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СЕКЦІЯ 1 

ОЛІМПІЙСЬКИЙ РУХ, ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА: 
 ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, МОЖЛИВОСТІ 

ІСТОРІЯ ОЛІМПІЙСЬКОГО РУХУ 
Афанасьєва Г. Д. 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

Вступ. Історія олімпійського руху є невід’ємною частиною всієї нашої 
історії. Ми маємо добре її знати та орієнтуватися в ній, щоб забезпечити гарне 
майбутнє. Як зазначав, відомий в Україні вчений-правознавець, професор  
В. Кульчицький: «Хто не знає своєї історії, той не вартий свого майбутнього. Хто 
не шанує видатних людей свого народу, той сам не гідний пошани». 

Мета дослідження. Дати загальну характеристику історії олімпійського 
руху. 

Виклад основного матеріалу. Історія олімпійського руху в Україні 
розпочалася в 1952 році, коли спортсмени України у складі збірної команди 
Радянського Союзу вперше прийняли участь в Іграх XV Олімпіади в Хельсінкі. 
 З 1952 по 1990 роки олімпійський рух в Україні розвивався та зміцнював свою 
позицію в житті країни. Українські атлети складали щонайменше 25% кожної 
олімпійської команди СРСР. Під час Ігор ХХІІ Олімпіади 1980 року деякі матчі 
футбольного турніру з великим успіхом проводилися в Києві. 

22 грудня 1990 року І Генеральна асамблея засновників прийняла рішення 
створити Національний олімпійський комітет України і ця дата є офіційною 
датою його створення. У вересні 1993 року НОК України був остаточно визнаний 
Міжнародним Олімпійським Комітетом. НОК України діє у відповідності до 
положень Олімпійської хартії, Конституції України та чинного законодавства 
України і свого Статуту. 

Основні завдання НОК України – забезпечення участі в Олімпійських  
іграх, розширення міжнародного співробітництва, популяризація масового спорту 
і здорового способу життя, фізичне і духовне збагачення людей. 

З цією метою НОК України співпрацює з державними, громадськими та 
іншими організаціями. На засадах незалежності та доброї волі Національний 
олімпійський комітет України об’єднує 40 федерацій з олімпійських видів спорту. 

НОК також має свої відділення в усіх областях України. 
За роки Незалежності вітчизняними атлетами на Олімпійських іграх 

завойовано: 
Ліллехаммер–1994 – 1 золоту та 1 бронзову нагороди 
Атланта–1996 – 9 золотих, 2 срібні та 12 бронзових нагород 
Нагано–1998 – 1 срібну нагороду 
Сідней–2000 – 3 золоті, 10 срібних та 10 бронзових нагород 
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Солт-Лейк-Сіті–2002 – нагород не здобуто 
Афіни–2004 – 8 золотих, 5 срібних та 9 бронзових нагород 
Турин–2006 – 2 бронзові нагороди 
Пекін–2008 – 7 золотих, 4 срібних та 11 бронзових нагород 
Ванкувер–2010 – нагород не здобуто 
Лондон–2012 – 5 золотих, 4 срібних та 10 бронзових нагород 
Сочі–2014 – 1 золота та 1 бронзова нагороди 
Ріо-де-Жанейро–2016 – 2 золоті, 5 срібні та 4 бронзові нагороди 
Пхьончхан–2018 – 1 золота 
Токіо–2020 – 1 золота, 6 срібних та 12 бронзових 
З 2010 року Міжнародним Олімпійським Комітетом започатковані Юнацькі 

Олімпійські ігри. Юні олімпійці вже мають такий вагомий доробок: 
Сінгапур–2010 – 10 золотих, 9 срібних та 16 бронзових нагород; 
Інсбрук–2012 – 3 срібні нагороди; 
Нанкін–2014 – 9 золотих, 9 срібних та 11 бронзових нагород; 
Ліллехаммер–2016 – 1 золоту, 1 срібну та 1 бронзову нагороди; 
Буенос-Айрес–2018 – 7 золотих, 8 срібних та 8 бронзових нагород; 
Лозанна–2020 – 1 золоту, 1 срібну та 2 бронзових нагород 
У 2015 році збірна України взяла участь у перших в історії Європейських 

іграх (Баку), де виборола 46 медалей (8-14-24). На ІІ Європейських іграх  
в Мінську (2019) українці завоювали 52 медалі, з яких 16 – найвищої проби.  
У загальнокомандному заліку «синьо-жовті» посіли третє місце серед 50 країн. 

Традиційно, починаючи з 1993 року, юнаки і дівчата України беруть участь 
в зимових і літніх Європейських юнацьких олімпійських фестивалях (днях), де 
посідають високі місця серед європейських країн. 

Членами МОК в Україні є Олімпійські чемпіони Сергій Бубка та Валерій 
Борзов. НОК України має угоди з відомими у світі компаніями, які підтримують 
олімпійський рух. 

В 1995 році НОК України почав випускати свій офіційний журнал під 
назвою «Олімпійська арена», який виходить кожного місяця. 

НОК України має широкі зв’язки з НОКами сусідніх країн та 
олімпійськими організаціями. 

Представники НОК України є членами різних міжнародних організацій і 
об’єднань. 

Тісні зв’язки НОК України має з українськими спортивними осередками за 
кордоном. Комітети друзів НОК України були створені і працюють зараз у США, 
Канаді, Австралії. 

Висновки. Історія олімпійського руху доводить нам, що Олімпійські ігри 
не тільки дають змогу нам показати свої таланти у спорті, а й об’єднують народи 
усіх континентів. 
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Список використаних джерел 
1. Енциклопедія Олімпійського спорту в запитаннях і відповідях: Булатова 

М. М.: Київ, 2009. 
2. Олімпійська спадщина України: художній альбом / М. М. Булатова. – К.: 

Олімп. л-ра, 2017. – Кн. 2. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАРОДЖЕННЯ ФУТБОЛУ 
Гришин О. Є., Марцінковський І. Б. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. У сучасних навчально-методичних посібниках і підручниках з 
футболу недостатньо приділено уваги історії розвитку футболу, зокрема його 
зародженню. Адже є багато версій виникнення футболу та чимало країн 
присвоюють собі звання засновника футболу. 

Метою дослідження стало встановити, де ж саме зародився футбол та 
набув того вигляду, який змушує мільйони глядачів завмирати перед екранами 
телевізорів та на стадіонах. 

Аналіз останніх публікацій та виклад основного матеріалу. Результати 
досліджень останніх років вказують на те, що футбол стрімко розвивається, 
вносяться нові поправки правил. Проте, яким був футбол на початку  
свого розвитку, де народився та як починав свій шлях до популярності, знають 
не всі. 

Чимало країн (Китай, Японія, Греція, Італія) оголошують себе 
засновниками футболу, оскільки у давнину люди грали в ігри з м’ячем. Проте 
претенденти на заснування гри не можуть підтвердити їх продовження до 
новітньої історії. Загальновідомо, що у сучасний футбол грають за правилами 
запровадженими англійцями, футбол постав на традиціях давніх ігор з м’ячем, а 
батьківщиною його є, безперечно, Англія [3; 4]. 

Зазвичай у футбол грала переважно молодь. На початку XIX ст. він був 
уведений до шкільних навчальних програм, але ще не існувало єдиних правил гри. 
Одні правила допускали ведення і передачу м’яча руками, інші – ні.  
В одних правилах дозволялося штовхати, робити підсікання і бити суперника по 
ногах, в інших це було заборонено. Незрозумілість правил призводила  
до суперечок між учасниками змагань [3; 4]. 

У 1847 році грали, зокрема, за ітонськими правилами гри, в яких було 
визначено положення «поза грою» – sneaking, коли перед гравцем троє чи менше 
суперників, а м’яч позаду гравця [3]. 

Джон Чарльз Трінг (11 червня 1824р. – 3 жовтня 1909р.) у минулому 
футболіст Кембриджського університету, грав за команду школи Шрюсбері, став 
автором перших виданих правил гри у футбол. Організував зустріч  
з представниками приватних шкіл, щоб сформулювати і прийняти перші єдині 
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правила гри у футбол, які пізніше назвали «Кембриджськими правилами». 
 У 1862 р. вперше видав правила гри у футбол, які назвав «Найпростіша гра». 

На початку регбі й футболу м’яч виготовляли із сечових міхурів 
тварин [1]. Англієць Річард Ліндон у 1862 р. створив першу надувну гумову 
футбольну камеру, що зумовило промислове виготовлення м’ячів, та винайшов 
насос [3; 6]. 

Перший у світі англійський футбольний клуб «Шефілд» з однойменного 
містечка було засновано у 1857 р. Сьогодні він грає у 8-му за рівнем дивізіоні 
Англії. «Форест клаб» з’явився 1859 р. в містечку Єпінг, поблизу Лондона. 
Загалом найстарішими є клуби «Барнс», «Блекхет», «Кристал Пєлас», «Кільбурн», 
«Крузейдер» [3; 4]. 

У 1863 році Ебенізер Кобб Морлі опублікував статтю з пропозицією 
створити керівний орган футболу. Ідею Морлі підтримали керівники інших 
футбольних клубів [3; 4]. 26 жовтня 1863 р. представники футбольних клубів 
зустрілися в «Таверні Каменярів» у Ковент Гардені. Це було перше засідання 
Англійської футбольної асоціації (ФА) першого офіційного футбольного органу. 
Учасники цієї зустрічі звернулися із закликом до представників інших приватних 
шкіл Англії приєднатися до асоціації. Усього відбулося 6 засідань учасників ФА 
у період від жовтня до грудня 1863 р. [3; 4]. За результатами заключної зустрічі 
ФА опублікувала Правила гри у футбол – перший детальний набір правил 
з 13 пунктів [3; 4]. 

Установлені ФА Англії правила негайно набули чинності. Клуби 
«Шеффілд» та «Ноттінгем» проводили щорічні змагання за правилами ФА. 
Упродовж наступних двох років приєдналися клуби «Честерфілд» і «Стоук». До 
того часу команди визначилися з кількістю футболістів (по 11 в кожній команді), 
грали кулястим м’ячем (на відміну від регбі). Згодом ввели заборону на гру 
руками, за винятком одного гравця в кожній команді – воротаря. За десять років 
існування ФА до неї увійшло тільки 18 клубів, що свідчить про нелегкий шлях 
здобуття популярності футболу [3; 4]. 

Висновки: 
1. Проведене дослідження дозволило з’ясувати початки зародження 

футболу, який пройшов шлях удосконалення правил та умов гри до сучасних 
загальновизнаних в усьому світі. 

2. Захоплююча гра з конкретними правилами та умовами гри дозволила її 
поширення на різних континентах, а також зробили ширшу популяризацію серед 
його уболівальників. 

Література 
1. Ріпак І. М. Футбол: навч. посіб. / І. М. Ріпак. – Львів: Ліга – Прес, 2010. – 

226 с. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ В ЮНАЦЬКОМУ ТЕНІСІ 
НАСТІЛЬНОМУ В УКРАЇНІ 

Єпіфанцева А. Д., Петренко Г. В. 
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ 

Актуальність. Особливості підготовки в юнацькому спорті визначаються 
специфікою сфери спортивної діяльності в цілому, специфікою обраного виду 
спорту. Підготовка в тенісі настільному може успішно здійснюватися тільки при 
вирішенні нерозривно пов’язаних між собою завдань та обліку всіх 
системоутворюючих факторів: управління, планування, кадрів, інформаційного, 
наукового, медичного та матеріально-технічного забезпечення, фінансування, 
відбору та орієнтації, обліку усіх факторів тренувального та змагального процесів 
та ін. На етапі попередньої та спеціалізованої базової підготовки підвищується не 
так значення окремих компонентів, скільки їх взаємозв’язок, підпорядкування 
досягненню основної мети – підготовки тенісистів, здатних конкурувати з 
найсильнішими спортсменами світу [1]. 

Мета дослідження – аналіз організаційно-управлінських основ підготовки 
вихованців в тенісі настільному на етапах попередньої та спеціалізованої базової 
підготовки в Україні. 

Методи та організація дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення 
наукових джерел, Інтернет ресурсів; спостереження; аналіз статистичних даних 
змагальної діяльності вихованців в тенісі настільному. 

Результати дослідження та їх обговорення. Завдання, що виникають у 
процесі спортивного тренування, конкретизуються стосовно однорідних груп 
спортсменів, команд, окремих спортсменів з урахуванням етапу багаторічної 
підготовки, типу занять, рівня спортивної майстерності, стану здоров’я, 
підготовленості та інших причин [2]. 
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Проблеми у юнацькому тенісі настільному – загалом описують стан цього 
виду спорту взагалі. На нашу думку, основними проблемами підготовки 
тенісистів є: 

- не достатність кваліфікованих тренерів – усі перспективні спортсмени 
переїжджають із міста в місто, де працюють більш кваліфіковані тренери, які на 
жаль не завжди мають можливість приділити належну увагу кожному 
спортсмену; 

- недостатнє фінансування – немає можливості відвідувати належну 
кількість змагань та зборів за кордоном; 

- недостатня кількість кваліфікованих спеціалістів у сфері спорту –  
1 масажист у національній збірній; жодного спортивного лікаря, тренера  
з фізичної підготовки, психолога; 

- мало часу приділяється відновлювальним процедурам, при високих 
навантаженнях на організм, що росте. Ніхто не звертає увагу на здоров’я 
вихованців; 

- участь у змаганнях з початкового етапу підготовки негативно впливає на 
емоційний стан вихованців. Як результат, до 17-18 років більшість спортсменів 
закінчують кар’єру від морального перенасичення спортом і постійних стресів. 

