
повинно бути не тільки здійснення необхідного догляду за
дитиною, а і розвиток її природних, творчих та розумових
здібностей. Дошкільна освіта у світі є обов’язковою. І
отримання дитиною дошкільної освіти не повинно залежати від
того, працює її мати чи ні.
Список літератури:
1. http://www.meb.gov.tr/ (Інтернет-сторінка Міністерства освіти
Туреччини).
2. http://www.mon.gov.ua/ (Інтернет-сторінка Міністерства освіти і
науки України).
3. http://ooegm.meb.gov.tr/ (Інтернет-сторінка Генерального управління
дошкільної освіти Туреччини).
4. http://www.anaokullu.com/ (Інтернет-сторінка „Дошкільна освіта”).
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Христина Сарафінчан
Науковий керівник – асист. Наконечний І.Ю.
Розвиток панкратіону в Україні
Панкратіон, що є синтезом боротьби і кулачного бою, має
давні історичні корені. Містечко Олімпія, у мальовничій долині
ріки Алфей, у підніжжя священної гори Олімп, стало місцем
проведення давніх Олімпійських ігор. З єдиноборств у програму
античних олімпійських ігор входили боротьба, кулачний бій, а
починаючи з Олімпіади 648 до н.е. і панкратіон. Панкратіон
починав свої змагання на 4 день Олімпійських ігор, будучи
найважчим і найоригінальнішим змаганням. Тому переможці
Олімпійських ігор у панкратіоні ставали національними
героями. Панкратіон, мабуть, найбільш оригінальне і найбільш
важке змагання давніх олімпійських ігор. Сутність цього виду
спорту полягала в проведенні двобою двох неозброєних атлетів
із застосуванням прийомів боротьби, ударів руками і ногами,
больових захоплень, удушень. Борці не використовували
ніякого захисного спорядження. У цьому змаганні греки бачили
відмінний засіб підготовки юнаків до рукопашного бою під час
воєн. Найкращі дівчата Греції удостоювалися честі увінчати
переможця Олімпійських ігор лавровим вінком.
Відродження панкратіону
Двобій, що прийшов до нас із глибини століть, із програми
давніх Олімпійських ігор, панкратіон переживає нині другу
молодість. Відроджуваний вид боротьби безпечніший за свого
давнього попередника. Двобої в ньому проводяться з
використанням легких, зручних і надійних захисних
пристосувань, значною мірою зменшуючи травматизм. Атлетам
дозволяється застосовувати практично весь арсенал технічних
дій боротьби вільної, греко-римської, самбо, дзюдо, східних
єдиноборств, боксу і кікбоксингу. З метою відродження на новій
основі, відповідно до сучасних реалій і вимог до спорту XXI
століття, а також включення панкратіону в Олімпійські ігри,
була створена Всесвітня Федерація Єдиноборства панкратіон в
Афінах (Греція). У сучасній літературі інформацію про
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відроджуваний вид спорту панкратіон зустрічаємо дуже мало.
Переважно він згадується в джерелах історичного характеру.
Починаючи з 1995 року, панкратіон одержав свій розвиток в
Україні. Так, у жовтні 1995 року був проведений перший
Чемпіонат України з панкратіону в Харкові. Потім у листопаді
1996 року перша збірна команда України брала участь у
Чемпіонаті світу з панкратіону в Москві.
Здоровий інтерес глядачів, спонсорів і спортсменів викликає
організація і проведення двобоїв з панкратіону в Україні.
Такими турнірами стали «Київський діамант» і «Ялтинский
діамант», які проводяться з 1999 року.
Сьогодні керівництво Федерації Панкратіону України (ФПУ)
очолюють президент Корж В.П. (генерал-майор міліції), перший
віце-президент „Професійної ліги єдиноборств” Мандрік О.П.,
голова ради Стародубцев А.А. (підполковник міліції), голова
ревізійної комісії Карандєєв Р.В. (директор Київської міської
державної адміністрації, центр соціальних служб для молоді) та
ін. Чималу лепту в розвиток панкратіону в різних областях
України внесли Яковенко Р. В. (м. Київ), Гриниченко Ю.В. (м.
Київ), Українець Л.М. (м. Житомир), Іваненко В.В.(м.
Дніпропетровськ), Орлов Ю.В. (м. Черкаси), Оседлевич Г.М. (м.
Хмельницький), Ісічко В.Г. (м. Харків), Наконечний І.Ю. (м.
Чернівці), Томенко О.А, і Чередниченко С.В. (Суми), Вєтров О.
(м. Кіровоград), Тукмачова А.В. (Київ. обл.) та ін.
Технічний комітет федерації панкратіону України очолює
Томенко О.А. (м. Суми), який складається з трьох ланок:
тренерський комітет – голова Чередніченко С.В. (м. Суми);
суддівська колегія – голова Яковенко Р.В. (м. Київ);
атестаційної комісії – Наконечний І.Ю. (м. Чернівці).
Список літератури:
1. Панченко Г.К. Нетрадиционные боевые искусства /
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2. Очерки по истории физической культуры. Под ред. Е.Н. Петрова.
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3. Шабель Г. Олимпия и ее игры. Пер. с нем. Лейпциг, 1971.
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Світлана Свінціцька
Науковий керівник – викл. Дарійчук С.В.
Шляхи підвищення рухової активності підлітків
На сучасному етапі розвитку нашої держави актуальним є
питання зміцнення здоров’я населення, профілактики захворюваності та травматизму, фізичної та психічної підготовки до
ведення активного, повноцінного життя та професійної діяльності [3]. Зв’язок здоров’я людини з основними, глобальними
проблемами сучасності, що породжені особливостями соціально-економічного розвитку та науково-технічного прогресу,
останнім часом невпинно загострюється. Тривожності додає ще
й факт різкого зниження рівня фізичної активності людей [4; 5].
Фізична культура є складовою частиною повноцінного
життя населення, мета якої – зміцнення здоров’я, підвищення
фізичних і функціональних можливостей організму, забезпечення здорового активного відпочинку, створення трудового
потенціалу України [2]. Особливо велике значення вона має в
шкільному віці для формування необхідних у житті рухових
умінь, навичок, оволодіння основами їх практичного використання в різноманітних умовах рухової діяльності. Фізична
культура є важливим засобом освіти та виховання людей, формування основ здорового способу життя, організації дозвілля та
активного відпочинку, розвитку й відновлення фізичних та
духовних сил, реабілітації та корекції здоров’я, виховання
позитивних вольових якостей. Тобто цінність фізичної культури
для кожної особистості полягає в освітньому, виховному,
оздоровчому й загальнокультурному значеннях [3].
Рухова активність – невід’ємна частина способу життя та
поведінки дітей. Вона визначається соціально-економічними та
культурними факторами, що залежить від організації фізичного
виховання, морфофункціональних особливостей організму,
кількості вільного часу, мотивації до занять, доступу до
спортивних споруд і місць відпочинку.
Спеціально організована м’язова діяльність (фізкультурна
активність) включає різні форми занять фізичними вправами,
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активними пересуваннями в школу та із школи. У шкільному
віці спеціально організована фізкультурна активність може
здійснюватися як обов’язково регламентована програмами з
фізичного виховання в школі, так і добровільно – у вільний від
навчання час у вигляді організованих занять (спортом чи
оздоровчою фізичною культурою) або самостійних занять [1].
Отже, шкільне навчання – не єдиний шлях організації
фізичного виховання дітей і підлітків, формування цілісної
особистості. Важливим резервом інтенсифікації цього процесу є
всебічне вивчення і глибоке наукове дослідження інших
феноменів, зокрема позашкільного середовища, яке б за певних
умов забезпечило прискорення реалізації гідної педагогічної
мети – всебічного розвитку дитини [3].

Список літератури:
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Ашмарин Б. А. Теория и методика физического воспитания /
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Віктор Свінціцький
Науковий керівник - проф. Мардар Г.І.
Виховання силових здібностей у юнаків 16-17 років
на уроках фізичної культури
Фізичний розвиток – це природний біологічний процес
становлення форм і функцій людського організму. Фізична
підготовленість - поняття більш широке, для оцінки якого
потрібні вікові норми фізичного розвитку, фізичних якостей і
функціонального стану організму. Разом із тим, фізичний
розвиток і фізична підготовленість дітей підпорядковується
певним закономірностям і залежить від сукупності соціальних,
кліматично–географічних і біологічних факторів.
В основі фізичної підготовленості дітей лежить розвиток
їхніх фізичних якостей. Під фізичними якостями розуміють
певну соціально зумовлену сукупність біологічних і
психологічних властивостей людини, що зумовлює її готовність
до активної рухової діяльності. У теорії фізичного виховання
виділяють такі фізичні якості: сила, швидкість, витривалість,
спритність, гнучкість.
Під силою розуміють здатність переборювати зовнішній опір
або протидіяти йому за рахунок роботи м’язів.
Для виховання силових здібностей використовуються
декілька методичних прийомів піднімання маси:
а) меншої за граничну;
б) граничної;
в) граничної з максимальною швидкістю.
Виходячи з цього, розрізняють три методи розвитку сили –
максимальних, рівномірних і динамічних зусиль [1]. Під час
відбору методів розвитку сили потрібно враховувати тривалість
занять вправами, вік і фізичну підготовленість спортсменів. Під
час розвитку фізичної якості – сили на уроках фізичного
виховання у старшокласників необхідно для розвитку м’язової
сили, силової витривалості застосовувати навантаження більшої
інтенсивності, але короткочасні. Завдяки короткій тривалості
вони викликають менші зрушення в організмі, але можуть
успішно використовуватись на уроках фізичного виховання.
Відновлення після таких навантажень відбувається через 5-10
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хвилин. У старших класах розвиток м’язової сили – одне із
основних завдань. Тому особливу увагу необхідно приділяти
вправам із навантаженням у другій половині уроку, тому що в
цей час повніше проявляються функціональні можливості
дихальної, кровоносної і інших систем організму. Величина
навантаження залежить від індивідуальних можливостей учнів.
Вибірково діючі на різні групи м’язів, можна виконати
достатньо великий обсяг силового навантаження, досягнувши
фізіологічного зрушення, необхідного для розвитку м’язової
сили. Також пропонується для розвитку силових якостей
застосовувати комплекси вправ локального, регіонального і
загального впливу, переважно динамічні і статичні режими
роботи м’язів при значній величині навантаження. При
виконанні комплексів вправ необхідно стежити, щоб не було
затримки дихання. Ефективним методом вдосконалення
нервово-м’язові координації в умовах навантаження вважається
метод великих зусиль, який дозволяє виконувати вправи з
навантаженням, що дорівнює 80-95% від максимального.
Оптимальним навантаженням, яке забезпечує підсилення
пластичних процесів і збільшення м’язової маси, є вантаж,
котрий спортсмен у змозі підняти від 6 до 10 разів.
Оптимальна тривалість окремої ізометричної вправи (в
межах 6 с) знайдена експериментальним шляхом.
Якщо брати один вид вправ, то підтягування на високій
перекладині як засіб для розвитку силових якостей не завжди
ефективне для розвитку цієї якості, особливо в учнів із середнім
рівнем фізичної підготовленості, котрі нерідко, складають
основну масу учнів. Крім цього, ця вправа малоемоційна і
переважно не викликає стійкого інтересу навіть у
старшокласників, у котрих, як правило, спостерігається
підвищене прагнення до усвідомленого засвоєння фізичних
вправ [2].
Список літератури:
1.Волков Л.З. Физические способности детей и подростков. - К.,
1991.- 208 с.
