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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

УЧАЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И С 
НОРМАЛЬНЫМ ПСИХИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ В АДАПТАЦИОННЫЙ 

ПЕРИОД 
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Северодвинск, Торцева 6, 164524  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF EMOTIONAL WELLBEING OF 
STUDENTS WITH MENTAL RETARDATION AND STUDENTS WITH 
NORMAL MENTAL DEVELOPMENT DURING THE ADAPTATION 

PERIOD 
Northern (Arctic) Federal University, 

Severodvinsk, Torzeva 6, 164524  
 

Аннотация. В статье представлены результаты изучения особенностей 
эмоционального благополучия учащихся в адаптационный период. 
Эмоциональное благополучие состоит из таких компонентов, как самооценка, 
успешность обучения, взаимоотношение в коллективе. Эмоциональное 
благополучие учащихся с задержкой психического развития и в норме имеют 
свои особенности.  

Abstract. The article presents the results of studying the characteristics of 
emotional wellbeing of students during the adaptation period. Emotional wellbeing is 
made up of components such as self- concept, success of learning, the relationship in 
the class. Emotional wellbeing of students with mental retardation and normally 
mental development has their own characteristics.  

Ключевые слова: эмоциональное благополучие, задержка психического 
развития, адаптационный период, самооценка, успешность обучения, 
взаимоотношения в классе  

Key words: emotional wellbeing, mental retardation, an adaptation period, self-
concept, success of learning, relationships in the class. 

Младший школьный возраст – это важный период в жизни ребенка. 
Возникают новые требования, новая социальная роль ученика, новый вид 
деятельности – учебная. В школе он приобретает не только новые знания и 
умения, но и определенный социальный статус. Такой переход является 
непростым для психического здоровья ребенка. Большие, непривычные 
нагрузки ведут к переутомлению, стрессу, эмоциональным нарушениям. 
Ребенку с задержкой психического развития переход к новому 
образовательному учреждению дается еще труднее. Ему сложно включиться в 
школьную деятельность, воспринимать школьные задания и выполнять их, так 
как он продолжает оставаться в кругу дошкольных игровых интересов. 
Эмоциональное благополучие школьника в первые месяцы учебы на новой 
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ступени образования отражает характер его адаптации к среде.  
Адаптационным периодом, по мнению М.М. Безруких, 

Н.Ф. Виноградовой, В.Р.Кучмы, принято считать период от начала обучения до 
конца первого полугодия. В среднем у детей с нормальным развитием он 
занимает 2-3 месяца [1]. 

Исследованием эмоционального благополучия и эмоционального развития 
школьника занимались такие авторы, как Е.Е. Чернухина, Т.Н. Афонина, 
Л.А. Абрамян, М.И. Лисина, Т.А. Репина, И.М. Слободчиков, Л.И. Божович, 
Г.А. Урунтаева и другие.  

В нашей работе мы вслед за А.Д. Кошелевой, В.И. Перегудой, 
О.А. Шаграевой будем рассматривать эмоциональное благополучие как 
устойчиво-положительное, комфортно - эмоциональное состояние ребенка, 
являющееся основой отношения ребенка к миру и влияющее на особенности 
переживаний, познавательную сферу, эмоционально-волевую, стиль 
переживания стрессовых ситуаций, отношение со сверстниками [2]. 

Структура эмоционального благополучия согласно А.А. Пахалковой, 
включает три компонента: 

1. позитивную Я-концепцию, состоящую из положительного 
самовосприятия, самооценки и самоотношения; 

2. успешность в учебной деятельности; 
3. успешность и благополучие в сфере взаимоотношений и общения, как со 

сверстниками, так и с педагогическим составом образовательной 
организации [3]. 

В эксперименте принимали участие 12 учащихся первого класса (возраст 
7-8 лет) без патологии, посещающие среднюю общеобразовательную школу и 
12 учащихся первого класса с задержкой психического развития того же 
возраста, посещающие коррекционный класс общеобразовательной школы. 

Структура эмоционального благополучия определила выбор методов 
исследования. Рассмотрим полученные данные по методике «Паровозик», 
целью которой являлось определение особенностей эмоционального состояния 
ребёнка. Данная методика направлена на определение степени позитивного 
(ППС) и негативного (НПС) психического состояния. 

По результатам диагностики у 75% детей с ЗПР отмечено преобладание 
положительного психического состояния в группе с ЗПР, как и в группе детей с 
нормальным развитием – 58%. Негативное психическое состояние имеет 
несколько степеней выраженности: низкое, среднее и высокое. Так, низкую 
степень негативного психического состояния имеют 16,7% детей с ЗПР, а в 
группе с нормальным развитием данная степень характерна для четверти детей 
(25%). Негативное психическое состояние высокой степени обнаружено только 
у 16,7% детей с нормальным развитием, а негативное психическое состояние 
средней степени этих детей не установлено. В отличие от них у детей с ЗПР, 
наоборот, установлено только негативное психическое состояние средней 
степени, равное 8,3% (рис.1). 

В младшем школьном возрасте, как правило, преобладают положительные 
эмоции, жизнерадостное, веселое, бодрое настроение [4], что соответствует 
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результатам диагностики. Дети с ЗПР очень общительные и хорошо идут на 
контакт, но некоторые могут негативно и неадекватно реагировать на других 
детей из-за своих психических особенностей. Негативное эмоциональное 
состояние в основном связано с неблагоприятным воздействием на процесс 
деятельности и взаимодействия ребенка с окружающей средой. Дети с 
негативным психическим состоянием отличаются ощущением дискомфорта, 
неблагополучия, неудовольствия, ведущие к временному расстройству 
деятельности. В случае с негативным психическим состоянием высокой 
степени можно говорить об отстраненности ребенка, протесте, желании уйти от 
общения, чтобы его оставили в покое.  

 

 
Рисунок 1. Распределение детей по степени психического состояния (в - %) 

 
К одному из признаков нарушения эмоционального благополучия можно 

отнести заниженную самооценку. Исходя из результатов методики Дембо – 
Рубинштейна в модификации А.М. Прихожан, было установлено, что 25% 
детей с ЗПР занижают свои возможности по критериям характер и авторитет, в 
то время как, только для 8,3% детей в норме характерны занижения по 
некоторым показателям. Завышенная самооценка преобладает как у детей с 
ЗПР, так и у детей в норме. Наибольшее количество детей с ЗПР 
продемонстрировали завышенную самооценку по критерию внешности (91,7%) 
и 88,3% детей с нормальным развитием в таких критериях, как ум, характер и 
уверенность. Адекватную самооценку в большей степени демонстрируют дети 
с нормальным развитием (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение детей по уровню самооценки (в - %) 

 Ум Характер Авторитет Способности Внешность Уверенность 
в себе 

Адекватный (45-74) 
ЗПР 8,30 8,30 0 8,30 8,30 16,70 
норма 16,70 8,30 25 25 16,70 8,30 
Заниженный <45 
ЗПР 16,70 25 25 16,70 0 8,30 
норма 0 8,30 8,30 0 8,30 8,30 
Завышенный (75-100) 
ЗПР 75 66,70 75 75 91,70 75 
норма 83,30 83,30 66,70 75 75 83,30 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 6 



 Том 5. Выпуск 45                                                                                              Педагогика,  психология и социология 

Становление самооценки младшего школьника зависит от успеваемости и 
особенностей общения учителя с классом. Большое значение имеет также стиль 
семейного воспитания, принятые в семье ценности. У отличников и некоторых 
хорошо успевающих детей складывается завышенная самооценка. У 
неуспевающих и крайне слабых учеников систематические неудачи и низкие 
отметки снижают уверенность в себе, в своих возможностях. У детей с ЗПР в 1 
классе еще преобладают игровые мотивы, поэтому их успеваемость может быть 
низкой, что влечет за собой неуверенность в своих силах и неадекватную 
самооценку. Полярность самооценки объясняется положением школьного 
статуса: ребенок-звезда имеет завышенную самооценку. Для первоклассников, 
как правило, характерна завышенная самооценка, что является возрастной 
нормой.  

Поскольку на эмоциональное благополучие ребенка может повлиять 
успешность учебной деятельности, нами был использован метод экспертного 
оценивания, когда учитель сравнивал результаты учебной деятельности 
каждого ученика с каждым. В результате ученик получил от учителя 
определенное количество предпочтений. На основе полученных данных всех 
детей удалось поделить на три группы по успешности обучения: - низко, - 
средне и высоко-успешных (рис.2). 

 

 
Рис.2. Распределение детей по уровню успешности обучения (в -%). 
 
Результаты диагностики показали, что дети с ЗПР равномерно 

распределились по уровням успешности обучения, а у детей в норме 
преобладает количество детей с высоким уровнем успеваемости. Низкая 
успеваемость может влиять на эмоциональное состояние детей. По данным 
исследования, трое из пяти неуспевающих детей с нормальным развитием 
имеют негативное психическое состояние, т.е. эти дети переживают неудачу в 
учебе. Мы соотнесли результаты первой и второй методики и обнаружили, что 
у детей с ЗПР только 1 из 4 неуспевающих детей имеет негативное психическое 
состояние, что возможно связано с негативным поведением данного ребенка. К 
такому выводу мы пришили после беседы с учителем. 

Методика «Социометрия» позволяет определить взаимоотношения в 
классе, социальный статус конкретного ребенка. Поскольку учитель пользуется 
авторитетом среди первоклассников, то и его отношение к ребенку может 
повлиять на положение ученика в коллективе. Успешные в обучении ученики, 
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поддерживаемые учителем, приобретают статус «социометрических звезд», а 
неуспешные в обучении, или нарушители дисциплины – «отвергнутых». 

По результатам исследования было установлено, что 25% детей с ЗПР 
имеют статус «принятые», 41,7% детей с ЗПР имеют статус «непринятые», 
статус «предпочитаемые» имеют 16,7%, статус «звезды» и «отвергнутые» 
занимают по 8,3% участников исследования. Данные результаты близки с 
распределением учащихся по социометрическим статусам у детей в норме 
(рис.3). 

 

 
Рис 3. Распределение детей по социометрическому статусу (в - %) 

 
Мы соотнести результаты по двум методикам, и оказалось, что «звездами» 

являются дети с высоким уровнем успеваемости. «Предпочитаемые» - в состав 
детей данного статуса входят ученики с высокой успеваемостью и дети, 
проявляющие себя со слов детей в качестве «хорошей подруги, доброй, веселой 
». «Принятые» имеют по одному положительному выбору, что, скорее всего, 
связано с дружеским отношение с тем, кто делал выбор. «Непринятые» - это те 
дети, которые не получили ни одного положительного выбора. Для детей со 
статусом «отвергнутый» (1 ребенок с ЗПР и 1 ребенок с нормальным 
развитием) характерно и негативное психическое состояние. Эти дети 
регулярно нарушает дисциплину, тем самым вызывает негативное отношение к 
себе со стороны учащихся. 

Анализируя полученные результаты каждого ученика по всем методикам, 
была дана оценка особенностям их эмоционального благополучия в целом. 
Полученные результаты у детей с ЗПР и детей в норме оказались схожими.  

Следовательно, можно констатировать, что большинство детей 
адаптировались к новой социальной ситуации развития. Эмоциональное 
неблагополучие у оставшихся 25% детей с ЗПР и детей в норме, в основном, 
связано с низкой успеваемостью и негативным психическим состоянием. 
Поэтому очень важно, чтобы в адаптационный период рядом с ребенком всегда 
были родители, которые поддержат в трудной ситуации, учителя, создающие 
комфортные условия обучения  и, в случае необходимости,  профессиональная 
помощь школьного психолога. 
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Рис.4 Соотношение показателей эмоционального благополучия 

первоклассников с ЗПР и в норме 
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Аннотация. В работе рассматривается понимание рынка как основа 
социально-психологического исследования потребительского поведения. 
Понятие рынка является одной из центральных категорий экономической 
социологии, и одновременно междисциплинарной научной категорией. Данное 
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понятие занимает важное место в таких науках, как экономика, социология, 
маркетинг. Но для социальной психологии потребительского поведения данное 
понятие играет особую роль: ведь рынок является той средой, в которой 
указанное поведение реализуется. Целью данного исследования является 
определение наиболее подходящего (для социальной психологии 
потребительского поведения) понимания рынка путем сравнения различных 
концепций рынка в социальных и поведенческих науках. В статье 
доказывается, что на сегодняшний день наиболее подходящие (в качестве 
исходной точки для социально-психологического исследования поведения 
потребителей) определения рынка предложены в маркетинге. 

Ключевые слова: понимание рынка, социальная психология 
потребительского поведения, поведение потребителей, методы анализа 
рынка. 

Abstract. This paper considers the understanding of the market as a basis for 
socio-psychological research of consumer behavior. The concept of the market is one 
of the main categories of economic psychology, and at the same time 
interdisciplinary scientific categories. This concept is important in the sciences such 
as economics, sociology, marketing. But the concept of the market plays an important 
role in social psychology of consumer behavior, because the market is the medium in 
which consumer behavior is realized. The aim of this study is to determine the most 
appropriate (for the social psychology of consumer behavior) understanding of the 
market by comparing various market concepts in the social and behavioral sciences. 
It is proved that by far the most suitable definitions of the market are proposed by 
marketing. They can be considered as a starting point for socio-psychological 
research of consumer behavior. 

Key words: understanding of the market, social psychology of consumer 
behavior, consumer behavior, methods of market analysis. 

Вступление. 
Социальная психология потребительского поведения (social psychology of 

consumer behavior) является довольно молодой отраслью психологии.  Она 
возникла в 70-х годах ХХ века как синтез социальной и экономической 
психологии. Предметом социальной психологии потребительского поведения 
является «изучение закономерностей социального поведения и деятельности 
людей в ситуации приобретения и использования продукции или услуг» [9].  

Одной из центральных категорий экономической психологии является 
понятие «рынок». Понятие рынка является междисциплинарной научной 
категорией; данное понятие занимает важное место в социальных и 
поведенческих науках: экономике, социологии, маркетинге. Но для социальной 
психологии потребительского поведения данное понятие играет особую роль: 
ведь рынок является той средой, в которой указанное поведение реализуется.  

Обзор литературы. 
В «теории психологического поля» К. Левина поведение понимается как 

результат взаимодействия личности и окружающей среды, что выразилось в его 
знаменитом уравнении поведения. Согласно этому уравнению, поведение (V) 
есть функция личностных факторов (Р) и факторов окружения (U): V = f (P, U) 
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[8, с. 226]. Поведение потребителей товаров и услуг реализуется в рыночной 
среде и, следовательно, понимание рынка накладывает отпечаток на научные 
исследования в данном направлении. В то же время, в работах по социальной 
психологии потребительского поведения анализу понятия рынка уделяется 
недостаточно внимания. Целью данной статьи является определение наиболее 
подходящего (для социальной психологии потребительского поведения) 
понимания рынка путем сравнения различных концепций рынка в социальных 
и поведенческих науках. 

Основной текст. 
В экономических науках не существует единого понимания рынка. Путем 

анализа определений понятия «рынок» в словарях экономической 
направленности автором статьи было установлено, что рынок в экономических 
науках понимается как: 

• совокупность актуальных и потенциальных покупателей товаров  и 
пользователей услуг; 

• механизм взаимодействия покупателей и продавцов, производителей 
и потребителей; 

• саморегулируемая система обмена между продавцом и покупателем, 
производителем и потребителем; 

• механизм передачи прав собственности; 
• совокупность экономических отношений между экономическими 

субъектами по поводу обмена; 
• экономическая форма обмена продуктами, которые выступают в 

качестве товаров; 
• совокупность существующих или потенциальных продавцов и 

покупателей каких-либо продуктов; 
• сфера обращения товаров и капиталов, а также движения рабочей 

силы и других факторов производства. 
Как можно увидеть, данные определения являются слишком 

разнородными и поэтому их трудно рассматриваться в качестве исходной точки 
для социально-психологического исследования потребительского поведения.  

Глубокий анализ понятия рынка осуществил В. В. Радаев [6]. В связи с 
наличием выраженных различий между определениями понятия рынка он 
подчеркивает, что эти различия связаны с действительной многозначностью 
самого понятия «рынок», которое указывает на действительно сложный объект 
исследования. Ученый пишет: «Эта многозначность служит проявлением 
принципиально разных подходов, каждому из которых присуща особая логика 
определения и разворачивания понятий» [6, с. 8]. 

В. В. Радаев анализирует основные методологические подходы к 
определению рынка, существующие в социально-гуманитарных науках. По его 
мнению, основными методами анализа рынка являются феноменологический, 
исторический, статистический и метод теоретического моделирования (табл. 1).  

Как можно увидеть, для социально-психологического исследования 
потребительского поведения метод теоретического моделирования является 
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приемлемым. Данный метод «помогает преодолеть бесконечное разнообразие 
наблюдаемых форм хозяйства и представить рынок в виде совокупности общих 
связей, позволяющих описывать поведение его участников» [6, с. 30].  

Таблица 1 
Характеристики основных методов анализа рынка (по В. В. Радаеву) 

Основные методы Общее понятие рынка Основной объект 
анализа 

Результат 
анализа 

Феноменологический Продукт 
взаимодействия 
участников 

Формирование 
общих значений 

Доминирующие 
концепции 
контроля 

Исторический Совокупность форм 
хозяйства 

Эволюция форм 
рынка 

Устойчивые 
формы рынка 

Теоретическое 
моделирование 

Механизмы 
координации действий 

Действия 
участников рынка 

Идеальная модель 
рынка 

Статистический Совокупность 
сегментов 

Внутренние и 
внешние границы 
рынка 

Количественные 
параметры рынка 

 
С позиций неоклассического экономического подхода поведение субъекта 

рынка анализируется как поведение экономического человека (то есть 
человека, стремящегося к собственной выгоде). А с точки зрения современной 
экономической социологии мотивация поведения участников рынка не 
исчерпывается экономическим интересом. В. В. Радаев указывает, что 
«существуют весьма действенные механизмы, побуждающие их к действию, 
такие как социальные нормы и силы принуждения, а устремления 
хозяйственных агентов не сводятся к получению денежного дохода, а 
включают также статусные мотивы, заинтересованность в содержании 
хозяйственной деятельности, в общении с другими людьми и др.» [6, с. 37]. 
Поэтому в современной экономической социологии разработано ряд 
альтернативных пониманий рынка (табл. 2). 

Таблица 2 
Подходы к пониманию рынка в экономической социологии [5] 

Подход Понимание рынка Авторы 
Экологический Как множество 

организационных популяций 
Г. Кэролл, Х. Олдрич 

Структурный Как пересечение социальных 
сетей 

М. Грановеттер, Х. Уайт, Р. Берт, 
У. Бэйкер, У. Пауэлл, Д. Старк, 
Б. Уци 

Неоинституциональный Как совокупность институтов Дж. Мейер, У. Бейкер, 
Н. Биггарт, П. Димаджио, В. Ни, 
Н. Флигстин, У. Пауэлл 

Политико-
экономический 

Как механизм реализации 
властных отношений 

Ф. Блок, Б. Каррутерс, П. Эванс 

Социокультурный Как набор культурных 
конструкций 

М. Аболафия, П. Димаджио, 
Ф. Доббин, В. Зелизер 

Феноменологический Как совокупность значений, 
выработанных его участниками 

К. Кнорр-Цетина, П. Асперс 

Политико-культурный Как организационное поле Н. Флигстин 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 12 



 Том 5. Выпуск 45                                                                                              Педагогика,  психология и социология 

В маркетинговой литературе рынок чаще всего понимается как: 
• система общественных отношений купли-продажи, в которой 

субъектами являются продавцы и покупатели, а объектом рыночных 
действий является товар; 

• сфера, где происходит товарно-денежный обмен; 
• совокупность потребителей [7, с. 165]. 
Классическое определение рынка как совокупности потребителей дано 

Ф. Котлером: «Рынок – это совокупность существующих и потенциальных 
покупателей товара» [2, с. 56]. Понимание рынка как рынка спроса связано с 
фундаментальной позицией, характерной для классического маркетинга – 
сосредоточенностью на том, как лучше удовлетворить потребителя [3, с. 80]. 
Хотя существуют немногочисленные маркетинговые работы (например, книга 
Дж. О’Шонесси «Конкурентный маркетинг: стратегический подход»), в 
которых наряду с рынками спроса на товар (услугу) также признаются и рынки 
предложения. Рынок предложения – это совокупность организаций, 
реализующих определенный товар, а рынок спроса охватывает спрос на товары, 
выполняющие одинаковую функцию, который ограничен определенной 
географической территорией [4]. 

Н. В. Андрияшин предпринял попытку обобщения маркетинговых 
концепций рынка и соответствующих его определений [1]. По его мнению, 
маркетологи чаще всего под рынком понимают лишь спрос на некий товар, 
исключая при этом предложение товара. Это отличает маркетинговый подход 
от экономического и социологического. Экономисты при использовании 
понятия «рынок» имеют в виду совокупность покупателей и продавцов, 
которые совершают операции по купле-продаже товаров, а экономсоциологи – 
совокупность структурно связанных продавцов и покупателей определенного 
товара [1, с. 140]. 

В экономическую психологию понятие рынка было перенесено из 
маркетинга, поэтому рассмотрим маркетинговые определения рынка более 
подробно. Н. В. Андрияшин анализирует следующие концептуальные 
представления о рынке в маркетинге: 1) рынок как место; 2) рынок как 
механизм обмена; 3) рынок как процесс; 4) рынок как сегмент [1, с. 142]. 
Наиболее ранним из них является понимание рынка в качестве определенного 
места (физического мета, географической точки), в котором встречаются спрос 
с предложением, и происходит обмен. Но данное понимание рынка трудно 
соотносится с рынком услуг, которые в постиндустриальном 
(информационном) обществе занимают значительное место наряду с рынком 
товаров. 

Понимание рынка как механизма обмена является актуальным для 
современной В2В-маркетинговой литературы. При взаимодействии типа В2В 
(business to business) его субъектами являются юридические лица или 
индивидуальные предприниматели, а не конечные потребители товаров либо 
услуг. Различные механизмы обмена при таком понимании рынка 
приравниваются к различным типам рынка. 
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Понимание рынка как процесса, включающего обмены между участниками 
ранка (продавцами, посредниками, покупателями), широко распространено в 
экономической науке. В рамках данного подхода вопросам потребительского 
поведения уделялось определенное место, наряду с анализом 
предпринимателей в качестве участников рынка, ценового равновесия и др. 
Данное понимание с 1960-х годов переходит и в маркетинговую литературу, 
где рынок начинает пониматься как процесс приравнивания спроса и 
предложения в результате систематических децентрализованных обменов [1, с. 
144]. 