- більшість спортсменів після 18 років не мають перспектив для подальшого 
розвитку. Одиниці грають за клуби за кордоном, решта присвячують себе грі на 
комерційних турнірах або закінчують спортивну кар’єру; 

- у національній збірній десять-п’ятнадцять років поспіль грають ті ж самі 
спортсмени (особливо жінки). До них, за цей час, за рівнем майстерності 
наблизилися лише 2-3 особи і ті, які не можуть показати такий самий рівень навіть 
на європейській арені; 

- тренери в гонитві за результатом підбирають своїм вихованцям інвентар 
«проти якого не приємно грати» (шипи, анти-спін тощо). У більшості випадків гра 
цим інвентарем на дорослому рівні і навіть у юніорському в Європі – абсолютно 
не перспективна. В Україні інвентар «який заважає грати іншим» дає свій 
результат і приносить чимало перемог, оскільки швидко звикнути до нього 
складно. У результаті діти з неперспективною грою та інвентарем потрапляють у 
збірні.  

- тренери не передають своїх вихованців більш кваліфікованому тренеру, 
якщо навіть визнають, що їх рівень підготовки вичерпано (жодний тренер не 
відпустить свого вихованця на навчально-тренувальні збори та тренування до 
іншого тренера, щоб перейняти досвід); 

- немає прозорої системи відбору до збірної. Тренери збірної на початку 
року встановлюють критерії, підраховують очки за турніри. Але коли справа 
доходить до комплектації збірних, беруть не тих, хто відповідав усім критеріям, а 
найчастіше «своїх» або тих, хто «має стати своїм». 
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- можливості взяти особистого тренера на Чемпіонат Європи немає. 
Відповідно ті тенісисти, що увійшли в збірну, і чий тренер не в складі збірної, на 
найважливішому турнірі в році залишаються без свого тренера. Також особистий 
тренер не бере участі в підготовці свого спортсмена останні два тижня перед 
Чемпіонатом Європи (оскільки спортсмен перебуває на зборах з тренерами 
збірної). Тому такі збори лише погіршують підготовку перед Чемпіонатом Європи 
для таких спортсменів. 

Висновки. В умовах безперервного ускладнення технологічних процесів 
підготовки в настільному тенісі зростає необхідність підвищення рівня та 
взаємодії різних компонентів системи підготовки в юнацькому віці: 

- створення організаційних форм, зорієнтованих на використання чинників, 
які дозволяють створити комплекс умов для реалізації в практику передових 
технологій підготовки тенісистів; 

- узгодженість роботи усіх організацій, які беруть участь у підготовці 
тенісистів; 

- концентрація ресурсів та їх цілеспрямоване використання на основних 
напрямках підготовки; 

- ефективна система управління та раціональна організаційна структура 
всієї системи підготовки в настільному тенісі [3]. 
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РОЗВИТОК НЕОЛІМПІЙСЬКИХ ВИДІВ СПОРТУ  
У МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (НА ПРИКЛАДІ ММА) 

Завірюха Д. О., Адаменко О. О.  
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. ММА – відносно молодий, але доволі популярний та інтенсивно 
розвиваючий вид змішаних єдиноборств. Основним технічним арсеналом ММА є 
комплекс найбільш ефективних прийомів самозахисту і нападу, відібраний з 
різних видів бойових єдиноборств та боротьби різних країн світу.  

У сучасному ММА постійно зростає швидкість виконання технічних 
прийомів, підвищується їх ефективність за рахунок використання різних 
підготовчих дій, розроблюються нові техніко-тактичні з’єднання, що дозволяють 
отримати перемогу, змінюються правила змагань. Тому наукова проблематика 
розвитку змішаних одноборств є дуже актуальною, потребує спеціальних 
досліджень. 
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Значний внесок у розвиток теорії i практики змішаних єдиноборств 
здійснили такі науковці: Голод Р.І., Домінюк М.М., Затірка В.В.,  
Кадочников О.О., Камаєв О.І., Кмицяк М.В., Мордвинцев Д.Н., Музика Б.Ю., 
Семенов Е.Є., Філімонов В. І., Червоношапка М.О., Чорний С.С., Чочарай З.Ю.  

Водночас робити названих авторів, незважаючи на те, що в них 
висвітлюються численні важливі питання змішаних єдиноборств, не дають 
системного уявлення про розвиток змішаних єдиноборств ММА в Миколаївській 
області. 

Мета дослідження – здійснити науково-теоретичний аналіз проблеми 
розвитку змішаного єдиноборства ММА в Миколаївській області.  

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети 
використовувались такі методи дослідження: системний аналіз; аналіз наукової 
літератури, нормативно-правових документів та інформації мережі Інтернет.  

Результати дослідження та їх обговорення. Національна федерація 
змішаних єдиноборств ММА України – єдина організація, котра має право 
розвивати змішані єдиноборства ММА на території України. Змішані 
єдиноборства ММА у лютому 2012 року визнані офіційним видом спорту в 
Україні.  

Згідно Наказу Міністерства молоді та спорту № 988 від 07.04.2015 р. 
Громадській організації «Федерації змішаних єдиноборств ММА України» та 
виду спорту «змішані єдиноборстві» (ММА) було надано статусу національної 
спортивної федерації. 

Федерація має свої представництва у всіх регіонах країни, проводить 
Чемпіонати та Кубки, формує склад збірної України з ММА у всіх вікових групах. 

Правила проведення змагань з змішаних єдиноборств «ММА» затверджені 
заступником Міністра молоді та спорту в 2021р.і визначають основні засади 
організації та проведення спортивних змагань, що проводяться на території 
України. 

Ці Правила розроблено, складено з урахуванням вимог Правил Всесвітньої 
асоціації змішаних бойових мистецтв (WMMAA), Міжнародної федерації 
змішаних бойових мистецтв (IMMAF) та є обов’язковими для організацій, що 
проводять змагання зі змішаних єдиноборств (ММА) на території України. 

У Миколаєві діють два центри по підготовці спортсменів з змішаних 
єдиноборств ММА: Клуб змішаних єдиноборств «Миколаїв» (MMA CLUB 
NIKOLAEV) та ДЮСШ № 2. На сьогодні керівником регіонального відділення в 
Миколаївській області є Мавродієв Андрій. 

Клуб змішаних єдиноборств «Миколаїв» (MMA CLUB NIKOLAEV) було 
утворено в 2010 році для розвитку та популяризації змішаних єдиноборств ММА 
в Миколаєві та Миколаївській області і він є офіційним регіональним 
представником Федерації змішаних єдиноборств ММА України. Головний тренер 
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MMA CLUB NIKOLAEV Олег Шевченко є одним з тренерів національної збірної 
України зі змішаних єдиноборств ММА. 

ММА (mixed martial arts) – вид єдиноборств, що об’єднує в собі різні 
техніки ударних дисциплін (бокс, кікбоксинг, муей-тай, карате, ушу-саньда та ін.) 
і напрямів боротьби (дзюдо, самбо, джиу-джитсу, грепплінг, вільна та греко-
римська боротьба та ін.) Напрямки, що розвиваються в клубі MMA CLUB 
NIKOLAEV: ММА, грепплінг, кікбоксинг, муей-тай, бразильське джиу-джитсу. 

Регулярно проводиться клубний чемпіонат MMA CLUB FIGHTER, в якому 
беруть участь спортсмени-початківці з різних команд клубу. Турнір є стартом для 
подальшого зростання майстерності і підвищення рівня бійців клуба. 

Встановлено, що успішна підготовка спортсменів в різних видах 
єдиноборств неможлива без ретельного обліку основних тенденцій у розвитку 
виду спорту, які можна встановити при аналізі змагальної діяльності 
найсильніших спортсменів 

За 10 років своєї історії клубу його бійці одержали ряд перемог на 
міжнародних та всеукраїнських турнірах з ММА, грепплінгу та бразильському 
джиу-джитсу та ушу-саньда. 

Результати досягнень спортсменів Клубу змішаних єдиноборств 
«Миколаїв» MMA CLUB NIKOLAEV наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Результати досягнень найсильніших спортсменів клубу 

MMA CLUB NIKOLAEV 

№ ПІБ 
спортсмена 

Вагова 
категорія, 

кг 
Результати 

1 Синяков 
Микола 

93+ Віце-чемпіон України з ММА  
Переможець міжнародного турніру з ММА 
Чемпіон півдня України з ММА 

2 Кутін 
Станіслав 

До 93  Чемпіон України з ММА  
Бронзовий призер чемпіонату Європи з ММА 
Багатократний чемпіон України з кікбоксингу 

3 Мазенко 
Максим 

До 93 Володар Кубку світу з бойового самбо 
Володар Кубку світу з ушу-саньда 

4 Мамедов 
Расім 

До 84 Чемпіон України з ММА серед юніорів 

5 Литвинов 
Іван 

До 84 Срібний призер кубку України з ММА  
Віце-чемпіон України з ушу-саньда  
Бронзовий призер чемпіонату України з бойового 
самбо 

6 Воробьов 
Роберт 

До 77  Двократний чемпіон України з ушу-саньда 
 Володар кубку України з ушу-саньда  

7 Обревко Олег До 70 Срібний призер чемпіонату України з ММА серед 
професіоналів ОПЛОТ  
 Срібний призер Кубку світу з ушу-саньда 
Чемпіон півдня України з грепплінгу АДСС 
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8 Мавродиєв 
Андрій 

До 70 Бронзовий призер Чемпіонату України з ММА  
Чемпіон півдня України з ММА  

9 Степанов 
Владислав 

До70 Чемпіон Півдня України з ММА 
Бронзовий призер першості України з бойового 
самбо 
Чемпіон всеукраїнського турнір «Йду на Ви»  

10 Завірюха 
Дмитро 

До 66 Чемпіон України з ушу-саньда 
Чемпіон півдня України з ММА  

11 Савенко 
Андрій 

До 60 Фіналіст Кубку України з ММА  
Бронзовий призер чемпіонату України з ушу-
саньда 

12 Ахмедов 
Вусал 

До 60 Володар кубку України з ММА  
Володар кубку України з ушу-саньда 

13 Ковальов 
Андрій 

До 60 Володар кубку України з ММА  
Бронзовий призер чемпіонату Європи 
Чемпіон Європи ММА PRO 
Інтернаціональний чемпіон по WMMAF 

Команда клубу також бере участь у професійному бійцівському чемпіонаті 
OPLOT, и наш Олег Обревко – віце-чемпіон України за цією версією. 

Висновки. Зростаюча популярність ММА призводить до необхідності 
розвитку тренувального процесу. Найбільш раціонально починати готувати бійця 
ММА відразу враховуючи особливості цього виду спорту, синтезуючи на 
тренуваннях досягнення інших шкіл бойових мистецтв та розробляючи нові 
прийоми та тренувальні вправи. А також вимагають своєчасного вивчення 
змагальної діяльності провідних спортсменів для внесення змін в навчально-
тренувальний процес і підготовку до змагань. 

Література 
1. Змішані єдиноборства ММА: Навчальна програма для дитячо-юнацьких 
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3. Правила спортивних змагань зі змішаних єдиноборств 
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МАЙБУТНЄ СПОРТУ БЕЗ ДОПИНГУ: HOMO SPORTUS.  
ПРАВОВИЙ, МОРАЛЬНИЙ ТА ЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ 

Козка А. В. 
ПВНЗ «Університет сучасних знань», Київ 

Алмакаєв Р. Т. 
тренер з атлетичної гімнастики, Харків 

Анотація. Наприкінці XX століття високорозвинене людство усвідомило, 
що досягти істинного, гармонійного прогресу без високої моралі, моральних, біо-
етичних норм та правил фактично неможливо. Це стосується всіх факторів 
розвитку суспільства в тому числі і спорту. Мораль пронизує усю правову 
матерію, діюче законодавство. Моральні засади закріплені як у законах нашої 
держави, так і в підзаконних нормативно-правових актах. Законодавство є 
досягненням загальнолюдської культури, в тому числі спортивної – втіленням 
гуманістичного, ідеологічного, морального потенціалу народів у змаганнях на 
Олімпіадах.  

Вступ. Головною фактурною метою спільних дій усіх міжнародних 
міжурядових і неурядових організацій є формування єдиної моделі 
антидопінгової діяльності відповідно до стандартів, встановлених Всесвітнім 
антидопінговим кодексом ВАДА для зменшення та припинення застосування. 

Всесвітня антидопінгова програма містить усі компоненти, необхідні  
для забезпечення оптимальної гармонізації та впровадження найкращих  
методів організації роботи в міжнародних і національних антидопінгових 
програмах. Основними її компонентами є: 1. Кодекс; 2. Міжнародні стандарти;  
3. Моделі найкращого застосування і керівництва; 4. Філософсько-моральні, 
біоетичні важливі фактори. 