2.Верхошанский Ю.В.
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Анастасія Сергієнко
Науковий керівник – асист. Селіверстов С.І.
Урбанізація в Україні
Сучасній людській цивілізації власні стрімкі темпи
урбанізації. Вони вирішально зумовлені двома факторами «демографічним вибухом» другої половини ХХ ст. та науковотехнічною революцією в усіх сферах.
Урбанізація означає процес зростання міст і міського
населення та підвищення їх ролі в соціально-економічному та
культурному житті суспільства. Способи виникнення міст в
історії людства були різними. Міста виникали як сумісні
поселення ремісників, що полегшувало їх виробничу діяльність,
як центри торгівлі, як воєнні укріплення. Процес світової
урбанізації розпочався в Європі, де вперше почали формуватися
міста завдяки концентрації засобів виробництва, великої
промисловості. Становлення урбанізації почалося на зламі ХVIII
– XIX ст., коли міста в Західній Європі зосереджували
найважливіші засоби виробництва й посідали ключові позиції у
світовій економіці. Локальний розвиток міст породив певну
просторову послідовність світового процесу урбанізації: Західна
Європа – Північна Америка – Австралія та Океанія – Східна
Європа – Латинська Америка – Азія – Африка. А сьогодні в
багатьох країнах світу, особливо економічно розвинутих, частка
міського населення становить 85-90% і більше в загальній його
чисельності. З’являються і зростають багатомільйонні міста –
мегаполіси (Нью – Йорк, Лондон, Москва, Токіо та ін.),
збільшується їх кількість, розміри та проблеми. Урбанізацію
неможливо розглядати без зв'язку з розвитком виробництва,
зокрема важкої індустрії, енергетики, хімічної промисловості
тощо. Разом із нарощуванням промислового потенціалу,
створенням нових галузей виробництва у великих містах зростає
чисельність населення. Сучасні великі міста — це центри
зосередження багатогалузевої промисловості, розгалуженої
транспортної мережі в густозаселених житлових масивах.
Причому найважливішим джерелом зростання міського
населення була й все ще залишається міграція сільських жителів
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у міста. На неї припадає більше половини приросту міського
населення в Україні.
Сучасне місто надає своїм жителям багато переваг
економічного, соціального та суб'єктивного характеру, а саме:
наявність місць роботи та можливість зміни роботи;
зосередження закладів науки та культури; забезпечення
висококваліфікованої
медичної
допомоги;
можливість
створювати кращі житлові та соціально-побутові умови життя;
розвиток міжнародної та регіональної культури. Незважаючи на
переваги міського життя, міське середовище для людей є
штучним і відірваним від природного, того, в якому
тисячоліттями проходило їхнє життя. Штучне міське
середовище шкідливо впливає на здоров'я населення через
забруднення атмосферного повітря, дефіцит сонячного
проміння, води, а також стресові фактори, зумовлені
напруженим
ритмом
життя,
скупченістю
населення,
недостатністю зелених насаджень тощо. Також небезпеку для
здоров'я людей у місті становлять шумові, вібраційні
навантаження, транспортні проблеми, вплив електричних,
магнітних, іонізаційних полів.
Отже, в умовах великого міста загострюються всі сторони
життєзабезпечення людей: постачання достатньої кількості
повноцінних продуктів харчування та питної води, контроль і
запобігання забруднення повітря, водних ресурсів, ґрунтів,
утилізація та захоронення нагромаджуваних шкідливих
виробничих та побутових відходів, а також соціальні проблеми,
пов'язані з різким зменшенням вільного «життєвого» простору,
зростанням міст у висоту, збільшенням захворювань,
зумовлених забрудненням, та інші.
За підрахунками спеціалістів, економічні втрати від хвороб
урбанізації, перш за все шуму, стресу, забруднення,
перевищують втрати від страйків. Питання безпеки
життєдіяльності у великих містах України пов’язане з
комплексом загроз, що мають техногенний, природний і
соціально-політичний характер.
Список літератури:
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Іван Сірецький
Науковтий керівник – ст. викл. Гончерюк М.А.
Особливості фізичного виховання
козаків Запоріжської Січі
На кінець XIV ст. всі основні українські землі, втративши
незалежний статус, опинилисяпід владою войовничих сусідніх
держав. Єдиним „островом свободи” на пошматованій карті
колишньої Київської Русі тривалий час лишалася порубіжна
смуга між хліборобською та кочовою цивілізаціями у пониззі
Дніпра. Тут, з метою захисту від зовнішньої агресії й панської
сваволі, утворилась своєрідна „спартанська республіка” (за
Альбертом Віміні)- Запорозька Січ як мілітарна організація
всього українського козацтва за порогами. Впродовж ХУІХУІІІст. вона виконувала роль захисного бастіона Східної
Європи від турецько-татарських набігів і одночасно була
генератором багатьох антифеодальних і національно-визвольних
рухів.
Незважаючи на постійний тиск з боку різних зовнішніх
сил (польсько-шляхетський уряд, Османська Порта, Кримське
ханство, російське самодержавство) Запорожська Січ завжди
існувала за своїми правилами і законами, дотримувалася
власних (вироблених століттями) форм організації осілого і
похідного життя. Багато з цих оригінальних звичаїв і традицій
стали символами української ідентичності й тому заслуговують
на особливу увагу.
Життя запорізьких козаків суттєво відрізнялось від життя
звичайних хліборобів. Розірвавши кровні зв’язки з рідною
сім’єю, домівкою, звичайною працею на землі, вони ставали
кочовиками, професійними воїнами, які перебували у морських
чи сухопутних походах або готувалися до них. Буденний і
святковий побут січовиків підпорядковувався вже не тільки
ритмам сезонних сільськогосподарських занять, а й особливим
традиціям і кодексу поведінки лицарської громади.
У літературі подибуємо різні судження щодо релігійності
запорожців.
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Досить суперечливо трактували це питання навіть одні й
ті самі автори. Про дивовижну набожність запорожців писав,
зокрема, відомий історик південних степів А. Скальковський
[2,с.1І13]. На підтвердження власної думки він наводив такі
аргументи: Січ мала 14 церков постійних і 2 похідні, ПустинноМиколаївський монастир на річці Самарі, крім того, козаки
славилися своєю щедрістю на користь храмів і прочан, які
приходили до них не лише з України, а й інших країв. Слушно
звернув увагу А. Скальковський і на той факт, що запорозька
громада обов’язковою передумовою прийому іновірців до свого
товариства вважала хрещення й навернення до православ’я.
У наведеному тексті яскраво виступають прикмети
карнавального Гротеску та інверсії, характерні для завершальної
стадії традиційного весілля, чого, як здається, П.Куліш не
враховував. Відкидаючи подібні поверхові судження, сучасні
історики релігії в Україні наводять багато красномовних фактів,
які підтверджують свідому і дієву підтримку козаками
православної церкви [5, с.248 -258].
Дискусію з піднятої проблеми можна продовжити і на
матеріалах,
що
характеризують
святкову
звичаєвість
запорожців. Про неї ми знаємо не вельми багато.
Важливою рисою систематичної військово-фізичної
підготовки запорожців є практична реалізація принципу
гармонійного виховання особистості, яка найповніше може бути
простежена в діяльності Січової школи, де поруч із
загальноосвітніми дисциплінами! багато уваги надавалось
фізичному вихованню майбутніх козаків.
З часу своговиникнення (XV століття) Січбулаосередком,
звідкипочиналисявсівиступипротипоневолювачівУкраїни.
Список літератури:
1. Скальковський А.О. Історія Нової Січі або останнього коша
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Олександр Сосновський
Науковий керівник – доц. Ячнюк І.О.
Розвиток швидкісних та витривалості у бігунів на середні
дистанції
У сучасному бігу на середні дистанції швидкісні якості
спортсмена складають основу успіху. Як показують результати
аналізу виступів на престижних змаганнях бігунів на середні
дистанції високого рівня, їх техніка характеризується
вираженою нерівномірністю бігу по дистанції, а фініш
перетворюється в справжнє змагання спринтерів. Без високого
рівня розвитку швидкісних якостей неможливо досягнути
значних результатів у бігу на 800 і 1500 метрів [2].
Крім швидкості, бігун на середні дистанції повинен мати
високий рівень спеціальної витривалості, тобто мати здатність
пробігати всю дистанцію в максимально високому для себе
темпі, часто при мінливій швидкості бігу (прискорення на
старті, ривки на дистанції, фінішування). Основою для
формування спеціальної витривалості є фізична або силова
підготовленість бігуна, загальна його витривалість і швидкість.
Для пробігання у високому темпі 800 і більше метрів спортсмен
повинен володіти сильними м'язами, еластичними і міцними
зв'язками, рухливими суглобами. Ось чому в тренування бігуна
на середні дистанції включаються вправи з обтяженнями, на
гімнастичних снарядах, різноманітні стрибкові і швидкісносилові вправи. Добре фізично розвинений бігун повинен
підтягуватися на перекладині не менше 10 разів, стрибати в
довжину з місця на 2,70 - 2,80 м і потрійним з місця на 8,25 8,50 м, впевнено тримати «кут», піднімати ноги до рук у висі на
гімнастичній стінці, присідати на одній нозі 10 разів і більше.
Надзвичайно важливі функціональні здібності бігуна, які
значною мірою розвиваються в процесі тренування. Життєва
ємність легень у бігунів на середні дистанції найчастіше
перевищує 6000 см. Вони відрізняються великим ударним
об'ємом серця, високим вмістом в крові гемоглобіну, гарним
кровопостачанням м'язів. У добре тренованих бігунів частота
пульсу буває набагато нижчою за середню (нижче 60 ударів на
хвилину). При визначенні здатності спортсмена до досягнення
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високих результатів у бігу слід брати до уваги і тип його
нервової системи. Сильний, врівноважений «живий» або
сильний, врівноважений «спокійний» типи нервової системи
найбільш відповідають особливостям бігуна на середні
дистанції.
Вправи на розвиток швидкісних якостей необхідно
виконувати на початку тренування, а в середині та кінці
виконувати вироби для розвитку швидкісної і спеціальної
витривалості.
Запропоновані засоби розвитку швидкісних якостей
ґрунтуються на таких наукових положеннях:
- вправи з граничною та приграничною інтенсивністю, що
тривають від 1-2 до 6-7 с, розвивають рухливість та потужність
креатин-фосфатного джерела енергії і буферних систем, а менш
інтенсивна робота (від 8-10 до 20-30 с) розширює ємність цього
джерела енергії та можливість буферних систем [3];
- для тренування організму спортсмена необхідні
навантаження, що перевищують оптимум у співвідношенні з
вже досягнутою потужністю, не порушуючи механізми
пристосування [2];
- при відборі юних бігунів на середні дистанції необхідно
враховувати швидкісні задатки і орієнтуватися на їх потенційні
можливості досягнути в майбутньому результат в межах 10,6 –
11,0 с на дистанції 100 метрів [1];
- вибір засобів розвитку швидкісних якостей юних бігунів на
середні дистанції слід проводити як такі, що доповнюють і
розвивають спеціальну витривалість – комплексний показник
готовності бігуна на середні дистанції [2].
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Методика силової підготовки борців
Недостатній комплексний розвиток усіх видів сили, як
правило, не дозволяє у повній мірі реалізувати техніко-тактичні
можливості спортсмена, веде до перенапруження і з рештою до
серйозних травм.