В маркетинговой литературе последнего десятилетия ХХ века становится 
наиболее популярным понимание рынка как сегмента (то есть совокупности 
потребителей, группируемых по определенным признакам). В качестве основы 
для классификации потребителей могут выступать географическое 
расположение рынка, демографические характеристики потребителей и др. 
Наиболее психологически-окрашенными являются психографическая 
сегментация рынка и сегментация рынка на основе поведенческих 
характеристик покупателей. 

Психографическая сегментация разделяет всех потребителей на группы по 
признакам принадлежности к общественному классу, образу жизни и 
личностным характеристикам. При сегментации рынка по поведенческому 
принципу «потребители делятся на группы в зависимости от того, насколько 
они знают товар, как к нему относятся, как его используют и как на него 
реагируют» [1, с. 153]. В связи с этим Н. В. Андрияшин называет такие 
признаки, отличающие потребителей друг от друга, и которые, соответственно, 
могут быть положены в основу сегментации: 

• поводы для совершения покупки или использования товара; 
• искомые выгоды; 
• статус пользователя; 
• интенсивность потребления; 
• степень приверженности; 
• степень готовности покупателя к восприятию товара; 
• отношение к товару. 

Заключение и выводы. 
На сегодняшний день наиболее подходящие в качестве исходной точки для 

социально-психологического исследования потребительского поведения 
определения рынка предложены в маркетинге. В соответствии с ними рынок – 
это: 1) система общественных отношений купли-продажи, в которой 
субъектами являются продавцы и покупатели, а объектом рыночных действий 
является товар; 2) сфера, где происходит товарно-денежный обмен; 
3) совокупность потребителей. В маркетинговых исследованиях рынок также 
понимается как совокупность различных подгрупп (сегментов) потребителей, 
которые формируются в результате комплексного взаимодействия 
экономических, демографических, социальных и психологических факторов. 
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Анотація. У статті розглянуто інноваційну форму навчальної діяльності 
у вищих навчальних закладах, яка передбачає підвищення ефективності 
професійної підготовки майбутнього фахівця. 

Ключові слова: комплексне дипломне проектування, інноваційні форми, 
студент, керівник. 

Abstract. The article deals with the innovative form of educational activity in 
higher institutions, which includes improving the efficiency of the future specialists’ 
training. 

Key words: integrated diploma project, innovative forms, student, master. 
Головним завданням вищої освіти є підготовка висококваліфікованих 

фахівців, які мають глибокі теоретичні, професійні знання і прагнуть до 
постійного розширення та оновлення набутих знань. 

Завершальним етапом підготовки фахівців є дипломне проектування, в 
процесі якого формуються і закріплюються теоретичні знання студента, 
набувається досвід самостійного вирішення практичних завдань, а в підсумку 
забезпечується необхідний ступінь підготовленості студента до трудової 
діяльності.  

Найважливіша вимога до сучасного проекту – його реальність. Прийнято 
вважати реальним проект, в якому містяться нові наукові і технічні рішення, що 
представляють безпосередній практичний інтерес. Зрозуміло, що ступінь 
реальності дипломного проекту може бути різною: максимум реальності 
забезпечується, якщо весь проект цілком впроваджується у виробництво; 
частіше ж реальні проекти містять окремі розробки з конструкторської, 
технологічної або науково-дослідної частини. Теми реальних дипломних 
проектів пропонуються підприємствами-замовниками. Загальновизнано, що над 
реальними дипломними проектами студенти працюють значно активніше. 

Найдієвішим шляхом підвищення ступеня реальності дипломних проектів 
є комплексне дипломне проектування (КДП). 

Комплексним вважається дипломний проект, що розробляється 
колективом (групою) студентів. Такий колектив може досить детально 
розробити повний комплекс технічних, організаційних, соціальних та 
економічних рішень, що становлять у сукупності проект сучасного 
виробничого об'єкта (цеху, дільниці, автоматичної лінії, верстата та ін.). Тим 
самим КДП набуває закінченості і високого ступеня реальності. Кожен учасник 
творчого студентського колективу в рамках свого дипломного проекту вирішує 
ряд приватних завдань, які в комплексі забезпечують більш повне і якісне 
вирішення загального завдання, що представляє істотний інтерес для 
промисловості. 

В організації та методиці виконання КДП визначальним фактором є 
сумісна діяльність викладачів і студентів різних спеціальностей, її 
спрямованість на єдиний кінцевий результат, використання єдиних методик, 
активізації самостійної роботи студентів.  

Метою КДП виступає розкриття взаємозв’язку спеціальностей, задіяних у 
виконанні проекту. Як правило, це ряд технічних спеціальностей. 
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Наряду з участю у КДП, окремо взятий дипломний проект (робота) 
дипломника, повинен відповідати вимогам Галузевого стандарту вищої освіти 
України «Засоби діагностики вищої освіти» визначеного рівня напряму 
підготовки. Дипломна робота, що виконується студентом, є складовою 
державної атестації, підсумковою кваліфікаційною роботою, яка дає змогу 
виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної 
підготовки, здатності до самостійної роботи за обраною спеціалізацією. По 
даній роботі оцінюється рівень підготовки дипломника. 

Участь у написанні КДП вимагає вирішення ряду питань узгоджувального 
характеру, загального керівництва проектом, послідовність та строки передачі 
інформації від одного самостійного проекту до іншого, яка фактично пов’язує 
самостійні проекти в єдиний комплексний.  

При КДП проектне завдання розчленовується на частини, і проектування 
здійснюється самостійно членами проектної студентської групи, які належать 
до різних спеціальностей. Розробка плану в рамках комплексного проекту, коли 
кожен студент враховує у своєму проекті рішення свого товариша, є особливо 
ефективним. Такий інноваційний підхід дозволить на реальному рівні з різних 
точок зору (наприклад, технологічної та економічної) висвітлити основні 
питання діяльності сучасного виробничого об'єкта. 

Керівники дипломних проектів підтримують та сприяють співпраці 
студентів на основі взаємонавчання, взаємодопомоги та взаємоконтролю. 
Оцінюванню підлягають результати та досягнення як кожного студента окремо, 
так і групи в цілому. Особливістю КДП є необхідність проведення оперативних 
зібрань всіх учасників, у т.ч. керівників. 

В Новокаховському політехнічному коледжі широко застосовується 
практика комплексних дипломних проектів. Прикладом такого КДП є дипломні 
проекти студентів Глухманюка Сергія Олександровича та Андреєнка 
Володимира Олександровича. 

Глухманюк Сергій Олександрович – студент спеціальності 5.0507205 
«Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів» 
розробив дипломний проект «Модернізація системи життєзабезпечення та 
комфорту автомобіля ЗАЗ-1102 в умовах ПП «Альянс»» під керівництвом 
викладача спеціальних дисциплін Обревка Євгена Івановича. 

В рамках дипломного проекту студент розробив мікроконтролерний 
модуль керування опалювачем автомобіля, розробив технічне завдання для 
програміста та зібрав прототип пристрою. Для реалізації даного дипломного 
проекту студент самостійно вивчив документацію на популярні 
мікроконтролери та, ознайомившись із їх функціональними можливостями, 
зробив вибір оптимального варіанту. 

Андреєнко Володимир Олександрович – студент спеціальності 5.05010301 
«Розробка програмного забезпечення» розробив дипломний проект «Програмне 
забезпечення мікроконтролерної системи життєзабезпечення та комфорту 
автомобіля ЗАЗ-1102» під керівництвом викладача спеціальних дисциплін 
Йонди Олексія Михайловича. 
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В рамках дипломного проекту студент розробив програмне забезпечення 
для мікроконтролерного модуля керування опалювачем автомобіля та провів 
комп’ютерне моделювання пристрою. При реалізації даного дипломного 
проекту студент ознайомився з технічним завданням, що надав студент 
спеціальності 5.0507205 «Обслуговування та ремонт електроустаткування 
автомобілів і тракторів», вивчив технічну документацію на мікроконтролер, 
який було обрано «замовником», обрав засоби розробки та тестування. 

Результатом співпраці студентів став захист дипломних проектів з 
демонстрацією роботи прототипу модуля керування опалювачем автомобіля. 
Демонстрація проводилась на стенді, який імітував роботу системи 
охолодження автомобіля. Після демонстрації, пристрій було встановлено в 
автомобіль ЗАЗ-1102. 

Що дало КДП? Студент Глухманюк С.О., ознайомившись з типовими 
рішеннями проблеми, озвученої в дипломному проекті, розвив своє проблемне 
мислення, обравши власний варіант вирішення задачі. Поглибив знання в 
області мікроконтролерної техніки, цифрової радіоелектроніки та схемотехніки, 
занурився в атмосферу командної роботи та кооперації. Студент проявив 
творчій підхід та вміння самостійно приймати нестандартні рішення в 
ситуаціях зі значним ступенем невизначенності. 

Студент Андреєнко В.О., в свою чергу, вивчаючи технічне завдання і 
спеціфікації до апаратних засобів, суттєво поглибив свої знання з архітектури 
комп’ютера, компютерної схемотехніки та цифрової радіоелектроніки. Сумісне 
дипломне проектування стимулювало у нього активізацію пізнавальної 
діяльності. 

Узагальнюючи досвід вищеописаного КДП, можна зробити висновок, що 
розробка дипломного проекту перенесла студентів у атмосферу, максимально 
наближеному до реальної виробничої обстановки, в якій студенти розкрили 
свої професійні вміння та навички, а також максимально розвинули їх. Така 
практика готує майбутнього фахівця до специфіки його спеціальності та 
виробничої діяльності. Практичне використання прототипу розробленого 
модуля стимулює студентів до подальшого поглиблення своїх практичних 
знань в даній предметній області. 
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Анотація. У статті розглядається модель підготовки майбутніх  

судноводіїв  до професійно-орієнтованого спілкування, яка включає чотири 
взаємопов’язані блоки: цільово-концептуальний, який регламентується 
Галузевим стандартом, вимогами ПДМНВ та роботодавців, до його складу 
включено мету та завдання навчального процесу, принципи, підходи; змістово-
діяльнісний, до якого входять мотиваційний, когнітивний і операціональний 
компоненти та педагогічні умови; організаційно-процесуальний, який 
складається із форм, методів та засобів навчання; оцінювально-
результативний, який представлений критеріями готовності майбутніх 
судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування, відповідними 
показниками, рівнями  та результатом.  

Ключові  слова: модель  підготовки, майбутній судноводій, принципи, 
підходи, компоненти готовності, педагогічні умови, форми, методи і засоби 
навчання.  
        Abstract. The article describes the teaching model to prepare future seafarers 
for professionally-oriented communication by means of case-technologies. The model 
consists of four interrelated blocks. Target and conceptual block is based on the 
national curriculum for maritime educational institutions and International 
Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 
and includes aim, tasks, principles and approaches of the teaching process.  Content 
and activity block contains motivational, cognitive, operational components and 
pedagogical conditions; organizational and procedural block consist of methods, 
forms and means; assessment and productive block is represented by criteria of 
seafarer’s readiness for professionally-oriented communication, the corresponding 
indicators, levels and result.  

Key words: teaching model, future seafarer, pedagogical conditions, 
components of readiness, principles, methods and approaches. 

Вступ. Відповідно до галузевого стандарту вищої освіти з напряму 
«Морський та річковий транспорт», професійного спрямування 
«Судноводіння» [2] та вимог міжнародної Конвенції ПДМНВ [7] сучасний 
морський фахівець повинен уміти здійснювати професійно-орієнтоване 
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іншомовне спілкування. Знання іноземної мови та готовність до професійного 
спілкування на ній входить до переліку фахових компетенцій майбутнього 
судноводія при його професійній підготовці у вищому навчальному закладі. 
Тому для формування готовності до міжкультурної професійної комунікації в 
судноплавній галузі нами була розроблена модель підготовки майбутніх 
судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування, а також розкриті 
можливості її реалізації через професійно-орієнтовану технологію навчання 
(кейс-технологію). 

Виклад основного матеріалу дослідження. При побудові моделі 
підготовки майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування 
засобами кейс-технологій ми виходили з того, що саме модель дозволяє 
найбільш повно і точно описати педагогічну систему, що має свою особливу 
мету. Модель спрямована на отримання відповідей на певну сукупність 
запитань, які можуть бути вирішенні в процесі успішного моделювання. 

Оскільки модель розглядається нами як структурно-змістовне явище, до 
основних елементів моделі підготовки майбутніх судноводіїв до професійно-
орієнтованого спілкування входять: мета, завдання, принципи, підходи, форми, 
методи та засоби навчання, педагогічні умови, компоненти готовності, критерії 
сформованості готовності, показники, рівні сформованості готовності та 
результат. 

Структура моделі розділена на блоки – цільово-концептуальний, змістово-
діяльнісний, організаційно-процесуальний, оцінювально-результативний, які 
знаходяться в тісному взаємозв'язку (рис. 1). 

При наповненні цільово-концептуального блоку моделі ми виходили з 
того, що розроблена нами модель буде регламентуватися Галузевим стандартом 
вищої освіти (ГСВО) з напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий 
транспорт», професійного спрямування «Судноводіння», вимог Міжнародної 
конвенції з підготовки, дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) і 
роботодавців (провідних судноплавних компаній світу та України), які 
передбачають готовність випускника до компетентного здійснення професійної 
комунікації іноземною мовою. Метою означеної моделі є проектування процесу 
підготовки майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування. 
Поставлена мета визначила наступні завдання: 1) підвищення мотивації до 
вивчення англійської мови як засобу професійної підготовки майбутніх 
судноводіїв; 2) поглиблення професійних та мовних знань для здійснення 
професійно-орієнтованого спілкування; 3) розвиток мовленнєвих вмінь та 
комунікативних навичок для успішного професійно-орієнтованого 
іншомовного спілкування засобами кейс-технологій.  

Концептуальною основою ефективної реалізації процесу підготовки 
майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування є принципи та 
підходи. Проаналізувавши точки зору провідних методистів [1; 3; 4], уважаємо, 
що ефективній підготовці майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого 
спілкування має сприяти побудова навчального процесу на основі наступних 
принципів: професійно-орієнтованого контекстного навчання, особистісно 
зорієнтованої спрямованості навчання, активності й проблемності, 
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комунікативно-ситуативного навчання, інтерактивної спрямованості навчання, 
міждисциплінарної інтеграції, комплексності підходу, колективної взаємодії, 
рефлексії в навчанні.  

При побудові моделі підготовки майбутніх судноводіїв до професійно-
орієнтованого спілкування, ми спиралися на такі підходи в освіті, як системний, 
діяльнісний, комунікативний, компетентнісний та професійно-орієнтований.  

Змістово-діяльнісний блок моделі включає компоненти, через які 
відбувається реалізація поставлених завдань: мотиваційний, когнітивний і 
операціональний, та педагогічні умови реалізації процесу підготовки майбутніх 
судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування, до яких ми відносимо: 
формування мотивації до професійно-орієнтованого спілкування у процесі 
професійної підготовки майбутніх судноводіїв; розроблення інструктивно-
методичної бази процесу впровадження кейс-технологій у підготовку 
майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування; 
впровадження кейс-технологій, новітніх й традиційних форм та методів 
організації професійно-орієнтованого спілкування у процесі професійної 
підготовки майбутніх судноводіїв.  

До складу організаційно-процесуального блоку моделі входять: форми, 
методи та засоби навчання (навчальні посібники, автентичний матеріал 
(розслідування морських катастроф, репортажі з місця аварій, суднові журнали, 
чек-листи), мультимедійний та комп’ютерний супровід, електронні програми, 
демонстраційні матеріали). 

Кейс-технології передбачають такий вид навчального заняття, що інтегрує 
в собі декілька методів: системний аналіз (системне представлення та аналіз 
конкретних ситуацій), описові методи (опис ситуації), моделювання (розробка 
моделі ситуації), уявний експеримент (засіб отримання знань про ситуацію 
шляхом її уявного перетворення), «мозковий штурм» (генерування ідей та 
пропозицій, що забезпечують всебічний огляд ситуації), дискусія (обмін 
думками з приводу проблем і шляхів її вирішення), ігрові методи 
(представлення варіантів поведінки членів суднового екіпажу), метод проектів 
(розв’язання конкретних проблем ситуації в умовах співпраці та 
міжособистісної комунікації з презентацією результатів).  

Кейс-технології застосовуються в різних формах навчальної діяльності 
(новітніх та традиційних), які можуть знайти своє місце в процесі професійної 
підготовки майбутніх судноводіїв.  

Вважаємо за доцільне проведення різних типів лекцій з обов’язковим 
використанням кейс-технологій: проблемні лекції, лекції-конференції, лекція-
візуалізація, лекція-провокація, лекція-діалог тощо.  

Практичні заняття є основним ресурсом для реалізації кейс-технологій, на 
якому поглиблюються та закріплюються знання з фахових та гуманітарних 
дисциплін, вдосконалюються вміння та навички комунікації, формується 
мотивація до активного професійно-орієнтованого спілкування. Практичні 
заняття проводяться в невеликих групах, що сприяє встановленню атмосфери 
активної взаємодії та комунікації, розвиваючи як групу, так і особистість 
кожного члена цієї групи [6]. 
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Рис.1. Модель підготовки майбутніх судноводіїв до професійно-
орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій 
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 Особливою формою навчального заняття є майстер-клас, який забезпечує 
обмін професійним досвідом між «майстром» (запрошеним досвідченим 
судноводієм) та учасниками. Курсанти працюючи над розв’язанням 
поставленої в кейсі проблеми, отримають від «майстра» коментарі, зауваження, 
рекомендації з його власного досвіду [5]. 

Доцільною формою роботи є круглі столи, що представляють собою 
різновид ділової дискусії з метою прийняття компромісних рішень. Для 
обговорення необхідно підбирати неоднозначні, проблемні кейси, що призвели 
до серйозних наслідків, навіть аварій, з декількома альтернативними 
варіантами їх розв’язання. Під час таких засідань учасники висловлюють не 
загальну, а власну точку зору, що виробляє здатність до самостійного та 
ініціативного прийняття рішень. 

Самостійна та індивідуальна робота – найважливіший елемент 
застосування кейс-технологій, він вимагає використання проблемно-
пошукового і аналітичного типів самостійної роботи. Читання та вивчення 
матеріалів кейсу відбувається індивідуально, пошук супутньої інформації, 
необхідних положень з міжнародних конвенцій, нормативної документації, які 
підтверджують роздуми курсантів потребує самостійної роботи. 

Ще однією з головних форм для впровадження кейс-технологій є 
тренажерна практика. Вона є невід’ємною і важливою частиною навчального 
процесу для майбутніх фахівців судноплавної галузі. Використання кейс-
технологій під час практики дозволяє курсантам невідкладно застосовувати у 
роботі набуті професійні навички, досвід організаторської роботи, 
реалізовувати свій професійний потенціал. 

Використання представлених форм і методів навчання сприяє якісній та 
ефективній підготовці майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого 
спілкування. Оскільки вони дають можливість зазначеним фахівцям подолати 
міжособистісний бар’єр спілкування, формувати стратегію ведення бесіди, 
вміння вільно висловити власну думку, уміння дискутувати, аргументувати 
свою позицію тощо. 

Оцінювально-результативний блок моделі включає критерії (мотиваційно-
ціннісний, змістовий, діяльнісний), при визначенні яких ми виходили з 
компонентів готовності до професійно-орієнтованого іншомовного спілкування 
майбутніх судноводіїв, відповідні показники та рівні готовності зазначених 
фахівців до професійно-орієнтованого спілкування (високий, середній, 
низький). Результатом означеного процесу є готовність майбутніх судноводіїв 
до професійно-орієнтованого спілкування, з яким узгоджується поставлена 
мета.  

Висновки. Представлена модель підготовки майбутніх судноводіїв до 
професійно-орієнтованого іншомовного спілкування є цілісною, динамічною та 
відкритою системою і об'єднує в собі цільово-концептуальний, змістово-
діяльнісний, організаційно-процесуальний, оцінювально-результативний блоки, 
які чітко відображають означений процес від поставленої мети до кінцевого 
результату. Поставлена мета може бути досягнута тільки при виконанні 
комплексу педагогічних умов. Результати, що показують підсумковий рівень 
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сформованості комунікативної професійної іншомовної підготовки майбутніх 
судноводіїв, дають підстави для корекції робочих програм за фахом і методики 
викладання з метою підвищення або вдосконалення рівня готовності майбутніх 
судноводіїв до професійно-орієнтованого іншомовного спілкування. 
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Вступление В настоящее время в дошкольных учреждениях с детьми 

работают не только воспитатели, но и педагоги других специальностей. Одним 
из специалистов является логопед. Многие родители считают, что логопед 
работает только с детьми, которые не произносят или произносят неправильно 
отдельные звуки. Это в корне неверно, так как это лишь один из аспектов 
логопедического воздействия. Логопедическая работа с дошкольниками 
строится на основе логопедии — педагогической науки о предупреждении и 
преодолении несовершенств речи [1]. В этой работе различаются две системы. 
Одна из них применяется в специальных детских садах для детей с тяжелыми 
расстройствами речи, другая в детских садах общего профиля. Предметом 
последней являются по преимуществу возрастные особенности детской речи, в 
значительно меньшей мере недостатки патологического происхождения, не 
препятствующие воспитанию ребенка в нормальном детском саду [2]. 

Главной целью коррекционной работы, проводимой логопедами, 
заключается в помощи нормальному формированию речи дошкольника, а, 
следовательно, и полноценному развитию его мышления. 

Задача — способствовать предупреждению расстройств речи, помочь 
естественному стремлению ребенка преодолеть возрастные, а иногда и 
патологические недостатки речи, разрабатывать и совершенствовать методы 
логопедической работы в соответствии с возможностями, потребностями и 
интересами дошкольника. 