Міжнародні стандарти для різних технічних і процедурних компонентів 
антидопінгової програми були і будуть розроблені після консультацій зі 
сторонами-підписантами, урядами і затверджені Всесвітнім антидопінговим 
агентством (ВАДА). Але, людство повинно ясно розуміти базові психологічні 
високоморальні фактори перемоги без допінгу та т. з. «нечесної спортивної 
конкуренції». В тому числі в підготовці молоді – майбутніх олімпійських 
чемпіонів та якісного їх стимулювання на майбутнє життя пов’язане та 
непов’язане з професійним спортом [1]. 

ДОПІНГ (англ. doping – dope – приголомшувати) – введення в організм 
людини (спортсмена) різними шляхами фармацевтичних субстанцій, у тому числі 
й біологічних рідин, або застосування маніпуляцій з метою штучного поліпшення 
швидкісно-силових якостей, вимогливості, психічної стійкості тощо. Д. у спорті – 
це правове порушення правил, установлених уповноваженою на це спортивною 
організацією, яка не дозволяє використовувати субстанції чи методи і маніпуляції 
штучного підвищення працездатності спортсменів (див. Таблицю-1). Як правило 
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після швидких результатів у допінг-спортсменів настають проблеми з власним 
фізичним здоров’ям а також можливих порушень в ДНК аномалії [3]. 

Таблиця 1 
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Право і мораль постають основоположними елементами щодо 
регулювання, впорядкування відносин у суспільстві та основоположними щодо 
здійснення правового впливу на поведінку суб’єктів [2] – в тому числі серед 
професійних спортсменів. Тому актуальним є проведення соціально-
філософського та юридичного аналізу проблеми стану права та моралі  
в суспільстві, впливу моральних норм та правових норм на формування поведінки 
спортсмена. Адже мораль є формою свідомості суспільства і сферою свідомості 
окремого індивіда – спортсмена; мораль є базовою та необхідною передумовою 
становлення, удосконалення національного законодавства, за допомогою якого 
здійснюється ефективний правовий вплив на поведінку людини при досягненні 
спортивних результатів. 

Міжнародне Європейське товариство активно проводить антидопінгову 
політику, що проявляється у забороні речовин-стимуляторів та контролі за 
виконанням регуляторних норм. Зокрема, держави – члени Ради Європи та інші 
держави, що стали учасницями Європейської культурної конвенції запевняють що 
спорт має відігравати важливу роль у захисті здоров’я, у моральному та 
фізичному вихованні, а також у сприянні міжнародному взаєморозумінню; 
висловлюють свою стурбованість зростаючим використанням спортсменами та 
спортсменками допінгових препаратів і методів під час спортивних заходів  
і наслідками такого використання для здоров’я учасників і майбутнього спорту. 
Також запевняють у тому, що ця проблема дійсно сильно загрожує етичним 
принципам і базовим виховательським цінностям, які містяться в Олімпійській 
хартії, Міжнародній хартії спорту та фізичного виховання ЮНЕСКО і резолюції 
комітету міністрів ради Європи, відомої як «Європейська хартія спорту для всіх». 
Європейська спільнота впроваджує свою політику, акцентуючи увагу на тому, що 
не тільки органи державної влади, а й добровільні спортивні організації мають 
обов’язки у боротьбі проти допінгу у спорті, їх варто вважати 
взаємокореспондуючими. Метою здійснення такої політики є реалізація 
принципу справедливості.  

Отже, найкращим способом для вирішення даної проблеми, це 
підключення кожної країни до перевірок своїх спортсменів, усі змагання, 
Олімпіади, покликані саме на отримання найкращого результату від  
представника тієї держави, який досяг результату саме завдяки своїй 
наполегливості, а не завдяки гормональним препаратам або стероїдам, які 
полегшили шлях до статусу «чемпіона».  

Проблема допінгу є надзвичайно складною, оскільки включає в себе 
взаємопов’язані медичні, юридичні, політичні, моральні, організаційні, соціальні 
та педагогічні аспекти. Медичні аспекти обумовлені тим, що використання 
допінгів спортсменами призводить до негативних, а в ряді випадків трагічних 
наслідків для їх здоров’я. Проблема допінгу не є до кінця вирішеною  
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з юридичного боку але потребує також посилення кримінальної відповідальності 
як вважають дослідники[4, 5] – тому пропонується системна активізація 
моральної та етичної сторін для досягнення цілей здорового спорту. Також 
державним органам влади та місцевого самоуправління пропонується активна 
соціальна реклама в містах – здорового способу життя, спортивного тонусу сім’ї, 
інформації щодо досягнень українських та світових спортсменів. Повинні бути 
буквально плакати – біг-борди в містах та селах з стимулом молоді та усіх верств 
населення до активного заняття спортом як гарантом довгого життя. Звісно, 
повинна бути антиреклама допінгу та нездорового способу життя (офіційні заходи 
«ганьби» від громадськості спортсменам-допінгантам, тренерам та тим, хто 
стимулює допінги спортсменам). Фактично, коли спортсмен вживає допінг – він 
порушує не тільки міжнародні норми права, кодекс честі спортсмена а також 
показує, що він знаходиться на дуже низькому моральному рівні духовного 
розвитку та фактично не має права навіть зватися спортсменом в своєму 
ідеалістичному розумінні цього терміну – людини спортивної, людини без 
допінгів – homo sportus, lat. Допінг ніколи не буде спортом. 
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«ВЕЛИКИЙ ТЕНІС» В МИКОЛАЄВІ: БІЛЯ ВИТОКІВ 
Лєшан Г. Г., Бобіна О. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Історія «великого тенісу» нараховує майже тисячу років. Перші 
згадки про гру «джидоко» знаходимо в італійських джерелах ХІІ–ХІІІ ст.  
В Україну теніс потрапив завдяки англійцям в кінці ХІХ ст. В 1913 р. відбулись 
перші змагання в Києві. В 20-ті рр., в Одесі відбулись перші показові матчі. Перші 
згадки про теніс в Миколаєві ми знайшли за 1931‒1932 рр. В 1931 р. 
протестантську кірху (вул. Адміральська, 12) закрили і передали спортивному 
клубу «Динамо». Цей клуб в СРСР і УРСР створювався, як спортивна організація 
силових структур (ДПУ (ГПУ), ОДПУ (ОГПУ), НКВС (НКВД), МДБ (МГБ), 
МВД, КДБ (КГБ)). Зараз, так само, цей спортивний клуб, об’єднує «спортсменів, 
які служать» в силових структурах України. 

В 1931‒1932 рр. в кірхі було обладнано спортзал, а поряд побудовано 
тенісний корт. В 70-80-ті рр. спортзал належав обласному КДБ. Працівники 
КДБ пройшовши два квартали від місця роботи, могли «потренуватись» на корті. 
В СРСР і УРСР теніс, зазвичай вважався «елітарним» видом спорту порівняно  
з футболом, волейболом, легкою атлетикою. Секції з цього виду спорту могли 
дозволити собі лише великі міста, обласні центри. Саме така секція і була 
створена в Миколаєві на початку 70-х рр. ХХ ст. За часи незалежності України 
теніс набув популярності. Зараз в Миколаєві, як свідчать популярні джерела 
21 тенісний корт. Три спортивні комунальні заклади заявляють про наявність 
кортів. В квітні 2021 р. відбулись змагання серед підлітків та молоді. Але 
інформації про цей вид спорту небагато. Таким чином феномен «великого тенісу» 
в Миколаєві є, а його історія відсутня. 

Мета дослідження: висвітлення історії розвитку професійного тенісу  
в Миколаєві. Інформація, яка представлена на дану конференцію, зібрана  
з розповідей сина та учнів відомого миколаївського тренера з тенісу Вісленкова 
Віктора Сергійовича (1947‒2008). Він стояв біля витоків професійного тенісу  
в Миколаєві та виростив не одне покоління професійних тенісистів, які боролися 
за найвищі титули та ранги на території колишнього СРСР і УРСР. Своїм 
прикладом він довів, що якщо ти відданий справі то зможеш досягти великих 
успіхів. 

Методи дослідження: аналіз відкритих, доступних джерел, інтерв’ювання 
родичів та учнів Вісленкова В. С. Автор проводив інтерв’ю з сином 
Вісленкова В.С. та його учнем Гавриленко М. Нами були поставлені загальні 
питання. Матеріали інтерв’ю зберігаються в архіві автора. 

Проблемні питання: відсутність інформації про розвиток професійного 
тенісу в Миколаєві, відсутність інформації про відомих тренерів, які  
зробили вагомий внесок у розвиток даного спорту. 
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Перша згадка про професійний миколаївський теніс датується 1977 р.  
В газеті «Южная правда» з’являється стаття «Впервые с кубком» (автор 
Харенко А.). Ми дізнаємося, що команда молодих миколаївських тенісистів клубу 
«Спартак», а саме: О. Словцов (16-17 років), А. Ермишкін (14-15 років), 
Н. Черемушева (14-15 років) та А. Фастовец, вперше в історії миколаївського 
тенісу вибороли першість на республіканському юніорському турнірі у  
м. Ялта під керівництвом Вісленкова В. С. У 1979 р. той самий А. Харенко  
пише статтю в газеті «Южная правда» з назвою «Преданность» вже про самого 
тренера Вісленкова В. С. В ній коротко розповідається історія переїзду  
до Миколаєва та з якими проблемами зіткнувся молодий тренер на початку 
становлення професійного тенісу в Миколаєві, та про його перших учнів які 
почали показувати гарні результати на українських та всесоюзних тенісних 
кортах. Третя згадка про миколаївських тенісистів від А. Харенко датується 
1980 р. в газеті «Южная правда» під назвою «Есть первый мастер», де 
зазначаються значні успіхи Олега Словцова, який за підсумками року виконав 
норматив майстра спорту СРСР. Він став першим в історії миколаївського тенісу 
таким майстром. Більше згадок в пресі і спеціалізованих джерелах про теніс 
Важливо зазначити, що інформації про теніс в Миколаєві немає. Це і спонукало 
автора до збирання та висвітлення історії початку становлення професійного 
тенісу в Миколаєві. 

Віктор Сергійович Вісленков народився у Львові. Родина проживала  
в центрі міста біля залізничного вокзалу (район Привокзальний). Навчався  
у Львові. Займатись тенісом почав на львівських кортах «Спартак». Закінчив 
Львівський університет фізичної культури та спорту. У 1973 р. молодого 
спеціаліста з тенісу, керівництво міста, а саме Брюханов М. Г., запросило  
до Миколаєва, для розвитку професійного тенісу у місті. На запрошення 
В. С. Вісленков відреагував позитивно та переїхав до Миколаєва разом зі  
своєю сім’єю. 

На той час в місті функціонувало лише декілька кортів, на Центральному 
міському стадіоні, на стадіоні «Зоря», один корт «Яма», розташовувався біля 
нинішнього ресторану «Карабас», а також був один корт «Кірха», який був 
розташований біля костелу на вул. Адміральській. Переїзд Вісленкова В. С. до 
Миколаєва прискорило будівництво нової тенісної бази біля Південного Бугу.  
В цьому будівництві Віктор Сергійович приймав безпосередню участь як 
фахівець з тенісу. В результаті будівництва місто отримало 13 тенісних кортів. 
База отримала назву «Спартак». 

Віктор Сергійович мріяв про розвиток тенісу та хотів аби його учні 
досягали великих успіхів у цьому спорті. Досягнення були різні, але 
найголовніше, що він завжди вірив у своїх учнів. Тренер завжди хотів аби учні 
перемагали на всіх змаганнях. Серед його учнів були, перший майстер спорту 
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СРСР з тенісу в Миколаєві Олег Словцов, переможці всесоюзних змагань, 
учасники збірної республіки. Вперше в історії Миколаївського тенісу, під 
керівництвом Вісленкова В. С. у 1977 р., команда Миколаївського «Спартака» 
завоювала кубок на «Республіканському юнацькому турнірі перспективних 
тенісистів», який проходив у м. Ялта. 

Як і будь яких вчитель Віктор Сергійович, завжди радів успіхам своїх учнів, 
та завжди наголошував, що треба постійно працювати, та не зупинятися на 
досягнутому. 

Через секцію Віктор Сергійовича пройшли не одна сотня учнів, не всі стали 
спортсменами. Але для всіх він був не тільки тренером, але й «батьком». Він 
завжди підтримував порядок і дисципліну на своїх тренуваннях та вважав, що 
навчання в загальноосвітній школі є основним завданням молодих тенісистів для 
розвитку загальних інтелектуальних здібностей.  

Працював Віктор Сергійович не лише тренером, також він був суддею 
всесоюзної категорії. Цікава історія яку розповів один з учнів, а саме Микола 
Гавриленко нині діючий тренер: «Віктор Сергійович, завжди розповідав нам на 
історію як він соромився того, що поступив до Львівського університету фізичної 
культури тому, що всі його товариші поступили навчатися на економістів, він рік 
приховував де навчається, але потом він сказав що обрав правильний життєвий 
шлях».  