В теорії та практиці спорту основним засобом
для розвитку сили та зміни якості м’язів у бажаному напрямку
вважається тренування з обтяженнями. У сучасному розумінні –
це систематична, добре спланована програма вправ, виконуючи
яку спортсмен використовує штангу, гантелі, інші снаряди та
тягарі, різноманітні тренажери опір партнера, а також власну
вагу з метою збільшення опору при різних рухах тіла [1, C. 5154].
Методика виховання сили містить в собі сукупність
засобів, методів, режимів м’язової роботи, величин
переборюваного опору, інтенсивності виконання вправ,
кількості повтору вправ у одному підході, тривалості та
характеру відпочинку між підходами. При цьому важливо
підкреслити, що всі перечисленні компоненти методики тісно
взаємопов’язані та взаємозумовлені. Якщо у процесі силової
підготовки борця буде випущений із зору хоча б один із цих
компонентів, може не тільки знизитися її ефективність, але й
змінитися характер силового розвитку. Мова йде про зростання
сили з одночасним збільшенням м’язової маси – явищем
небажаним у боротьбі; та про зростання сили без значного
збільшення маси м’язів. Тому тренер та спортсмен повинні
заздалегідь намітити засоби та методи силової підготовки, що, в
свою чергу, дозволить визначити переважаючий режим роботи
м’язів, величину переборюваного опору та інтенсивність
виконання вправи. І вже безпосередньо у ході тренувального
заняття слід суворо контролювати кількість повторів, або
тривалості виконання вправи в одному підході для підтримки
запланованої інтенсивності навантаження, а також характер та
тривалість пауз відпочинку [2; 3, C. 155-224;].
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Перераховані компоненти методики свідчать про те, що
вона є ключем до вирішення усіх основних питань силової
підготовки. Бо розвиток будь-якого виду м’язової сили
передбачає свою, строго визначену, інтенсивність силового
навантаження, постійну для усіх етапів цілорічного тренування.
Обсяг же лімітується тим числом вправ, які борець може
виконати зберігаючи необхідну інтенсивність. Наприклад,
головним у тренуванні, спрямованому на розвиток сили без
значного збільшення маси м’язів є формування системи умовно
рефлекторних зв’язків, що забезпечують найкращу між м’язову
та внутрішньо м’язову координацію. Тому тут істотне бажання
працювати з обтяженнями на якомога більшій вазі, з малим
числом повторень у підході та великими інтервалами
відпочинку між підходами. При такому режимі роботи
виконання кожної вправи відбувається на фоні оптимального,
незагальмованого внаслідок втоми стану ЦНС. Це, в свою чергу,
сприяє формуванню найбільш тонких умовно-рефлекторних
відношень у корі головного мозку [2; 3, C. 155-224].
Навпаки, тренування, яке має за мету розвиток сили
з одночасним збільшенням м’язової маси, спрямоване на
інтенсифікацію обмінних процесів у м’язах. Використовувані
вправи повинні викликати достатньо велике, але не граничне
м’язове напруження. Своєрідність технічних прийомів у
боротьбі вимагає специфічного м’язового розвитку. При цьому
необхідно враховувати таку обставину: якщо на етапі (базової)
початкової спеціалізації важлива всебічна фізична підготовка, то
на етапі спортивного удосконалення, у тренувальному процесі
спортсменів високої кваліфікації, особливого значення набуває
саме розвиток м’язів, що несуть основне навантаження.
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Роль спорту в нашому житті
Cпорт – є ефективним засобом фізичного виховання. Його
цінність визначається стимулюючим впливом на поширення
фізичної культури серед різних верств населення. А фізична
культура – це самостійна і особлива галузь загальної культури,
яка спрямована на зміцнення здоров’я людини, продовження
творчої активності та життя, а також на зростання і
вдосконалення її всебічного і гармонійного розвитку. Спорт
робить людей більш стійкими до негативних факторів
зовнішнього середовища. Є люди, які вважають його
нераціональною витратою часу, інші люди не бачать свого
життя без спорту , і їх, на велике щастя, більше ніж перших.
Причому кожен з них може мати різне ставлення до спорту:
хтось вважає за краще дивитися його по телевізору, хтось віддає
перевагу просто займатися яким-небудь видом спорту або
загально-фізичною підготовкою, ну а для когось спорт – це засіб
існування. Серед останніх можуть бути діючі спортсмени,
тренери, лікарі, директори різних спортивних товариств,
піклувальники спорту та ін. І кожен з них вносить свій внесок у
розвиток спорту на нашій планеті. Виховання тяги до спорту
повинне починатися з самого дитинства, продовжуватися все
життя і передаватися з покоління в покоління.
З давніх часів, для того, щоб вижити, від людини вимагалася
гарна фізична форма, адже вона постійно знаходилася в русі, що
було запорукою виживання.
На сьогоднішній день кожен розуміє, що заняття спортом це запорука покращення здоров’я, а значить, і подовження
життя. В нашому тисячолітті винайдено велике розмаїття видів
спортивної діяльності, в якій особа може обрати для себе
найбільш привабливий, той, що найкраще підходить до її
темпераменту та способу життя. Деякі з них навіть обрали цей
вид діяльності як професію.
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Особливе значення спорту приділяє й сучасна молодь, добре
знаючи про позитивний вплив фізичної активності на здоров’я,
багато молодих людей відвідують спортивні клуби, басейни,
присвячують частину свого ранку заняттям фізкультурою чи
пробіжці парком, пам’ятаючи давній вислів «Рух – це життя».
Фізкультура і спорт – невід'ємна частина життя людини. Але
як показує час, з розвитком науково-технічного прогресу
людство стає фізично менш активним. Основну роботу за
людину робить «машина», «робот». Зараз, як у літніх, так і у
молодих людей спостерігається недолік рухових і фізичних
навантажень, що призводить до уповільнення обміну речовин і
зниження активності клітин людського організму. У результаті –
у людей слабка фізична витривалість і зайва вага. Вирішити ці
проблеми можна за допомогою фізкультури і спорту.
Який би різновид фізичного навантаження ви не вибрали –
плавання, біг або щось інше, головне в процесі тренування –
довести організм до стану легкої втоми. У процесі занять
фізкультурою і спортом також важливо для досягнення
максимального ефекту періодично, наприклад, 1 раз на місяць
змінювати вправи, внести різноманітність у тренування. Це
необхідно для того, щоб уникнути звикання організму до
якихось одних певних навантажень.
Історичні знахідки говорять про те, що люди проводили
фізичні змагання з глибокої давнини. Наприклад, знайдені
предмети і залишки будівель, свідчать про те, що в Китаї 4000
років до нашої ери популярністю користувалася гімнастика. У
Стародавній Персії зародилися такі види спорту, як поло і
змагання кінних лицарів на списах. У Древній Греції масовий
розвиток одержали боротьба, біг, метання дисків і змагання на
колісницях.
Отже, підсумовуючи, можна зробити висновки, що спорт є
невід’ємною частиною нашого.
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Вплив занять футболом на фізичний стан учнів старшого
шкільного віку
У сучасній теорії та методиці фізичного виховання однією з
основних вимог до навчального і тренувального процесу є
раціональне співвідношення
фізичних
навантажень
з
урахуванням вікових та функціональних можливостей організму
[1].
Кожний вид спорту має певну специфіку у впливі на морфофункціональні особливості організму. Заняття футболом за
правильної організації педагогічного процесу – потужний засіб
зміцнення здоров’я, підвищення працездатності і росту
спортивної майстерності молоді.
Для виховання та оздоровлення молоді особливого значення
сьогодні набуває футбол. В Україні створено систему
безперервної футбольної освіти: шкільний урок з футболу –
змагання «Шкіряний м'яч» – Дитячо-юнацька футбольна ліга
3. Уроки і секційні заняття з футболу в навчальній програмі
варто розглядати як методичний момент обов'язкового
переключення з розумової діяльності на фізичну. Це своєрідне
розвантаження
сприяє
відпочинку
та
відновленню
інтелектуальних сил, що у свою чергу веде до підвищення
працездатності школярів.
Гра у футбол потребує різносторонньої підготовки, що
зумовлено часто мінливими ігровими ситуаціями, пов’язаними з
швидкими різноманітними індивідуальними і колективними
діями [2].
Футбол як система рухів унікальна у світі спорту. Він містить
усі види рухової діяльності. Винятково ефективний його
сприятливий вплив на серцево-судинну, дихальну та м'язову
системи. Оздоровчий ефект футболу не можна порівнювати з
жодною іншою дисципліною. За ефективної методики навчання
з футболу спортивні заняття в юнацькому віці позитивно
впливають на формування організму. Цей вплив проявляється
двояко: морфологічними змінами у вигляді підвищеного
приросту антропометричних ознак і функціональними
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зрушеннями, в першу чергу у підвищенні фізичної
працездатності.
Одним з дієвих засобів, що позитивно впливає на фізичний
розвиток, сприяє підвищенню розвитку рівня рухових якостей
та сприяє зміцненню здоров’я школярів є додатковий урок з
футболу.
Організм старших школярів звикає до швидкісних
навантажень. Тому вік від 13 до 15 років – найбільш
сприятливий для розвитку підвищення швидкості рухів. Віковий
розвиток швидкості особливо інтенсивний до 10 років. У
подальшому вона прогресує в основному внаслідок підвищення
функціональних можливостей рухового апарату.
Розвиток витривалості відбувається протягом всього
шкільного періоду, за винятком віку з 15 до 16 років.
Витривалість можна розвивати тоді, коли під час занять
організм юних футболістів доводиться до стану втоми.
Витривалість у старшому шкільному віці розвивають за
допомогою повільного бігу 8-30 хв і спортивних ігор – 30-60 хв.
Також у цьому віці спостерігається активізація розвитку
гнучкості. Гнучкість суттєво впливає на розвиток сили,
швидкості і витривалості. Статистичні вправи на гнучкість
характеризуються тим, що окремі частини тіла фіксуються в
положеннях, відповідно рухові – виконуються з максимально
можливою
амплітудою.
Для
розвитку
гнучкості
використовується динаміко-статистичний режим.
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Фізична культура в сучасному суспільстві
Зрозвиткомсуспільстварозвивається як загальна, так і фізична
культура.
На
сучасномуетапірозвиткусуспільствафізична
культура – цесамостійна і особливагалузьзагальноїкультури, яка
спрямована, головним чином, на зміцнення здоров´я людини,
продовженняїїтворчоїактивності та життя, а також на зростання
і вдосконаленняїївсебічного і гармонійногорозвитку та
використаннянабутихякостей в суспільній, трудовій та інших
видах діяльності.
У своїйосновіфізична культура, як і кожна з видівкультури,
маєдуховну і матеріальнуформивираження, її духовна сторона
проявляється
у
зростаннізагальногоінтелектулюдини,
у
змініїїпсихоемоційного
стану,
розумовихздібностей,
у
надбаннінауково-теоретичнихзнань з галузіфізичноїкультури та
спорту, іншихгуманітарних та біологічних наук (психології,
педагогіки, соціальноїпсихології, анатомії, фізіології, гігієни) та
їхраціональневикористання в повсякденномужитті [1].
З матеріальною культурою фізична культура пов'язана
процесом рухової діяльності, яка є її головним змістом, що
матеріалізується у фізичних якостях людини. Крім того, вона
спирається на матеріальну базу (спортивні снаряди, інвентар,
майданчики, зали, палаци та ін.).
Згідно з функцією впливу фізичного виховання на людину,
розрізняють дві її нерозривно пов´язані сторони: фізичну освіту
і фізичне вдосконалення організму, які здійснюються за
допомогою розвитку фізичних якостей.