Основные направления работы: развитие артикуляционной моторики, 
развитие физического и речевого слуха, накопление и активизация словарного 
запаса, работа над грамматическим строем речи, обучение навыкам 
словообразования и словоизменения, развитие связной речи, формирование 
навыков звукобуквенного анализа, и, конечно, коррекция произношения [3]. 

В специальных детских садах логопед работает с каждым ребенком в 
индивидуальном режиме, что даёт хороший результат. В обычных детских 
садах не всегда имеется такая возможность. Чаще всего логопед работает с 
группой детей. Возникает проблема, когда необходимо работать с конкретным 
ребёнком, и одновременно занять остальную часть группы. Для частичного 
решения данной проблемы мы предлагаем использовать компьютеры и 
соответствующие информационные технологии. 

Современные дети с раннего детства уже знакомы с компьютерами в виде 
ноутбуков, нетбуков, планшетов и других устройств. Работа с данными 
устройствами является для них привычной. Поэтому логопеду не составляет 
особого труда обучить детей работе с некоторыми игровыми программами, 
которые способствуют развитию речи ребёнка. 

Основной текст Научить правильной речи и преодолеть ее недостатки 
лучше всего в дошкольном возрасте. Этому способствуют следующие 
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особенности дошкольника: 
1. Высокая пластичность мозга, т.е. способность быстро и легко 

переключаться на новые замыкания и так же преодолевать последствия 
нарушений их. Этим объясняется и повышенная подражательность у детей речи 
взрослых, и легко протекающая переделка звуков речи. В гибкости детского 
мозга заложены основы преодоления несовершенств речи ребенка путем 
педагогического воздействия (упражнения, повторения; однако при этом 
необходимо учитывать быструю утомляемость маленьких детей). 

2. Способность все превращать в игру. Дети охотно играют в разные игры 
с применением речи и тем самым достигают более быстрых успехов в ней. 

3. Любовь детей к звукам речи и стремление овладеть ими. Дети играют 
звуками, механически многократно повторяют их. Они рано осознают 
фонетические нормы и стараются овладеть ими. Дети любят занятия над 
улучшением своей речи, особенно над чистотой произношения, проявляют 
большой интерес и настойчивость, следят друг за другом, подсказывают друг 
другу звуки или требуемые положения языка, губ. Они охотно играют в звуки, 
подмечают различия между ними, заучивают слова, потешки, стишки. Овладев 
правильным произношением того или иного звука, дети радуются, гордятся 
победой, демонстрируют новый звук перед окружающими и ждут одобрения. 
Они перестают стесняться, становятся более общительными. 

4. Непрочность ошибочных речевых навыков. Временные связи в коре 
больших полушарий не упрочились и легко поэтому затормаживаются. 

На основе анализа практики применения компьютеров в детских 
дошкольных учреждениях в России и за рубежом выделим в процессе основные 
направления применения компьютеров в логопедической работе. 

Использование развивающих компьютерных технологий в коррекционном 
обучении избавляют как педагога, так и детей от тяжелой рутинной работы по 
усвоению учебного материала и закреплению уже полученного навыка в 
практической самостоятельной деятельности. Кроме того, разнообразные 
логопедические компьютерные программы открывают новые возможности 
использования педагогических методов в традиционной коррекционной 
методике: 

1. Подбирать материал разной степени сложности. Каждому ребенку 
всегда можно предложить именно то, что в данный момент соответствует его 
возможностям и задачам обучения. 

2. Во время логопедического занятия на компьютере можно легко 
изменить степень трудности, характер задания, адекватные потенциальным 
возможностям самого «сложного» ребенка. 

3. За счет анализа собранной статистики работы становиться визуально 
«видимые» пробелы в развитии ребенка, трудно обнаруживаемые в 
традиционном обучении. 

4. Мультимедийные возможности компьютера позволяют формировать и 
совершенствовать у ребенка процесс внутреннего осмысливания собственных 
произносительных умений и навыков. 

5. Специализированное программное обеспечение имеет простое 
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управление, которое легко осваивают дети. 
6. Многие логопедические методики, эффективно использовавшиеся ранее, 

могут быть, а частично уже переложены на компьютерную основу. С точки 
зрения логопеда, это возможность взглянуть на свою работу с новых 
современных позиций, переосмыслить методические приемы, обогатить знания 
и умения, которыми он владеет на высокопрофессиональном уровне. 

Использование компьютера и для самого дошкольника создает более 
комфортные условия для успешного выполнения предложенных заданий: 

1. Информационные технологии предлагают занимательную для ребенка 
форму экспериментирования, моделирования, классификации, обобщения, 
сравнения. 

2. Появляется возможность познакомить ребенка в процессе игры с 
вымышленными персонажами компьютерной программы, которые помогают 
межличностной коммуникации детей. 

3. Ребенок стремится говорить правильно, пытается исправить увиденную 
ошибку, так как компьютер обезличен и практически никогда не выражает 
отрицательные эмоции. 

4. Во время логопедических занятий с использованием компьютерных 
технологий у детей пропадает негативизм, связанный с необходимостью 
многократного повторения определенных звуков, слогов при автоматизации и 
дифференциации поставленного звука. Появляется уверенность в собственных 
силах и желание научиться говорить чисто. 

5. Дети меньше утомляются, дольше сохраняют работоспособность и 
интерес к занятию. Хотя приходится соблюдать санитарные нормы и не 
позволять детям работать свыше положенного времени. 

6. Глядя на экран монитора компьютера, ребенок самостоятельно видит 
результат своей работы и может его оценить. 

7. В зависимости от индивидуальных голосовых модуляций у конкретного 
ребенка всегда есть возможность изменить чувствительность микрофона, чтобы 
действие на экране происходило только при определенной голосоподаче. 

Заключение и выводы 
Логопедическую работу лучше всего проводить в детском саду. У детей 

трех-, четырехлетнего возраста относительное развитие мозга в целом, слуха и 
речедвигательного аппарата, в частности, позволяет им овладеть правильным 
произношением к концу пребывания в детском саду. Гибкость же режима 
детского сада дает возможность уделять этому достаточно много времени. 

Использование информационных технологий в коррекции речевых 
недостатков повышает мотивацию не только за счет игрового момента, на 
которой программа базируется, но и потому, что ребенок получает оценку 
своей работы не только со стороны взрослых, но и со стороны компьютера. 

 
Литература: 
1. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников (формирование 

лексики и грамматического строя) [Текст] / Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. - 
СПб. : Союз, 1999. - 160 с. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 27 



 Том 5. Выпуск 45                                                                                              Педагогика,  психология и социология 

2. Система коррекционной работы в средней группе для детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи [Текст] / Н.В. Нищева. - 
СПб. : Детство-Пресс, 2000. - 112 с. 

3. Методы обследования речи у детей [Текст] : вып. II / Ин-т 
коррекционной педагогики ; Общ. ред. И.Т. Власенко, Г.В. Чиркина, Сост. Т.П. 
Бессонова. - М. : [б. и.], 1996. - 144 с. 

Статья отправлена: 10.11.2016 г. 
© Лагунов А.Ю., Ожогова К.К. 

 
ЦИТ: 416-086 
DOI: 10.21893/2410-6720-2016-45-1-086 
УДК 378 

 Баранова О.В., Артюх В.О. 
ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК 

ВІДПОВІДЬ НА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ  
Миколаївський національний аграрний університет, 

Миколаїв, Паризької комуни 9, 54020 
Baranova O.V., Artyukh V.O. 

TRAINING PERSONALIZE AND NEW TECHNOLOGIES IN RESPONSE 
TO THE GLOBAL CHALLENGES OF TODAY 

Mykolayiv National Agrarian University, 
Mykolayiv, Paryzka Komuna 9, 54020 

 
Анотація. В статті розглядається модульна технологія навчання в 

аспекті психолого-педагогічних проблем. Представлено взаємозв’язок 
персоналізації та модульного навчання: реалізація ідей персоналізованого 
навчання сприяє становленню індивідуальності фахівця, забезпечує 
взаємозбагачуючий розвиток особистості в спільності здобувачів вищої освіти 
і викладачів та зростання творчого потенціалу як здобувачів вищої освіти так 
і викладачів. Проаналізовані теорії, концепції та підходи персоналізації. 
Розглядається принцип локалізації змісту навчального матеріалу.   

Ключові слова: персоналізація, модульне навчання, модуль, локалізація 
змісту, спеціалізація.  

Abstract. Module technology of studies in the aspect of psychological and  
pedagogical problems is examined in the article. Presented relationship 
personalization and modular training, implementation ideas personalized learning 
promotes the formation of professional identity, providing mutually beneficial 
development of the individual in the community of students and teachers and increase 
creative potential as students and teachers. Theories, conceptions and approaches of 
personalization, are analyses. Principle of localization of maintenance of educational 
material is examined.   

Key words: personalization, modular training, module, local level, 
specialization. 

Вступ. Виходячи з принципів Болонської декларації, здійснюється 
розвиток і моніторинг вищої освіти України. У контексті інтеграції системи 
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вищої освіти підвищується відповідальність вищих навчальних закладів за 
надання якісних освітніх та наукових послуг. Саме тому, необхідно спрямувати 
всі зусилля на інтенсифікацію навчального процесу, опанування передовими 
методиками навчання, використання в організації навчального процесу методів 
і форм, які є характерними для європейської освіти. Отже актуальним є 
використання концепції персоналізації навчання, зокрема при модульній 
технології в навчальному процесі вищої школи.  

Огляд літератури. У педагогічній науці модульному навчанню 
присвячено багато досліджень як вітчизняних (А.М. Алексюк, Ю.К. Балашов, 
В.А. Рижов, П.А. Юцявичене та ін.), так і закордонних науковців (J. Rassel, M. 
Goldshmid та ін.). Модульний підхід розглядається як закономірний результат 
еволюції педагогічної теорії (Н.Б. Лаврентьев, М.А. Чошанов та інш.). 
Проектування структури та змісту навчання за модульним принципом при 
підготовці кваліфікованих фахівців розглянуто у працях Н.В. Бородіної, Н.Є. 
Єрганової та ін. Проблеми переходу з традиційної моделі організації 
навчального процесу до застосування технології модульного навчання в умовах 
вищого навчального закладу аналізуються Г.В. Лаврентьєвим і Н.Б. 
Лаврентьєвої. Вплив модульного навчання на глибинні психічні процеси 
особистості аналізує К.Я. Вазіна. Модульний підхід як результативну систему 
навчання визначають Ю.К. Балашов і В.А. Рижов, беручи за основу аналіз 
професійної підготовки кадрів у розвинутих країнах. Разом із цим розвиток 
практики модульного навчання у вищій школі значно випереджає побудову 
психолого-педагогічної теорії. Для переходу педагогічної системи вищої освіти 
до нової якості необхідна подальша розробка теорії модульного навчання, а 
разом з цим – наукових засобів пізнання, форм і методів навчання 
компліментарних модульній системі, яка чітко відповідає вимогам педагогічної 
теорії сучасного етапу. Розробка концептуальних основ модульного навчання в 
рамках психолого-педагогічної теорії – об’єктивна необхідність 
сьогоднішнього дня.  

Вхідні дані та методи. Завданням цієї статті є аналіз нової парадигми 
вищої освіти, зокрема, модульної технології навчання в психолого-
педагогічному аспекті, а саме, при використанні концепції персоналізації 
навчання. Модульне навчання – одна із сучасних та перспективних технологій, 
яка добре забезпечує індивідуалізацію освітніх програм і шляхів їх засвоєння 
залежно від здібностей та інтересів здобувачів вищої освіти. Модульне 
навчання складається з окремих модульних програм, а  модуль – з модульних 
одиниць. У модульному навчанні модульними одиницями є елементи модуля, 
виділені для формування конкретного поняття, уміння, навичок, практичного 
прийому або декількох професійних прийомів, дій, операцій, процесів, 
пов’язаних між собою. Модульна одиниця складається з навчальних елементів; 
ними можуть бути лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота 
під керівництвом викладача, курсові роботи та проекти, індивідуальні 
комплексні завдання, консультації [1, 4, 6, 7]. Модульна технологія реалізує на 
практиці наступні принципи і правила: чітка постановка мети; інтеграція різних 
видів і форм навчання; великоблочна організація навчального матеріалу разом з 
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рекомендаціями і завданнями по його вивченню; переважно самостійне 
опрацьовування студентами навчального матеріалу; управління студентами  за 
допомогою програми (послідовності завдань і етапів навчальної роботи) і 
алгоритмів пізнавальної діяльності; відвертість методичної системи викладача; 
можливість вибору здобувачами вищої освіти рівня засвоєння, форм, місця і 
темпу вивчення матеріалу; створення умов для успішної пізнавальної 
діяльності в процесі навчання; уміння працювати з урахуванням індивідуальних 
способів опрацьовування навчального матеріалу, власна траєкторія навчання; 
змістовний оперативний поточний контроль і оцінка результатів по 
підсумковому контролю.  

Структурно-компонентний склад навчального процесу, який організований 
за модульною технологією, створює умови не тільки індивідуалізації навчання, 
але і вищому рівню – персоналізації навчання. При цьому індивідуалізація 
навчання розглядається як частина навчання, що персоналізується, оскільки 
персоналізація є реалізацією прагнень людини бути особистістю. Концепція 
персоналізації запропонована в 80-х роках 20 сторіччя в галузі соціальної 
психології А.В.Петровським [2]. Ця теорія – новий підхід до розуміння 
особистості, витоки якого в роботах Л.С.Виготського про соціогенез свідомості 
і А.Н.Леонтьєва, що поклав початок загально-психологічної теорії діяльності 
[3]. Модульна технологія реалізує ідеї персоналізованого навчання. 
Розглядаючи персоналізацію як процес, в результаті якого суб’єкт отримує 
уявленість в життєдіяльності інших людей і може виступати в соціумі як 
особистість. Персоналізація, трактується як процес, в результаті якого суб’єкт 
отримує уявленість в діяльності інших людей і може виступати в суспільному 
житті як особистість. При цьому особистість індивіда як би виноситься за 
рамки індивідуальності суб’єкта, актуалізуються зв’язки цього суб’єкта з 
іншими людьми, спільна діяльність з ними. На наш погляд, використання теорії 
персоналізації плідне в галузі освіти, зокрема при модульному навчанні. Нами 
була висунута гіпотеза про те, що реалізація ідей персоналізованого навчання 
сприяє становленню індивідуальності фахівця, що забезпечує 
взаємозбагачуючий розвиток особистості в спільності здобувачів вищої освіти і 
викладачів; зростання творчого потенціалу як здобувачів вищої освіти так і 
викладачів. При реалізації навчання, що персоналізується, в модульній 
технології, нами був використаний принцип локалізації змісту навчального 
матеріалу. Суть цього принципу полягає в тому, що після короткої 
характеристики викладачем програми вивчення дисципліни, здобувач вищої 
освіти за своїм бажанням вибирає питання для поглибленого вивчення, нами це 
локалізоване питання називалося питанням семестрової спеціалізації. Результат 
роботи здобувача вищої освіти над цим питанням оцінювався відповідною 
кількістю балів рейтингу. Рішення про роботу над питанням семестрової 
спеціалізації здобувачі вищої освіти повинні прийняти в певний період часу з 
початку вивчення дисципліни. До відомості здобувачів вищої освіти 
доводилося, в якому модулі і в якому навчальному елементі буде затребуваний 
матеріал їх семестрової спеціалізації. Окрім усного повідомлення на одному із 
зайнятті, зміст локалізованого питання представлявся здобувачу вищої освіти  
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письмово, як навчальне проектування викладу вибраного питання. Здобувачем 
вищої освіти  аналізується виклад питання в різних джерелах, включаючи лекції 
викладача. При цьому ситуація вибору примушує здобувача вищої освіти 
критично відноситися до змісту досліджуваних матеріалів. У свою чергу, цей 
факт ставить викладача в умову необхідності постійного вдосконалення свого 
науково-предметного рівня. Максимальній бал рейтингу виставляється роботам 
тих здобувачів вищої освіти, які окрім широкого представлення теорії, 
відзначають зв’язки з різними розділами дисципліни, що вивчається із іншими 
навчальними дисциплінами [4]. Ця вимога модульної програми вводити 
індивідуальні дослідження здобувачів вищої освіти в русло системного аналізу 
теорії, яка розглядається як підсистема різних систем (інших дисциплін, що 
вивчаються). Ці системи представляються компонентами супер-системи, в ролі 
якої, в даному випадку виступає виробниче процес-середовище професійного 
функціонування майбутніх фахівців. 

Робота над питанням семестрової спеціалізації вимагає від здобувача 
вищої освіти відповідальності і максимальної самостійності, а також припускає  
наявність і розвиток у нього певних навиків і вмінь, зокрема, вміння планувати 
свою навчальну діяльність, включаючи постановку цілей; вміння 
використовувати різні джерела інформації (письмові, усні, комп’ютерні), 
вміння виділяти відповідні чинники, основні ідеї, відокремлювати головне від 
другорядного; мати навики викладу, цитування, систематизацію навчального 
матеріалу, кодування інформації (складання таблиць, діаграм, графіків). Досвід 
роботи в режимі модульної технології з використанням концепції 
персоналізації навчання показує, що окремими здобувачами вищої освіти 
формуються досить високі локальні рівні пізнання питань програми навчальної 
дисципліни. Вивчення дисципліни організовується таким чином, що здобувачі 
вищої освіти включаються в повчальну діяльність. Рівень навчання дозволяє 
здобувачеві вищої освіти проводити локальне консультування інших здобувачів 
вищої освіти (з питання семестрової спеціалізації), локальне асистування на 
лекції і практичному занятті. При цьому повчальна діяльність здобувачів вищої 
освіти локалізована питаннями їхньої семестрової спеціалізації, але, проте, 
здобувач вищої освіти виступає вже як суб’єкт локальної повчальної діяльності.  

Здобувачеві вищої освіти при такій організації навчального процесу 
наказують статус повчального, який зв’язаний з певними функціями і 
обов’язками, вимагає високого рівня підготовки, відповідального відношення 
до справи. Статус повчального створює передумови для ідеальної уявленості 
здобувачів вищої освіти про свої особливості, а це вносить збагачуючі внески 
до розвитку їх індивідуальності [5]. Різноманіття виконуваних одним 
здобувачем вищої освіти ролей: дослідника, асистента, консультанта і 
відповідна поведінка приводить до успішної соціалізації в процесі навчання. 
Статус повчального не тільки наказує, але і повинний бути досягнутий 
здобувачем вищої освіти. Здобувач вищої освіти не може формально 
відноситися до виконання дослідження, оскільки його чекає асистування, 
консультування з питання семестрової спеціалізації, можливо отримання 
додаткових балів, які значно підвищать його рейтинг. Всім цим здобувачам 
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вищої освіти важко нехтувати. Досвід роботи показує, в кожній навчальній 
групі від 30 до 45% від числа здобувачів вищої освіти виявляють бажання 
вивчати питання семестрової спеціалізації і досягають в цьому позитивного 
результату. Персоналізація навчання забезпечує високий рівень практичної і 
теоретичної підготовки, як здобувачів вищої освіти, так і викладачів. Науково-
предметний рівень викладача підвищується, оскільки локальний рівень 
здобувача вищої освіти наближається до нього. Загальній рівень підготовки 
здобувача вищої освіти зростає унаслідок того, що його вивчення  питання 
семестрової спеціалізації зв’язується з іншими питаннями і розділами 
дисципліни, що вивчається та з іншими дисциплінами. При традиційному 
навчанні не передбачається система семестрової спеціалізації здобувачів вищої 
освіти, тому є тільки два рівні: рівень викладача і загальний рівень здобувача 
вищої освіти. Причому рівень викладача стабільно і значно вище за рівень 
здобувача вищої освіти. При модульному навчанні формується третій рівень – 
локальний рівень здобувача вищої освіти, що наближається до рівня викладача 
в умовах традиційного навчання. В результаті цього наближення, рівень 
викладача неминуче повинен бути вище. 

Заключення та висновки. В статті розглянута реалізація навчання, що 
персоналізується, в модульній технології та використаний принцип локалізації 
змісту навчального матеріалу. Нами отримано, що високий рівень науково-
предметної підготовки, відповідний локальному, досягає не кожен із здобувачів 
вищої освіти, а тільки ті, які працювали над питаннями семестрової 
спеціалізації. Але, на нашу думку, це не знижує цінності навчання, що 
персоналізується. В теорії персоналізації затверджується, що на певному етапі 
суспільного розвитку особистості, як системна якість індивіда, виступає у 
вигляді особливої соціальної цінності, зразка для реалізації індивідуальної 
діяльності інших людей. Таким чином, навчання, що персоналізується, 
забезпечує формування здатності здобувачів вищої освіти до персоналізації, а 
це за твердженням психології, є визначальною умовою їх майбутнього 
успішного кар'єрного росту.  
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Аннотация. Общество развивается, и меняются требования к 

профессиональным компетенциям учителя физической культуры. 
Компетентность, творчество, исследовательская деятельность и 
информационно-коммуникативные технологии становятся обязательными 
составляющими  в работе учителя. 

Ключевые слова: профессиональные компетенции, современный учитель, 
образовательные технологии, здоровьесбережение, мотивация, физкультура. 

Abstract. Society is evolving and changing requirements for professional 
competence of the teacher of physical culture. Competence, creativity, research and 
information and communication technologies become mandatory components of the 
teacher. 

Key words: professional competence, modern teacher, educational technology, 
health preservation, motivation, physical education. 

В современном обществе предъявляются  высокие требования в 
подготовке учителя к его философской и педагогической позиции, 
методологической, дидактической, коммуникативной, методической и другим 
компетенциям. Учитель должен осуществить переход от традиционных 
технологий к технологиям развивающего, личностно-ориентированного 
обучения, использовать технологии уровневой дифференциации, обучения на 
основе компетентностного подхода, «учебных ситуаций», проектной и 
исследовательской деятельности, информационно-коммуникационные 
технологии, интерактивные методы и активные формы обучения. Изменились 
требования к функциям урока его форме и организации. 