У Вісленкова В. С. було двоє дітей, два сини ‒ старший Сергій та молодший 
Іван. Молодший грав у теніс недовго і вирішив не пов’язувати своє життя зі 
спортом. Старший брат Сергій вирішив поєднати своє життя з тенісом, та досі 
продовжує розпочату батьком справу, тренуючи молодь.  

Висновки. Досліджуючи тему, автор підтвердив тезу про те, що 
висвітлення даного питання є недостатнім, як в спеціалізованих джерелах так і в 
масових. Теніс та його історія – достойні кращої долі в місті корабелів. 

Література 
1. Харенко А. Впервые с кубком. Южная правда. 1977. 23 ноября. С. 4. 
2. Харенко А. Преданность. Южная правда. 1979. 14 марта. С. 4. 
3. Харенко А. Есть первый мастер. Южная правда. 1980. 9 декабря. С. 4. 

ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА:  
ФІЛОСОФСЬКІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ 

Мельникович М. М., Семерджян М. Г. 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

Вступ. Поєднуючи спортивну діяльність і рухову активність із культурою 
й освітою, ідеї олімпізму пропагують здоровий спосіб життя, який ґрунтується на 
освітній цінності доброго прикладу й повазі до універсальних етичних принципів 
здорового способу життя.  
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Мета дослідження. 
- вивчити історичні особливості виникнення та розвитку Олімпійської 

освіти та олімпійського руху; 
- визначити цілі, завдання і функції філософії олімпізму; 
- розглянути основні проблеми Олімпійського руху та способи їх 

вирішення; 
- розглянути майбутні можливості у сфері спорту для покращення 

функціонування олімпійського процесу.  
Виклад основного матеріалу. Історія Олімпійського руху. Історія 

виникнення Олімпійських ігор лежить у античній давнині. Олімпійські Ігри 
проводились ще у VIII столітті до нашої ери у місті Олімпія. Вважається що свій 
початок Олімпійський рух Стародавньої Греції взяв у 776 році до н. е. 
Проводились Ігри раз на чотири роки. Переможці, так звані олімпіоніки, 
нагороджувались вінцем з оливкових гілок та вони ставали героями у своїх містах. 
На території Стародавньої Олімпії були збудовані гімназії, палестра, стадіони, 
гіподроми, будинок для гостей, що давало змогу проводити грандіозні змагання.  

В останні роки розвивається олімпійська освіта, яка є одним з ефективних 
засобів пропаганди олімпійських ідеалів, поширення знань про олімпійський рух. 
В олімпійській освіті, як в педагогічному процесі, немає місця примусовому 
нав’язуванню ідей і цінностей, організується як двосторонній процес виховання і 
самовиховання, навчання і самовдосконалення. Унікальна система освіти 
спрямована на формування та всебічний розвиток людини, як у фізичному, так і в 
духовному напрямку, дала змогу досягти такого високого цивілізаційного 
розвитку.  

Олімпійська освіта – це філософія життя, яка звеличує і об’єднує тіло, дух 
і розум в єдине ціле. 

Метою олімпійської освіти є: 
 поставити спорт на служіння гармонійно розвинутої людини,  
 сприяти миру на землі, 
 піклуватися про дотримання людських прав і свобод,  
 гуманізація суспільства та боротьба з негативними глобальними 

процесами у світі. 
Філософськими і концептуальними основами олімпізму є: 
1. Виховання та всесторонній розвиток за допомогою гуманістичних 

ідеалів;  
2. Збереження миру і підтримання дружби між народами світу; 
3. Збереження культурних цінностей молодіжної субкультури; 
4. Встановлення олімпійських цінностей в олімпійському русі і освіті. 
Олімпізм поєднує культурне і спортивне життя, що базується на радості від 

докладених зусиль. Зосереджує увагу на вихованні в людині позитивних 
цінностей, на повазі до основних етичних принципів.  
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Метою олімпізму є: 
1. Повсякденне використання спорту, як засобу гармонійного розвитку 

людини,  
2. Створення гуманного суспільства, що піклується про збереження 

людської гідності; 
3. Повсюдне становлення спорту на служіння гармонійного розвитку 

людини для того, щоб сприяти створенню мирного суспільства,  
4. Формування між усіма народами та культурами взаєморозуміння та 

поваги, не дивлячись на різні фактори, що сприяють виникненню у світі 
конфліктів. 

Висновки. Олімпійська освіта є дієвим засобом поширення ідей гуманізації 
системи освіти й виховання позитивних якостей в спортивно зацікавлених 
особистостях, спрямованим на формування гуманістично-орієнтованих 
особистісних якостей. Олімпійський рух сприяє гармонійному розвитку людини, 
прагненню стати кращими. Завдяки цьому учасники можуть проявити себе у 
різних видах спорту через заняття у спортивних секціях, участі у спортивних 
змаганнях та турнірах. Саме ці фактори підштовхують до здобуття кращих успіхів 
у спортивній кар’єрі та дотриманні здорового способу життя. 

Література 
1. Булатова М. Олімпізм як універсальна концепція виховання та освіти 

молоді. Фізичне виховання в школі № 1 (51) 2008. С. 40–43. 
2. Булатова М.М. Твій перший олімпійський путівник /М. 
3. Булатова. К.: Олімпійська літ., 2007. 87 с. 
4. Гричанюк О. Олимпийские традиции и идеалы на проукраинских землях 

среднего Причерноморья в античный 24 период.  

ЗМІСТ, ФУНКЦІЇ ТА ОСНОВНІ ІДЕЇ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ 
Палькевич В., Семерджян М. Г. 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

Метою даної статті є розкрити зміст, функції, основні ідеї олімпійської 
освіти та професійного спорту, можливості її використання у фізичному 
вихованні студентів. 

Виклад основного матеріалу. Нещодавно почав розвиватися новий 
напрям – олімпійська освіта, яка є одним з найефективніших засобів пропаганди 
олімпійських ідеалів, поширення в маси знань про олімпійський рух.  
В олімпійській освіті, як і в кожному педагогічному процесі, немає місця 
примусовому нав’язуванню ідей і цінностей, це виявляється в різних формах 
навчання і самонавчання. 

Якщо брати термінологію, за визначенням В. Стуликова «Олімпійська 
освіта – складова частина олімпійського руху, мета якого є не тільки фізичне 
удосконалення, а й його духовне та моральне виховання». 
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Цьому напрямку, притаманні певні функції – це пізнавальна, соціальна, 
культуро творча, гуманістична, статистична, формуюча, інформаційна, 
профілактична та мотиваційна. Олімпійська освіта сприяє гармонійному 
розвиткові студентів, їх прагненню стати кращими. Завдяки цьому вони можуть 
проявити себе у різних видах спорту, займаючись у спортивних секціях, беручи 
участь у спортивних змаганнях, турнірах. Студенти дізнаються більше про своїх 
спортивних кумирів і прагнуть бути схожими на них. 

Сутність використання спорту полягає в підвищенні енергетики організму, 
що є передумовою до підвищення адаптації організму до навколишнього 
середовища. Це найбільше повно відбито в енергетичному правилі кісткової 
мускулатури сформульованим І. А. Аршавським. Сутність цього правила в тім, 
що кожна чергова рухова активність кісткової мускулатури, регульована самим 
організмом і, що здійснюється в границях фізіологічного стресу, стимулює 
надмірність анаболічних процесів, збагачуючи його додатковими пластичними 
структурами і енергетичними резервами. За допомогою кістякової мускулатури 
живі організми взаємодіють із середовищем, витягаючи з неї речовини,  
що необхідні їм, енергію й інформацію або впливають на неї. З мускулатури в 
ЦНС надходить величезна кількість імпульсів, що є передумовою розвитку і 
підвищення рівня адаптації. Обмеження рухів приводить до зменшення 
імпульсації, що йде від периферії. При малопрацюючій м’язовій системі в 
головний мозок надходить обмежений потік інформації, а це приводить до 
ослаблення збуджувального процесу і гальмуванню у визначених зонах кори 
великих півкуль. Виникають умови для підвищеної стомлюваності, зниження 
працездатності не тільки фізичної, але і розумової, погіршується загальне 
самопочуття. З метою короткочасного підйому працездатності не рідко 
прибігають до всіляких стимуляторів: міцний кава, чай, алкоголь, паління, 
лікарські препарати. Крім шкідливої дії великих кількостей цих речовин на 
нервову і судинну системи, у людини може виробитися потреба в них. 
Загальновідомо, що тривалий прийом будь-якого стимулюючого засобу знижує 
його вплив на організм. У результаті працездатність падає, а людина обростає 
шкідливими звичками. Головний недолік стимуляторів у тім, що вони не 
викликають надлишкового анаболізму, що так необхідний для підвищення 
працездатності. У даному випадку ефективний тільки фізіологічний обсяг рухової 
активності. 

В умовах сучасного виробництва фізична культура сприяє підвищенню 
працездатності людей і економічної ефективності виробництва. У сучасному світі 
істотно наростає усвідомлення ролі фізичної культури як фактору 
удосконалювання природи людини і суспільства. Здоровий спосіб життя в цілому, 
фізична культура і спорт зокрема, стають соціальним феноменом. 
Використовуючи фізичні вправи в режимі праці і відпочинку, раціональне 
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харчування та ін., можна в широкому діапазоні змінювати показники здоров’я, 
фізичного розвитку і фізичної підготовленості. 

Фізичне виховання є складовою частиною загальноосвітньої системи 
виховання молоді і прилучає молодих людей до культури через рухову активність 
у всіх формах, відіграє вирішальну роль у формуванні індивідуальності молодих 
людей, що іноді більш важливо, чим оздоровчий вплив фізичної культури. 

Якщо ж організація професійного спорту головною метою своєї діяльності 
декларує отримання прибутку, то вона буде віддавати перевагу програмам, які 
посилюють гедоністичний та економічний компоненти ППС, тобто таким, які 
спрямовані на максимальне залучення глядачів, встановленням ділових контактів 
з представниками бізнесу, що можуть стати спонсорами та рекламодавцями, та 
засобами масової інформації тощо. У цьому випадку підприємницька діяльність 
структур професійного спорту максимально наближається за своїм змістом та 
формою до стандартів шоу-бізнесу. 

Ідеологія структур професійного спорту щодо спрямованості 
підприємницької діяльності визначається багатьма чинниками: історичними 
особливостями країни, регіону, континенту; специфікою соціально-економічної 
системи, що існує у тій чи іншій країні; особливостями ментальності населення 
тощо. Сукупна дія цих чинників, зрештою, визначає підхід (модель) до розвитку 
професійного спорту. 

Фізична культура – це специфічний вид соціальної діяльності молодої 
людини, у процесі якої відбувається задоволення фізичних і духовних потреб. 
Фізична культура за допомогою фізичних вправ готує молодих людей до життя і 
праці, використовуючи природні сили природи і весь комплекс факторів (режим 
праці, побут, відпочинок, гігієна та ін.), що визначають стан здоров’я людини і 
рівень його загальної і спеціальної фізичної підготовки 

За статистикою 2021 року, дуже мало студентів займаються спортом або 
легкими фізичними навантаженнями в позанавчальний час. Логічно, що така 
поведінка викликає негативні наслідки для здоров’я та фізичного розвитку 
персони. Отже, варто контролювати рівень фізичної підготовки студентів. 

Основними критеріями є: 
- рівень розвитку й удосконалювання фізичних і спеціальних якостей 

(швидкості, сили, витривалості, спритності, гнучкості), сформованість 
прикладних вмінь і навичок; 

- стійкість організму студентів до впливу несприятливих факторів  
у процесі навчання; 

- ступінь зміцнення здоров’я студентів та їх загартування. 
Висновки. З наведеного визначення можна зробити досить правомірний 

висновок про те, що діяльність людей у професійному спорті має ключові ознаки 
підприємництва. По-перше, структури професійного спорту (клуби, ліги, 
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асоціації, союзи), як і підприємницькі структури інших галузей економіки, 
створюються добровільно з ініціативи їх засновників і діють як самостійні 
суб’єкти господарювання. Систематичність їх діяльності забезпечується навіть 
більш жорстко, ніж представників інших видів підприємництва, оскільки 
визначається не лише її суто технологічними особливостями, а й регламентними 
документами керівного органу виду спорту. 

По-друге, є усі підстави віднести професійний спорт до сфери виробництва 
суспільно значущих благ. Як стверджують дослідники, професійні спортивні 
клуби та їх об’єднання є виробниками специфічного блага – спортивного 
видовища. Однак, на наш погляд, було б неточним обмежитись таким 
визначенням економічного результату діяльності у сфері професійного спорту. 
По-перше, спортивне видовище є результатом діяльності не лише структур 
професійного спорту, а й аматорських спортивних організацій. Водночас, не 
можна стверджувати, що це однакові за змістом і формою результати. Вони 
істотно відрізняються одне від одного за рядом параметрів, насамперед, за якістю. 
У понятті ж «спортивне видовище» ці відмінності не вловлюються. 