Фізична освіта – це вміння керувати рухами свого тіла і
окремими його частинами (голови, тулуба, рук, ніг тощо) як
упросторі, так і в часі, виділення окремих рухів з поміж багатьох, порівняння їх між собою, керування ними та раціональне
їх поєднання з метою найефективнішого використання в умовах
життєдіяльності людини. Іншими словами, в основі фізичної
освіти лежить засвоєння як теоретичних, так і практичних знань
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з використанням рухових умінь і навичок у різних умовах
життєдіяльності [2].
Фізичне вдосконалення характеризується станом здоров´я та
всебічним розвитком людини, до якого відносяться стан
розвитку фізичних якостей та формування рухових умінь і навичок, загальний рівень працездатності, зміни організму і його
окремих систем і органів, засвоєння спеціальної системи знань.
Особливого значення набувають заняття фізичною культурою і спортом на сучасному етапі у зв´язку з обмеженням рухової активності, з витисненням з нашого життя м´язових зусиль,
що поруч з нервовими напругами, стресовими ситуаціями, надлишковою вагою та іншими факторами сприяють розвитку
різних захворювань, особливо серцево-судинних і нервових.
Виявлено, що систематичні заняття фізичними вправами
запобігають виникненню хвороб, покращують імунну систему, а
також прискорюють відновлення функцій всіх систем і органів
людського організму.
В особистішомуаспектіфізична культура є тією частиною
загальної культури людини, яка виражається ступенем розвитку
її фізичних сил і рухових навичок та здоров'я. Вона дозволяє з
допомогою своїх специфічних засобів і методів розкривати
потенційні фізичні можливості людини [2].
Таким чином, фізичну культуру можна визначити як
сукупність досягнень суспільства у створенні і раціональному
використанні
спеціальних
засобів,
методів
і
умов
цілеспрямованого фізичного та духовного удосконалення
людини. Оскільки фізична культура і спорт – дієві засоби для
виховання всебічно гармонійного розвитку особистості, які
поєднують в собі освітню, оздоровчу, виховну та інші ланки.
1.

2.

Список літератури:
Ільницький В.І. Фізичне виховання у навчальних закладах / В.І.
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Кожевнікова Л. Специфіка питання про виховання
особистості фізичної культури студентів сучасної вищої
школи / Л. Кожевнікова, З. Дзюба // Теорія і методика
фізичного виховання. – 2008. – № 1.– С. 47-49.
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Діана Трішкеу
Науковий керівник – доц. Мороз О.О.
Застосування елементів черлідингу на факультативних
оздоровчих заняттях з метою підвищення рухової активності
підлітків
На сьогоднішній день актуальною є проблема пошуку
ефективних шляхів підвищення рухової активності підлітків та
поліпшення їхньої фізичної підготовленості за рахунок
впровадження сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій,
які б сприяли розвитку позитивної мотивації до занять фізичною
культурою, формували основи самостійної оздоровчої
діяльності як у системі шкільної освіти, так і у вільний від
навчання час.
Виходячи з вищенаведеного, ми поставили за мету
дослідження обґрунтувати програму факультативних занять з
елементами черлідингу для підвищення рівня рухової
активності підлітків.
Основні завдання нашої діяльності спрямовані на:
проведення моніторингу рухових уподобань і обсягів рухової
активності
підлітків
окремих
шкіл;
програмування
факультативних занять з елементами черлідингу для
підвищення рівня рухової активності підлітків.
Сучасні тенденції у світовому оздоровчому русі
супроводжуються появою нових термінів і понять цього
соціокультурного феномену. Одним з таких видів рухової
активності є «черлідинг», який отримав за останні роки значне
поширення. При цьому він має різноманітне тлумачення і
використання.
З метою вивчення фізкультурно-спортивної активності і
особливостей відношення підлітків до факультативних
рекреаційно-оздоровчих занять було проведене анкетування.
У дослідженні були використані анкети, що включали
питання, присвячені виявленню структури, мотивів та інтересів
до занять фізичною культурою і спортом, які задовольняються в
процесі занять та факторів, що сприяють підвищенню мотивації
до активної діяльності.
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В експерименті згодилися взяти участь більшість
підлітків загальноосвітньої школи № 11 м. Чернівці, які за
станом здоров’я були віднесені до основної медичної групи.
Факультативні заняття з елементами черлідингу проводилися
протягом місяця два рази на тиждень у спортивному залі даної
школи.
Нинішні підходи до програмування фізкультурнооздоровчих занять з підлітками недосконалі, що викликає
необхідність урізноманітнення засобів фізичного виховання
підлітків; вправи з черлідингу можна розглядати як систему
фізичних вправ оздоровчої спрямованості, узгоджену з
індивідуальним станом психофізичної сфери людини, її
мотиваційною визначеністю та особистою зацікавленістю;
факультативні оздоровчі заняття з елементами черлідингу
сприятимуть розвитку позитивної мотивації до занять фізичною
культурою, формуванню основ самостійної оздоровчої
діяльності та прагненню до здорового способу життя;
актуальним є оновлення змісту програми фізичного виховання
школярів шляхом введення видів рухової активності, що
відповідатимуть їх інтересам.
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Науковий керівник – доц. Доцюк Л.Г.
Визначення типу реакції серцево-судинної системи
організму на дозоване фізичне навантаження
Одним із перших завдань фахівця в галузі спортивної
фізіології є визначення характеру реакції організму спортсмена
на фізичне навантаження, тому що в цьому випадку можливе
одержання інформації про його поточний функціональний стан
(оптимальний, стомлення, гостре і хронічне перенапруження).
Як відомо, найпоширенішим методичним підходом у цьому
плані є застосування стандартних або дозованих фізичних
навантажень [3, c. 17-20].
Під дозованими фізичними навантаженнями слід розуміти
навантаження строго визначеного обсягу та тривалості.
Наприклад, 60 підскоків за 30 секунд (проба Гориневського), 40
присідань за 30 секунд (проба Кевдина), 20 присідань за 30
секунд (проба Мартине), 3-хвилинний біг на місці в темпі 180
кроків у хвилину (проба Дешина-Котова) та ін. Крім наведених
простих способів дозування навантаження дуже часто
застосовують способи дозування навантаження за допомогою
спеціальної сходинки, велоергометра, тредбана [1, c. 41-47].
Враховуючи технічні подробиці цих способів і особливості
розрахунку фізичних навантажень, слід зазначити, що всі вони
істотно підвищують точність дозування фізичних навантажень.
Проте, незалежно від способу дозування (присідання, біг, робота
на сходинці, велоергометрі, тредбані тощо), усі ці тести
передбачають оцінку термінових (відразу після навантаження)
змін, а також характеру відновлення головних адаптивних
систем організму (насамперед, серцево-судинної).
Тип реакції серцево-судинної системи оцінюють на підставі
порівняльного аналізу рівнів частоти серцевих скорочень (ЧСС)
і артеріального тиску (АТ), зареєстрованих у стані спокою
(ЧСС1 і АТ1) та після дозованого фізичного навантаження (ЧСС2
і АТ2). Оцінюється також час відновлення даних параметрів.
Виділяють такі типи реакції серцево-судинної системи
організму на дозоване фізичне навантаження:
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• Нормотонічний. ЧСС збільшується не більше ніж на 100%.
Систолічний тиск підвищується на 15-35 мм рт.ст., а
діастолічний при цьому залишається постійним або знижується
на 5-10 мм рт.ст. Відновлювальний період триває близько трьох
хвилин. Зустрічається у тренованих людей.
• Гіпертонічний. ЧСС збільшується істотно (більше ніж на
100%). Систолічний і діастолічний артеріальний тиск
підвищується одночасно більше ніж на 30%. Відновлювальний
період перевищує 5 хвилин. Гіпертонічний тип реакції
характерний для станів, що супроводжуються артеріальною
гіпертензією.
• Гіпотонічний. ЧСС зростає більше ніж на 100%.
Систолічний тиск підвищується мало, частіше знижується.
Діастолічний тиск зменшується. Цей тип зустрічається при
серцевій недостатності, при перевтомі, викликаній великим
фізичним навантаженням, у людей, що перенесли інфекційні
захворювання.
• Діастонічний (феномен «безкінечного тону»). ЧСС
підвищується більше ніж на 100%. Систолічний тиск значно
збільшується (до 200 мм рт.ст.), а діастолічний не
прослуховується. Зустрічається після виснажливих фізичних
навантажень (особливо «форсованого» характеру) та у людей,
що мають відхилення з боку нервової системи або підвищений
артеріальний тиск, викликаний фізичною перенапругою.
• Реакція зі сходинковим підйомом. Характеризується
істотним зростанням ЧСС, а також тим, що систолічний
артеріальний тиск на 2- 3-ій хвилинах відновлення може бути
вищим, ніж після навантаження. Зустрічається у випадку
ослабленої функціональної здатності серця, у людей літнього
віку при швидкісній роботі [2, c. 63-67].
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Поняття про культурно-дозвіллєву діяльність
Здавна дозвілля розглядалося як мета і засіб задоволення
різноманітних потреб. Подібні види діяльності, в першу чергу є
важливими для особистості ніж для суспільства. Вони
представляють собою новоутворення, які надбудовуються над
основними видами діяльності, що вважаються базисними.
Якщо звернутися до тлумачного словника В.І. Даля, дозвілля
– це вільний, незайнятий час, гуляння, а людина дозвілля –
здатна до справи, спритна, добрий майстер своєї справи.
Теорія дозвілля ґрунтується на даних багатьох наук:
психології, педагогіки, соціології, філософії, географії,
економіки та ін. З другої половини ХХ ст. дозвілля
відокремилось як самостійна сфера знання, що вивчає значення
вільного часу в житті людини, його змістовне наповнення та ін.
В своїй праці А.Д. Жарков зауважив, якщо розглядати
дозвілля з позицій життя суспільства, то воно важливе для
стабілізації, зняття напруження, запобігання суспільних
конфліктів, зміцнення солідарності, взаємозв’язку поколінь,
спілкування, задоволення потреби особистості в радості,
задоволеннях тощо. Поступово пізнаючи можливості дозвілля,
що сприяє зміцненню соціального цілого, на ранній стадії
розвитку цивілізації були офіційно встановлені, насамперед,
такі форми, як свята та обряди , що стали загальнозначущими ,
тобто однаково важливими для всіх членів суспільства.
Культурно-дозвіллєва діяльність є одним з найважливіших
засобів реалізації сутнісних сил людини й оптимізації
соціально-культурного середовища, що її оточує. У культурнодозвіллєвій діяльності, як правило, присутні моменти
перетворення, пізнання й оцінки.
Процес вторгнення в сферу дозвілля пов’язаний з
подоланням дуже серйозних моральних і організаційних
труднощів. Все більш посилюється регламентація виробничого
життя змушує людей особливо дорожити можливістю по-своєму
розпорядитися вільним часом. Неформальне дозвілля дійсно дає
багато для зняття струсу, розслаблення, релаксації [1].
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Людині необхідний відпочинок, а суть його полягає у
відключенні від звичних ритмів, справ і обов’язків. Ось чому
свідомо, а найчастіше несвідомо люди прагнуть на дозвіллі
подолати стримуючі механізми, зламати набридливі стереотипи,
отримати після довгих обмежень і самообмежень свободу дій
[2].