Компетентный  учитель будет создавать условия для развития творческих 
способностей, развивать у учеников стремление к творческому восприятию 
знаний, учить их самостоятельно мыслить, самостоятельно анализировать, 
имитировать игровые ситуации, повышать мотивацию к изучению предмета 
поощрять их индивидуальные склонности и дарования. Современный учитель 
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находится в постоянном творческом поиске, а также в поиске ответа на 
актуальный проблемный вопрос «чему учить школьников?». Современный 
учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, умеет не только учить 
детей, но и сам способен учиться у своих учеников. Современный педагог 
должен выявлять самые лучшие качества, заложенные в душе каждого ребенка, 
поощрять детей, чтобы они получали радость от приобретенных знаний, 
использовали полученные знания, умения во взрослой жизни. Выпускники 
школы должны четко осознавать  свое место в обществе и работать на его 
благо, чтобы были готовы к участию в решении текущих и перспективных 
задач нашего общества. 

Приоритетной  целью современного  образования становится не 
репродуктивная передача знаний, умений и навыков  от учителя, а полноценное 
формирование и развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать 
учебную проблему, формулировать алгоритм её решения, контролировать 
процесс и оценивать полученный результат – научить учиться. Главными 
факторами для построения личностного вектора развития становятся умение 
ориентироваться  в море информации и способность принимать правильные 
решения на основании данных из различных источников. Поэтому учитель 
физкультуры должен хорошо ориентироваться в мире интернета и владеть 
компьютерной грамотностью. 

В настоящее время учитель больше выступает в роли инструктора, 
наставника, занимает позицию куратора, дирижёра. Ученик же становится 
активным участником образовательного процесса, а не пассивным слушателем. 
Необходимо усилить мотивацию к познанию, показать, что школьные знания и 
умения  – это необходимая подготовка к жизни, индивидуальные беседы с 
учениками  и родителями помогает работать в этом направлении. /2/ 

Профессионально грамотный учитель создаёт на своём уроке психолого-
педагогические условия, позволяющие в едином классном коллективе работать 
с ориентацией не на “усреднённого” ученика, а с каждым в отдельности с 
учётом индивидуальных познавательных и физических  возможностей, 
потребностей и интересов.  

При проектировании образовательного процесса нужно исходить из 
признания двух равноправных источников: обучения и учения. Учение является 
самостоятельным, личностно-значимым, а потому очень действенным 
источником развития личности. 

Традиционно образовательный процесс описывался как учебно-
воспитательный, основными составляющими которого являлись, обучение и 
воспитание. На организацию последних направлялись все усилия, так как 
считалось, что ребенок развивается только под влиянием специально 
организованных педагогических воздействий. Одним из широко применяемых 
методов обучения на уроке считается  работа учащихся в группах, технология 
сотрудничества. 

Учителю недостаточно сформировать группы и дать им соответствующее 
задание. Суть как раз и состоит в том, чтобы учащийся захотел сам приобретать 
знания, совершенствовать навыки. Проблема мотивации самостоятельной 
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деятельности учащихся не менее важна, чем способ организации, условия и 
методика работы над заданием. 

Именно сотрудничество, а не соревнование лежит в основе обучения в 
группе. Индивидуальная ответственность означает, что успех всей команды 
(группы) зависит от вклада каждого участника, что предусматривает помощь 
для членов команды друг другу. Равные возможности предполагают, что любой 
ученик должен совершенствовать свои собственные достижения. Также это 
значит, что каждый ученик учится в силу собственных возможностей, 
способностей и потому имеет шанс оцениваться наравне с другими. /5/ 

Особое значение в образовательном процессе имеет характер отношений 
между участниками этого процесса. Положительный характер отношений 
стимулирует познавательную деятельность обучающихся, повышает её 
результативность. Учитель на уроке должен сочетать  требовательность  к 
обучающимся с проявлением  уважения, чуткости и доброты к детям. Не 
допустимы со стороны учителя грубое и бестактное поведение к ученикам и 
коллегам. Для выявления нарушений педагогического такта и коррекции 
поведения учителя и учащихся психологической службой проводится 
анонимное анкетирование. Результаты анкетирования обсуждаются с 
администрацией учреждения. /1/ 

Профессионализм педагога определяется его профессиональной 
пригодностью; профессиональным самоопределением; саморазвитием, т. е. 
целенаправленным формированием в себе тех качеств, которые необходимы 
для выполнения профессиональной деятельности. Отличительными чертами 
современного педагога, педагога-мастера являются постоянное 
самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая трудовая 
дисциплина. Профессиональный рост учителя невозможен без 
самообразовательной потребности. Для современного учителя очень важно 
никогда не останавливаться на достигнутом, а обязательно идти вперед, ведь 
труд учителя – это великолепный источник для безграничного творчества. 
Важное место в настрое на саморазвитие играет обучение и работа со 
студентами в ВУЗе. Именно там закладывается фундамент для 
профессионального мастерства, будущего педагога. 

В условиях инновационных изменений в сфере образовательно-
воспитательного процесса, особую актуальность приобретает проблема 
здоровьесбережения учащихся, которая отражает новые подходы к этой 
деятельности и сохранению здоровья подрастающего поколения. Здоровье 
детей в любом обществе и при любых социально-экономических и 
политических ситуациях является актуальнейшей проблемой и предметом 
первоочередной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд 
нации, научный и экономический потенциал общества и, наряду с другими 
демографическими показателями, является чутким барометром социально-
экономического развития страны. 

Чтобы сформировать интерес к предмету необходимо развивать 
любознательность. Главную роль в достижении успеха играет подбор 
специальных заданий, которые позволяют детям проявлять инициативу и 
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творческий подход. Занимательность создает заинтересованность,  а от степени 
заинтересованности зависит  и характер внимания ученика на уроке, его 
активность. 

Как итог работы учителя, можно привести оценивание и педагогическую  
коррекцию на уроке физической культуры. Основными средствами являются: 
понимание со стороны учителя, позитивное стимулирование, подчёркивание 
достижений школьниками, развёрнутая оценка результатов его учебной 
деятельности, опора на положительное в личности ученика и помощь при 
подготовке к уроку в семье. Немаловажную роль играет метод личной 
перспективы, создающий у детей веру в свои возможности. Оценка 
выставляется не за конечный результат, а за процесс его получения, причём, 
учащегося необходимо сравнивать не с другим, а с самим собой, но вчерашним. 

Таким образом, повышение уровня физической подготовленности, 
создание ситуации успеха в физической деятельности, закрепление 
потребностей в регулярных занятиях физическими упражнениями, личный 
пример учителя, а так же контакты с родителями учеников позволяет решить 
любую проблему по физической культуре. 

Профессиональная подготовленность учителя физической культуры 
зависит от многих факторов, и является огромным трудом, как со стороны 
самого учителя, так и  педагогического коллектива в целом. Поэтому нельзя 
допускать, чтобы в школу приходили работать «случайные» люди, не имеющие 
призвания к работе с детьми. На администрации школы лежит ответственность: 
кого они допустят к работе с учащимися, и какой контроль будет 
производиться на протяжении всего учебного процесса. 

Итак, новые жизненные условия, в которые поставлены все мы, выдвигают 
свои требования к формированию молодых людей, вступающих в жизнь: они 
должны быть не только знающими и умелыми, но и инициативными, 
самостоятельными, физически здоровыми и крепкими, с развитыми морально – 
волевыми качествами. Растить именно таких людей - это заказ нашего 
современного общества. 
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Анотация. У статті розглянуто питання використання сучасних 

мультимедійних технологій при формуванні пізнавального інтересу молодших 
спеціалістів; вплив мультимедіа на результати навчання; можливість 
застосування мультимедійних технологій при проведенні практично всіх видів 
навчальних занять.  

Ключові слова: інформаційні технології, мультимедійні технології, 
мультимедійні презентації, , електронні підручники, анімація, відеофільми. 

Summary. The article deals with the issue of using the modern multimedia 
technologies in the process of the specialists’ cognitive interest; the influence of the 
multimedia on the training result; the possibility of using the multimedia technologies 
when conducting all types of training sessions. 

Key words: information technology, multimedia technology, multimedia 
presentations, electronic books, animations, videos. 

Розвиток науки та освіти, сучасна науково-технічна революція зробила 
навчання доступним і цікавим. Незважаючи на неодноразові суттєві зміни в  
системі освіти, основою навчально-виховного процесу завжди була та 
залишається особистість викладача. Для більш продуктивної роботи 
викладачеві потрібні носії інформації, на яких зафіксований навчальний 
матеріал у вигляді тексту та образів. Завдяки комп’ютерній техніці  змінюються 
не тільки носії інформації, але і з’являються принципово нові можливості, що 
піднімають інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу на якісно 
новий рівень.    

Комп’ютерні інформаційні ресурси дозволяють урізноманітнити навчання, 
зробити більш доступним і цікавим, а це шлях до розвитку творчих здібностей 
студента, формування пізнавального інтересу, особистих моральних якостей і 
професійних вмінь, які студенти після закінчення коледжу зможуть 
застосовувати  на виробництві. 

 Одним із основних факторів для формування пізнавального інтересу та 
професійно-ділових якостей молодших спеціалістів є вплив сучасного медіа-
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простору. 
Використання мультимедійних технологій переслідує, в основному, дві 

мети, перша – полегшити засвоєння і запам’ятовування навчального матеріалу, 
а друга – індивідуалізація процесу навчання. Мультимедійні технології в 
навчальному закладі повинні стати  як способом оптимізації навчально-
виховного процесу, так і об’єктом для вивчення, що дозволить майбутнім  
молодшим спеціалістам оптимально їх використовувати. 

Мультимедійна технологія є сучасною інформаційно-комп’ютерною 
технологією, що забезпечує можливість об’єднувати в одній комп’ютерній 
програмі анімацію, звук, текст, графічне зображення та відео. Викладання з 
демонстраційно-моделюючими програмними засобами повинне бути 
спрямоване на те, щоб не давати готових відповідей, а націлювати студентів на 
творчий пошук, формування власної думки. Досягнення цієї мети можливе 
завдяки використанню  різноманітних форм і методів організації навчальної 
діяльності, створенню атмосфери зацікавленості, стимулюванню студентів до 
висловлювань на основі побаченого, почутого чи змодельованого. Таким 
чином, творчий підхід дозволяє педагогу максимально ефективно 
використовувати у своїй роботі сучасні комп’ютерні мультимедійні технології. 

Завдяки своїм можливостям і розвитку технічних засобів мультимедійні 
технології можуть застосовуватися при проведенні практично всіх видів 
навчальних занять. 

В процесі читанні лекції лектор, маючи у своєму розпорядженні 
обмежений об’єм часу, викладає основні понятті курсу і дає направляючі 
вказівки і пояснення студентам по змісту самостійно вивченого матеріалу. В 
цих умовах для підвищення якості і ефективності навчання збільшується 
значення візуалізації навчальної інформації. 

В результаті використання мультимедійних технологій на лекційних 
курсах було відмічено зростання темпів засвоєння знань студентами, позитивне 
гальмування процесу забування і стабілізація процесу відтворення навчальної 
інформації студентами з часом, що  має позитивний вплив на підвищення рівня 
знань студентів. 

Таким чином, використання мультимедійного супроводу істотно покращує 
сприйняття і осмислення питань, що розглядаються студентами, створює більш 
комфортні умови для аудиторної роботи студентів та викладачів. 

Активація емоційного впливу на лекції із застосуванням мультимедійних 
засобів навчання пов’язана з тим, що:  

- по-перше, навчальне середовище створюється з наочним представленням 
інформації в кольорі (психологами доведено, що запам’ятовування кольорової 
фотографії майже в 2 рази вище в порівнянні з чорно-білою);  

- по-друге, використання анімації є одним із ефективних засобів 
привернення уваги і стимулювання емоційного сприйняття інформації;  

- по-третє, наочне представлення інформації має більш сильну емоційну 
дію на людину. 

Також на лекційних заняттях використовуються презентації – набір 
слайдів, представлених у певному порядку. Презентація демонструється на 
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великому екрані за допомогою мультимедійного проектора і служить 
ілюстрацією до розповіді викладача. В якості інформаційного наповнення 
презентації можуть бути використані різні види інформації (текстова, аудіо, 
графічна, анімація, відео та ін.).  

Умілий викладач може перетворити презентацію в захоплюючий спосіб 
залучення студентів в освітню діяльність. Причому презентація може стати 
своєрідним планом лекції, її логічною структурою, тобто може бути 
використана на будь-якому етапі лекції, будь то вивчення нового матеріалу або 
закріплення, контроль знань та ін.  

 

   
Рис. 1.  Приклад презентації лекції 

 
Презентація дає можливість викладачу проявити творчість, 

індивідуальність, уникнути формального підходу до проведення заняття.  
Таким чином, мультимедійні засоби навчання дозволяють:  
- підвищити інформативність лекції;  
- стимулювати мотивацію навчання;  
- підвищити наочність навчання;  
- здійснити повтор найбільш складних моментів лекції;  
- реалізувати доступність і сприйняття інформації за рахунок 

паралельного представлення інформації: візуальної і слухової;  
- організувати увагу аудиторії в фазі її біологічного зниження (25-30 

хвилин після початку лекції та останні хвилини лекції) за рахунок 
художньо-естетичного виконання слайдів-заставок або за рахунок 
доцільно застосованої анімації та звукового ефекту;  

- здійснити повтор (перегляд, коротке відтворення) матеріалу попередньої 
лекції;  

- створити викладачу комфортні умови роботи на лекції.  
При проведенні лабораторних і практичних занять також доцільно 

використовувати презентації, проте тут є свої особливості. Презентацію можна 
демонструвати як за допомогою проектора, так і (при проведенні занять в 
комп’ютерному класі) на екранах моніторів. При проведенні таких видів занять 
доцільно використовувати презентації як частину заняття, наприклад, у 
вступній частині заняття для повторення раніше пройденого матеріалу. У 
даному випадку презентацією може керувати і викладач, і студент. 

Останнім часом багато уваги приділяється створенню і удосконаленню 
електронних підручників з різних дисциплін. Важливим моментом тут 
являється використання мультимедійних засобів для підвищення наочності 
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інформації до такої міри, яка не йде в порівняння з використанням звичайних 
"паперових" підручників. Електронні підручники з великим успіхом 
застосовуються на різних заняттях і в ході самостійної підготовки. Залучення 
студентів для створення таких підручників, довідників, альбомів  дає 
можливість глибше вивчити навчальний матеріал, розкрити творчі здібності і 
формувати пізнавальний інтерес молодших спеціалістів.  

Ще одним аспектом застосування мультимедійних технологій в 
навчальному процесі є навчальні і прикладні програми. Дані програми 
застосовуються  на практичних заняттях, при виконанні розрахунків у курсових 
і дипломних проектах, дозволяють імітувати будь-які процеси та явища або 
працювати в якості електронного тренажера.  

 

   
Рис. 2.  Приклад прикладної програми 

 
Досвід використання електронних підручників, навчальних програм і 

електронних тренажерів показує, що їх ефективність залежить, в першу чергу, 
від наявності зворотного зв’язку зі студентами. Не менш важливим при 
створенні цих програмних продуктів є врахування психолого-педагогічних і 
естетичних вимог.  

Перспективним напрямком використання технологій мультимедіа в 
навчальному процесі є демонстрація трьохвимірних анімованих моделей 
об’єктів. Трьохвимірна анімація дозволяє відтворити динамічні явища, які 
скриті від спостереження в умовах звичайного навчального процесу. Основні 
труднощі в реалізації даного напрямку виникають в зв’язку з необхідністю 
використання досить складного програмного забезпечення і, як правило, 
великими часовими затратами на створення одного анімаційного ролика.  

Демонстрація навчальних відеофільмів є одним із компонентів 
мультимедійних технологій. При створенні фільму найбільш істотним є 
наявність якісного сценарію, логічна послідовність викладення матеріалу, яка 
обмежена в часі. Наявність спеціальних програм – відео редакторів дозволяє 
досить швидко змонтувати фільм із відзнятих фрагментів, накласти звук на 
відеоряд і додати необхідні коментарі, або субтитри. 

В навчальному процесі коледжу використовуються як студійні 
відеофільми, так і навчальні фільми та презентації, створені викладачами або 
студентами.  

Висновок. Використання мультимедійних технологій сприяє підвищенню 
рівня успішності,  якості викладання дисципліни та активізації процесу 
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вивчення.  Активізувати навчальний процес можливо кількома методами: 
1) унаочнення – можливість студента осмислити та оцінити переглянутий 

матеріал, перевірити усесторонню обізнаність та рівень знань ; 
2) коментування -  після перегляду студенти можуть прокоментувати 

матеріал, підвести підсумки і зробити висновки, закріпити матеріал; 
3) самостійне опрацювання тем, які виносяться на самостійне вивчення.  
В цілому, мультимедіа є виключно корисною і плідною навчальною 

технологією, завдяки притаманній їй якості інтерактивності, гнучкості і 
інтеграції різноманітних типів мультимедійної навчальної інформації, а також 
завдяки можливості враховувати індивідуальні особливості студентів та 
сприяти підвищенню їх мотивації. Мультимедійні засоби навчання є 
перспективним і високоефективним інструментом, що дозволяє надати масиви 
інформації у більшому об’ємі, ніж традиційні джерела інформації і відповідає 
вимогам формування пізнавального інтересу молодших спеціалістів в умовах 
сучасного медіа-простору. 

Необхідно пам’ятати, що інформатизація системи утворення орієнтована 
сьогодні на формування нової генерації людей, що за своїм інтелектуально-
професійним рівнем розвитку повинно відповідати умовам сучасного 
інформаційного суспільства.  
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Аннотация. В работе рассматриваются вопросы управления спортивной 
тренировкой с целью обеспечения ее эффективности. Предложена модель 
управления физической деятельностью и описаны ее элементы. 

Ключевые слова: управление, спортивная тренировка, эффективность 
спортивной деятельности. 

Abstract. Questions of athletic drill management are considered In work for the 
reason provision of her efficiency. The offered model of physical activity management 
and is described her elements. 

Key words: management, athletic drill, efficiency to athletic activity. 
Вступление. Совершенствование методологии воспитания физических 

качеств имеет исключительное значение не только для повышения спортивных 
результатов, но и в других областях, где имеют место большие нагрузки при 
реализации запланированных целей.  

Особый интерес представляет определение факторов, при помощи которых 
можно управлять спортивной тренировкой. Так же важной задачей, если не 
самой важной, является определение основного объекта управления в спорте. 
Решение этой задачи становится все более актуальным в связи с очень бурным 
ростом спортивных результатов в последние годы. Место и роль измерения 
физических качеств и определения уровня тренированности и 
подготовленности спортсменов также очень важны. Так, во всяком случае, 
отмечается в специальной литературе. Это только некоторые вопросы, которые 
задает современный спорт и  на которые необходимо дать более точный ответ.  

Систему подготовки спортсменов следует рассматривать как 
взаимосвязанный процесс формирования и совершенствования техники 
движений спортсменов, их физических и психических качеств. Основная задача 
тренера состоит в том, чтобы создать систему, которая дает возможность не 
только лучшего контроля за состоянием подготовленности спортсменов, но и 
обеспечивает соответствующее влияние на факторы, от которых зависит 
достижение запланированного результата. 

Обзор литературы. 
В настоящее время управление тренировочным процессом в спорте 

приобретает большой вес. Это связано: во-первых, с тем, что управление 
позволяет обеспечить высокую спортивную эффективность и результативность 
в различных видах спорта; во-вторых, с возрастающей ролью современной 
науки. 

Различные аспекты управления спортивной тренировкой рассматривались 
в работах [1 - 8]. Однако вопросы обеспечения спортивной эффективности 
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через управление спортивной тренировкой требуют отдельного рассмотрения. 
Основной текст. 
Прежде, чем приступить к решению проблемы воспитания физических 

качеств и управления тренировкой, необходимо дать ответ на несколько 
важных вопросов. Прежде всего, нужно определить конечную цель, а это 
результат, которого мы желаем добиться на соревнованиях, особенно, на 
наиболее важных. Затем необходимо определить цели, которые необходимо 
достичь на тренировках, что, в свою очередь, дает возможность реализации 
соревновательных целей. Особо важным вопросом, когда речь идет об 
управлении тренировкой, является определение объекта управления. 

Цель работы каждого тренера, которой он добивается на тренировках, это - 
сделать своих спортсменов как можно более успешными в выполнении той 
спортивной деятельности, которой они занимаются. Общеизвестно, что разница 
в классе спортсменов проявляется как раз в успешности выполнения избранной 
спортивной деятельности или в ее эффективности. Повышение эффективности, 
это основное, над чем тренеры работают со своими спортсменами. Можно 
сказать, что цель спортивной тренировки это повышение ее эффективности. 
Поэтому, если желаем определить объект управления тренировкой, то это 
может быть только эффективность. 

Анализ любой спортивной деятельности показывает, что эффективность 
зависит от пяти основных факторов [1]: 

правильности выполнения движений (спортивной техники); 
энергетических способностей спортсмена; 
сократительных качеств мышц; 
подвижности в суставах; 
тактики спортивной деятельности. 

Опишем каждый из этих факторов отдельно. 
Правильность выполнения движений. Движения, которые выполняются в 

избранной спортивной деятельности, должны быть хорошо и правильно 
изучены и закреплены. Это представляет собой первую ступень в повышении 
эффективности. В спорте это называется обучение технике избранной 
спортивной деятельности, а в других областях это называется формирование 
основных навыков. 

Энергетические способности. Так, как для выполнения любой спортивной 
деятельности необходима энергия, то в целях дальнейшего повышения 
эффективности необходимо до предела развить возможности организма для ее 
производства. Благодаря, прежде всего, аэробному механизму, организм 
снабжается необходимой энергией. Основной принцип состоит в том, что 
должно существовать равновесие между произведенной энергией и 
потреблением кислорода в организме. Когда это равновесие нарушается, в 
связи с усилением работы аэробного механизма или периодическим 
включением анаэробных механизмов производства энергии, то по окончании 
работы это равновесие должно быть восстановлено, благодаря механизму 
«оплаты кислородного долга» [2]. Это наиболее важная функция сердечно-
сосудистой системы. 
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Совершенствование аэробного механизма положительно влияет на 
улучшение работы всей сердечно-сосудистой системы, что, в свою очередь, 
дает возможность лучшего снабжения тканей кровью. Благодаря этому, ткани 
лучше снабжаются не только кислородом, но и строительным и другим 
материалом, необходимым для более быстрого восстановления и регенерации 
этих тканей. Также это дает возможность более быстро и эффективно выводить 
продукты обмена и другие вредные вещества из организма, что положительно 
влияет на более быстрое восстановление и на хорошее функциональное 
состояние организма. Это очень важно, так, как большая часть работы над 
повышением эффективности на «ударных» тренировках в большинстве видов 
спорта выполняется благодаря использованию анаэробных источников энергии, 
когда имеет место большое нарушение гомеостазиса и, поэтому, очень важно 
подготовить организм, чтобы он мог хорошо восстанавливаться. 