Крім того, визначення спортивного видовища у якості результату 
функціонування структур професійного спорту дає підстави окремим 
дослідникам відносити його до сфери шоу-бізнесу. А це принципово помилкове 
твердження, оскільки шоу-бізнес, як складова системи масової культури має 
зовсім інші завдання, ніж спорт, навіть якщо це спорт професійний. Сьогодні шоу-
бізнес більшістю дослідників розглядається як регресивний компонент культури 
суспільства, який не сприяє її розвитку. Водночас, професійний спорт, 
незважаючи на усі його недоліки, трактується переважним числом дослідників як 
важливий соціальний феномен, що виконує позитивні функції у суспільстві. 
Підтвердженням цього є, зокрема, позитивне в цілому ставлення Міжнародного 
олімпійського комітету до зближення олімпійського та професійного спорту. Як 
відзначають С. І. Гуськов та В. М. Платонов, таке зближення є одним з 
найважливіших факторів подальшого прогресу спорту, зростання його авторитету 
як одного з найбільш яскравих явищ сучасності. 
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ГОТОВНІСТЬ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Палічук Ю. І. 
Буковинський державний медичний університет, Чернівці 

Вілігорський О. І. 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 

Вступ. Олімпійська освіта – це педагогічний процес, який охоплює всі рівні 
освіти, а молодший шкільний вік ‒ один із найважливіших періодів у фізичному, 
моральному й духовному розвитку дитини, варто наголосити на доцільності 
олімпійської освіти молодших школярів. Саме в цей період активно розвивається 
дитячий організм, формуються пізнавальні якості й інтереси, розвиваються рухові 
здібності, удосконалюються рухові навички, утверджуються моральні та 
соціальні принципи поведінки молодших школярів. Олімпійська освіта сприяє 
вихованню психічно й фізично здорової людини, патріота, толерантної, 
законослухняної особи, яка в повсякденному житті дотримується правил  
чесної гри [1, 4]. 

Мета дослідження полягає у визначенні, теоретичному обґрунтуванні 
педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів фізичної  
культури до олімпійської освіти молодших школярів. 
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Методи дослідження. Для досягнення мети використано комплекс методів 
дослідження:  

теоретичних – аналіз та узагальнення філософської, психологічної, 
педагогічної, навчально-методичної літератури для з’ясування стану готовності 
майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів, 
навчальних планів і навчальних програм початкової школи; 

емпіричних – спостереження й аналіз педагогічних явищ і процесів, бесіди, 
опитування, анкетування, тестування майбутніх учителів фізичної культури для 
визначення рівня їхньої готовності до олімпійської освіти молодших школярів; 

математичної статистики – для кількісного опрацювання результатів 
експериментальної роботи. 

Результати дослідження та їх обговорення. Під змістом олімпійської 
освіти розуміють визначене коло знань, умінь і навичок. До змісту олімпійської 
освіти належать знання про історію Олімпійських ігор Стародавньої Греції, 
відродження сучасних Олімпійських ігор, олімпійську символіку, міжнародну 
олімпійську систему, олімпійські види спорту, становлення і сьогодення 
олімпійського руху в Україні. Структура (від лат. structura – побудова) – 
взаєморозположення і зв’язок складових частин, елементів чого-небудь. Під 
структурою олімпійської освіти розуміємо взаєморозташування і зв’язок її 
складових частин, елементів (змісту, форм, засобів, методів тощо). Зміст і 
структура олімпійської освіти відображені в навчальних програмах, системі 
позакласної та позашкільної роботи та спрямовані на процес систематичного 
цілеспрямованого впливу на кожного школяра. Необхідною умовою є узгодження 
виховних заходів з урочними формами навчання, які є їх органічним 
продовженням. Важливо, щоб здобуття знань з олімпійської тематики 
поєднувались із фізкультурно-спортивною діяльністю [2, 5]. 

Усі складові частини олімпійської освіти базуються на гуманістичних 
ідеалах, Олімпійській хартії, багатовіковій практиці олімпійського руху.  

Під методами впровадження олімпійської освіти розуміють сукупність дій 
учителя і учнів, які передбачають: вивчення теоретичних основ історії та 
становлення олімпійського руху (історія Давньогрецьких Олімпійських ігор, 
відродження та становлення сучасного олімпійського руху, олімпійські принципи 
та символи, Олімпійська хартія, тощо); формування умінь і навичок організації та 
проведення рухової діяльності як основи олімпійської освіти 
(всі види змагальної діяльності, заняття фізичною культурою та спортом, у 
процесі яких діти набувають навичок керуватися олімпійськими принципами у 
повсякденному житті); формування умінь і навичок, пов’язаних із мистецькою 
діяльністю (малювання, ліплення, спів, музика, слово, створення музеїв, кабінетів 
олімпійської освіти) [3]. 

У цій ситуації на передній план виходить проблема підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів. 
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Ця проблема є актуальною і потребує подальших досліджень з метою 
з’ясування: сучасних психолого-педагогічних поглядів на підготовку майбутніх 
учителів до адаптації у швидкоплинних умовах сучасного ринку освітніх послуг 
з його високими вимогами до особистості педагога і його підготовленості до 
формування творчої особистості учня; структури та рівнів готовності 
майбутнього вчителя до олімпійської освіти молодших школярів; сучасного стану 
підготовленості майбутнього вчителя фізичної культури до олімпійської освіти з 
учнями загальноосвітніх навчальних закладів; теоретичного обґрунтування 
змісту, форм і методів підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 
олімпійської освіти молодших школярів в процесі фахової підготовки. 

Базою для проведення педагогічного експерименту було обрано  
1-4 курси факультету фізичної культури та здоров’я людини Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича. 

Такий вибір було зумовлено тим що: 
– студенти ЗВО одержують диплом бакалавра педагогічної освіти, вчителя 

фізичної культури основної школи; 
– на 1-4 курсах здійснюється теоретична підготовка студентів до 

професійно-педагогічної діяльності, яка завершується їх педагогічною 
практикою; 

– до 4 курсу студенти знайомляться із загальними основами педагогіки і 
психології, методикою викладання фізичного виховання у ЗНЗ, виконують 
індивідуальні науково-дослідні завдання з методики, теорії фізичного виховання; 

– студенти 4-го курсу факультету фізичної культури та здоров’я людини 
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича мають певний 
досвід роботи з учнями: проводять профорієнтаційну роботу  
з випускниками шкіл щодо вступу у ЗВО, виїжджають з показовими виступами в 
школи та ДЮСШ, беруть участь у масовій та виховній роботі факультету і 
університету, набуваючи педагогічних умінь (конструктивних, організаторських, 
комунікативних, гностичних) відпрацьовуючи на собі і своїх однолітках їх перед 
виходом у дитячу аудиторію, беруть участь в організації і проведенні  
спортивно-масових заходів факультету та університету набуваючи професійних і 
практичних умінь і навичок. 

До експерименту було залучено 100 майбутніх учителів фізичної культури 
(50 студентів у складі експериментальних груп і 50 студентів контрольних груп).  

З метою визначення у студентів рівнів готовності до олімпійської освіти 
молодших школярів було розроблено діагностичний пакет. Відповідно до цього з 
представниками контрольних та експериментальних груп під час 
констатувального та формувального експерименту було проведене письмове 
опитування та письмове тестування студентів. 
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Таблиця 1. 
Узагальнений показник сформованості готовності студентів до олімпійської 
освіти молодших школярів після завершення педагогічного експерименту 

Рівні 
 сформованості 

 
 

Досліджувані групи 

Низький Середній Високий 

Абсолютна 
кількість 
студентів 
(n-осіб) В

ід
но

сн
а,

 %
 

Абсолютна 
кількість 
студентів 
(n-осіб) В

ід
но

сн
а,

 %
 

Абсолютна 
кількість 
студентів 
(n-осіб) В

ід
но

сн
а,

 %
 

Експериментальні 6 12 23 46 21 42 
Контрольні 16 32 25 50 9 18 

 
Результати експериментальної перевірки дають підстави стверджувати, що 

впровадження виокремлених педагогічних умов ефективно вплинуло на 
формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської 
освіти молодших школярів. За результатами експерименту, кількість студентів 
експериментальної групи, які досягли високого й середнього рівнів, збільшилася 
відповідно на 27% та 1% (у контрольній групі зросла відповідно на 5% і 4%). 
Найбільш суттєво змінилися показники низького рівня: в ЕГ чисельність 
студентів зменшилася на 28%, у КГ – на 10%. Вірогідність результатів 
експериментальної роботи підтверджена розрахунками за критерієм Пірсона (2).  

Реалізація педагогічних умов формування готовності майбутніх учителів 
фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів супроводжувалося 
педагогічним моніторингом, в процесі якого був розроблений діагностичний 
інструментарій для дослідження динаміки формування готовності майбутніх 
учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів. 

Висновки. На підставі аналізу філософської, психолого-педагогічної та 
науково-методичної літератури з проблеми підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури з’ясовано, що питання формування готовності майбутніх 
учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів тільки 
починають входити до тематичного поля науково-педагогічних досліджень. 
Виходячи із вищезазначеного, можна констатувати, що впровадження 
розробленої і теоретично обґрунтованої нами технології формування готовності 
майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів 
у навчально-виховний процес студентів експериментальної групи забезпечило 
досягнення вагомих результатів. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ФУТБОЛУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Співак В. В., Адаменко О. О. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Футбол, як органічна складова фізичної культури і спорту, є 
частиною культурного життя суспільства, що сприяє збереженню і зміцненню 
здоров’я людини, розвитку її фізичних і морально-вольових здібностей, 
організації змістовного дозвілля. Цей найпопулярніший вид спорту охопив усі 
верстви населення: ним займаються діти, молодь, ветерани, жінки, люди з 
інвалідністю та з обмеженими можливостями.  

Миколаївський футбол – це сторічна історія захоплюючих баталій, тисячі 
матчів, футболістів, сотні видатних тренерів і уболівальників – майже всі жителі 
міста. Футбол в Миколаєві завжди був спортом номер один, а його історія 
наповнена багатьма яскравими моментами і перемогами. 

Мета: Здійснити теоретичний аналіз історії розвитку футболу 
Миколаївської області. 

Методи дослідження: Аналіз та узагальнення літературних джерел та 
інтернет-ресурсів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Дату народження 
миколаївського футболу точно назвати неможливо. Приводиться відомість про те, 
що в 1908 році службовець хлібної контори Чарльз Клавел Бейт організовує 
команду «Зебра» (іноді «Футбол-Клуб «Зебра»), яка проводить перший 
футбольний матч на території Миколаївської області. Матч відбувся в жовтні на 
Адміралтейській площі проти англійських моряків. Саме цю дату вважають датою 
зародження футболу на Миколаївщині. 

У 1911 році були проведені перші міжміські матчі проти сусідів з Одеси. 
Перший матч закінчився перемогою одеського гуртка «Футбол» з рахунком 2:0. 
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Першу перемогу було здобуто 30 жовтня в Миколаєві над Одеським Британським 
Атлетичним клубом з рахунком 1:0. 

1912 року було вирішено легалізувати «Футбол-Клуб «Зебра». Тому  
2 березня в канцелярію миколаївського градоначальника контр-адмірала 
Мозговского був поданий статут для затвердження нового спортивного 
товариства «Миколаївський Атлетик-Клуб». Статут було затверджено і 
«Миколаївський Атлетик-Клуб» став першим офіційним миколаївським 
футбольним клубом. 

У цьому ж році організовується Миколаївська футбольна ліга. Проводиться 
перший чемпіонат міста, а також перехідний кубок. В чемпіонаті взяли участь 8 
місцевих команд і друга команда «Атлетик-Клубу». Перша команда «Атлетик-
Клубу» в чемпіонаті не грала так як команди, які брали участь в змаганнях, 
визнали його зверхність. 

1913 року в Миколаєві створюється новий спортивний клуб під назвою 
«Уніон» Дотримуючись заповіту стародавніх римлян «Mens sana in corpore sano», 
новий клуб своєю головною метою вважає гармонійний фізичний розвиток 
молоді. 

У 1914 році в Одесі і Миколаєві провів 5 поєдинків з місцевими командами 
перший закордонний клуб. Ним став стамбульський «Фенербахче», чемпіон 
Стамбула 1912/13 років. Проти «Миколаївського спортивного клубу» турки 
провели 2 матчі. Перший завершився перемогою миколаївців з рахунком 1:0, а в 
другому матчі «Фенербахче» взяв реванш 0:3. 

15 серпня 1928 року вперше розпочались змагання між командами районів. 
Взяли участь сім команд: Баштанки, Варваровки, Миколаївського, Очаківського, 
Ново-Одеського, Вознесенського та Володимирського районів. Команда Очакова 
стала першим чемпіоном Миколаївщини. 

1937 року миколаївська команда «Суднобудівник» заводу ім. А. Марті 
дебютувала в чемпіонатах СРСР в групі «Д». 

Тріумфальним був виступ «Суднобудівника» в чемпіонаті СРСР у  
1974 році. За чотири тури до фінішу миколаївці достроково зайняли перше місце 
в своїй зоні. Безпрограшна серія команди налічувала 35 матчів, а з урахуванням 
останніх восьми ігор сезону 1973 року серія налічувала 43 матчі (24 перемоги та 
19 нічиїх). 