Враховуючи внутрішні потреби, інтереси, рівень культурних
та існуючих можливостей, людина під час відпочинку може
займатися досить різноманітними видами діяльності:
 спортивно-оздоровчою діяльністю – заняття спортом та
фізичною культурою, використання інших видів дозвілля,
безпосередньо
пов’язаних
з
певною
фізичною
активністю;
 аматорські заняття на природі – полювання, риболовля,
збір грибів та ягід тощо;
 заняття пов’язані з мистецтвом та творчістю;
 інтелектуальна
діяльність
(читання,
розв’язання
кросвордів);
 спілкування;
 різними видами розваг (ігри, танці тощо);
 подорожі та екскурсії, що здійснюються заради
задоволення.
Одним з об’єктивних чинників розвитку культурнодозвіллєвої діяльності є культурні зв’язки, що значно зросли, в
останній час, особливо із зарубіжними країнами. Це сприяє
активному впровадженню в культурне життя форм і видів
соціально-культурної та культурно-дозвіллєвої діяльності, що не
мали аналога в минулому, вони є досить привабливими,
насамперед для молоді. Все це підвищує вимоги до фахівців цієї
галузі, які здатні вплинути на розвиток інфраструктур
соціально-культурної та культурно-дозвіллєвої діяльності [2].
1.
2.
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Науковий керівник – викл. Слобожанінов П.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ УЧНІВ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Аналіз розвитку сучасної системи шкільної освіти в
Україні свідчить, що вона все більше перевантажується
навчальними предметами, які сприяють формуванню тільки
інтелекту дітей, не враховуючи при цьому негативних наслідків
втоми від розумової діяльності та у зв’язку з цим несприятливої
адаптації організму, особливо на початку навчання в школі, що є
одними з провідних чинників погіршення психофізичного стану
[1]. Зазначене підтверджують дані, що свідчать про залежність
(на 51%) виникнення певного захворювання від способу життя
індивіда.
Особливе місце у системі навчання посідає початкова
школа, оскільки є головним періодом набуття соціального
досвіду, інтенсивного формування інтересів, потреб, збільшення
пізнавальних здібностей дитини.
Під час вивчення досліджуваного питання, а саме
пов’язаного з психофізичним станом, яким відзначаються учні
початкової школи, враховували сутність відповідного терміном
поняття. Встановили, що на сучасному етапі розвитку теорія і
методика фізичного виховання як галузь наукового пізнання ще
не сформувала єдиної позиції у питанні терміном поняття
вищезазначеної комплексної характеристики особистості
людини. Водночас її використовують у дослідженнях та
розглядають як поєднання двох комплексних складових –
психічного і фізичного станів.
Тут необхідно зазначити важливість чіткого розуміння цих
вихідних понять.
Дані спеціальної літератури засвідчують, що у найбільш
загальному вигляді склад психіки та різноманіття виявів
психічного життя людини формуються завдяки єдності
психічних процесів, якостей і станів, тобто вони є формами
існування психіки .
Щодо психічних процесів, то вони забезпечують людині
пізнання себе і навколишнього світу, зокрема за допомогою
відчуттів, сприйняття, уваги, пам’яті й мислення. Ці процеси є
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комплексною характеристикою, а її складовими є емоційні
процеси, пізнавальні процеси і воля. Ураховуючи зазначене, ми
проаналізували дані спеціальної літератури, пов’язані з
показниками, що відображають психофізичний стан дітей.
Вивчення даних спеціальної літератури щодо вияву показників
психічного стану учнів початкової школи засвідчує таке. У
досліджуваний віковий період практично завершується
морфологічне дозрівання нервової системи, а особливості її
функціонування полягають у домінуванні процесів збудження
над гальмуванням. Така неузгодженість на фоні високих
навчальних навантажень і відсутності належних заходів відновлення створюють негативні тенденції, про що свідчать такі дані:
6-річні дошкільнята відзначаються кращою руховою активністю
і соматичним здоров’ям, ніж однолітки-першокласники;
розумова працездатність останніх на початку навчального року
більша на 7,9%, ніж в однолітків-дошкільнят, у середині року
розбіжності нівелюються, після чого показник виявляє стійку
тенденцію до зменшення. Це свідчить, що 6-річні дошкільники
переважають 6-річних першокласників у готовності до навчання
в школі, значною мірою у зв’язку з більш ефективним
поєднанням і співвідношенням фізичної активності та розумової
діяльності. Зазначається також, що діти з вищим рівнем
функціональної рухливості та сили нервових процесів
відзначаються кращими показниками розумової працездатності,
концентрації уваги, що у свою чергу певною мірою визначає
успішність розумової діяльності, готовність до навчання в школі
та подальший успіх у навчальній діяльності.
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Олімпійські ігри Стародавньої Греції
У святкові дні греки влаштовували спортивні змагання –
ігри. Найзнаменитіші були ігри в Олімпії, що лежить у
мальовничій долині Пелопоннесу. Ігри проводилися раз на
чотири роки на честь Зевса Олімпійського, звідси й походить
їхня назва.
Вважають, що Олімпійські ігри Стародавньої Греції взяли
свій початок у 776 році до нової ери, коли офіційно було
зафіксовано ім'я першого переможця Ігор Коройба з Еллади.
Олімпійські ігри приваблювали учасників і гостей з усіх
грецьких міст-держав та колоній на узбережжі Середземного
моря. Під час Ігор дотримувалися священного миру –
"Екехіреа". Будь-які військові конфлікти та сутички в регіоні, де
відбувалися Олімпійські ігри, заборонялися.
Учасникам і відвідувачам Ігор, як правило, надавалося право
безперешкодного проходу через чужі території.
Всі олімпійські змагання та конкурси проходили в
давньогрецькому поселенні Олімпія.
Олімпія - це тепер містечко з двотисячним населенням. Тоді
олімпійські змагання та конкурси проходили саме в цьому
поселенні., Олімпія була релігійним місцем Стародавньої Греції.
Тому представники міст-полісів зводили там свої скарбниці для
жертвувань і проведення культових обрядів.
На території Олімпії були розбудовані гімнасій, палестра
(борцівська зала), стадіон, гіподром, ліонідойнідас (будинок для
гостей), що дозволяло проводити грандіозні спортивні змагання.
У давнину через крипт (склепінчасте приміщення) на стадіон
входили тільки учасники Ігор, жерці та судді. Глядачі
влаштовувалися на схилах стадіону.
Змагання з бігу відбувались не на колових доріжках, як це
прийнято нині, а по прямій – туди і назад. Неподалік були місця
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для поєдинків борців, метальників, кулачних бійців. Тут були
також лазні, кімнати для масажу, інші приміщення.
На перших Іграх Олімпіад спортсмени вели боротьбу з бігу
на один стадій (звідси – стадіон).
Найнебезпечнішими змаганнями були перегони колісниць,
запряжених четвериками коней. Візники, стоячи на колісницях,
правили кіньми. Колісниці шалено мчали і нерідко
зачіплювалися за поворотний стовп або за чуже колесо.
Не злічити кількості спортсменів, які долають сьогодні
марафонську дистанцію. Та славнозвісний Фідіппід перед тим,
як виконати доручення полководця, збігав через гірський
перевалку Спарту і назад, бився на полі бою в перших лавах, де
перебували найхоробріші. Саме через це йому й доручили
принести радісну звістку до Афін. Учасниками Ігор могли бути
вільні греки – чоловіки та юнаки. Жінкам, за винятком жриці
храму богині Деметри, не дозволялось бути присутніми на
олімпійському стадіоні.
Для жінок в Олімпії проводилися Ігри на честь богині Гери.
Ці ігри проходили за місяць перед Олімпійськими іграми або
через місяць після них.
Для відзначення героїв змагань існувало багато почестей. На
їхню честь встановлювали скульптури, складали вірші,
виконували пісні. Експансивні та темпераментні греки над усе
цінували благородство та мужність, чесність та відвагу, виявлені
у відкритому двобої.В перший день перемоги атлет діставав з
рук суддів пальмову гілку, а в останній – оливковий вінок,
скріплений стрічкою.
До рідних місць переможців відряджали скороходів або
найвитриваліших бігунів, щоб повідомити громадянам радісну
звістку. Героя вносили в місто на кріслах-носилках, возили на
розфарбованих колісницях. Олімпіоніка нагороджували цінними
подарунками, грошовими преміями. Деяким з них міста
надавали постійне матеріальне забезпечення та інші блага.
1.
2.
3.
4.
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ
ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЗАСОБАМИ
СУЧАСНИХ ТАНЦІВ (НА ПРИКЛАДІ БРЕЙК-ДАНСУ)
Сьогодні в Україні відбувається інтенсивний розвиток маловідомих видів сучасних напрямів танцю, якими займаються
сотні молодих людей. Відкриваються танцювальні клуби і
школи.
Метою нашої роботи є: розробка програми підвищення рівня
рухової активності старшокласників засобами сучасних танцювальних занять з брейк-дансу з метою зміцнення та збереження
здоров’я.
Завдання дослідження: узагальнити теоретичні відомості
щодо напрямів сучасних танців; виявити мотиваційні пріоритети старшокласників до занять брейк-дансом; обґрунтувати
вплив засобів брейк-дансу на рухову активність старшокласників.
Сучасний брейк-данс являє собою комбінації рухів, в яких
задіяні практично всі групи м’язів залежно від особливостей
того чи іншого підвиду, та вправи кожного окремого виду.
Найбільший акцент навантажень спрямований на групи м’язів
ніг та верхнього плечового поясу, м’язи спини та черевного
пресу. Рухи амплітудні, плавні, часто різко фіксовані. Динамічні
положення комбінуються зі статичними у стійках як на ногах,
так і руках. Фізичні навантаження нерівномірно розподіляються
на всі групи м’язів тіла танцюриста. Однотипність рухів може
викликати перенавантаження окремих м’язів у процесі
повторення танцювальних рухів та окремих елементів.
Для усунення причин травматизму і запобігання можливим
його випадкам під час даних занять необхідно застосовувати
широкий комплекс організаційних заходів і методичних
прийомів. У цьому комплексі велике значення мають методика
навчання та організація занять, належне утримання залу,
дотримання правил гігієни, лікарський контроль та виховна
роботи в колективі, а також застосування прийомів підтримки і
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страховки. До занять не допускаються особи, що не пройшли
попереднього лікарського контролю.
У результаті проведеного майстер-класу з брейк-дансу на
базі загальноосвітньої школи № 27 м. Чернівці була сформована
група учнів, які бажали займатися у танцювальній секції.
Заняття проводяться три рази на тиждень у позаурочний час у
спортивному залі.
Всього декілька місяців тренувань старшокласників із
даного танцювального стилю дало позитивні результати, а саме:
танцюристи секції з брейк-дансу школи № 27 були запрошені
для участі у фестивалі фітнесу.
Узагальнюючи результати дослідження, ми дійшли
наступних висновків: в основі брейк-дансу лежать рухи, в яких
задіяні практично всі групи м’язів, де основне навантаження
здійснюється на шийний та грудний відділи хребта, що
позитивно впливає на загальний розвиток організму; секційні
заняття з брейк-дансу є одним із способів урізноманітнення
засобів фізичного виховання учнів старших класів та позитивно
впливають на формування гармонійно розвиненої особистості
(розвиток розумової, емоційної та творчої сфер); наповнення
змісту занять з брейк-дансу різноманітними формами та
методами
забезпечує
розвиток
мотиваційної
сфери
старшокласників.
Список літератури:
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Олександр Цвик
Науковий керівник – ст. викл. Слобожанінов А.А.
Виступ паралімпійської збірної України у Сочі
Ідея виникнення зимових паралімпійських видів спорту в
Україні бере свій початок з 1993 року в час становлення системи
спорту інвалідів.