Сократительные качества мышц. Чтобы можно было выполнять любые 
движения, необходимо формирование и реализация некоторой силы. Силу 
можно формировать (а часть ее реализовать) когда мышцы сокращаются, 
причем это формирование может проходить в трех относительно независимых 
режимах [3, 4]: 

сформированная сила по отношению к длине мышцы; 
сформированная сила по отношению к времени ее проявления; 
сформированная сила по отношению к скорости сокращения мышцы. 

Это основные или фундаментальные характеристики модели мышечного 
сокращения. В зависимости от того, о какой спортивной деятельности идет 
речь, преимущество будет иметь один из выше перечисленных способов. 

Подвижность в суставах. Если нет соответствующей подвижности в 
суставах, то выполнение движений в этих суставах будет связано с 
определенными трудностями. Мышцы дополнительно напрягаются, так как, 
кроме проявления силы для выполнения самого движения, они вынуждены 
преодолевать сопротивление связок и сухожилий, которые находятся в составе 
этих суставов. Это увеличивает потребление энергии и отрицательно влияет на 
эффективность. Также существует повышенная опасность получения травмы. 

Тактика. Успешность реализации целей любой спортивной деятельности 
зависит в большей или меньшей степени и от избранной тактики действий. Во 
всяком случае, необходимо добиться проявления определенного уровня 
эффективности работы в определенное время, с определенной мощностью или 
частотой (в зависимости от того, о какой спортивной деятельности идет речь). 

Поэтому, можно сказать, что, при условии обеспечения достаточного 
количества энергии, основу каждой физической (а значит и спортивной) 
деятельности представляет формирование и реализация силы, благодаря 
соответствующему способу сокращения мышц. 

Любая физическая деятельность является следствием двух причин (см. 
рис. 1): 

- реакция на некоторое явление (изменение), которое регистрируется 
рецепторами; 

- решение о необходимости выполнения некоторой деятельности. 
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Основные параметры силы, которые характеризуют сократительные 
качества мышц, следующие [4]: 

- «максимальная сила», зависящая от длины мышц спортсмена; 
- «взрывная сила», зависящая от времени выполнения действий; 
- «скоростная сила», зависящая от скорости сокращения мышц. 

Если существует необходимость проявления любого из этих параметров в 
определенный период времени то, в зависимости от мощности проявления, 
включается соответствующий источник энергии. Проявление этих параметров 
может быть в виде напряжения или в виде движения. Проявление в виде 
напряжения проходит в статическом режиме через позы и упоры. Проявление в 
виде движения проходит в динамическом режиме через повторение движений и 
передвижение тела (локомоцию). 

Во всех этих видах проявления лимитирующим фактором является 
подвижность суставов. Она всегда должна находиться на оптимальном уровне.  

Существует много методов тренировки, которые используются в целях 
повышения эффективности. Выбор метода зависит от того, каким образом мы 
желаем этого добиться. Но, независимо от того, который метод мы выбираем, 
всегда необходимо иметь в виду состояние двух очень важных биологических 
механизмов, которые представляют собой саму суть всех методов тренировки. 
Это гомеостазис и адаптация. 

С биохимической и физиологической точки зрения гомеостазис значит 
сохранение биохимического и физико-химического постоянства внутренней 
среды организма, его внутренних органов и тканей [2, 5]. Все внутренние 
органы и ткани своей деятельностью влияют на поддержание постоянства 
внутренней среды, а также и на состояние стабильности основных 
физиологических систем организма, которые относительно динамичны и 
должны варьироваться в определенных границах. Любое физиологическое или 
физическое влияние может привести к тому, что организм выйдет из состояния 
относительного равновесия, в котором он находится. На этом основываются все 
методы тренировки. 

Адаптация, это реакция организма на различные нарушения гомеостазиса, 
при условии, что эти нарушения являются систематическими и продолжаются 
достаточно долго. В зависимости от характера этих нарушений, а также и от 
изменений внешней среды организм приспосабливает свои функции к этим 
новым условиям. Это приводит к переменам внутри организма, которые 
выводят его на новый гомеостатический уровень. Причем адаптация всегда 
специфична [6]. 

Адаптационные изменения, которые происходят в организме, постепенно 
становятся фактором, который замедляет дальнейшее повышение 
эффективности. Причиной замедления роста адаптационных изменений 
является то, что по мере повышения уровня тренированности, нагрузки, 
которые применяются (причем даже при условии их постоянного увеличения), 
приводят к все меньшим нарушениям гомеостазиса и, следствием этого 
являются все меньшие адаптивные изменения. Организм привыкает к данным 
условиям и становится резистентным к нагрузкам, которым подвергался. 
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Дальнейшее повышение эффективности, в условиях, когда имеет место 
высокий уровень тренированности и когда адаптивные изменения довели до 
высокого уровня резистентности на данные нагрузки, должно идти путем 
поиска новых средств и способов. Они могут привести к значительному 
нарушению гомеостазиса во время мышечной работы, без дальнейшего 
увеличения ее объема и мощности, в условиях, когда и одно и другое близко к 
максимуму. Общеизвестно, что положительное влияние нагрузки реализуется 
при помощи усиленного синтеза протеинов [2, 7]. Поэтому необходимо создать 
условия для активации гомеостатической регуляции в той мере, чтобы стала 
необходимой общая мобилизация энергетических и пластических резервов 
всего организма. 

Повышение результата в любой спортивной деятельности связано с 
повышением успешности выполнения этой деятельности или с повышением ее 
эффективности. Это относится к каждому виду деятельности, связанному с 
физическими нагрузками. Поэтому все нагрузки, которые планируются, 
должны использоваться в целях повышения эффективности. Очень важно 
иметь в виду, что не может работа, направленная на воспитание отдельных 
физических качеств спортсмена, быть самоцелью. Всё, что делается, должно 
иметь цель повышение эффективности.  Ключевую роль в такой работе имеют 
«ударные» тренировки и тренировки на эффективность [8]. «Ударные» 
тренировки  - это тренировки, на которых работа ведется на способности 
поддерживать определенный уровень эффективности определенное время, с 
определенной мощностью или частотой. В спортивной практике такие 
тренировки называются тренировками на специальную выносливость. Что 
касается тренировок на эффективность, то на них идет целенаправленная 
работа на повышении эффективности техники выполнения движений в 
избранной спортивной деятельности. В спортивной практике такие тренировки 
называются тренировками на скорость и специальную силу. 

Заключение и выводы. 
Управление тренировкой является достаточно сложным процессом и 

необходимо выполнить несколько важных условий, чтобы это управление 
можно было организовать соответствующим образом. 

Прежде всего, необходимо определить находится ли общая физическая 
подготовленность спортсменов на удовлетворительном уровне. Без этого 
невозможно соответствующим образом организовать работу над повышением 
спортивной эффективности. Уровень общей физической подготовленности 
определяется на основании результатов лабораторных исследований. 

Затем следует определить факторы, от которых зависит эффективность в 
избранном виде спорта, а также, от которых зависит результат. Это реализуется 
анализом соревновательной деятельности. 

И, наконец, необходимо определить способы контроля факторов, от 
которых зависит результат и эффективность. Для этого разрабатываются 
модельные тренировки, которые служат для воспитания этих факторов. Если 
контролировать результаты, которые спортсмены показывают на модельных 
тренировках, а также и уровень эффективности, который на таких тренировках 
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демонстрируется, и сравнивать их с эффективностью и результатами на 
соревнованиях в течение сезона, то есть возможность и одно и другое довести 
до запланированного уровня к главному соревнованию сезона. Очевидно, 
система дает возможность постоянного контроля состояния всех факторов, 
которые имеют значение и, таким образом, в случае некоторых отступлений, 
можно внести соответствующие коррекции. 
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Аннотация. На примере спортивного плавания показано, что важным 
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компонентом в параллельном совершенствовании силовой и скоростной 
структуры гребкового движения пловца  является сочетание упражнений 
аэробной направленности с короткими по времени сериями упражнений, 
выполняемых в максимально доступном темпе в структуре соревновательного 
упражнения. Включение  кратковременных упражнений предельной или около 
предельной мощности на фоне экстенсивной нагрузки приводит к 
существенному улучшению метаболизма мышечного сокращения. 

Ключевые слова: Спортивное плавание, мощность, гребковые движения, 
скоростно-силовой потенциал, аэробные и анаэробные процессы, 
координационная структура соревновательного упражнения. 

Annotation. For example, the sport of swimming it is shown that an important 
component in parallel to improve power and velocity structure of the hoe-type motion 
of the swimmer is the combination of exercises of aerobic orientation with short-time 
series of exercises performed at maximum available rate in the structure of 
competition exercise.   Inclusion of short-term exercises limit or about extreme power 
against the background of extensive loading leads to significant improvement of 
metabolism of muscular contraction.     

Keywords: competitive swimmer, power, hoe-type movements, velocity-power 
potential, aerobic and anaerobic processes, coordination structure of competitive 
exercise. 

Введение.  Повышение мощности гребковых движений у пловцов – одна 
из основных и наиболее сложных задач спортивного плавания. Предположение, 
что скоростно-силовая подготовка пловца в воде или на суше позволит быстро 
повысить мощность гребков и соответственно скорость плавания, далеко не 
оправдывается.  Причины негативного влияния на результативность пловца 
интенсивного развития скоростно-силового потенциала на этапе высшего 
спортивного мастерства специалисты обосновывают в основном в двух 
направлениях. С позиции изменения биомеханических параметров выполнения 
гребковых движений пловца и биоэнергетического обеспечения его 
двигательных действий под воздействием упражнений скоростно-силовой  
направленности.       

Методы. В работе использовался комплекс методов исследования 
тренировочной и соревновательной деятельности, в том числе: теоретический 
анализ научно-методической литературы, педагогические наблюдения, анализ и 
обобщение практического опыта и тренировочных программ подготовки 
сильнейших отечественных и зарубежных спортсменов высокой квалификации, 
лабораторные и педагогические эксперименты с использованием 
инструментальных, физиологических, биомеханических, биохимических 
методов.  

Результаты. Главной причиной привнесения сбивающих факторов в 
биомеханические характеристики гребковых движений пловца, как показали  
результаты исследований, является различие внутримышечных 
координационных структур при выполнении силовых или скоростно-силовых 
упражнений на суше или в воде и двигательных действий пловца при 
преодолении соревновательной дистанции [1, 2 и др.]. В то же время, 
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результатом тренировочных нагрузок, направленных на повышение силовых 
или скоростно-силовых возможностей,  является повышение, как правило, 
интенсивности ресинтеза АТФ за счет анаэробных процессов, продуцирующих 
выброс молочной кислоты в кровь, что отрицательно влияет на показатели 
выносливости пловца, ухудшая в подавляющем большинстве случаев 
результативность проплывания соревновательной дистанции. 

Для нейтрализации смещения реакции организма в сторону 
гликолитического энергообеспечения сокращения мышц, т.е. большему 
«закислению» организма, специалисты плавания в период интенсивного 
использования силовых упражнений на суше при планировании тренировок в 
воде делают значительный акцент на их аэробную направленность. 

Если исходить из концепции, что повышение мощности гребкового 
движения в основном заключается в совершенствовании мобилизационных 
способностей мышц, т.е. развитии наибольшего импульса силы за меньший 
промежуток времени за счет совершенствования межмышечных 
координационных механизмов, то, как показала практика ведущих тренеров по 
плаванию и результаты наших исследований, заслуживает внимания методика, 
предусматривающая использование кратковременных  (алактатной 
направленности) серий   скоростно-силовых упражнений на фоне выполнения 
движений средней и малой (аэробной) мощности. 

При высокоинтенсивных силовых или скоростно-силовых 
кратковременных проявлениях мышечный аппарат функционирует с 
максимальной мощностью с преимущественной мобилизацией быстрых 
мышечных волокон без значительного «закисления» организма. 
Систематическое включение в тренировку кратковременных упражнений 
предельной или около предельной мощности на фоне экстенсивной нагрузки, 
как показали полученные нами результаты, приводит к существенному 
улучшению метаболизма мышечного сокращения, что выражается в 
увеличении скорости сокращения и большей величины напряжения мышц, а 
также в уменьшении времени их расслабления при качественном улучшении 
эластических свойств мышц. 

Проведенные нами исследования показали, что использование 
кратковременных упражнений высокой интенсивности скоростно-силового 
плана  на фоне выполнения движений в аэробной зоне интенсивности приводит  
к повышению мощности и емкости анаэробного алактатного  источника 
энергообеспечения, совершенствованию энерготранспортной функции 
креатинфосфата, активизации аэробного источника ресинтеза АТФ и 
повышению интенсивности утилизации лактата как в процессе выполнения 
работы, так после ее выполнения. Причем причиной снижения концентрации 
лактата при выполнении высокоинтенсивных упражнений в результате 
тренировок определенной направленности является не уменьшение продукции 
лактата мышцами, а увеличение интенсивности окислительных процессов, 
устраняющих продукты «закисления» в самих мышцах. Уменьшение 
концентрации молочной кислоты в крови под воздействием сочетания этих 
упражнений неразрывно связано с повышением мощности и емкости аэробной 
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производительности организма и ее ролью в восстановительных процессах во 
время работы и по ее окончанию. 

Заключение. Полученные нами результаты показывают, что важным 
компонентом в совершенствовании метаболизма сокращения и расслабления 
мышц является чередование упражнений аэробной направленности с 
короткими по времени сериями упражнений, выполняемых в максимально 
доступном темпе в координационной структуре соревновательного 
упражнения. При этом величину преодолеваемого сопротивления следует 
подбирать с таким расчетом, чтобы обеспечить параллельное формирование и 
совершенствование силовой и скоростной структуры движения. При 
соблюдении этих условий наблюдается упорядочение межмышечных 
координационных связей, повышение концентрации возбуждения мышц, 
выражающейся в увеличении частотно-амплитудных характеристик 
электроактивности (ЭА) и сжатости их по времени. С ростом тренированности  
это приводит к упорядоченности и перераспределению ЭА на ведущие в данной 
фазе движения мышцы или мышечные группы, сокращению времени 
возбуждения каждой мышцы в цикле движения, росту скорости сокращения и 
расслабления мышц в двигательном акте. 
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Анотація. Дослідження показали, що фізична культура і спорт 
виступають потужними каталізаторами формування позитивних ціннісних 
орієнтацій, які сприяють активній соціалізації студентів у процесі навчання в 
університеті. Заняття фізичною культурою і спортом формують навички 
здорового способу життя, зміцнюють здоров’я, сприяють формуванню таких 
якостей як сила волі, наполегливість, цілеспрямованість. Ціннісні орієнтири у 
фізичному вихованні залежать від рівня освіти, життєвого досвіду, 
матеріального стану, фінансового забезпечення, стану здоров’я, віку та 
якості навчання. На думку більшості студентів фізична культура і спорт 
сприяють досягненню успіху у навчанні, отриманні високих рейтингових балів, 
а також, завдячуючи спорту, можна досягти слави, визнання, отримати 
нагороди, мати можливість подорожувати в інші міста і країни, досягти 
успіху у майбутній професійній кар’єрі.  

Ключові слова: ціннісні орієнтації, студенти, спорт, фізичне виховання. 
Review. The research has showed that physical education and sport are 

powerful catalysts in forming positive system of values that encourage active 
socialization of students during the studying at the university.  Physical education 
and sport lessons form the skills of healthy lifestyle, improve health and encourage 
formation of such features as will power, stamina and persistence. System of values 
in physical education depends on level of education, life experience, financial status 
and financial support, state of health, age and quality of education.  Most students 
suggest that physical education and sport encourage education achievements and 
high grades. Sport gives an opportunity  to get the fame, recognition and awards, to 
travel around the world and to be successful in future professional carrier. 

Key words: system of values, students, sport, physical education. 
Актуальність. В умовах трансформаційних процесів, які відбуваються у 

сучасному українському суспільстві, значно зростає роль фізичного виховання і 
спорту у зміцненні здоров’я студентської молоді, формуванні навичок 
здорового способу життя та соціалізації особистості. Спорт виступає потужним 
каталізатором формування позитивних ціннісних орієнтацій. Фізична культура 
і спорт є частиною загальної культури суспільства і спрямовані на зміцнення і 
підвищення рівня здоров’я людей, всебічний розвиток здібностей та 
використання їх в загальній практиці і повсякденному житті [1]. Сучасна 
ситема фізичного виховання в Україні базується на Законі «Про фізичну 
культуру і спорт», що був прийнятий верховною Радою України у грудні 1993 
року. Цей закон, Національна програма «Репродуктивне здоров’я» і цільова 
комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації» вказують конкретні 
шляхи запровадження фізичної культури в побут кожної сім’ї та конкретної 
особистості. Рекламні лозунги «життя без наркотиків», «життя без алкоголю», 
«життя без тютюнопаління» набувають у суспільстві позитивного звучання. 
Тому значна частина молоді вважає важливим для себе вести здоровий спосіб 
життя. Фізична культура і спорт сприяють формуванню мотиваційних процесів 
в плані організації здорового способу життя, що тісно пов’язано з вихованням у 
студентів ціннісного ставлення до цієї дисципліни. Сформовані ціннісні 
орієнтації у галузі фізичного виховання і спорту також сприяють активній 
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адаптації студентів до процесу навчання у ВНЗ [2].  
Досліджуючи ціннісні орієнтації у фізичному вихованні і спорті вчені 

відмічають, що вони є важливою складовою життєвих установок, мотиваційних 
складових, світоглядних переконань, виховують дух суперництва, формують 
ідеали (М.А. Конкіна), навички здорового способу життя, (В.Ю. Свіньяков, 
Р.Є. Петров), позитивне ставлення до фізичного виховання (Р.Ф. Кабіров), 
умови самореалізації особистості (О.М. Румянцева) та спрямування особистості 
в спорті (В.І. Ільїнич), а також сприяють процесу соціалізації в новому 
соціальному середовищі. Отже, фізичне виховання виступає одним з провідних 
факторів формування ціннісних орієнтирів спрямованих на виховання 
здорового способу життя, зміцнення здоров’я, соціальну адаптацію. Але не 
зважаючи на значну кількість праць дана проблема потребує подальшого 
вивчення та аналізу.  

Метою даного дослідження є виявлення ставлення студентів до здорового 
способу життя, ролі і місця фізичного виховання і спорту у зміцненні здоров’я 
молодої людини як соціальної цінності, соціальній адаптації. Предметом 
дослідження виступають ціннісні орієнтації студентів у фізичному вихованні і 
спорті.  

Викладення основного матеріалу. До нинішнього часу не існує 
остаточного визначення терміну «ціннісні орієнтації». Свої трактування 
пропонують психологія, педагогіка, соціологія, культура. В «Большой 
психологической энциклопедии» ціннісні орієнтації (від франц. orientation – 
установка) розглядаються як відображення у свідомості людини цінностей, які 
визначаються нею як стратегічно важливі цілі та загальні світоглядні орієнтири 
[3]. «Філософська енциклопедія» визначає ціннісні орієнтації як найважливіші 
елементи внутрішньої структури особистості, закріплені життєвим досвідом 
індивіда, всією сукупністю його переживань і такими, що відділяють значиме 
та важливе для даної людини від незначного. Ціннісна орієнтація об'єднує всі 
компоненти моральної свідомості, дозволяючи знайти лінії поведінки тієї чи 
іншої особистості, необхідну цілеспрямованість і послідовність. У той же час, 
ціннісна орієнтація, об'єднана в єдину світоглядну систему поглядів, 
проявляється як втілення моральної переконаності особистості [4]. Ціннісні 
орієнтації студентів розглядаються як засоби, за допомогою яких 
диференціюються об’єкти фізичної культури за їх значимістю. В сфері фізичної 
культури цінності за якісним критерієм можуть бути представлені як: 
матеріальні (умови занять, якість спортивної екіпіровки, пільги з боку 
суспільства); фізичні (здоров’я, статура, рухові вміння и навички, фізичні 
якості, фізична підготовленість); соціально-психологічні (відпочинок, розваги, 
задоволення, працелюбство, навички поведінки в колективі, обов’язок честі, 
совісті, благородства, засоби виховання і соціалізації, перемоги, традиції); 
психологічні (емоційні переживання, риси характеру, властивості і якості 
особистості, творчі задатки); культурні (пізнання, самоствердження, відчуття 
власної гідності, естетичні і моральні якості, спілкування, авторитет) [5].  