З 1992 р. по 2010 р. було проведено 19 чемпіонатів Миколаївської області. 
Більше всього перемог набрали наступні команди: «Колос» (Степове), МФК 
«Миколаїв 2», «Первомайськ», «Торпедо» (Миколаїв), «Славія» (Баштанка).  

Висновки. Дослідження історії розвитку футболу на Миколаївщині 
потребує нових підходів до її вивчення, а саме: історичного, соціального та 
педагогічного. Популяризація футболу в Миколаївській області забезпечить 
вплив на формування здорового способу життя молодого покоління, активне 
залучення до занять футболом всіх верств населення. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВІТРИЛЬНОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ 
Стефанов В. М., Бірюк С. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Україна пронизана кілометрами річок та має вихід в море, що 
історично сприяло постійному розвитку судноплавства. Протягом цього часу 
вітрильний спорт тісно пов’язаний з історію та традиціями країни. Збереження 
минулого в пам’яті народній і наслідування славних традицій корабельної 
сторони, виховання молоді в дусі вдячності та чесності стосовно минулого й 
сьогодення, романтика далеких мандрувань під вітрилами завжди були 
притаманні різним поколінням українців.  

Вивчаючи історичні аспекти розвитку вітрильного спорту, дуже часто ми 
зустрічаємо висловлювання стосовно того, що головне для яхти – маневреність, 
швидкість, легке керування. Наші предки українські козаки з успіхом вирішували 
ці завдання, збудувавши універсальні вітрильні судна – «чайки», що були 
пристосовані до умов як річок так і моря. Морські походи козаків практикувалися 
здавна, але тільки на початку XVII століття вони доходять до небувалих розмірів 
і нечуваної відваги [1]. 

Багато історичних досліджень проведено з історії вітрильного спорту 
(Голубев А., 1907; Зубов Б. Н., 1990; Кісельов А. Ф., 2004; Первов Г. А., 2001 та 
ін.) та історія вітрильного спорту півдня України продовжується і в інших умовах, 
тому вимагає подальших дослідів. 

Мета. Розглянути витоки та розвиток вітрильного спорту в Україні.  
Методи дослідження. Аналіз та вивчення літературних джерел, 

статистичних звітів, матеріалів мережі Інтернет. 
Результати дослідження. Із 32 літніх Олімпійських видів спорту 

вітрильний спорт є пріоритетним для України, а його історія важливою для 
нащадків.  

З 1887 р. починається поступовий розвиток вітрильного спорту на півдні 
Україні. Через нестачу яхт та відсутністю єдиних правил, вітрильний спорт не 
зміг відразу отримати високу популярність. Але кількість яхт-клубів в цьому 
регіоні невпинно збільшувалася, як і кількість яхт та перегонів.  

У 1875 році в Одесі відкривається перший яхт-клуб на Чорному морі, 
Чорноморський яхт-клуб. Клуб формально підкорявся Морському відомству, яке 
на той час очолював великий князь Костянтин Миколайович. Офіційним 
документом, який ліг в основу створення яхт-клубу, можна вважати наказ  
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№ 87 генерал-адмірала Костянтина, датований 4 липня 1875, про присвоєння 
прапорів. Засновується яхт-клубу за зразком Санкт-Петербурзького річкового 
яхт-клубу. Перший статут яхт-клубу було видано 12 вересня 1875 року. 
Організаційна структура передбачалася на зразок англійських яхт-клубів [3].  

Миколаївський яхт-клуб, відкритий в Миколаєві в 1889 році, також  
є найстарішим в Україні. Ініціатором створення яхт-клубу був капітан  
1-го рангу Євген Голиков. Перше установче зібрання відбулося 12 серпня  
1887 року в Морському зборах, в «молдаванському домі» на набережній Інгулу. 
Членами клубу виявили бажання стати понад 50 осіб. На цих зборах 
обговорювався проект Статуту майбутнього яхт-клубу, були обрані члени 
правління, визначені розміри членських внесків та порядок вступу в члени яхт-
клубу. На Других зборах шанувальників водного спорту, 22 вересня 1887 року в 
Спаську (передмісті Миколаєва, зараз – «Сухий Фонтан»), Євгена Голикова 
обрали секретарем комітету. 22 серпня 1888 Морське міністерство затвердило 
Статут миколаївського яхт-клубу і виділило місце на річці Інгул. 7 травня  
1889 яхт-клуб святкував своє офіційне відкриття. У цей день в гавані клубу був 
урочисто піднятий прапор і відбулися перші вітрильні перегони на четвірках  
і двійках. 

1891 році яхта «Клавдія» водотоннажністю 27 тон, побудована за 
замовленням її власника Ф. Максимова в Фінляндії, встановила рекорд, 
самостійно прийшовши з Гельсінгфорса в Миколаїв. У 1900 році в яхт-клубі вже 
було 7 громадських, 20 приватних вітрильних та 8 приватних гребних судів.  

За часи Радянського союзу було відкрито низку шкіл з вітрильного спорту: 
ДЮСШОР «Азовсталь» м. Маріуполь, ДЮСШОР «Металург» Запорізька 
область. Спортивні школи відкрилися у Дніпропетровську, Херсоні, Севастополі. 
Йде череда вдалих виступів команди радянських спортсменів на олімпійських 
іграх де українські спортсмени зіграли не останню роль. Протягом цього часу на 
хвилі підйому популярності вітрильного спорту по всій територій України 
відкриваються 
нові яхт-клуби.  

З виходом Україна з СРСР виникла значна проблема, адже в неї не було 
своєї федерацій з вітрильного спорту. Через це розвиток вітрильного спорту 
загальмувався. У 2000 було засновано ВФУ (вітрильну федерацію України), 
після чого вітрильний спорт знову почав потроху відновлювати свої позиції. На 
сьогодні продовжується боротьба за захист старих та відкриття нових 
яхт-клубів. 

Сьогодні найуспішнішими за результатами змагальної діяльності 
вважаються одеський яхт-клуб Trunsbunker, Оболонський яхт-клуб, а також 
парусні школи в Вишгороді, Маріуполі, Дніпрі, Миколаєві. В Україні 
представлені безліч класів: від дитячих  оптиміст, кадет, лазер 4.7, 420, до 
олімпійських  470, фін, лазер стандарт, 49er. [2,4,5].  
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Створена на базі миколаївського обласного яхт-клубу спеціалізована 
дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву з вітрильного спорту 
стала кузнею підготовки яхтсменів високого класу, які з гордістю продовжують 
історичні традиції своїх пращурів у змаганнях. Яхтсмени СДЮСШОР постійно 
беруть участь у вітрильних змаганнях світу, Європи, Олімпійських іграх, 
отримуючи призові місця.  

Висновки. Вітрильна федерація України разом із Міністерством молоді та 
спорту займається розвитком вітрильного спорту вищих досягнень.  
З роками, фінансування видів спорту державою зменшується. Розподіл коштів 
залежить від досягнень спортсменів на міжнародній арені, які в свою чергу 
суттєво залежать від фінансування. Але шлях до олімпійських медалей 
починається в дитячих спортивних школах, клубних секціях. Задля розбудови 
масового вітчизняного вітрильництва нам потрібно заохочувати створення в 
містах України системного клубного руху, на кшталт Києва, Одеси, Дніпра.  
В Маріуполі, Бердянську, Запоріжжі, Харкові, Миколаєві та багатьох інших 
містах є умови для створення перегонових клубів, які відкриють дорогу  
до вітрильного спорту багатьом новачкам.  
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ОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ, ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА: ІСТОРІЯ, 
ПРОБЛЕМИ МОЖЛИВОСТІ 

Юськів Д. Ю., Семерджян М. Г. 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

Вступ. Олімпійський спорт – найважливіша складова міжнародного 
спортивного руху, що невід’ємною частиною сучасного суспільного життя та 
міждержавних відносин. Олімпійський рух, спираючись на концепцію 
олімпізму, перетворився в найзначніший суспільний рух сучасної епохи, який 
охоплює світове суспільство в дусі взаємного визнання та співробітництва, 
чесної і відкритої конкуренції, де найвище за все стоїть особистість людини, 
її здібності та досягнення без дискримінації за расовою, національною, 
політичною або економічною ознаками. Ідеї олімпізму поєднують дві 



41 

концепції – спорту та виховання. Універсальність ідей олімпійської концепції, 
яка базується на пріоритеті загальнолюдських цінностей, зробила її 
прийнятою широкими колами населення земної кулі, тому що відповідала 
характеру їх духовних потреб. За своєю суттю олімпійська концепція виступає 
як системоутворюючий, регулюючий фактор практичної діяльності в галузі 
олімпійського спорту. Олімпійський рух є конкретною формою реалізації ідей 
олімпізму, а саме поєднанням в єдиному цілому філософії, спорту і мистецтва. 

Проте, сьогодні олімпійський рух має багато проблем, а саме: 
зміцнення його монолітності та єдності, інтенсивне впровадження досягнень 
науки в олімпійський спорт, використання допінгу в спорті, соціальний захист 
спортсменів, тощо. Основними напрямками вирішення цих проблем є 
формування об’єктивних взаємопов’язаних і збалансованих знань в галузі, а 
також розвиток системи олімпійської освіти, необхідність якої добре 
усвідомлюється всіма спеціалістами, котрі працюють в галузі олімпійського 
спорту. 

Рівно 110 років тому у столиці Греції Афінах відбулися перші 
Олімпійські ігри сучасності. Неймовірний ентузіазм французького барона 
П’єра де Кубертена відродив стародавні змагання, які беруть свій початок ще 
з 776-го року до нашої ери. Нині олімпійський рух є потужним чинником 
розвитку сучасного олімпійського спорту.  

В античній спадщині Кубертена, передусім, приваблювало, як він 
підкреслював: «Одна з найкращих особливостей грецької цивілізації: участь 
м’язів у роботі з морального розвитку. Наша мета – відродити інститут, що 
перебуває у цілковитому забутті багатьох віків. Значення спорту зростає з 
кожним роком. Його роль у сучасному світі так само значна, якою була за 
античності. Народжуються види спорту з новими характеристиками, вони 
інтернаціональні й демократичні, а отже, відповідають ідеалам і потребам 
нашого часу. Високі почуття, прагнення до безкорисливості й 
великодушності, дух лицарства, сильна енергія і мир є цільними потребами 
сучасних демократичних держав. 

Олімпійська освіта – це педагогічний процес прилучення до ідей, 
ідеалів і цінностей олімпійського руху, формування олімпійського світогляду, 
олімпійської ментальності і олімпійської культури людини. З іншого погляду 
олімпійська освіта являє собою поширення знань про олімпіз, історію 
Олімпійських ігор від Стародавньої Греції до сучасності, принципи та 
проблеми сучасного спорту в системі виховання майбутніх олімпійських 
чемпіонів, його зв’язок з іншими явищами суспільного життя сьогодення. 

Основною метою олімпійської освіти є залучення дітей та молоді до 
ідеалів і цінностей олімпізму, займає все більш важливе місце в системі освіти, 
виховання і навчання підростаючого покоління.  
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Олімпійська освіта покликана реалізувати функції, що на неї 
покладаються: 

 статусна – розуміння і прийняття керівниками галузей освіти та 
фізичної культури, всіма учасниками навчально-виховного процесу закладів 
освіти соціальної ролі олімпійського руху як ефективного засобу виховання 
молоді; 

 формуюча – вплив ідей олімпізму на формування світогляду, 
громадянської свідомості та патріотизму учасників навчально-виховного 
процесу, а також реалізація їх творчого потенціалу у процесі олімпійської 
освіти; 

 інформаційна – вплив олімпійської освіти на підвищення педагогічної 
майстерності вчителів, а також розвиток соціально значущих зв’язків у 
колективах навчальних закладів;  

 мотиваційна – створення умов для формування в учнів відповідних 
мотиваційних та поведінкових характеристик активної соціальної орієнтації 
на здоровий спосіб життя; 

 профілактична – прогнозування, попередження та ліквідація 
антисоціальних проявів поведінки, негативних якостей і рис характеру дітей і 
підлітків у процесі олімпійської освіти. 

Олімпійський рух – громадський рух, що базується на добровільному 
об’єднанні громадян та організацій з метою пропаганди ідей олімпізму, 
здорового способу життя, розвитку фізичної культури та спорту серед молоді. 
У всі часи людство шукало відповіді на вічні запитання: за якими принципи 
жити, яких ідеалів прагнути. Універсальним явищем, котре поєднало 
філософські, політичні, соціальні складові, сфери гармонійного розвитку 
особистості, миру й взаєморозуміння, є олімпійський спорт. 