Дебют України в зимових видах спорту відбувся на VІІ
зимових Паралімпійських іграх 1998 року в Нагано (Японія), де
збірна виборола 3 золоті, 2 срібні та 4 бронзові медалі [1, с. 42].
VIII Паралімпійські ігри-2002 у Солт-Лейк-Сіті (США)
продовжили прогресуючі зимові традиції України, і національна
паралімпійська збірна виборола 12 медалей – 6 срібних та 6
бронзових.
Справжнім тріумфом став виступ українських паралімпійців
на ІХ зимових Паралімпійських іграх-2006 в Турині (Італія), де
наша зимова команда зайняла третє місце у світі за кількістю
золотих нагород і друге – за загальною кількістю медалей.
Сенсаційно високий результат української збірної – 25 медалей:
7 золотих, 9 срібних та 9 бронзових. Яскравим та хвилюючим
був командний виступ нашої команди в естафетах серед жінок
та чоловіків – дві командні почесні бронзові нагороди нашої
національної збірної у цьому виді змагань за своєю цінністю
можна прирівняти до медалей найвищого ґатунку.
Українська параолімпійська збірна у Сочі повторила свій
найкращий результат в історії Зимових паралімпійських ігор
незалежної України. Наші спортсмени взяли 25 медалей: 5
золотих, 9 срібних та 11 бронзових. У результаті українці посіли
другу сходинку за кількістю зароблених медалей різного
ґатунку, програвши лише Росії. У «золотому» заліку Україна
посіла 4-те місце, лише останнього дня поступившись Канаді
третьою сходинкою. Перше місце – у росіян. У них 80 медалей,
зокрема – тридцять «вищого ґатунку». Далі команди Німеччини
та Канади. Французи з дванадцятьма нагородами – п’яті.
Варто зазначити, що всі медалі для збірної України
параолімпійці заробили лише у двох із п’яти представлених на
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Іграх видах спорту. Іван Ошаров із Києва вперше гордо
представляв нашу країну в сноубордингу. Компанію в
гірськолижній команді йому складав Дмитро Кузьмін, який
виступав у дисциплінах «слалом» та «гігантський слалом». На
жаль, дебют Івана Ошарова ніяк не позначився у медальному
заліку.
Варто згадати і найрезультативнішого спортсмена – Віталія
Лук’яненка. Він приніс в актив збірної дві золоті, одну срібну та
одну бронзову медалі. В. Лук’яненко виступав одразу в біатлоні
та лижних гонках і заробив для збірної України медалі в обох
видах спорту. Віталій має порушення зору, яке на початку його
кар’єри було зовсім несуттєве, тому в лижних перегонах він
спочатку вправлявся зі здоровими спортсменами. Пізніше його
хвороба розвинулася, через що він був змушений перейти на
параолімпійську категорію.
Серед жінок важко виділити когось одного. Людмила
Павленко та Олександра Кононова принесли нашій збірній по
повному комплекту нагород: золото, срібло і бронзу –виступали
вони також одночасно в біатлоні та лижних перегонах. Так
зробила й Олена Юрковська, яка не здобула золота, утім, взяла
срібло і дві бронзи. Оксана Шишкова не посідала перших і
других місць, натомість принесла в скарбничку аж 4 бронзові
медалі. Варто зазначити, що всі згадані вище спортсмени, окрім
Олександри Кононової, здобували медалі для параолімпійської
збірної України і в Турині-2006.
Список літератури:
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Світлана Цекало
Науковий керівник – доц. Мороз О.О.
Вплив занять фітнесом на рівень фізичного стану жінок
21-35 років
У сучасних умовах життя інтерес до занять фітнесом є
досить високим. Фізична активність дозволяє підтримувати себе
в гарній фізичній формі, зміцнити і зберегти здоров'я, бути
впевненим у собі, а значить вести повноцінний спосіб життя,
перебувати в гармонії з собою і навколишнім середовищем.
Така ситуація досягається завдяки розширенням засобів
оздоровчої фізичної культури, створенням нових програм
фітнес-технологій.
Останнім часом помітний прояв інтересу жінок до занять
фітнесом для відновлення сил, забезпечення гарної спортивної
форми та стану здоров'я.
Нами було проведено дослідження, в якому взяли участь 14
жінок у віці 21-35 років з різним стажем занять. Заняття
проводилися згідно з попередньо розробленою комплексною
програмою з фітнесу, яка включала в себе вправи із степаеробіки, памп-аеробіки і тай-бо. Заняття проводилися три рази
на тиждень протягом шести місяців.
До та після впровадженої програми з фітнесу було здійснено
попереднє та повторне обстеження морфофункціональних
показників та визначення рівня фізичного стану досліджуваних.
При вивченні антропометричних показників вимірювались
наступні параметри: довжина і маса тіла, обхоплювальні
розміри плеча, талії, живота та стегна.
Відношення маси тіла в грамах до довжини тіла в сантиметрах визначалася згідно з індексом Кетле. Нормативом для
жінок визнається величина індексу, що дорівнює 325-365 г/см.
У результаті було виявлено, що у 71 % досліджуваних
жінок маса тіла знаходиться в межах норми, а у 29% є
відхилення за даним показником, а саме спостерігається
надлишкова маса тіла.
Функціональний стан серцево-судинної системи спостережуваного контингенту оцінювався за такими значеннями: ЧСС
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відносного спокою, АТ і адаптаційний потенціал (АП) системи
кровообігу за Р.М Баєвським. Значення ЧССспок. у всієї групи
досліджуваних відповідала нормі. Значення АТ відповідали
віковій фізіологічній нормі у 65% досліджуваних жінок задовільна адаптація. У 14% жінок спостерігалося дещо
підвищений АТ, а у 21% жінок - знижений АТ.
Стан дихальної системи оцінювався за реакцією на
функціональні проби з затримкою дихання - Штанге і Генчі, і за
значеннями ЖЕЛ. Проба Штанге в нормі спостерігалася у 21%
жінок, нижче норми - у 79%. Проба Генчі на належному рівні
була виявлена у 7 % жінок, у 93% - знижені показники.
Значення ЖЕЛ у 79% досліджуваних жінок відповідають віковій
нормі. У 21 % показники ЖЕЛ нижче належного рівня. Таким
чином, стан ССС жінок всієї вибірки можна оцінити як таке, що
відповідає віку.
Вивчення показників фізичної підготовленості та РФС жінок
дозволило зробити висновок про те, що динаміка показників
фізичної підготовленості жінок всієї вибірки має значний
приріст порівняно з початком курсу занять фітнесом.
Таким чином, можна стверджувати, що курс занять фітнесом
позитивно вплинув на стан показників фізичної підготовленості
жінок всієї вибірки, що свідчить про ефективність обраної
програми занять.
Список літератури:
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Володимир Цісовський
Науковий керівник – викл. Т. І. Лясота
Вплив соціальних факторів на мотивацію до занять
фізичним виховання студентів ВНЗ
Аналізуючи стан фізичного виховання студентів, українські
фахівці (Н.Я. Бондарчук , 2006; В.Л. Волков, 2012; Я.В. Курко,
2012 та інші) стверджують, що серед більшості з них, зазвичай,
не сформована потреба піклуватися про власне здоров'я,
відсутня стійка мотивація до занять з фізичного виховання.
Студенти покладаються на діяльність лікувальних закладів і
нехтують ефективними, економічно вигідними засобами
оздоровлення – фізичними вправами. Адже відомо, що
використання різноманітних видів фізкультурної діяльності
сприяє профілактиці захворювань, підвищенню працездатності,
збільшенню тривалості життя, організації повноцінного
дозвілля, боротьбі зі шкідливими звичками, створює умови
пізнання власних можливостей і забезпечує оптимальні обсяги
рухової активності (О.Ю. Фанигіна, 2005; Н.І. Турчина, 2009; та
інші).
Зараз ведеться активний пошук нових форм і методів
підвищення якості фізичного виховання майбутніх фахівців з
вищою освітою. Разом із тим, аналіз спеціальної літератури
(Т.Ю. Круцевич, 2003; О.В. Терещенко, 2011; та інші) свідчить
про те, що теперішня організація фізичного виховання у ВНЗ
недостатньо ефективна для підвищення рівня фізичної
підготовленості, здоров'я та інтересу значної кількості студентів
до занять фізичними вправами. Дослідники відзначають, що
студентська молодь байдуже ставиться до змісту обов'язкових
фізкультурних занять. І, навіть, заняття із фізичного виховання у
ВНЗ не зацікавлюють, а навпаки - викликають негативні емоції
у студентів (В. Завойська, Л. Лукашевич, 2004; Т. Круцевич,
О. Нестеренко, 2004). 80% з них не відвідували б занять, якби
вони не були обов'язковими. Неадекватність нормативних вимог
із фізичного виховання та їхнє оцінювання не сприяють
вирішенню основного завдання фізичного виховання, а саме
його оздоровчої спрямованості [1;2;3].
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До того ж, організація фізичного виховання у ВНЗ не сприяє
ефективному розв’язання проблеми зменшення дефіциту
рухової активності молоді. Відомо, що організовані заняття з
фізичного виховання, передбачені навчальною програмою,
задовольняють лише 25-30% загальної тижневої потреби
студентів у рухах.
Окрім того, як зазначає В.Б. Базильчук, результати
проведеного нею дослідження виявили низький рівень мотивації
студентів усіх курсів навчання до обов'язкових навчальних
занять з фізичного виховання. Найголовнішим мотивом
відвідування занять з фізичного виховання є отримання
залікової оцінки, а для задоволення власних потреб, пов'язаних
зі зміцненням здоров'я, покращенням фізичних кондицій, їх
відвідує незначна кількість студентів [1, с. 14].
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виховання різних груп населення» / Валентина Борисівна Базильчук. –
Львів, 2004. – 43 с.
2. Долженко Л.П. Фізична підготовленість і функціональні
особливості студентів із різним рівнем фізичного здоров'я: автореф.
дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із фізичного виховання і
спорту : спец. 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних
груп населення» / Людмила Павлівна Долженко. – К., 2007. – 21 с.
3. Королiнська С.В. Клубна форма організації фізичного виховання
у вищих навчальних закладах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. наук із фізичного виховання і спорту : спец. 24.00.02 «Фізична
культура, фізичне виховання різних груп населення» / Світлана
Василівна Королінська. – Львів, 2007. – 21 с.
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Юлія Череп
Науковий керівник – ст. викл. Ячнюк Ю.Б.
Сутність Фейр-Плей в системі олімпійської освіти
Головна мета олімпійського руху – поставити спорт на
служіння людині. Спорт першим ыз громадських інститутів
офіційно вибрав для себе як напрям діяльності етику –
абсолютно необхідну приналежність тієї сфери, в якій завжди є
небезпека насильства, агресивності, нечесних прийомів, як в
будь-якій конкурентній сфері діяльності людини. Етика
олімпійського спорту передбачає реалізацію принципів ФейрПлей («Fair play» – чесна, чиста, справедлива гра). Сама назва
відображає сутність поняття: це більше ніж просте дотримання
етичних норм у спортивній діяльності, це спосіб мислення, а не
тільки поведінка, що повністю виключає обман, грубість,
насильство, застосування допінгу та ін. [1, с. 12].
Історія олімпійського руху налічує більше 100 років, однак
проблеми дотримання етики та механізми впровадження
цінностей олімпізму у практику спорту і повсякденне життя є
актуальними і сьогодні.