В.І. Ільїнич вважає, що характер спрямування діяльності напряму залежить 
від того, який особистісний сенс має система тих чи інших цінностей, яка 
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визначає діяльне ставлення індивіда до тих об’єктів, за ради яких ця діяльність 
здійснюється. Одні об’єкти можуть викликати емоційну (чуттєву), інші – 
пізнавальну, треті – поведінкову активність. На його думку в «структурі 
фізкультурно-спортивної діяльності ціннісні орієнтації тісно пов’язані з 
емоційними, пізнавальними і вольовими її сторонами, які створюють змістове 
спрямування особистості» [5]. Вибір цінностей для кожної особистості є 
індивідуальним. Дослідження показало, що ціннісні орієнтири залежать від 
рівня освіти, життєвого досвіду, матеріального стану, фінансового 
забезпечення, стану здоров’я, віку. Н.А. Журавльова наголошує, що 
завдячуючи високому рівню конкуренції у сучасному спорті спрямованість 
спортсменів на досягнення високого спортивного результату чітко вмотивована 
і визначає його ціннісну орієнтацію [6]. В той же час, мотивація і ціннісні 
орієнтири можуть змінюватися в залежності від ситуації і залежать від 
ситуативних задач, ролі, здоров’я, направленості діяльності. Важливо 
навчитися орієнтуватися в цінностях, які з часом стають структурним 
елементом особистості, що «закріплюється життєвим досвідом, сукупністю 
переживань виражених спрямованістю» [6]. Ціннісні орієнтації особистості 
визначають її моральні спрямування. Проведене соціологічне дослідження, яке 
мало за мету виявити ставлення студентів І-ІV курсів Чорноморського 
національного університету ім. Петра Могили (n=74) до фізичного виховання і 
спорту, як засобів формування здорового способу життя, соціальної адаптації 
виявило, що основна маса студентів (86,4%) позитивно ставляться до фізичного 
виховання і спорту; 70,3% вважають, що заняття спортом зміцнюють здоров’я, 
з них  39,1% вважає, що спорт потрібен їм для подальшої успішної професійної 
кар’єри, 43,2% – для навчання в університеті, 16,2% – для створення міцних 
сімейних стосунків. На запитання «що означає термін здоров’я» відповіли, що 
це наявність великої фізичної сили (37,8%), постійний хороший настрій (28,3%) 
та відсутність хвороб (29,7%). Доречно погодитися з думкою В.Ю. Свіньякова і 
Р.Є. Петрова, у тому, що здоров’я є головною складовою для ефективної 
самореалізації особистості у майбутньому, дозволяє безболісно пристосуватися 
до навчального процесу, професійної діяльності, соціально-політичного життя 
[8]. У той же час 17,5% студентів не вважають заняття спортом корисним, а 
деякі (1,5%) навіть шкідливим, а помірне вживання алкоголю таким, що 
покращує настрій, знімає негативне психологічне навантаження. 5% студентів 
взагалі не хочуть у подальшому займатися фізичною культурою і спортом, і 
негативно ставляться до рекордів і спортивного суперництва. 1,5% студентів 
заявили, що вони займаються або прагнуть займатися кіберспортом, який не 
передбачає ніякого фізичного навантаження, рухів, не сприяє зміцненню 
здоров’я, не формує навичок здорового способу життя, а втягує молоду людину 
у віртуальний світ, що є тривожним сигналом і потребує детального вивчення, 
аналізу та корекції. Доцільно зауважити, що на думку респондентів, значне 
теоретичне навчальне навантаження не сприяє  регулярним заняттям спортом. 

Важливо відмітити, що переважна більшість студентів до вступу в 
університет відвідували спортивні секції, навчалися у дитячо-юнацьких 
спортивних школах (64,8%) і мають прагнення досягти успіху у спорті. Так, 
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27,2% з них відповіли, що це їм потрібно для досягнення високих спортивних 
результатів, визнання (6,7%), отримання нагород (10,8%), здійснення 
подорожей в інші країни (60,8%), а також вони позитивно ставляться до спорту 
високих досягнень (72,9%); 44,5% ставлять за мету сформувати красиву 
спортивну статуру і хочуть цього досягти без застосування анаболічних 
препаратів і діуретиків. Доречно відмітити, що останнім часом значна частина 
молоді активно займається у тренажерних залах з метою «накачки» м’язів і 
певний відсоток студентів прагнуть спрямувати свої зусилля на досягнення цієї 
мети за допомогою спеціальних добавок та стероїдів. З 26 членів групи 
спортсменів, які займаються силовим триборством і бодібілдингом, п’ятеро 
глибоко впевнені, що досягти високого результату можливо лише споживаючи 
спеціальне спортивне харчування та різного роду добавки і схиляються до 
«хімії». Андрогени (стероїдні гормони, що виробляються статевими залозами і 
корою надниркових залоз) випускаються у вигляді ін'єкцій, капсул, пігулок та 
крапель, тому доступні для придбання. Роз’яснення студентам про шкідливість 
споживання цих препаратів, нажаль, нейтралізується агресивною рекламою 
допінгів в Інтернеті, порадами окремих тренерів, друзів. За відносно невелику 
ціну можна придбати які завгодно препарати. Вживання андріолу, андроксону, 
дигідротестостерону, омнадрену, оретону та ін. призводить до фізичної та 
психологічної залежності, від якої надзвичайно складно позбавитися. 
Опитування студентів про шкідливість допінгів показало, що 0,5% з них 
нехтують небезпекою заради красивої статури. Частина з них (3%) мають 
бажання перейти в професійний спорт і продовжити спортивну кар’єру як 
спортсмени-професіонали. Співбесіда з цими студентами показала, що вони 
взагалі мають туманне уявлення про професійний спорт. 

Після вступу до університету значна частина першокурсників з метою 
адаптації та прискоренню соціалізації в нових, раніше не відомих умовах, 
починає відвідувати спортивний та тренажерний зали з метою завести нові 
знайомства, потоваришувати з іншими хлопцями та дівчатами, отримати 
корисну інформацію тощо. У той же час дослідження показало, що 24,5% 
студентів полюбляють займатися фізичними вправами наодинці, 33,7% лише в 
парі з другом або подругою, 14,8% з представником протилежної статі, і, лише, 
29,7% в групі. 

На запитання «яким би видом спорту Ви хотіли б займатись» відповіді 
були найрізноманітніші і охоплювали більшість спортивних дисциплін, навіть, 
включаючи кінний спорт, бейсбол, фігурне катання на ковзанах, спортивні 
танці на льоду. Тобто, діапазон бажань щодо видів спорту у студентів 
надзвичайно високий.  На превеликий жаль, задовольнити ці бажання студентів 
немає можливості. 

Висновки. Отже, фізичне виховання і спорт певною мірою сприяють 
адаптації та активній соціалізації студентів, формують навички здорового 
способу життя, зміцнюють здоров’я, розширюють коло друзів-однодумців, 
поглиблюють теоретичні знання і навички у галузі спорту. Значна частина 
студентів беруть участь у роботі спортивних секцій і ставлять за мету 
досягнення високих спортивних результатів. Студенти активно виступають за 
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розширення діапазону видів спорту. Фізична культура і спорт виступають  для 
студентів мотиваторами здорового способу життя. Дослідження показало, що 
формування ціннісних орієнтирів у фізичному вихованні, і завдячуючи 
фізичній культурі і спорту в певній мірі залежать від рівня освіти, вихованості,   
загального рівня культури, здоров’я.  
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Анотація. У статті „основні дидактичні принципи формування рухових 

умінь і навичок у дітей шкільного віку” висвітленні дидактичні принципи в 
процесі навчання рухам та вдосконалення рухових умінь і навичок школярів у 
відповідності з індивідуальними особливостями дітей. Спрямованість цього 
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процесу полягає у забезпеченні успішного фізичного розвитку дітей, зміцненні 
їх здоров’я, подоланні гіподинамії, формуванні рухових умінь і навичок, 
розвитку фізичних якостей, вихованні інтересу до різних видів рухової 
діяльності. 

Ключові слова: рухові вміння, рухові навички, фізичне виховання, фізичні 
якості, процес навчання. 

Annotation. In article  “basic didactic principles of formation of motor skills in 
children of school age” coverage didactic principles in teaching movement and 
improve motor skills of pupils according to the individual characteristics of children. 
The focus of this process is to ensure a successful physical development of children, 
improving their health, overcoming inactivity, the formation of motor skills, 
development of physical qualities, raising interest in various types of motor activity. 

Key words: motor habit, motor skills, physical education, physical quality 
learning.  

Постановка проблеми.  Сучасна педагогічна наука розглядає процес 
навчання як цілеспрямовану взаємодію педагога та дитини. Освіта, виховання й 
розвиток особистості – основні функції навчання, які тісно ваємопов’язані. У 
процесі різноманітних форм фізичного виховання діти отримують знання, у них 
формуються рухові вміння та навички, розвиваються фізичні якості, 
виховуються позитивні моральні й вольові риси характеру [5].  

У законі України «Про освіту», Концепції загальноосвітньої школи 
основна увага приділяється фізичному вихованню дітей, починаючи з 
молодшого шкільного віку. Спрямованість цього процесу полягає у 
забезпеченні успішного фізичного розвитку дітей, зміцненні їх здоров’я, 
подоланні гіподинамії, формуванні рухових умінь і навичок, розвитку фізичних 
якостей, вихованні інтересу до різних видів рухової діяльності. 

Проблему формування рухових дій та навичок у дітей різного віку 
розглянуто в роботах Т. І. Оськіна, Д. В. Хухлаєва, Е. С. Вільчковського, О. М. 
Крестовнікова, М. М. Богена, М. В. Зимкіна, Я. А. Коменського, М. Кольцова, 
Г. Касаткіна, О. Кенемана. К. Д. Ушинський доводив теорію наслідування в 
генезисі довільних рухів як спосіб засвоєння рухової дії. І. П. Павлов уважав, 
що рухове вміння частково переходить до навички у зв’язку з руховими 
аналізаторами “м’язових почуттів”. У дослідженнях П. О. Рудик, А. Ц. Пуні 
зазначено що, необхідною умовою для формування правильних навичок у дітей 
шкільного віку є схвалення викладача як позитивне підкріплення рухової дії й 
указівки на недоліки у виконанні рухів віднесені до негативних підкріплень. 

Спеціальні дослідження Г. І. Бикова, Е. Г. Леві-Гориневської, показали що 
в таких рухах, як ходьба, біг, деякі види стрибків та метання предметів, у дітей 
шкільного віку потрібно формувати міцні рухові навички, доводячи їх 
виконання до повного автоматизму 

Виклад основного матеріалу. Процес навчання рухам та вдосконалення 
рухових умінь і навичок школярів здійснюється відповідно до 
загальнопедагогічних, так званих дидактичних, принципів свідомості, 
активності, послідовності, наочності, доступності, систематичності, міцності, 
заохочення та стимулювання. У шкільному фізичному вихованні структуру 
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процесу навчання доцільно будувати у три етапи: розучування рухової дії, її 
засвоєння та закріплення, Б.М. Шиян [6].  

На етапі розучування у школяра формується загальна уява про новий рух, 
який треба буде засвоїти.  

На етапі формування та закріплення рухового уміння у школяра шляхом 
багаторазового повторення вправи і виправлення помилок, що виникають, 
виконання вправи доводять до відносно досконалої форми необхідної 
деталізації. Важливими у процесі навчання руховим умінням і навичкам 
школярів є системне застосування дидактичних принципів у відповідності з 
індивідуальними особливостями дітей.  

Зокрема, принципи свідомості та активності виявляються в тому наскільки 
свідомо відноситься школяр до тренувального процесу [1, 2, 3].  

Завдяки принципу наочності школяр сприймає рух, що вивчається, 
немовби програмуючи його у своїй свідомості. Спостерігати можна за рухами, 
що показані педагогом або іншим школярем. Наочне сприйняття більшою 
частиною є початковою ланкою пізнання та вивчення рухів.  

Принцип доступності в навчанні забезпечує застосування реальних для 
виконання дітьми об’ємів та інтенсивності навантажень, які відповідають їх 
функціональним можливостям.  

Регулярність проведення занять забезпечується завдяки принципу 
систематичності, що супроводжується зміною величини навантаження та 
відпочинку школяра. При цьому, оптимальне чергування інтервалів 
навантаження та відпочинку додають більший ефект, ніж епізодичні перерви в 
заняттях, особливо невиправдано великі, що викликають гальмування 
формування рухових умінь і навичок та розвитку фізичних якостей.  

Відомий фізіолог П.Ф. Лєсгафт говорив: "Функция строит орган", – а це 
значить, що займатися вправами необхідно частіше і тоді фізичні якості будуть 
розвиватись краще. Саме тому у ході вивчення складних вправ, після перерви в 
6, 12 та 24 години, відсоток успішних спроб збільшується, що свідчить про 
більшу ефективність проведення щоденних занять перед заняттями, які 
проводяться через день.  

Принцип міцності передбачає, що засвоєні знання, сформовані вміння та 
навички на навчальних та тренувальних заняттях необхідно доводити до 
стійкого, міцно закріпленого стану. Ці вимоги мають тісний зв’язок з 
принципом систематичності: для того, щоб засвоїти міцно, треба повторювати 
вправу систематично. Погано закріплені навички легко руйнуються. Тому 
основою рухового вміння є творчий пошук, порівняння, оцінка способів 
виконання рухів, поєднання їх у цілісну рухову дію [1].  

Принцип заохочення забезпечує школяра постійною інформацією про те, 
рівень фізичного стану, та упевненість в майбутніх перемогах. При цьому 
необхідна виключна сумлінності школяра до занять.  

Принцип стимулювання передбачає застосування комплексу заходів таких 
як вітання, нагородження, преміювання, включення до складу збірних команд 
для участі у змаганнях.  

Досконале володіння навичками веде до своєрідного комплексного 
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відчуття, яке є результатом диференціювання та синтезу показників усіх 
аналізаторів.  

Процес удосконалення сформованої рухової навички безмежний. У ході 
цього процесу ставиться головне завдання – навчити школяра вільно володіти 
навичками в будь-яких умовах. Тільки в цьому випадку навичка отримає свою 
практичну цінність.  

Оптимальний рівень рухової активності сприятиме зміцненню здоров’я, 
покращенню психічного й фізичного розвитку дітей лише за умови 
планомірного та систематичного проведення роботи з фізичного виховання. 

Цілеспрямована педагогічна діяльність у сфері фізичного виховання має 
бути спрямована на зміцнення здоров’я дітей, на їх повноцінний фізичний 
розвиток, на підвищення рівня сформованих у дітей рухових навичок і вмінь, на 
розвиток фізичних якостей.  

Висновки. Засвоєння нових рухових дій потребує від дітей певних 
фізичних та психічних зусиль. Процес оволодіння руховою дією починається з 
формування вміння, яке спирається на попередньо отримані знання щодо 
виконання вправи, яка вивчається, й особистий руховий досвід дитини. 
Багаторазове систематичне виконання вправи приводить до вміння яке 
поступово переходить у рухову навичку [4]. 

Формування рухових умінь і навичок має певні психологічні, 
функціональні і дидактичні особливості. Відповідно до природних 
психофізіологічних процесів, які відбуваються в організмі під впливом 
багаторазового повторення вправ, що вивчаються, будується педагогічний 
процес управління формуванням рухових умінь і навичок школярів під час 
фізичного виховання.  

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямі вбачаємо у 
спостереженні та аналізі за формуванням рухових умінь і навичок школярів 
залежно від їхньої фізичної підготовленості. 
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Анотація. В статті розглядаються питання, які  пов'язані з розвитком  у 

студентів загальної силової витривалості на заняттях фізичної культури в 
коледжі. Виконуючи фізичні вправи загальної силової витривалості на 
заняттях фізичної культури студенти самі як би заводять годинник свого 
життя.  

Ключові слова: професійна фізична діяльність, рівень фізичної 
підготовленості, розвиток силових здібностей на заняттях фізичного 
виховання.  

Abstract. The article discusses issues related to the development of students ' 
General endurance to physical culture classes in College. Doing physical exercises a 
General power of endurance on physical culture classes, the students themselves, as 
it gets hours of his life. 

Key words: professional physical activity, physical fitness level, the development 
of strength abilities at the lessons of physical education. 

Ми живемо в той час, коли науково-технічний прогрес активно проникає в 
усі сфери людського буття, роблячи наше життя все більш комфортним. Але 
комфорт це не тільки благо, він ще несе в себе чимало важких хвороб, є 
найпоширеніша із них - "рухомий голод", гіподінамія. 

Гіподинамія характеризується для людини важкими наслідками. Вона несе 
до зниження тонусу і атрофії м'язів, порушення роботи внутрішніх органів, 
порушення діяльності нервової системи і процесів обміну, порушення 
адаптаційних можливостей до різних стресових дій, викликає зниження 
працездатності організму і протидії до різних захворювань. 

Гіподинамія часто винна в тому, що в останні роки кінця двадцятого 
початку двадцять першого століття збільшилось число таких захворювань, як 
серцево-судинні, нервово-психічні, онкологічні, органи дихання. 
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Виникає питання: чи можливо в наш час, час науково-технічного прогресу 
зупинити ріст цих захворювань, ліквідувати "руховий голод". І велика роль в 
цьому належить фізичній культурі. Любий рух, люба м'язова активність - це не 
тільки витрата енергії, і її накопичення. Коли людина ходить, біжить, стрибає, 
виконує вправи з гантелями, її дихання стає частішим, енергійніше б'ється 
серце, інтенсивніше протікає кров по судинах, організм більш насичений 
киснем і поживними речовинами, тобто сам собі повертає потрачену енергію, 
але вже з надлишком, з відсотком. Створюється деякий енергетичний капітал, 
який забезпечує в кожний слідуючий момент ще більшу втрату енергії. 

У зв’язку з тим, що велика кількість студентів мають низький рівень 
фізичної підготовленості та багато порушень у стані здоров’я, потрібно шукати 
нові підходи до навчання на заняттях фізичної культури. Одна із таких спроб  – 
на початку занять, по темі "гімнастика", починати з розвитку загальної силової 
витривалості. Загальна витривалість як рухова якість людини – це здатність 
тривалий час виконувати м’язову роботу помірної інтенсивності за участю 
переважної більшості скелетних м’язів. За дослідженням Купера К., розвиток 
аеробних здібностей під час кругового силового заняття покращуються від 5 до 
15% (аеробне заняття під час бігу від 15-20%). Тому силові вправи, що 
виконуються за методом кругового заняття покращують рівень розвитку 
загальної витривалості. Відомо, що високий рівень аеробних здібностей має 
тісний зв’язок з рівнем здоров’я. Загальна силова витривалість є важливою як і 
для розвитку аеробних можливостей так і з погляду укріплення основних м’язів 
тіла та створення міцного "м’язового корсету" опорно-рухового апарату. 
Загальна силова витривалість є необхідною, обов’язковою ланкою, яка дає 
змогу кожному студенту з впевненістю і обережністю починати розвиток 
окремих м’язових груп. Для її виховання ефективним є метод кругового заняття 
із загальною кількістю станцій від 5 і більше. Кількість серій і час відпочинку, 
між серіями й після кожної вправи, може бути різним залежно від фізичної 
підготовки студента.  

Виховання силової витривалості методом неграничних обтяжень полягає в 
повторенні вправи з обтяженням невеликої ваги від 30 до 60% від максимуму. 
У початкові періоди силового заняття приріст показників сили відносно менше 
залежить від величини застосовуваного обтяження, якщо його не зменшують 
нижче граничного мінімуму 30-35% від максимального. Розвиток силових 
здібностей без форсованого збільшення обсягу м'язів і ваги тіла, повторний 
максимум нерідко зменшують до 4-6 у серії. Коли орієнтуються на виховання 
силової витривалості, повторний максимум збільшують до 15-20 у серії, 
відповідно зменшуючи обтяження. На початку занять виконується вправа із 
змагальною інтенсивністю. Потім визначають тренувальне навантаження. 
"БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ – 2014": Збірник наукових праць V 
Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів. – 
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014. – С.474-476/  

Виділяють чотири типи навантажень: помірний тип – 30%; середній тип – 
50%; великий тип – 70%; високий тип – 90% від повторного максимуму. У 
даному випадку використовується помірне і середнє навантаження. Перші 
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заняття робота здійснюється з обтяженням 30- 40% від максимального тесту. 
Це дозволяє зміцнити м'язово- зв'язковий апарат. У подальшому, коли студенти 
зможуть з легкістю виконувати вправи загальної силової витривалості круговим 
методом, доцільно переходити на навантаження до 70% від максимуму і для 
конкретних окремих м’язів, наприклад, рук, живота повторним методом. Такий 
підхід, на нашу думку є раціональним і головне безпечним, тому що стан 
серцево-судинної системи студентів знаходиться часто в критичному стані. У 
багатьох студентів є підвищення тиску під впливом "юнацької гіпертонії". 
Форсований розвиток м′язової сили та маси теж протипоказаний, у зв′язку з 
ростом кісток. У програмі з фізичного виховання немає навчальних нормативів 
для сили м'язів ніг і спини. Виникає питання – можна про силу ніг або спини 
судити по силі рук? Іншими словами, чи можемо ми вважати, що м'язи спини 
мають нормативний рівень сили, якщо такий рівень досягнений для м'язів рук у 
тесті "підтягування"? На це питання слід відповісти негативно. Між рівнем 
сили окремих м'язових груп зв'язок відносно слабкий і, отже, при 
нормативному рівні сили рук, сила м'язів ніг, спини або черевного пресу може 
бути суттєво нижче норми. Тому необхідно, щоб усі основні м'язові групи мали 
достатній (нормативний) рівень сили, тобто нормативи сили повинні бути 
комплексними. У нашому підході потрібно використати в круговому 
тренуванні для розвитку загальної силової витривалості ще дві станції: для ніг 
та спини.  

Відібрані м'язові групи розглядають як "найбільш важливі":  
1) розгиначі хребетного стовпа;  
2) згиначі хребетного стовпа й тазостегнових суглобів; 
3) розгиначі ніг; 
4) розгиначі, згиначі рук; 
5) великі грудні м'язи.  

Розвиток аеробних здібностей студентів за допомогою загальної силової 
витривалості круговим методом по темі гімнастика є безпечним та ефективним 
підходом покращення фізичної підготовленості. Подальші навантаження на 
окремі м’язові групи будуть даватися набагато легше. По кінцевому результату, 
розвитку загальної силової витривалості, можна оцінити стан готовності до 
великих (70%) силових навантажень. 
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Анотація. У роботі аналізуються основні етапи формування рухових 

навичок в учнів загальноосвітніх шкіл. Досліджено питання теоретичного 
аналізу та уточнення методичних основ формування рухових навичок. 
Показано, що розучування рухової дії повинно носити характер свідомих спроб 
відтворити її програму. Ця програма формується у внутрішньому плані за 
допомогою аналізу зовнішньої інформації. Формування рухових навичок в учнів 
здійснюється на основі психічних процесів –  уваги,сприйняття, пам’яті, уяви. 

Ключові слова: рухові навички, етапи формування, рухові дії, рухові вміння, 
фізичні вправи. 

Annotation. The paper analyzes the main stages of the formation of motor skills 
in school children. The problems of theoretical analysis and refinement of 
methodological bases of formation of motor skills It is shown that the learning of 
motor actions must be in the nature of conscious attempts to recreate its program. 
This program generated internally by analyzing external information. Formation of 
motor skills of students is carried out on the basis of mental processes - attention, 
perception, memory, and imagination. 

 Key words: motor skills, stages of formation, movement activities, motor skills, 
bodily exercise. 