Якщо говорити про проблеми, які торкаються безпосередньо організації 
Олімпійських ігор, то складання їх програм, безсумнівно, є важким завданням. 
Їх важливість визначається тим, що від включення виду спорту в програму 
Ігор багато у чому залежить його розвиток у світі. Крім того, від програми Ігор 
залежать і витрати на їх проведення. Серйозної уваги заслуговують і спроби 
певних кіл МОК ввести квоти на кількісний склад учасників Олімпійських 
ігор в окремих видах спорту, що серйозно відіб’ється на спорті країн, які 
розвиваються. Серед інших проблем, пов’язаних із проведенням 
Олімпійських ігор, слід згадати і про проблеми суддівства. Тут можна назвати 
декілька як загальних, так і специфічних для кожного виду спорту питань від 
вирішення яких залежить об’єктивність суддівства: досконалість правил 
змагань, об’єктивність визначення переможців у видах спорту, порядок 
формування суддівських бригад, впровадження технічних засобів у практику 
суддівства, кваліфікація суддів, їх працездатність, моральні якості, системи 
контролю за діями.  
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Висновки. Олімпійські ігри – найбільші спортивні змагання нашого 
часу, які займають значне місце у житті молодого покоління нашої планети, 
сприяють зміцненню співробітництва та об’єднання молоді заради миру, 
прогресу та демократії. Дають змогу зміцнити та покращити мирні зв’язки між 
різними країнами світу, здобути новий досвід або покращити набутий. «Citius, 
altius, fortius» – «швидше, вище, сильніше» – такий девіз олімпійських ігор, в 
якому відобразилося прагнення людства до прогресу. Фізична культура і 
спорт є одним з основних засобів всебічного та гармонійного розвитку 
особистості. Спортивним змаганням і найкрупнішим з них – олімпійським 
іграм – приділяється немала увага. Олімпійська освіта є дуже важливим 
аспектом сьогодення – вона розкриває великі можливості перед нашими 
спортсменами, дає змогу здобути світову слава та гарний досвід. На мою 
думку, без олімпійської освіти та ігор наше життя було би досить буденним та 
не різноманітним, адже вони додають емоцій та драйву.  
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СЕКЦІЯ 2 

ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ СПОРТИВНИХ ПРОЕКТІВ  
З ФЕХТУВАННЯ 

Болдарєв Б. С., Савіна О. Ю. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

В Україні фехтування вважається одним з найбільш успішних видів спорту. 
За словами генерального секретаря Міжнародної федерації фехтування, віце-
президента національної федерації (НФФУ) Максима Парамонова, Україна має 
штатну збірну за всіма видами зброї, у всіх вікових категоріях. Тому різноманітні 
дослідження у сфері цього спорту завжди залишаються актуальними. 

В спортивних проектах (СП) з фехтування існує висока залежність від 
людського чинника та значної кількості учасників таких проектів, що ставить 
передумови для дослідження інтенсивності впливу стейкхолдерів на ефективність 
управління СП в поєднанні з небезпеками та невизначеностями їх рішень, впливів, 
взаємодії або протидії, а також показників їхньої діяльності [1, 4]. 

Термін «стейкхолдер» походить від англійського «stakeholder», у 
буквальному значенні «власник частки» (одержувач відсотка), «тримач застави»; 
розпорядник (довірчий власник) спірного, закладеного або підопічного майна, 
пайовик. У вузькому сенсі термін «стейкхолдер» тотожний «shareholder» 
(акціонер, учасник), тобто особа, яка має частку в статутному (складеному) 
капіталі підприємства. У широкому сенсі стейкхолдер – це фізичні або юридичні 
особи, що є зацікавленими у результатах діяльності компанії (тобто, акціонери, 
члени органів управління, персонал, фінансові агенти, клієнти, територіальна 
громада, суспільство в цілому, уряд, тощо) [3]. 

Терміни «стейкхолдер» й «зацікавлена сторона» в первинному сенсі 
увійшли в ужиток у 1708 р., проте акцентування економічною теорією концепції 
взаємовідносин із заінтересованими сторонами починається у 19 столітті й 
вбудована в ідеали кооперації і взаємності [2]. 

Згідно з РМВоК стейкхолдери, або зацікавлені сторони проекту є особи, 
групи або організації, які можуть впливати, на які можуть вплинути або  
які можуть сприймати себе схильними до впливу рішення, дії або результату 
проекту [1]. 

Для прикладу обрано теоретичний проект побудови спортивного зала для 
фехтування. До основних стейкхолдерів СП з фехтування можна віднести: 
власника, персонал, клієнтів, партнерів, контролюючі органи, конкуренти  
й засоби масової інформації (ЗМІ). 
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Кожен зі стейкхолдерів має свій вплив на даний СП. Оцінка даного впливу, 
що проводилась методом матриці зацікавлених сторін шляхом опитувань фахівців 
щодо впливу на різні складові проекту представлена у таблиці 1. 

Таблиця 1. Матриця зацікавлених сторін 
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Виходячи з аналізу результатів дослідження стейкхолдерів СП з 
фехтування можна зробити висновок, що більш впливовими стейкхолдерами 
виступають: власник – сумарний бал – 81, персонал – 69 та партнери – 44, менш 
впливовими клієнти та контролюючі органи – 39, конкуренти – 37 та ЗМІ – 32. 
Опираючись на отримані данні можна робити певні орієнтири при управлінні 
стейкхолдерами СП у фехтуванні. 

Подальші дослідження плануються в напрямку визначення ризиків 
основних стейкхолдерів СП з фехтування та їхньої оцінки. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СПОРТУ, ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, 
ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 

Велідчук О. М., Семерджян М. Г. 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

Виклад основного матеріалу. Фізична культура є важливим засобом 
підвищення соціальної і трудової активності людей, задоволення їх моральних, 
естетичних та творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування, 
розвитку дружніх стосунків між народами і зміцнення миру.  

Проблеми фізичного розвитку людей, зміцнення та збереження їхнього 
здоров’я ніколи не втрачають своєї актуальності. Особливо це стосується 
сьогодення, оскільки в умовах активного впровадження комп’ютерних технологій 
різко знизилась рухова активність суспільства, як наслідок підвищився відсоток 
людей з ослабленим здоров’ям. Все це перешкоджає реалізації освітніх стратегій 
молоді в плані фізичної досконалості. Особливо актуальна ця проблема для 
студентів всіх коледжів, так як в цей час, в цьому віці формуються і закладаються 
основи здорового способу життя, а фізичне виховання не завжди є пріоритетним 
напрямком. У той же час величезна навчальне навантаження на студентів, що 
часто шкодить їх загальному фізичного і психічного стану, а це може особливо 
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негативно позначитися на процесі формування особистості, який збігається за 
часом з періодом навчання в коледжі. Необхідно розглядати поняття фізичної 
культури, як сукупність фізичного розвитку студента, стану його здоров’я і 
психіки і власне «фізичної культури» як складової культурного розвитку 
особистості. Сучасна ситуація така, що молодь часто не має реальної можливості 
підвищити рівень фізичної культури. Існує точка зору, відповідно до якої, 
відсутність належного рівня розвитку спорту і пропаганди фізичної культури 
породжує все більшого поширення таких «хвороб суспільства» як нікотинова 
залежність, алкоголізм та ін. 

Значення фізичної культури і спорту для здоров’я, розвитку і загального 
стану людини важко перебільшити. З ранніх років батьки, педагоги, засоби 
масової інформації – радіо і телебачення – вселяють дитині унікальну корисність 
фізичної активності і спонукають дітей активно займатися спортом. У цьому віці 
заняття спортом проходять, як правило, під наглядом досвідчених тренерів і 
фахівців, що стежать за правильним і гармонійним розвитком організму, що 
росте. У шкільному віці цю роль в основному виконують вчителя фізичної 
культури в школі. 

Колосальне значення приймає фізична культура в процесі формування 
особистості, коли вона впливає на нього з різних сторін, вона і формує моральні 
якості, дух, і впливає на фізичний стан, стимулюючи новий підхід до життя і 
роботи, нові досягнення в житті і роботі – такий ефект фізичної культури. Для 
того щоб свідомо прийти до висновку і значущості фізичної культури і спорту, 
людина повинна зрозуміти її роль в своєму житті. І дуже добре, якщо він зрозуміє 
це не зовсім пізно, для того, щоб почати вести здоровий спосіб життя. 

Спорт і фізична культура – це не тільки здоровий спосіб життя – це взагалі 
нормальна і здорова життя, яка відкриває все нові і нові можливості для реалізації 
сил і талантів. Це шлях, на який вступає зі здоровим глуздом, для того щоб 
прожите їм життя було б плідною, приносила радість йому самому і оточуючим. 

У сучасних умовах реформування системи освіти в Україні фізична 
культура є важливим складовим елементом, що формує у студентської молоді 
основи здорового способу життя, а також сприяє їх успішній професійній 
адаптації. У цьому контексті актуальним питанням є вдосконалювання змісту, 
форм і методів фізичного виховання у ЗВО. Питання взаємозв’язку між 
параметрами рухового навантаження і його впливом на основні системи організму 
людини розглядаються в науковій літературі з 1972 р. Результатами цих 
досліджень є констатація кількісних і якісних ефектів оздоровчих занять на 
організм людей, які займаються оздоровчо-рекреаційною фізичною культурою, а 
також практичні рекомендації з формування рухових режимів для різних вікових 
груп. Незважаючи на широкий спектр дослідницьких напрямків, питання фізичної 
культури не так детально розглядалися з огляду на різнохарактерність впливу 
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фізичних вправ на організм. Не знайшла необхідного вирішення проблема 
кількісного контролю інтенсивності фізичних навантажень, оскільки оздоровчі 
програми містять вправи різної спрямованості, які виконуються різними за 
обсягом м’язовими групами та які відрізняються одна від іншої морфологічною 
структурою.  

В оздоровчому тренуванні у молодому віці варто віддавати перевагу 
вправам, які вдосконалюють різні види витривалості (загальну, швидкісну, 
силову). У середньому і літньому віці важлива стимуляція всіх рухових якостей 
на тлі обмеження швидкісних вправ. Атлетична підготовка студентів, на відміну 
від дорослих, відрізняється регламентованою кількістю навчального часу. Аби 
більш результативним був процес силової підготовки, важливо привчити молодь 
до самостійної роботи. Оздоровчий ефект від систематичних занять фізичними 
вправами полягає у наступному: 

 фізична активність затримує розвиток коронарного атеросклерозу, 
попереджаючи таким чином виникнення багатьох хвороб серця; 

 під впливом тренувань поліпшується функція підшлункової залози,  
яка виробляє інсулін – гормон, що розщеплює глюкозу. Це призводить до 
покращення умов накопичення і раціональної витрати енергії організму; 

 поліпшується робота головного біохімічного органу – печінки; 
 активізується вироблення ферментів та інших важливих біологічно 

активних речовин, прискорюється очищення організму від шлаків, що 
утворюються в процесі життєдіяльності людини; 

 зміцнюються різні групи м’язів, що покращують поставу, підвищують 
фізичну підготовленість та працездатність; 

 систематичні заняття фізичними вправами здатні виправити достатню 
кількість дефектів організму, як набутих, так і вроджених. 

Висновки. На мою думку, за сучасних умов розвитку фізичної культури 
існує низка проблем, пов’язаних з її розвитком: 

1. Слабка мотивація молоді щодо необхідності фізичного розвитку як 
запоруки формування здорової та фізично витривалої нації. 

2. Знецінення ролі активного відпочинку молоді. 
3. Відсутність мотивації. 
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ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 

Габаль В. О., Савіна О. Ю. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Загальна фізична підготовка військовослужбовців спрямована на 
досягнення оптимального рівня розвитку загальних фізичних якостей для 
подальшого успішного оволодіння спеціальними фізичними якостями і військово-
прикладними навичками, покращення фізичного розвитку, зміцнення здоров’я 
шляхом систематичного виконання вправ з гімнастики, легкої атлетики, плавання, 
лижної підготовки, спортивних ігор тощо. 

Спеціальна фізична підготовка військовослужбовців спрямована на 
розвиток спеціальних фізичних якостей, оволодіння ними військово-
прикладними навичками, виховання морально-вольових якостей, досягнення 
бойової згуртованості військових колективів шляхом систематичного 
комплексного виконання спеціальних фізичних та прикладних вправ з атлетичної 
підготовки, прискореного пересування, подолання перешкод, прийомів 
рукопашного бою, військово-прикладного плавання [2]. 

Система фізичної підготовки військ – це частина державної системи 
фізичного виховання, яка є структурно-функціональною єдністю 
концептуальних, науково-методичних та організаційно управлінських  
основ [1]. Мета фізичної підготовки – забезпечити фізичну готовність 
військовослужбовців до виконання завдань як у мирний час, так і в особливий 
період [2]. 

Метою спеціальної фізичної підготовки є забезпечення фізичної готовності 
військовослужбовців ефективно використовувати зброю і бойову техніку у бою, 
стійко переносити фізичні навантаження, нервово-психічні напруження і 
несприятливі чинники бойової діяльності, а також вирішення завдань розвитку, 
навчання й виховання військовослужбовців [1]. 

Фізична підготовка організовується, управляється і проводиться за 
методикою, до якої входить сукупність методів і методичних прийомів, які 
забезпечують військовослужбовцям ефективне навчання фізичним вправам, 
прийомам та діям, розвиток загальних і спеціальних фізичних якостей, 
формування військово-прикладних навичок. Для ефективного управління 
проектами фізичної підготовки військовослужбовців потрібно вміле планування, 
реалізація, постійний моніторинг і контроль і завершення. 