Провідна роль у координації зусиль різних міжнародних
організацій і громадських рухів, спрямованих на реалізацію
спортивної етики, належить Міжнародному олімпійському
комітету [2, с. 37].
Кодекс честі олімпійця України – це фундаментальний та
універсальний документ, який є нормативною основою
української
системи
спортивного
виховання
і
самовдосконалення. Норми і вимоги Кодексу спрямовані на
формування гармонійно розвиненої особистості з глибокими
морально-етичними переконаннями. Відповідно до вимог
Кодексу, атлети України повинні дотримуватися наступних
основних положень:
1. Ставити метою збагачення нашого суспільства
шляхетністю, чесністю, добрими вчинками, які несуть у
суспільство світ, благополуччя, злагоду, гуманізм, братерство та
взаємоповагу.
2. Жити відповідно до загальнолюдських цінностей, які є
визначальними в досягненні вершин спортивної майстерності:
211

вірою, надією, любов’ю, мудрістю, справедливістю, хоробрістю,
волею, стриманістю, доброзичливістю.
3. Вчитися стійко і гідно переносити поразку,
несправедливість, не допускати фізичної розправи над своїм
суперником або кривдником.
4. Пам’ятати, що спортивний дух – це сплав людської волі,
тіла і розуму, а застосування допінгу принципово цьому
суперечить.
5. Не допускати «бруду», злоби і обману по відношенню до
суперників, як у думках, так і в діях; служити правді і добрим
справам,
не
допускати
дискримінації,
залишатися
неупередженим щодо політичних, расових, національних,
релігійних переконань, не піддаватися комерційному і
корупційному впливу.
6. Пам’ятати, що спортивна діяльність несумісна з ганебними
рисами характеру людини: заздрістю, гнівом, лінню,
приниженням людської гідності.
Серед причин, які негативно впливають на дотримання
моральності в спорті, можна виділити політизацію,
комерціалізацію, професіоналізацію. Вони провокують допінгскандали, випадки корупції в олімпійському русі, агресію,
нечесну гру і т. ін.
Допінг, на думку фахівців, є серйозною загрозою
олімпійської етики та чесної гри. Сподівання на Фейр-Плей
виглядають ілюзорними, якщо звернутися до динаміки
розповсюдження допінгу.
Основні правила Фейр-Плей:
6. не жадай перемоги будь-якою ціною;
7. зберігай честь і шляхетність на спортивних аренах;
8. головне – вдосконалення своєї особистості, подолання
особистих слабкостей, а не перемога над суперником.
Список літератури:
1. Герцик М.С. Вступ до спеціальностей галузі фізичне виховання і
спорт : навч. Посіб / М.С. Герцик. – Л. : Українські технології, 2003. –
232 с.
2. Лубышева Л.И. Интеграция спортивного и олимпийского
воспитания в образовательном пространстве школы / Л.И. Лубышева //
Наука в олимпийском спорте. – 2007. – № 2. – С. 36-40.
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Артур Чермак
Науковий керівник – викл. Дудіцька С.П.
Вплив занять спортивними іграми на корекцію
процесу соціальної адаптації дітей-сиріт
В статті розглянуто питання щодо впливу занять
спортивними іграми: футбол, баскетбол на форму виховання
психологічних якостей дітей-сиріт 12-16 років. Спортивні ігри, в
яких присутні спільні колективні дії під час тренувань і змагань,
позитивно впливають на основні показники соціальнопсихологічної
адаптації
дітей-сиріт
та
позбавлених
батьківського піклування.
Заняття спортом, рухові ігри, рухові методики є своєрідною
розрядкою для дітей, виходом енергії, що накопичилася,
зняттям втоми, виплеском негативних емоцій.
У грі проявляються і знання, набуті учнем, і його вміння
виконувати одні технічні елементи в поєднанні з іншими. Гра
також вимагає швидкого, своєчасного виконання усіх вивчених
елементів та прийомів, взаємодії ыз партнерами по команді,
належного рівня розвитку фізичних якостей, вміння діяти в
нестандартних ситуаціях та їх швидкій зміні. Ігрова діяльність
вважається одним з найефективніших методів і засобів
виховання й навчання дітей,особливо молодшого та середнього
шкільного віку. У цей період саме гра становить основу життя
дитини, є провідним типом її діяльності. Також ігрова діяльність
є ефективним засобом навчання і виховання дитини, коли
інтелектуальний розвиток істотно поєднується з руховою
активністю, оскільки вона є початковою потребою дитячого
організму, а також важливим стимулюючим фактором.
Найбільш популярними видами спортивних ігор є баскетбол
та футбол. Це зумовлено тим, що ці спортивні ігри дають
різнобічне навантаження на організм, захоплюють емоційно,
розвивають не тільки фізичні можливості, але й інтелектуальні і
психологічні, що дуже важливо для дітей та підлітків - сиріт,
позбавлених батьківського піклування, які особливо цього
потребують.
Ігри великою мірою сприяють різнобічному фізичному
розвитку організму людини, але разом ыз цим пред’являють
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виключно високі вимоги до різних фізіологічних систем
«забезпечення» м’язової діяльності. У першу чергу це
стосується стану кардіореспіраторної системи, інтерес до
вивчення якої в останній час помітно виріс.
Дитячий і юнацький вік - це період становлення фізичних і
психічних якостей на фоні тимчасової морфо фізіологічної
недосконалості фізичного розвитку, яка зумовлена суттєвою
перебудовою нейроендокринного апарату. У цьому віці
формування серцевого м’язу та його іннервація мають
незавершений характер, що є причиною виникнення станів
функціонального перенапруження, перетренованості та інших
передпатологічних станів. У той же час, кількість досліджень,
що стосуються вивчення фізичної працездатності і рівня
соматичного здоров’я підлітків та юнаків, які займаються
футболом та баскетболом, є досить обмеженою.
Одна із головних спеціальних функцій спортивних ігор –
підготовка майбутнього покоління до праці. В ігровій діяльності
формуються якості особистості, які визначають майбутній успіх
у трудовій діяльності людини. Це пояснюється тим, що у грі
створюються такі умови, які відповідають реальним життєвим
ситуаціям, формують здатність дитини до спільної діяльності
для досягнення колективної мети.
Список літератури:
1. Воронова В., Шутова С. Личностные качества футболистов
высокой квалификации как вид модельных психологических
характеристик / В. Воронова, С. Шутова // Наука в олимпийском
спорте. – 2005. – №2. – С. 34 – 40.
2. Иванченко Л.П. Психолого-педагогические факторы восприятия
подростками физической культуры и спорта / Л.П. Иванченко //
Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. Єрмакова С. С. – Харків :
ХДАДМ (ХХПІ), 2003. – № 2. – С. 93 – 99.
3. Ложкин Г.В. Психологический потенциал квалифицированного
спортсмена / Г.В. Ложкин // VIII Международный конгресс
«Олимпийский спорт и спорт для всех» – М. : СпортАкадемПресс,
2003. – С. 272 – 273.
4. Родионов А.В. Психология физического воспитания и спорта /
А.В. Родионов. – М. : Академический проект, 2004. – С. 242 – 265.
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Аліна Чорней
Науковий керівник – доц. Бабюк А.В.
Вплив гідразину на організм людини
Гідразин (NH4) - безбарвна масляноподібна рідина із
запахом аміаку. Добре розчиняється у воді й органічних
розчинниках - їх водні розчини мають лужні властивості.
Температура кипіння - +113,5 °С. Похідні гідразину
(монометилгідразин і диметилгідразин) за своїми властивостями
близькі до вихідної речовини. Гідразин є вибухонебезпечною
сполукою. Гідразини мають сильні відновлювальні властивості,
горять синім полум’ям. Під час горіння гідразинів утворюються
високотоксичні леткі нітросполуки, і концентрація гідразинів 0,1-0,4 г/м3, після перорального ураження - 1 мл.
Граничнодопустима концентрація - 0,0001 г/м3.
Зазвичай гідразин використовується як 60% - ний водний
розчин. Часто його використовують як компонент наповнюючих
газових сумішей для виготовлення полімерних пін, а також як
прекурсор у каталітичній полімеризації та у фармакології.
Щорічно виробляється приблизно 260 тисяч тонн гідразину для
промислового використання [1, 125].
Гідразини проникають в організм через шкірні покриви й
слизові оболонки. Механізм ураження ще недостатньо
вивчений. На перший план виступають некробіотичні й
дистрофічні зміни в печінці, розлади з боку системи. Вміст
глікокену в печінці й м’язах зменшується, у крові спочатку
виникає гіперглікемія, пізніше рівень глюкози значно
знижується, у крові розвивається ацидоз, зростає рівень
молочної й піровиноградної кислот, вони також можуть
викликати гемоліз еритроцитів. У механізмі токсичної дії велике
значення має їх взаємодія з піридоксальфосфатом коферментом ензимів, які забезпечують переамінування й
декарбоксилювання
аміноксидлот.
Гідразини
також
пригнічують ферментативну активність моноаміноксидази й
діаміносидази (гістамінази). При цьому в організмі
накопичуються
біогенні
аміни:
гістамін,
серотонін,
норадреналін, допамін, триптамін.
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Місцева дія гідразинів виявляється залежно від концентрації
речовини й експозиції. Так, невисокі дози цих сполук
викликають подразнювальний ефект слизових оболонки очей,
верхніх дихальних шляхів з подальшим iх запаленням, яке
виникає через 10 год. (прихований період). Після попадання
токсиканта на шкіру виникає симптоматика дерматиту, а при
високих концентраціях - картина хімічного опіку. Крім цього,
гідразини здатні викликати резорбтивний уражаючий ефект.
Клініка ураження. Гідразини здатні викликати отруєння
незалежно від того, яким шляхом потрапила отрута в організм
людини. Якщо важкі форми отруєння, на перший план виходять
прояви резорбтивної дії (протягом перших 10-15 хв.) з
переважним ураженням ЦНС і серцево-судинної системи:
неспокій, збудження, клініко-тонічні судоми, парези й паралічі,
брадикардії, атріовентрикулярна блокада, колапс, коматозний
стан. Також виявляються нудота, блювота, пронос.
Часто в процесі отруєння уражаються печінка й нирки, що
виявляється симптомами гострого токсичного гепатиту й
нефропатій, які розвиваються через 48 год. із моменту отруєння.
Невідкладна медична допомога. У першу чергу це
виведення уражених із забрудненої зони. При цьому
рятувальникам необхідно мати надійний захист органів дихання
й шкіри. Якщо є розлади дихання, призначають для дихання
кисень на всіх етапах евакуації. Забруднену шкіру, очі
промивають проточною водою протягом 20 хв. Очі закапують
анестетиками місцевої дії (дикаїн, новокаїн). Внутрішньовенно
крапельно вводять фізіологічний розчин натрію хлориду,
глюкози, гідрокарбонат натрію. Обов’язковим є призначення
великих доз вітаміну В6 - по 7-10 мл 5% - го розчину
внутрішньом’язово 3 рази на день (виходячи з механізму дії
гідразинів, уважають цей вітамін антидотом). Можливе
проведення форсованого діурезу. На всіх етапах евакуації
послідовно
виконується
симптоматична
терапія:
транквілізатори, серцеві середники, стероїди. Усі уражені
потребують госпіталізації й спостереження в умовах стаціонару.
Список літератури:
1. Черняков Г.О Медицина катастроф / Г.О. Черняков, І.В. Кочін, П.І.
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Наталія Швець
Науковий керівник – асист. Чебан Л.Г.