Постановка проблеми. Формування систем рухових умінь і навичок є 
одним із основних завдань фізичної культури і спорту. Знання закономірностей 
цього процесу дають можливість викладачу (тренеру) з позицій науки 
підходити до вирішення проблеми навчання руховим діям, творчо вирішувати 
завдання побудови системи уроків і підготовчих вправ, раціонально 
використовувати ефект перенесення рухових навичок, інших закономірностей 
їх формування в оздоровчому і спортивному тренуванні[2]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему формування рухових 
дій та навичок у дітей різного віку розглянуто в роботах Т. І. Оськіна, Д. В. 
Хухлаєва, Е. С., М. М. Богена, М. В. Зимкіна, Я. А. Коменського; організаційно-
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педагогічне  удосконалення системи фізичного виховання школярів висвітлено 
в дослідженнях Л. В. Волкова, О. Д. Дубогай, Т. Ю. Круцевич, О. С. Куца, Б. М. 
Шияна; диференційованого фізичного виховання стосуються дослідження Т. В. 
Петровської, Н. В. Москаленко, В. В. Веселової; використанню різних видів 
спорту у  фізичному вихованні учнів молодших класів присвятили свої 
дослідження В. М. Шаулін, А. В. Цьось, А. Я. Вольчинський, Л. Л. Харченко, 
М. М. Борейко, В. Жилюк, Є. В. Столітенко, О. В. Шиян;  формування засад 
подальшого фізичного удосконалення О.С. Солодков, О. Б.Сологуб. 

Постановка завдань. Визначити етапи формування рухових навичок та 
засоби їх реалізації, розкрити основні завдання етапів формування рухової дії, 
з’ясувати тривалість етапів формування рухових навичок. 

Виклад основного матеріалу. У процесі формування рухових навичок 
виділяють три етапи, які відрізняються один від одного завданнями та 
особливостями методики: 

етап початкового розучування; 
етап поглибленого розучування;  
етап закріплення і подальшого вдосконалення.  

Етап початкового розучування.  Метою цього етапу є формування вміння 
виконувати основу техніки рухової дії. Основними завданнями даного етапу є: 
сформувати смислові та зорові уявлення про руховому дії і спосіб його 
виконання; створити загальне уявлення про рухову дію і осмислити її суть; 
відтворити попередній досвід виконання дій; усунути зайві рухи, які грубо 
спотворюють техніку; сформувати загальний ритм рухового акту. 

Вирішення цих завдань вирішується по черзі. Уявлення про техніку у учнів 
формується в результаті пояснення вправи викладачем, сприйняття рухів, 
перегляду наочних посібників, аналізу власних м'язових та інших відчуттів, що 
виникають при перших спробах виконання рухів. Все це створює орієнтовну 
основу, без якої неможливо освоєння техніки виконування рухових дій. 

Процес навчання руховим діям згідно з курсом теорії і методики фізичного 
виховання проходить три стадії: формування рухового вміння, формування 
рухової навички і формування рухового вміння вищого порядку [1]. При цьому 
руховим вмінням називається здатність людини виконувати рухову дію за умови 
концентрування уваги на кожному елементі рухової вправи. Якщо ж людина 
виконує рухову вправу, акцентуючи увагу не на окремих рухах, які входять до 
неї, а на умовах і результатах дії,говорять про рухову навичку. Рухове вміння 
вищого порядку – це вміння застосовувати вивчені рухові дії (рухові навички) в 
реальних умовах життя[3]. 

Якщо для виконання розучуваного дії учень недостатньо фізично 
розвинений, застосовують підготовчі вправи, стимулюючі розвиток фізичних 
якостей, необхідних для виконання даної дії. Якщо розучують дія не знаходить 
для себе опорних елементів у сформованому раніше руховому фонді, то їх 
доводиться створювати за допомогою підготовчих вправ - рухових дій, що 
спираються на руховий досвід. 

Освоєння дії на першому етапі навчання може протікати з появою помилок 
(внесення в руховий акт додаткових, непотрібних рухів; відхилення рухів за 
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напрямком і амплітудою; зайва напруженість багатьох м’язових груп; 
спотворення загального ритму дії),  причинами яких є: недостатня фізична 
підготовленість учнів; боязнь, що призводить до надмірного напруження м’язів 
і обмеження амплітуди рухів; недостатнє розуміння учнем рухового завдання; 
недостатній самоконтроль рухів; дефекти у виконанні попередніх частин 
рухової дії; втома учнів; негативний перенос навичок; несприятливі умови 
виконання рухових дій. 

Тривалість етапу початкового розучування рухової дії залежить від: 
ступеня складності досліджуваного дії, рівня підготовленості займається, їх 
індивідуальних особливостей а також можливості використовувати позитивний 
ефект рухових навичок.  

Рухові навички – це нова форма рухових дій, яка виникає за механізмом 
умовних рефлексів внаслідок систематичного повторення вправ. Рухові 
навички утворюються найчастіше на основі умовних рефлексів другого роду – 
за методом спроб і похибок, тобто в результаті пробних пошукових рухів [2]. 

Етап початкового розучування можна вважати закінченим, коли учень 
здатний виконати рухову дію без грубих помилок, що створює сенс вирішення 
рухового завдання. 

Етап поглибленого розучування. Метою даного етапу є формування вміння 
виконувати рухову дію в обсязі визначених технічних вимог. Основні завдання 
етапу: проаналізувати всі структурні елементи основного рухового акту; 
домогтись чіткого виконання рухової дії на основі свідомого контролю 
просторових, часових і динамічних характеристик; усунути дрібні помилки 
виконання рухової дії. 

Ефективність навчання на цьому етапі залежить від правильного та 
оптимального підбору методів, прийомів та засобів навчання. Поряд із 
застосованими засобами і методами, що і на першому етапі, більшого значення 
набуває метод рухової дії в цілому. Акцент на окремих рухах стає лише 
допоміжним прийомом. 

Особливе значення в процесі моторного навчання має мовна регуляція 
рухів (словесні вказівки вчителя, внутрішня мова учня) [5]. Але пояснення, 
інструкції, зауваження деталізуються. З появою власних м'язових відчуттів, 
пов'язаних з виконанням дії стає можливим застосування методу ідеомоторної 
вправи, що полягає в уявному  виконанні дії, відтворення у свідомості 
послідовності його елементів, власних зусиль і відчуттів. Поєднання цього 
методу з реальним виконанням відіграє велику роль в уточненні уявлень про 
дію. 

На даному етапі використовується комплекс різноманітних засобів: 
фізичні вправи для зміцнення м'язової системи з урахуванням особливостей 
фізичного розвитку; підготовчі вправи, які готують до освоєння рухів шляхом 
цілісної імітації або часткового відтворення в спрощеній формі. Наприклад, 
учень виконує з трьох кроків розбіг і здійснює відштовхування як при стрибках 
в висоту, але замість подолання планки прагне дотягнутися маховою ногою до 
підвішеного предмета. 

Форми виконання рухів стають різноманітнішими. Якщо на першому етапі 
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виконання дії відбувалося у винятково стандартних умовах і розучували лише 
основний варіант рухів, то на другому етапі навчання при стабілізації техніки 
можливе введення додаткових зовнішніх подразників і нових елементів у 
освоюваний варіант рухової дії. 

Тривалість етапу поглибленого розучування залежить від обсягу технічних 
вимог та попереднього рухового досвіду. На цьому етапі доцільно поступово 
збільшувати кількість повторень протягом заняття, розучування планувати в 
першій частини заняття, попереджуючі швидкий розвиток втоми у школярів. 

Етап закріплення і подальшого вдосконалення. Мета даного етапу - рухове 
вміння перевести в навик, що володіє можливістю його практичного 
застосування. 

Основними завданнями є: домогтися автоматизації виконання рухової дії; 
забезпечити варіативність застосування сформованої навички в різних умовах; 
завершити індивідуалізацію виконання засвоєної вправи. 

Причинами помилок на цьому етапі є: надмірна, тривала концентрація 
уваги на контролі за деталями дії; порушення міри варіативності вправ і умов їх 
виконання; порушення співвідношення між відпрацюванням рухової навички і 
вихованням рухових якостей. 

Для закріплення навички, забезпечення варіативності її виконання 
використовують такі методи: стандартно-повторної та повторно-варіативної 
вправи; змінюють зовнішні умови виконання; регулюють фізичний і психічний 
стан учнів; поєднують вивчену на другому етапі вправу з іншими діями; 
підвищують обсяг та інтенсивність виконуваної роботи. 

На цьому етапі забезпечується необхідна ступінь стабільності і 
варіативності навику, надійності, економічності техніки дії, досягається 
відповідність між технічними характеристиками дії і рівнем розвитку рухових 
якостей, що гарантує результативність дії. При цьому свідомість особи може 
бути спрямована не на деталі даної вправи, а на інші завдання рухової дії, 
зокрема на вирішення тактичних завдань. 

Володіючи різним фондом рухових навичок, учні не однаково швидко 
застосовують нові рухові дії. Так, кваліфікований гімнаст завжди швидше 
опановує нову комбінацію ніж початківець. Проте якщо навик сформовано 
неправильно, то на його перебудову витрачається значно більше часу, ніж на 
створення нового стереотипу[4]. 

Висновки. 
Рухову навичку можна вважати сформованою тоді, коли всі допоміжні 

рухи перейшли на фонові рівні побудови. Лише за такої умови кожний раз, 
коли учень використовуватиме дану рухову навичку у своїй навчальній  або 
спортивній діяльності, його свідомість може бути спрямована на кінцевий 
результат, на вирішення тактичних завдань. Коли рухову навичку сформовано, 
усі фонові рухи протікатимуть автоматизовано, вони стають точними і 
плавними, учень не робить зайвих рухів. Завдяки більш економічній техніці 
рухів фізично більш підготовлена особа витрачає на виконання даної вправи 
(дозованого навантаження) на 10-20% енергії менше, ніж початківець. 
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Аннотация: метод обучения деловая игра применяется после 
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В реальных условиях педагогическая деятельность тренера зависит от 

профессиональной подготовленности. В начале своей профессиональной 
деятельности тренеры испытывают наибольшие трудности, которые можно 
систематизировать в следующей последовательности: 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 67 



 Том 5. Выпуск 45                                                                                                      Физическое воспитание и спорт 

1. Ошибки, вызванные недостаточной общей и технической 
подготовкой начинающего тренера; 

2. Ошибки, связанные с переоценкой начинающим тренером своих сил 
и возможностей; 

3. Ошибки, связанные с установлением взаимоотношений со 
спортсменами; 

4. Ошибки, связанные с недостаточным уровнем воспитанности и 
общей культуры тренера. 

Эти ошибки в работе начинающего тренера можно избежать, если 
предусмотреть их в деловых играх. Также необходимо учитывать, что помимо 
деловых игр есть и другие методы практической подготовки тренера для 
работы со спортсменами. 

Деловая игра предполагает создание модели реального дела, 
действительной ситуации, жизненных обстоятельств, в которые может попасть 
тренер в работе со спортсменами. Для повышения мастерства тренера эти 
обстоятельства проигрываются с максимальной приближенностью к 
действительности в процессе его профессиональной деятельности. 

Как метод обучения деловая игра может применяться только после 
предварительной теоретической подготовки тренеров, создания у них 
определенного запаса знаний основных принципов, форм и методов 
воспитательной работы. Игра поможет им быстрее ориентироваться с 
ситуациях, четче усваивать задачи, активнее и осмысленнее действовать в 
отведенной им роли, принимать педагогически обоснованные решения. 
Подготовка и проведение деловой игры требуют от организаторов 
продуманности и последовательности. 

Конечно, нельзя проигрывать всевозможные ситуации, но есть типичные, 
наиболее часто встречающиеся обстоятельства. В спортивных командах 
используются определенные формы работы со спортсменами – соревнования, 
праздники, конкурсы. 

Возможны варианты взаимодействий тренера и команды, тренера и 
занимающегося(нарушение дисциплины. Конфликты внутри команды), при 
этом возникает необходимость взаимодействия с родителями, с другими 
командами, общественностью. В этих случаях тренер будет поставлен в 
позицию выбора определенных действий, поступков, поиска решений. 
Организаторских задач и выбора из них наиболее целесообразных. 
Моделирование этих ситуаций позволяет тренеру избежать ошибок в работе со 
спортсменами. 

Подготовка и моделирование деловой игры требует от организаторов 
продуманности и последовательности. Необходимо выбрать ситуацию для 
проигрывания. Причем эта ситуация должна быть наиболее значима и влиять на 
общую эффективность деятельности тренера и команды в целом. Для деловой 
игры лучше выбирать деятельные по времени дела, например, 
организационный сбор команды, связанной с обсуждением вопросов внутри 
командной жизни. 

Тренер не может результативно работать, не опираясь на научные 
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педагогические методы исследований. При исследовании своей деятельности и 
деятельности занимающихся, тренер должен применять не только 
педагогические методы, но и методы используемые в смежных науках – 
социологии, психологии, физиологии. 

Изучение своего труда тренер обычно начинает со сбора данных об 
исследуемой деятельности. Все эти сведения необходимо систематизировать по 
группам вопросов: 

1. Предмет и цель данного исследования. 
2. Условия и возможности учебно-тренировочного и воспитательного 

процесса. 
3. Требования, предъявляемые к тренеру в работе со спортсменами. 
Изучая  определенную задачу с помощью деловой игры, будущий тренер 

ставит вопросы, отвечает на них и из ответов выбирает информацию, которую 
использует в качестве основного материала в работе со спортсменами. 

Знание конкретного вида спорта и умение анализировать педагогическую 
ситуацию и учебные программы способствует эффективному планированию 
работы спортсменов на тренировке. 

Тщательное планирование тренировки органически переплетается с 
приобщением воспитанников к самоанализу и анализу выполняемых действий. 
Рациональное композиционное построение тренировки создает предпосылки 
для успешного воплощения системы проверки и оценки успеваемости. 

Тренер в системе воспитательных отношений выступает и как 
руководитель спортсменов, и как учитель и воспитатель, и как личность, 
имеющая собственное мировоззрение, моральный облик, определенные 
профессиональные качества. Он не только передает занимающимся 
специальные знания и умения, формирует ответственное отношение к своим 
обязанностям, является образцом высоконравственного поведения. 

Иногда теоретические знания тренера несколько преобладают вид 
методическими.  Но сами по себе знания еще не определяют педагогическую 
квалификацию. тренер должен уметь пользоваться ими на практике. Качество и 
уровень умений во многом зависят от того, в какой мере они опираются на 
требования научной теории. Знание своего предмета, психологии 
занимающихся и, собственно, умелое их применение на деле для мастеров 
педагогики. 

Планируя работу в течении дня, тренер должен принимать во внимание 
поведение тренировок и матчей, стремиться, чтобы занимающиеся привыкли к 
нагрузкам в определенные часы. При этом интервал между окончанием учебы и 
тренировкой должны быть достаточным для того , чтобы они успели отдохнуть. 
Организация продуманного режима дня, соблюдение твердого и определенного 
порядка в команде порождают у занимающихся чувство уверенности, которая 
проявляется и на тренировках и в календарных матчах. Искусство тренера- 
организатора заключается в умении выбирать оптимальные побуждения для 
конкретной спортивной команды, конкретной личности. Деловая игра как 
метод обучения начинающего тренера предполагает спортивно-педагогическое 
совершенствование. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 69 



 Том 5. Выпуск 45                                                                                                      Физическое воспитание и спорт 

Гармоничное сочетание вышеуказанного метода – важное повышение 
спортивного мастерства тренера в воспитании и обучении спортсменов. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблема допинга как одна из 
центральных в современном спортивном движении, причины возникновения 
организации ВАДА, ее  методы и цели, история возникновения и значение слова  
«допинг», работа описывает отношение спортивных организации к допингу и 
методы борьбы с интересом спортсменов к допингу как возможности 
улучшить свои показатели.  
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пластического и энергетического действий,  иммуностимуляторы, допинг-
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Abstract. In this paper we describe the use of anti doping police in the 
worldwide sport and why WADA was created, its aims and methods of approach, the 
circumstances of drugs usage, the creation and meaning of word “doping” and its 
history, describe the attitude of sport organization toward drugs by itself and what 
have been done to stop the tendency of sportmen to use drugs to improve their 
records.  

Key words: doping, meldonium, WADA, IOC, drugs of workable and energy 
effect, immune stimulants, doping control. 

Слово допинг всегда вызывало волнения и спорные вопросы, как у 
спортсменов, так и у простых обывателей. А сейчас, когда допинг скандалы 
заполонили все новостные ленты стран мира, актуальность проблемы 
применения спортсменами различных допингов и запрещенных стероидов для 
улучшения своих результатов возросла в разы. С каждым днем выясняется все 
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большее количество спортсменов, не прошедших допинг тесты, 
дисквалифицированных и недопущенных к предстоящим соревнованиям. 
Особенно скандально-противоречивым является запрет злосчастного 
мельдония и вопросов, возникших с ними. 

Что же такое допинг? Слово "doping" впервые появилось в английских 
словарях в 1889 г. Им обозначали тогда смесь опиума с наркотиками, даваемую 
скаковым лошадям. 

Есть немало определений допинга. Удачным нам кажется последнее 
определение медицинской комиссии МОК (Международный Олимпийский 
Комитет): "введение в организм спортсмена любым путем (вдыхание, таблетки, 
инъекции и др.) перед соревнованием, в ходе такового или в процессе 
непосредственной подготовки средств, искусственно повышающих 
работоспособность и спортивный результат и могущих создать опасность для 
здоровья при условии, если оно входит в список запрещенных МОК 
препаратов".  

Человечество всегда стремилось к поиску средств, делающих его сильнее, 
крепче, привлекательнее, дающих ему преимущество в работе, охоте, битвах, 
состязаниях. Эта тенденция уходит в глубь далеких времен. С развитием спорта 
допинг стал применяться и спортсменами. Уже в 1863 г. было впервые доказано 
присутствие допинга на соревнованиях пловцов. Первый смертельный случай, 
связанный с употреблением допинга, был зарегистрирован в 1896 г. на 
соревнованиях пловцов. 

10 ноября 1999 г. по инициативе спортивных и правительственных 
организаций под руководством Международного олимпийского комитета и в 
соответствии со швейцарским законодательством было учреждено Всемирное 
антидопинговое агентство (ВАДА), задача которого - освободить мир спорта от 
допинга. Агентство получает средства от спортивных и правительственных 
организаций для внедрения, расширения и координации усилий по 
ознакомлению спортсменов с тем, какой вред допинг наносит организму, 
пропаганде идеалов честной игры, выявлению и наказанию тех, кто пытается 
вредить посредством применения допинга себе и своему виду спорта. 

Основным документом ВАДА является Всемирный антидопинговый 
кодекс, действующая редакция которого вступила в силу в 2015 году. Цель 
Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом на 
основе объединения основных усилий этой борьбы в мире. 

Важным документом, направленным на борьбу с допингом в сфере 
олимпийского движения, является Медицинский кодекс Международного 
олимпийского комитета.  

В Казахстане  государственная политика в сфере противодействия 
применению допинговых средств и методов направлена на проведение строгого 
контроля, установление ответственности и искоренение указанных 
правонарушений в спорте. 

В соответствии с подпунктом 10) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 
3 июля 2014 года «О физической культуре и спорте» утверждены 
Антидопинговые правила Республики Казахстан. 
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Существует система допинг-контроля, которая ограничивает масштабы 
применения спортсменами запрещенных веществ и методов, в основном, в 
спорте высших достижений. Однако кардинально проблему допинга в 
современном спорте она не решает. 

Принятый у нас в стране регламент организации и проведения процедуры 
допинг-контроля полностью соответствует требованиям Медицинской 
комиссии МОК. Процедура допинг-контроля состоит из следующих этапов: 
отбор биологических проб для анализа, физико-химическое исследование 
отобранных проб и оформление заключения, наложение санкций на 
нарушителей. 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнений, что распространение 
допинга в спорте, в том числе молодежном, наносит серьезный урон не только 
здоровью и репутации спортсмена, но и существованию самого спорта и его 
благородным идеалам. Вместе с тем сегодняшний уровень рекордов столь 
высок, что не позволяет оставить спортсмена без помощи, которую некоторые 
видят в применении допинга. 

Список разрешенных препаратов на сегодняшний день включает 
следующие группы: 1. Витамины, коферменты 2. Препараты пластического 
действия 3. Препараты энергетического действия 4. Адаптогены.  
5. Иммуностимуляторы 6. Психоэнергезаторы 7. Антиоксиданты.  
8. Печеночные протекторы.  

Таким образом, разрешенные препараты направлены в большей степени на 
сохранение здоровья спортсмена. Многие из них способствуют повышению 
работоспособности и достижению высоких результатов. Применяться они 
должны: 

− в четкой связи с периодами подготовки и видом спорта, 
− назначаться только врачом для коррекции процессов тренированности 

и работоспособности. 
Однако, пока существует спорт и желание побеждать, будет существовать 

и желание обходить все возможные законы для лучших достижений всеми 
мыслимыми и немыслимыми способами, всеми обходными путями. Вопрос 
лишь в том, чтобы правильно организовать процесс выявления, процесс 
наказания, прекратить «точечные» гонения и одинаково для всех (независимо 
от страны, нации, расы) применять карательные меры. Самим спортсменам, 
какими высокими желаниями достижений они не обладали, не стоит забывать 
обо всех побочных и негативных последствиях их использования. Победы 
победами, а крепкое здоровье и долгую жизнь ничто не заменит. А простым 
любителям спорта прежде, чем высказываться нелестно о спортсменах и их 
допинг проблемах, стоит сначала правильно разбираться в проблеме, понимая 
ее сущность и реальные аспекты. 

И одним из главных будет вопрос о том, чтобы не превращать допинг 
исследования в политически – окрашенную проблему, применяя запреты там, 
где это выгодно. Не использовать их, как выражение нелояльного отношения к 
той или иной стране. Не устраивать из них показательные проверки 
безосновательно и бесчестно. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 72 



 Том 5. Выпуск 45                                                                                                      Физическое воспитание и спорт 

Спорт - это “fair play”, т.е. честная открытая игра, которая, увы, уже давно 
не является таковой. Что будет дальше – зависит исключительно от 
правильности принятых мер. 
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Аннотация. В статье раскрываются основные школьные факторы риска, 

приводящие к созданию неблагополучного для школьников в психологическом 
отношении микроклимата, даются рекомендации по устранению проблем 
психологической безопасности учеников во время уроков физкультуры и после. 
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Abstract. The article reveals the basic school risk factors that lead to the 
creation of unfavorable for pupils psychologically microclimate, makes 
recommendations to address the problems of psychological safety of students during 
physical education lessons and after. 