Значення сну для здоров’я людини
Сон – це особлива форма роботи мозку, захисне
пристосування організму, що охороняє його від надмірних
подразнень і дає можливість відновити працездатність.
Добовий ритм більшості людей складається з 8 годин сну і 16
годин неспання. Природний ритм людини – чергування трьохчотирьох годин сну і такого ж періоду неспання (як у дітей
грудного віку), тобто має певну циклічну організацію. У
здорових людей протягом ночі відбувається від 2 до 6
завершених циклів, у кожному з яких виділяють фазу
синхронізованого (повільного, передньомозкового) і фазу
десинхронізованого (швидкого, задньомозкового) сну. Крім
того, фазі повільного сну (ФПС) властиве закономірне
чергування кількох стадій (рівнів) глибини. Перша стадія – це
поштовхоподібні переходи від активного неспання до стану
сонливості. Друга стадія відповідає дрімоті (зникнення альфаритму), третя є початком власне сну («сонні веретена»),
четверта і п’ята – це глибокий сон (дельта-сон). Фаза повільного
сну триває 1,5 години. Після цього різко змінюється якість сну з’являються швидші рухи очних яблук, прискорюється дихання,
змінюється частота пульсу, виникають хаотичні м’язові
скорочення. Швидкий сон становить 20-25% загальної
тривалості сну.
Протягом ночі повільний сон 4-5 разів
змінюється швидким і приблизно 5 років за життя людина
бачить сни. Сновидіння – це така ж необхідна робота мозку,
особливий стан , при якому мозок так само інтенсивно працює,
моделюючи можливий, найбільш вірогідний результат ситуації.
Хороший сон – ознака доброго здоров’я. Однак існує більше
ста різних форм порушення сну – від легких до загрозливих
життю. Найчастішими причинами порушення сну є: стрес, зміна
звичного циклу сон-неспання, депресія, занепокоєння,
порушення гормонального балансу, больовий синдром, дія
лікарських засобів, алергічні реакції, куріння, вживання
алкоголю.
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Нічний сон, і особливо «швидкий», необхідний для
збереження психічної стійкості. оскільки денний сон не може
повністю замінити нічний через менш яскраво виражені добові
ритми сну.
На перших етапах часте скорочення тривалості, погіршення
якості сну компенсується резервними можливостями молодого
організму. Проте ці можливості не безмежні, а роль сну в
організації пам’яті й емоційної стійкості має виняткове значення
для молодих людей, які засвоюють масу нової для них
інформації, проходять період становлення і формування
стратегії відносин до світу і людей. Систематичні молодіжні
вечірки та нічні розваги, які скорочують тривалість сну, а також
супроводжуються
курінням,
споживанням
алкоголю,
психостимуляторів, наркотичних речовин.
Узагальнені наукові дані про склад і структуру сну, функції
його окремих стадій, дають можливість сформулювати
практичні рекомендації щодо організації режиму й гігієни сну.
Оптимум тривалості сну у людей різний і коливається
залежно від ситуації та реакції людини. Дуже важливим
компонентом гігієни сну є своєчасний відхід до сну в один і той
же час. Приміщення повинно бути добре провітреним, нічна
білизна вільна і зручна, не можна спати у верхньому одязі.
Напружену розумову роботу необхідно припинити за 1-1,5
години, вечірній прийом їжі – за 2 години до сну. Зсув цього
часу призводить до порушення добового ритму.
Отже, людський організм вимагає відпочинку щодня. Сон –
це важлива і невід’ємна частина життя, а не порожня витрата
часу. Під час сну відбувається аналіз і осмислення інформації,
знаходяться відповіді на важливі життєві виклики. Тому
ефективне планування робочого дня сприятиме відведенню
достатнього часу на сон для регулярного відновлення доброго
самопочуття, здоров’я, працездатності.
Список літератури:
1. Даценко І.І. Загальна гігієна: Посібник до практичних занять.–
Львів.−2001.− С.125.
2. Марютина Т.М., Ермолаев О.Ю. Введение в психофизиологию. − М.:
Флинта.−2004. – С. 400.
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Фізичне виховання для різних груп населення
Мета роботи –дослідити позитивний вплив занять фізичного
виховання для населення різного віку; виокремити головні
фактори, які покращують стан здоров’я.
Неодноразово на загальнодержавних, міжнародних і
всесвітніх конгресах кардіологів, геронтології в спеціалістів по
спортивній медицині і лікувальній фізичній культурі
підкреслювалося, що поряд із нераціональною організацією
режиму харчування однією із важливих причин погіршення
стану здоров’я та процесів передчасного старіння. Порушення
нормальної функціональної діяльності організму дорослої
людини спричиняється недостатньою руховою активністю.
Малорухливий спосіб життя, в першу чергу призводить до зміни
стану серцево-судинної системи, що у дорослому, а особливо у
старшому та похилому віці являється одним із найслабших
ланок організму.
Недостатня рухова активність (гіпокінезія) у певній степені
обумовлена сучасним способом життя, механізацією і
автоматизацією виробництва. Через це і виникає необхідність у
вишукуванні найбільш раціональних фізіологічних методах
боротьби з недостатком рухової активності. Одним із таких
засобів являється фізична культура, яка комплексує недостатню
рухову активність, що особливо важливо у старшому і похилому
віці, коди за рахунок звичайного старіння у визначеній степені
обмежуються можливості людини.
На якість здоров’я випливають такі чинники:
- рухова активність;
- наявність або відсутність шкідливих звичок (паління,
вживання або не вживання алкоголю, наркотиків і т.п.);
- характер харчування (переїдання, недоїдання, нормальне і
якісне харчування і т.п.);
- загартування (повітрям, водою);
- режим праці і відпочинку;
- гігієна;
- стрес;
- здоровий сон;
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- зовнішнє середовище;
- хоббі (захоплення музикою, малюванням, спортом і т.п.).
- суспільна робота.
У дорослих людей виділяють 4 періоди – зрілий, похилий,
старший вік і довгожителі. В свою чергу, зрілий вік ділиться на 2
періоди: перший період у мужчин відмічається в 22-35 р., у
жінок – 21-35 р., другий період у мужчин – в 36-40 р., у жінок в
36-55 р. До похилого віку відносять людей в віці 61-74 р.
(мужчина) і 56-74 (жінки), до старшого віку – 74-90 – літніх, до
довгожителів – старших 90 р.
У практичній частина висвітлено дослідження вчених
медиків, педагогів про позитивний вплив заняттям фізичною
культурою і спортом на організм людей, а особливо
дотримуватися ведення здорового способу життя.
У моїй роботі матеріал являється результатом узагальнення
даних літератури і багаторічного досвіду систематичних
спостережень спеціалістів данного профілю за людьми різного
віку, котрі займаються фізкультурою.
Отже, дотримуючись всіх умов та принципів, про які йде
мова в роботі, можна до глибокої старості почувати себе
молодим, здоровим, бадьорим, життєрадісним і надовго забути
дорогу до лікарні.
Список літератури:
1. http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/343067.html
2. Хрипкова А.Г. Вікова фізіологія: Посібник для студентів
небіологічних спеціальностей педагогічних інститутів. – К. Вища
шк., 1982 . – 272 с.
3. Яковлев Н.М. Биохимияспорта. – М,: Физкультура и спорт, 1974. 228 с.
4. file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$EX00.903/referat.html
5. Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теоріяфізичноговиховання – Тернопіль:
Збруч, 200. 184 с.
6. Христинін В.І. Вправи на розслаблення. – К.: здоров’я, 1973. – 40 .

7. Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. – К.:
Здоров’я, 198. – 248 с.
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Проблеми фізичного виховання школярів
у творчій спадщині П.Ф. Лесгафта
Одним з основних завдань сучасної загальноосвітньої школи є
збереження і зміцнення морального, фізичного і психічного
здоров’я вихованців. Реформування українського шкільництва
потребує органічного поєднання сучасних досягнень наукової
думки з класичною спадщиною минулого. Ґрунтовне вивчення,
об’єктивна оцінка, творче осмислення та впровадження в практику
кращих надбань вітчизняної та зарубіжної освіти і педагогіки
забезпечить дотримання принципів єдності, системності та
наступності у розвитку педагогічної науки.
В історії вітчизняної педагогіки другої половини XIX – початку
XX століття помітне місце посідає Петро Францович Лесгафт
(1837-1909 pp.) – видатний російський педагог, анатом, лікар і
громадський діяч. Спадщина П.Ф. Лесгафта містить значну
кількість наукових статей, монографій, посібників. У колі його
наукових інтересів центральне місце посідають проблеми
фізичного виховання, його зв’язку з розумовим, моральним та
естетичним розвитком особистості. Педагог розробив теорію
фізичної освіти, на її основі сформулював вимоги до фізичного
розвитку учнів у загальноосвітній школі.
З огляду на тісний взаємозв’язок між м’язовою та психічною
діяльністю людини, її фізичним та інтелектуальним розвитком
П.Ф. Лесгафт запропонував для вжитку термін “фізична освіта”. У
праці “Керівництво з фізичної освіти дітей шкільного віку”
обґрунтував власну теорію, поклавши в її основу вимогу
зміцнювати тіло вихованця, робити його “розумним та
поміркованим” [2]. Таким чином, на думку автора, шкільна
гімнастика покликана розвивати не лише м’язи, але й навчати учня
володіти собою, своїм тілом, підкоряти його власній волі.
За П.Ф.Лесгафтом, мета фізичної освіти полягає в умінні
ізолювати окремі рухи і порівнювати їх між собою, свідомо
керувати ними і пристосовувати до перешкод, долаючи їх з
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найбільш можливою спритністю і наполегливістю, зокрема,
привчитися з найменшим навантаженням за найкоротший
проміжок часу зі знанням справи виконувати максимальну фізичну
роботу і діяти ефективно і енергійно [2].
П.Ф. Лесгафт стверджував, що шкільні заняття не можуть
складатися виключно з розумової праці, а неодмінно повинні
включати фізичні вправляння. Найголовнішим моментом в
організації шкільної освіти педагог вважав раціональне чергування
тілесних і розумових вправ. Він цілком поділяв погляди Ж.Ж. Руссо: “Бажаєте сформувати розум вашого учня, вправляйте
його сили, якими розум повинен керувати, неухильно розвивайте
його тіло, зробіть його міцним і здоровим, щоб він став мудрим і
розсудливим. Дайте йому можливість працювати, бути дієвим,
бігати, стрибати, бути постійно в русі, щоб він був бадьорою
людиною, і він стане також і розсудливим” [3].
П.Ф. Лесгафт засуджував існуючу на той час систему шкільного
виховання і навчання. Він писав: “При знайомстві з нашими
школами ми звичайно бачимо, що в них займаються виключно
розумовим розвитком дитини і не звертають ніякої уваги на
розвиток фізичний” [1]. Педагог наголошував на неприпустимості і
згубності такого підходу до виховання – однобічності розумового
розвитку при недостатності фізичного навантаження на організм
дитини.
Отже, П.Ф. Лесгафт вважав, що у загальноосвітній школі любов
дитини до фізичної праці потрібно розвивати, починаючи з
розвитку позитивного ставлення до фізичної освіти, нерозривно
поєднуючи її з розумовим, моральним та естетичним вихованням.
Він засуджував вузько утилітарну освіту тогочасної школи, проте
відстоював розвиток усіх здібностей дитини.
Список літератури:
4. Лесгафт П.Ф. Избранные педагогические сочинения /
П.Ф. Лесгафт. – М.: Педагогика, 1987. – С. 340.
5. Лесгафт П.Ф. Керівництво з фізичної освіти дітей
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