Key words: Physical training, psychological safety, climate, students, physical 
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Одним из факторов, влияющих на желание школьников учиться, а в итоге 
на успеваемость, является наличие или отсутствие психологического комфорта, 
который оказывает влияние на состояние психики школьника. 

Педагоги и психологи, учителя-практики, родители говорят и пишут о 
гуманизации образования, об индивидуальном подходе к ученику в процессе 
обучения и воспитания, о внимании к каждому ребенку, о создании в школе 
атмосферы психологического комфорта. Психологическая безопасность 
образовательного процесса – это состояние защищенности школьника от угроз 
его достоинству, душевному благополучию, позитивному мировосприятию и 
самоотношению. Психологическую безопасность образовательного процесса 
нужно ещё понимать как недопустимость ущемления чувства собственного 
достоинства, личного статуса человека; состояние сохранности психики 
человека; сохранение целостности личности, адаптивности функционирования 
человека, социальных групп, общества; устойчивое развитие и нормальное 
функционирование человека во взаимодействии со средой (умение защититься 
от угроз и умение создавать психологически безопасные отношения); состояние 
среды, создающее защищенность или свободное от проявлений 
психологического насилия во взаимодействии. 

Психологическое здоровье, в свою очередь, - основа жизнеспособности 
ребенка, которому в процессе детства и отрочества приходится решать отнюдь 
непростые задачи своей жизни: овладевать собственным телом и собственным 
поведением, учиться жить, работать, нести ответственность за себя и других, 
осваивать систему научных знаний и социальных навыков, развивать свои 
способности и строить образ “Я”. Поскольку психологическое здоровье - 
условие жизненной успешности и гарантия благополучия человека в жизни, 
очевидно, ни родителям, ни педагогам не стоит экономить силы на его 
формирование в детстве. 

Разбирая потенциальные “критические точки”, специалисты выделяют 
несколько групп факторов, составляющих окружение школьника [2]:  

− психолого-педагогические факторы (личность учителя, сложность 
учебной программы, возможности ребенка усвоить эту программу); 

− социальные (статус в классе, отношения с другими учениками вне 
класса и т.д.); 

− физические (школьное пространство, включая обстановку, 
освещенность, режим дня, качество питания и т.д.). 

Обратившись к работам современных психологов и физиологов, можно 
выделить так называемые школьные факторы риска, остающиеся, по мнению 
исследователей, устойчивыми и труднопреодолимыми в течение многих 
десятилетий во всех школах: 

 это стрессовая тактика педагогических воздействий; 
 несоответствие методик и технологий возрастным и индивидуальным 

возможностям ребенка; 
 нерациональная организация образовательного процесса, в особенности 

режима движений, отдыха, питания; 
 предельное напряжение умственных сил ребенка на уроке и в процессе 
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выполнения домашних заданий; 
 изматывающие, издергивающие нервную систему детей умственные, 

эмоциональные и физические перегрузки; 
 педагогический и родительский “психоз” отличных отметок; 
 многолетний временной цейтнот на уроке и при выполнении домашних 

заданий; 
 формализм программных знаний; 
 нервозность школьной обстановки, в которой царит торопливость, 

напряжение, поощряются конкурентные отношения между 
школьниками; 

 недоверие к ребенку, к его желанию учиться, к его индивидуальности. 
Современная школа должна всерьез и по-настоящему становиться не 

только местом, где детей учат, но и пространством их полноценного 
взросления, питательной средой становления успешных, счастливых и 
здоровых людей. Это возможно только в атмосфере душевного комфорта и 
благоприятного социально-психологического климата в образовательном 
учреждении. Можно выделить 3 аспекта психологической безопасности на 
уроках физкультуры: 

1) психологическая безопасность детей перед уроком физкультуры 
включает такие параметры, как поведение и взаимодействие учеников в 
раздевалке и перед ней, взаимодействие учеников в спортивном зале или на 
площадке до звонка на урок. 

2) психологическая безопасность детей во время урока физкультуры 
включает ситуацию урока, в которой происходит взаимодействие учеников 
между собой и с учителем посредством выполнения команд и решения 
учениками учебных задач. При этом школьникам становятся доступными 
спортивные снаряды, которые могут использоваться не по назначению (мячи, 
палки, обручи, скакалки). 

3) психологическая безопасность детей после урока физкультуры 
включает в себя переживание учениками событий, происходящих на уроке, 
поведение и взаимодействие учеников в раздевалке. 

Почему школьные занятия физкультурой могут быть психологически 
небезопасны для учеников? Что вызывает страх у детей, когда им приходится 
идти на уроки физкультуры? Вот некоторые положения. 

1) Раздевалка и атмосфера внутри неё. Отсутствие контроля за 
поведением учеников в раздевалке, и её тесное пространство позволяет особо 
опасным ученикам издеваться и унижать других сверстников. Как правило, для 
возникновения конфликтной ситуации в раздевалке повода искать не нужно. 
Достаточно того, что слабый и неуверенный в себе ученик начнёт 
переодеваться в физкультурную форму, и его одноклассник, пользуясь 
физической немощью “жертвы” и его оголением, начнёт над ним физически и 
психологически глумиться.  

2) Необходимость не только находиться с классом, но и совершать 
разнообразные движения среди одноклассников. Зачастую у скромного и 
замкнутого ребёнка может быть страх говорить с места или отвечать у доски, 
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боязнь смотреть людям в глаза. А на уроке физкультуры нужно на всеобщем 
обозрении переодеваться, кричать или двигаться по команде учителя. Любая 
“неправильность” или неловкость движений детей будет встречаться 
насмешками и улюлюканьем сверстников. 

3) Физические возможности учеников. Объектами насмешек и 
издевательств, как правило, становятся маленький рост (“лилипут”), 
избыточный (“жиртрест”) или недостаточный вес (“дистрофик”), отсутствие 
мускулов и заметных мышц (“слабак”, “хиляк”), плохая координация 
движений, физические недостатки. 

4) Сведение счётов в условиях урока физкультуры. Уроки физкультуры 
предполагают под собой достаточную свободу действий учащихся для сведения 
счётов друг с другом во время выполнения упражнений, спортивных игр, 
соревнований и т.д. Это может происходить в форме вербальной и физической 
агрессии, умышленном нанесении повреждений и травм, преследовании во 
время урока и после него. 

5) Провокации и непедагогичное поведение учителя физкультуры.  
Сказанное учителем физкультуры про одного ученика во всеуслышание класса, 
подкреплённое увиденным его одноклассниками, может поставить на этом 
ребёнке клеймо, от которого потом очень сложно будет избавиться. И, конечно, 
породит у него массу психологических проблем. 

Среди самых распространённых ошибок учителей физкультуры можно 
выделить: 

а). порицание, унижение физических качеств ребёнка и его личности в 
целом; 

б). попустительское отношение к социальным процессам на уроке; 
в). строгая ориентация на физические нормативы, которым должны 

соответствовать ученики; 
г). неспособность понять ученика и его действия/бездействия; 
д). неспособность разговаривать спокойным тоном; 
е). предвзятое отношение к некоторым ученикам. 

6) Отсутствие охраны раздевалки в отсутствие учеников. Вещи и 
одежду могут украсть, испачкать, испортить. Поэтому данный пункт вызывает 
опасение у учеников, которые переживают за сохранность своих вещей, 
оставленных в раздевалке. 

7) Неудачный исход спортивной игры. Иногда дети обвиняют в поражении 
всей команды менее успешных учеников, сваливают на них всю вину. Самое 
страшное в том, что ребёнок под давлением класса верит, что он виноват, и 
смиренно принимает укоры, гонения и даже побои, ощущение своей 
неумелости и никчёмности. В свою очередь, если неформальный лидер или 
главный хулиган класса приведёт свою команду к поражению, например, из-за 
слишком частого злоупотребления индивидуальными действиями (в футболе и 
баскетболе - нежелание отдать пас, в волейболе – прыжки к мячу наперехват 
своим же игрокам и т.д.), то его оправдают и никаких санкций к нему 
применять не будут. 

Чтобы снизить агрессивность команд, настроить их на добросовестную 
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конкуренцию, учитель физкультуры должен настроить команды на 
доброжелательное отношение к соревнованиям и сопернику (“главное не 
победа, главное – участие”, “победит дружба”, “команде напротив - 
физкультпривет” и др.).  

8) Возможность получения физической травмы на уроке. Основными 
причинами повреждений на уроках физкультуры выступают недочеты в 
организации и методике проведения уроков, неудовлетворительное состояние 
части спортивных залов и спортивных площадок, оборудования, инвентаря, 
одежды и обуви, недостаток врачебного контроля и нарушение его правил, а 
также скученность детей во время занятий. Однако, устранив все 
перечисленные недочеты, учитель физкультуры всё равно не будет застрахован 
от того, что ученики не получат травмы. Здесь большую роль играют 
импульсивность, стремление произвести то или иное действие и увлечение 
игрой, которое нередко заставляет ребенка забывать о грозящей ему опасности. 
Наибольшее количество травм падает на критические возрастные периоды (7 
лет, 11–12 лет, 15 лет), когда дети становятся капризными, раздражительными, 
часто вступают в конфликт с окружающими, у них возникает отрицательное 
отношение к ранее выполняемым требованиям, доходящее до упрямства и 
негативизма.  

Психологические причины травм у детей на физкультуре можно разделить 
на 3 основные группы [3]. 

А) Поведение самого ребенка, получившего травму: 
1) низкий уровень координации движений, неумение владеть своим 

телом, а также отсутствие навыка выполнения действия;  
2) отсутствие или недостаточность знаний об опасности, о возможных 

последствиях выбранных действий; 
3) пренебрежение известной опасностью из-за более сильного мотива;  
4) травмы вследствие усталости, эмоционального возбуждения, игрового 

азарта и других психофизиологических состояний, влияющих на 
успешность протекания деятельности. 

Б) Действия окружающих сверстников. Чаще дети травмируют 
сверстников во время игры либо непреднамеренно вне игры, как правило, не 
заметив сверстника (например, наткнулся, бегая). В случаях, когда действия 
сверстников, повлекшие за собой травмы, были преднамеренными, то речь 
пойдёт уже о мотивах такого поведения, почему была умышленно нанесена 
травма [1]. 

Проблема психологической безопасности учеников во время уроков 
физкультуры имеют своё продолжение в вузе, где очень многие студенты 
игнорируют занятия физкультурой и спортом, предпочитают прогуливать эти 
пары. Эффективной работа станет только при условии комплексного подхода, 
когда в едином ключе работают педагоги, психологи и администрация школы. 
На каждом уроке физкультуры учитель должен обращать внимание на 
поведение учеников, их физическое и психологическое состояние. При 
проведении уроков можно ориентироваться на принципы 
здоровьесберегающего урока [4], направленные на укрепление 
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физиологического и психологического здоровья:  
− принцип двигательной активности; 
− принцип оздоровительного режима; 
− принцип формирования правильной осанки, навыков рационального 

дыхания, и т.д.; 
− принцип реализации эффективного закаливания;  
− принцип психологической комфортности;  
− принцип опоры на индивидуальные особенности и способности ребёнка. 
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Анотація. Дослідження показало, що фізичне виховання і спорт 
відіграють значну роль у розвитку фізичних якостей, норм високої моралі, 
почуттів, етичних норм, загальноприйнятої суспільної поведінки, культури 
спілкування, поваги до інших людей, виховання вольових якостей, ідейних 
переконань. Виховання засобами фізичної культури і спорту спрямоване на 
формування моральних переконань, свідомості, світогляду і виконує важливі 
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функції – релятивну, пізнавальну, ціннісно-орієнтуючу, комунікативну. 
Дослідження показали прояви моральної вихованості у студентів вищого 
навчального закладу в процесі занять спортом. Значна частина студентів 
заявили, що фізичне виховання позитивно впливає на формування у них таких 
якостей, як толерантність, взаєморозуміння, співчуття тощо. У той же час 
дослідження виявило, що у деяких юнаків і дівчат фізичне виховання і спорт не 
сприяють вихованню у них високих моральних якостей. Тому дана проблема є 
актуальною. 

Ключові слова: студент, спорт, фізичне виховання, мораль, поведінка, 
змагання.   

Review. The research has shown that physical education and sport play an 
important role in the development of physical abilities, moral norms, feelings, ethic 
norms, common social behavior, communication standards, respect to other people, 
the building of endurance and stamina, and ideological believes.  Physical education 
and sport are oriented to formation of moral norms, consciousness and worldview as 
well as perform such important functions as relative, cognitive, comprehensive, 
oriental and communicative.  The research has shown the level of moral education 
among students of higher education establishment at Physical Education classes. The 
considerable part of students has claimed that Physical Education has positive 
influence on formation of such features as tolerance, mutual understanding, 
sympathy etc. At the same time the research has proved that physical education and 
sport do not influence the formation of moral features among some youth. That is why 
this problem is of great interest. 

Key words: student, sport, physical education, morality, behavior, competition. 
Актуальність. Моральна вихованість являє собою цілеспрямоване 

формування моральних переконань, розвиток моральних почуттів, створення 
навичок і звичок поведінки особистості у суспільстві. В системі виховання 
моральних цінностей, моральна вихованість є найбільш важливою і 
відбувається в основному у процесі навчання [4].  

Важливе місце у системі формувань моральних цінностей займає фізична 
культура і спорт, які сприяють формуванню моральної свідомості, норм високої 
моралі, моральних почуттів, етичних норм, загальноприйнятої суспільної 
поведінки, культури спілкування, поваги до інших людей, виховання вольових 
якостей та ідейних переконань. Проблема формування високих моральних 
якостей не є новою. Вона стала предметом детального дослідження цілого ряду 
вчених, педагогів, психологів та філософів: Т.Г. Анциферова (виховання 
моральних якостей на уроках фізичної культури), А.С. Гаврилов (стратегія 
виховання моральних якостей на заняттях із фізичного виховання), 
Н.А. Салтовська (моральне виховання на уроках фізичної культури), 
Т.А. Тучинська, А.Д. Ведмедюк (моральне виховання у процесі фізичного 
виховання). Автори схиляються до думки, що фізичне виховання і спорт 
позитивно впливають на процес формування високих моральних якостей 
особистості, громадянської позиції тощо. У той же час незважаючи на значну 
кількість праць з даної проблеми є необхідність продовжити її розробку та 
вивчення.  
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Наукове дослідження «прояви моральної вихованості у студентів вищого 
навчального закладу на заняттях фізичного виховання» виконано у контексті 
науково-дослідної теми кафедри веслування Чорноморського національного 
університету ім. Петра Могили «Оптимізація процесу фізичного виховання 
оздоровчо-рекреаційними засобами та їх вплив на динаміку показників 
функціонального стану організму студентської молоді» (державний 
реєстраційний номер 0115U000589 від 01.01.2015 р.). 

Об’єктом дослідження є моральна вихованість студентів вищого 
навчального закладу у загальній системі фізичного виховання і спорту. 

Предметом – прояви моральної вихованні у студентів на заняттях 
фізичного виховання.  

Метою – вивчення стану моральної вихованості у студентів вищого 
навчального закладу на заняттях з фізичного виховання і спорту. 

Викладення основного матеріалу. Наявність моральної вихованості 
визначає ставлення особистості до суспільства та ставлення суспільства до 
окремого індивіда цього суспільства. У випадку недотримання особистістю 
норм і правил загальноприйнятої поведінки у суспільстві виникають прояви 
девіації. У цьому випадку суспільство застосовує до порушника санкції, які 
регламентують його поведінку. Важлива роль у формуванні позитивних 
моральних якостей особистості належить фізичному вихованню і спорту. До 
засобів морального виховання у галузі фізичного виховання належать: зміст 
навчально-тренувального процесу, спортивний режим, змагання, діяльність та 
приклад викладача і тренера [4]. 

До методів морального виховання відносять: тренування, співбесіди, 
особистий приклад тренера та викладача, вимоги щодо дотримання існуючих 
сформованих традицій у малій соціальній групі, позитивна оцінка зусиль 
спрямованих на досягнення високого спортивного результату, взаємодопомоги, 
довіри, поважного ставлення до іншої людини, покарання за негідну поведінку 
тощо. На думку А.С. Гаврилова: «мораль – форма свідомості, соціальна 
інституція, що регулює відносини і поведінку людей у суспільстві, і виконує 
важливі функції: релятивну, пізнавальну, ціннісно-орієнтуючу і комунікативну. 
Моральні норми виробляються та формуються безпосередньо в процесі 
життєдіяльності та спілкування людей і підтримується суспільною мораллю» 
[3].  

Особливо на процес морального виховання особистості позитивно впливає 
колектив: навчальна група студентів, учасники спортивної секції, спортивна 
команда. Тому теза А.С. Макаренко «виховання в колективі, для колективу і 
через колектив» є і сьогодні актуальною. Отже, важливо сформувати стратегію 
виховання моральних якостей у студентів на заняттях з фізичної культури. 
Т.Г. Анциферова слушно зауважує, що будь-який спортивний захід повинен 
мати моральну основу і виховувати молодь. На її думку для виховання високих 
моральних якостей потрібні не лише фізичні зусилля, а насамперед духовні, які 
допомагають стримувати свої бажання нашкодити суперникові, вийти за межі 
правил і відмовитися від перемоги сумнівним шляхом. Доцільно підбирати 
фізичні вправи, які мають виховний характер, формують високоморальну 
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поведінку: підтримку, підстраховку, взаємодопомогу тощо [1].  
З метою виявлення моральної вихованості студентів вищого навчального 

закладу на заняттях фізичного виховання і спорту проведено соціологічне 
дослідження у якому взяли участь студенти 1-4 курсів (n=129), яке дозволило 
виявити цілий ряд цікавих та неоднозначних фактів. Так, значна частина 
респондентів в усній бесіді вказали на наявність у них високого рівня 
вихованості, толерантності, проявів доброго та позитивного ставлення до інших 
людей. Але предметний аналіз результатів анонімного опитування показав, що 
така заява є, м’яко кажучи, недостовірною. На наявність моральних цінностей 
вихованих у студентів за допомогою фізичного виховання вказали 72,8% 
опитаних. У той же час 21% цю думку заперечують, вказуючи що спорт у 
певній мірі сприяє формуванню протистояння, девіантним проявам, 
конфліктності тощо. Безумовно, з цим важко не погодитись. Беззаперечно, у 
спорті мають місце зіткнення, порушення правил змагань, травмування, забиття 
тощо. Але загально відомо, що заняття спортом в цілому позитивно впливають 
на людину, її вихованість та моральність. На думку більшості опитаних фізична 
культура сприяє формуванню високих моральних переконань (59,6%), 
моральних почуттів (71,3%), створює умови для проявів позитивної поведінки 
загальноприйнятої у даному суспільстві (68,2%). Переважна більшість 
студентів вважають, що спорт виховує у них добро (55,8%), співчуття (69,7%), 
довіру до інших людей (71,3%), комунікативність (79,8%), бажання допомогти 
іншим (75,1%), порозуміння (69,7%), толерантність (76,7%), позитивну 
поведінку (78,2%). У той же час, незважаючи на вищезазначене, 
спостерігається тенденція до зниження рівня моральної вихованості у певної 
частини студентів університету. Так, на запитання «ви б пішли на порушення 
правил гри заради перемоги?» 43% студентів відповіли «так». Також 37,9% 
грубо порушили б правила змагань задля власної перемоги; 20,1% прагнули б 
підкупити суддю аби перемогти, а 47% в якості судді підсуджували б своїм. 
Якщо майже 73% студентів заявили, що фізичне виховання сприяє формуванню 
високих моральних якостей, то 36,4% прагнули б перемогти у змаганнях за 
всяку ціну, незважаючи на травмування суперника (67,4%), вживання допінгів 
(20%), 40% згодні взяти участь у спортивних заходах лише за грошову 
винагороду, а 39,5% обов’язково помстяться суперникові у випадку власного 
травмування. Лише 49% гравців зупинили б гру (наприклад, вибили м’яча за 
межі футбольного поля) з власного бажання у випадку травмування суперника, 
а 51% продовжили б грати; також майже 28% студентів не співчувають 
суперникові, який отримав травму з їх вини.  

За дослідженням І.Г. Бондаренко цікавість студентів ВНЗ до занять з 
фізичного виховання з часом поступово знижується. Так, задоволення від 
занять спортом отримують студенти І курсу – 57%, ІІ курсу – 50%, ІІІ курсу – 
13%, ІV курсу – 16% [2].   

Недоцільно говорити про високі моральні якості студентів, які задля 
власного виправдання говорять неправду про причини запізнення на заняття з 
фізичного виховання (29,4%), а також надають неправдиві документи у випадку 
відсутності їх на заняттях (25,5%). Отже, недоречно говорити про високу 
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цінність фізичного виховання і спорту у житті певної кількості студентів. Так, 
75% юнаків та дівчат віддадуть перевагу романтичному побаченню, а не 
тренуванню у спортивному або тренажерному залі навіть перед 
відповідальними спортивними змаганнями.  

Висновки.  
Таким чином, можна зробити висновок, що значна частина студентів 

вищого навчального закладу має високий рівень моральної вихованості, яке 
проявляється у позитивному ставленні до інших людей, співчутті, 
толерантності, порозумінні, поведінці і значну роль у формуванні цих якостей 
належить фізичному вихованню і спорту, які об’єднують студентів, 
допомагають їм зміцнити здоров’я, проявити та зарекомендувати себе як 
особистість. У той же час, задля перемогти, досягнення успіху за всяку ціну 
викликають у певної частини молодих людей прагнення нашкодити 
суперникові, з метою власного виправдання негідного вчинку, сказати неправду 
тощо.  

Отже, проблема моральної вихованості студентів вищого навчального 
закладу існує, і її вирішення потребує подальшої цілеспрямованої роботи 
засобами фізичного виховання і спорту. 
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