До навчання фізичним вправам, прийомам та діям застосовується 
планування, ознайомлення, розучування та вдосконалення. Ознайомлення сприяє 
створенню в тих, хто навчається, правильного уявлення про розучувану вправу. 

Для ознайомлення необхідно: назвати вправу; зразково її показати; пояснити 
техніку виконання та звернути увагу на головне у виконанні; за необхідності 
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показати вправу ще раз частинами чи розділами з супутнім поясненням техніки її 
виконання; пояснити призначення вправи. 

У процесі ознайомлення може проводитися опробування вправи тими, хто 
навчається. Розучування спрямоване на формування нових рухових навичок. 

Залежно від підготовленості тих, хто навчається, і складності вправ 
застосовуються такі способи розучування: 

 загалом, якщо вправа не складна і доступна для тих, хто навчається, або її 
виконання за елементами (частинами) неможливе;  

 частинами, якщо вправа складна і її можна поділити на окремі елементи; 
 розділами, якщо вправа складна і її можна виконати із зупинками;  
 за допомогою партнера або підготовчих вправ, якщо вправу виконати в 

цілому не можливо, через її складність, а поділити на частини немає можливості. 
Удосконалення спрямоване на закріплення рухових навичок і умінь, 

розвиток фізичних якостей. Удосконалення забезпечується систематичним 
фізичним тренуванням. 

Загальними методами фізичного вдосконалення є [1]: 
 рівномірний – передбачає рівномірний розподілення навантаження 

протягом усього часу виконання вправ;  
 повторний – передбачає виконання вправ у декількох підходах (серіях) 

через інтервали відпочинку, тривалість яких визначається повним відновленням 
функцій (за частотою серцевих скорочень);  

 змінний – передбачає зміну навантаження протягом часу виконання вправ; 
 інтервальний – передбачає виконання вправ у декількох підходах (серіях) 

за тривалістю, яка суворо визначена часом, відпочинок між підходами (серіями) 
або виконання декількох підходів (серій) за визначений для кожного підходу 
(серії) час; 

 контрольний – передбачає виконання вправ з великою інтенсивністю  
з метою перевірки необхідного рівня розвитку фізичних якостей (навичок  
або вмінь);  

 змагальний – передбачає виконання вправ, метою якого є змагальне 
напруження. 

Для розвитку фізичних якостей застосовуються такі методи:  
 для розвитку сили − повторний, максимальних зусиль (до відмови), 

ізометричний та контрольний; 
 для розвитку загальної витривалості − рівномірний, змінний, коловий, 

контрольний, змагальний; 
 для розвитку швидкісної витривалості − повторний, інтервальний, 

контрольний, змагальний; 
 для розвитку швидкості − повторний, змінний, сенсорний, змагальний; 
 для розвитку спритності − повторний, сенсорний, асиметричний, 

нестандартних умов, змагальний. 
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Під час проведення фізичної підготовки в складі підрозділу застосовуються 
можна використовувати різні способи організації заняття: 

 індивідуальний спосіб – передбачає індивідуальне навчання фізичним 
вправам; 

 груповий спосіб – передбачає виконання фізичних вправ на визначених 
навчальних місцях у складі груп (підгруп) зі встановленим порядком та  
зміною місць; 

 фронтальний спосіб – передбачає виконання вправ підрозділом на одному 
навчальному місці (на кожному із навчальних місць); 

 поточний спосіб – передбачає виконання фізичних вправ один за одним; 
 коловий спосіб – передбачає послідовне виконання вправ підрозділом на 

визначених навчальних місцях (точках). 
В процесі навчання фізичним вправам часто виникають помилки. Їх  

можна виправляти під час групового навчання – спочатку загальні, потім часткові, 
або під час індивідуального навчання – спочатку значні, потім другорядні [3]. 

Управління фізичною підготовкою військовослужбовців потребує чіткого 
планування та управління, а попередження помилок забезпечується планомірним 
виконанням запланованих заходів, зрозумілим показом і поясненням техніки 
виконання вправ, раціональним способом розучування вправ, використанням 
підготовчих вправ, якісною та своєчасною допомогою й страхуванням, а також 
вмілим завершенням такої підготовки. 
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МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ  
У ЛЕГКІЙ АТЛЕТИЦІ 
Габер В., Веселова І. М. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Актуальність дослідження. Досягнення високих результатів 
спортсменом, що займається будь-яким видом спорту неможливе без розвитку 
фізичних якостей. Тому існують спеціальні методи розвитку фізичних якостей, 
що забезпечують високий рівень підготовки спортсмена. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Метою роботи було 
порівняння, яка з двох використаних методик розвитку швидкісно-силових 
якостей є ефективнішою. Результати даного порівняння можуть 
використовувати тренери-педагоги при розвитку фізичних якостей своїх 
вихованців. До дослідження були залучені студенти легкоатлети та 
їх тренери. 

Методи дослідження. Були визначені по дві методики швидкісно-
силових якостей які спортсмени будуть вдосконалювати.  

Для дослідження спортсменів 1 групи була використана методика 
виховання швидкісно-силових здібностей з використанням непередбачених 
обтяжень. 

Сутність даної методики полягає в створенні максимальної потужності 
роботи за допомогою непередбачених обтяжень у вправах, виконуваних з 
максимально можливою для цих умов швидкістю. Ненадійне обтяження 
береться в межах від 30 до 60% від максимуму. Число повторень від 6 до 10 в 
залежності від ваги обтяження, інтервали відпочинку 3-4 хв  між підходами.  

При розвитку швидкої сили режим роботи м’язів в застосовуваних 
вправах повинен відповідати специфіці змагальної вправи.  

Вправи для розвитку швидкісно-силових якостей, що виконували 
спортсмени 1 групи у нашому дослідженні за методом колового тренування: 
стрибки із підтягуванням колін до грудей, широка розніжка зі зміною ніг 
(«жабка»), застрибування-зістрибування з лави, випади зі штангою, поштовх 
штанги, ривок штанги, розніжка зі штангою та ін. 

Для дослідження спортсменів 2 групи була використаний методичний 
підхід Семеренського В. І, який він заснував на використанні тонізуючого 
слідового ефекту, який створюється подоланням підвищеного обтяження 
безпосередньо (за кілька хвилин) перед виконанням швидкісно-силової  
вправи. Наприклад, коротка серія підйомів штанги великої ваги перед 
стрибками або метаннями може сприяти прояву підвищеної потужності рухів  
в стрибках або метаннях. Сприяючим фактором тут є, цілком ймовірно, перш 
за все залишкове нервово-м’язове збудження, створене попереднім 
інтенсивним напруженням. Цей ефект не постійний, він досягається лише при 
адекватному регулюванні тонізуючого навантаження і наступного за нею 
інтервалу відпочинку[13]. 

Вправи, що виконували спортсмени 2 групи, спрямовані на розвиток 
швидкісно-силових якостей за методом колового тренування: вправи зі 
штангою + стрибки через бар’єри, «жабка», зістрибування з лавки із подальшим 
перестрибуванням перешкод. 

Результаті дослідження. Результати отримані в ході дослідження 1 та  
2 групи наведені у таблиці 1 та таблиці 2. (р≤0,05). 
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Таблиця 1. 

№ 
Стрибок з 
місця, см 

Стрибок вгору з 
розбігу, см 

Човниковий біг 
10х5, с. 

Віджимання, 
кількість 

До Після До Після До Після До Після 
1. 275 290 170 180 12,0 11,1 40 60 
2. 230 250 165 178 12,6 11,0 45 64 
3. 290 305 157 169 12,3 11,0 70 83 
4. 240 265 168 179 11,8 10,6 68 79 
Середнє значення 258,75 277,5 165 176,5 11,0 10,8 49 56 
Середнє 
збільшення 
результату, % 

7 7 8 14 

 
Таблиця 2. 

№ 
Стрибок з 
місця, см 

Стрибок в гору з 
розбігу, см 

Човниковий біг 
5х10, с. 

Віджимання, 
кількість 

До Після До Після До Після До Після 
1. 280 290 181 185 11,9 11,7 42 47 
2. 235 240 168 173 12,8 12,6 49 56 
3. 245 250 143 150 12,4 12,0 54 58 
4. 260 275 165 169 12,0 11,6 61 64 
Середнє значення 255 263,75 164,25 169,25 12,3 11,9 51,5 56,25 
Середнє 
збільшення 
результату, % 

3,4 3 3,4 9,2 

 
Висновок. Із двох обраних методик на вдосконалення швидкісно-

силових здібностей, ефективнішою виявилась методика виховання швидкісно-
силових здібностей з використанням непередбачених обтяжень, так як 
використання у вправах непередбачених обтяжень не дає спортсменам 
адаптуватися до навантаження, що дає більший стимул для розвитку 
швидкісно-силових якостей. Тому можна вважати 1 методику більш 
ефективною в даному випадку. 

Отже, методики розвитку фізичних якостей спортсменів мають 
ефективний вплив на спортсменів при правильному їх використанні, поєднанні 
із засобами та методами та у відповідності із віком та видом спорту. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ МОТОРНОЇ АСИМЕТРІЇ В 
ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ТЕНІСИСТІВ 

Гончарова Н. М., Прокопенко А. О., Родіоненко М. В. 
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ 

Вступ. Функціональна асиметрія визначає індивідуальність людини, її 
проявами можна управляти, згладжуючи або підвищуючи, залежно від потреб 
виду спорту [3]. Н. Н. Брагіна і Т. А. Доброхотова [1] виділяють моторні, сенсорні 
та психічні функціональні асиметрії. Найбільш виражена моторна асиметрія 
проявляється в дитячі роки і досягає найвищого рівня в зрілому віці [1]. 
Дослідники [2, 3] підтверджують, що моторна асиметрія пов’язана зі специфікою 
конкретного виду спорту, а динаміка її прояву залежить від стажу і рівня 
підготовленості спортсмена. 

Мета дослідження – визначити думки провідних тренерів щодо важливості 
виявлення та врахування функціональної моторної асиметрії в тренувальному 
процесі тенісистів. 

Методи дослідження – аналіз та узагальнення даних науково-методичної 
літератури, даних мережі Інтернет, соціологічні методи дослідження. 

Результати дослідження та їх обговорення. В процесі проведення 
дослідження використовувався метод опитування для визначення думки 
провідних тренерів щодо важливості виявлення та врахування функціональної 
моторної асиметрії в тренувальному процесі дітей молодшого шкільного віку в 
тенісі. 

В дослідженні взяли участь 10 тренерів України, отримані дані дали змогу 
визначити рівень значущості видів функціональної асиметрії (моторної, сенсорної 
та психічної) в процесі орієнтації підготовки тенісистів. Найбільш значущий вид, 
на думку тренерів, є моторна асиметрія, яку визначають як сукупність нерівності 
рук, ніг, правої і лівої половини тіла та обличчя у формуванні загальної рухової 
активності.  

На думку фахівців найбільш значущими є асиметрія верхніх кінцівок та 
асиметрія верхніх та нижніх кінцівок – 40% (рис. 1). 
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Рис. 1. Значущість видів моторної асиметрії  

 
Встановлено, що морфологічні тести (визначення складу тіла) (n=4) та 

спеціальні для виду спорту рухові тести (n=4) є найбільш інформативними для 
визначення асиметрії у дітей молодшого шкільного віку. Опитування 
(анкетування), в свою чергу, вважається найменш інформативним методом (n=9). 

З поміж найбільш інформативних та доступних рухових тестів для 
визначення моторної асиметрії тенісистів в практичній діяльності фахівці 
визначили – метання м’яча рухом подачі (n=4) та динамометрію кисті (n=4).  

Аналізуючи отримані дані дослідження, було виявлено, що всі тренери 
підтверджують значні відмінності в арсеналі дій і прийомів правши та шульги та 
вважають за необхідне використовувати індивідуальний підхід при плануванні 
оздоровчих занять дітей, які є шульгою та правшою, у відповідності до 
домінуючої ручної активності. 

На думку 40% тренерів оцінку функціональної моторної асиметрії 
необхідно проводити у 6-10 та 11-15 років. Лише 20% тренерів вважають за 
необхідне оцінювати моторну асиметрію у віці 16-17 років, в той час як жоден 
фахівець не рекомендує проводити оцінку у віці до 6 та після 18 років (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Оцінка функціональної моторної асиметрії 
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З’ясувалося, що 80% тренерів визначили згладжування асиметрії як 
найбільш значущий підхід до орієнтації тренувального процесу тенісистів на 
підставі обліку знань про асиметрію. 20% вважають, що необхідно асиметрію 
переносити (переучувати) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Підхід до орієнтації тренування тенісистів 

 
Висновки. Проаналізувавши дані опитування, можна зробити висновок, 

що на думку тренерів моторна асиметрія є найбільш значущим видом 
функціональної асиметрії в процесі орієнтації підготовки тенісистів. 40% тренерів 
вважають за необхідне проводити оцінку функціональної моторної асиметрії у 
віці 6-10 та 11-15 років за допомогою найбільш інформативних та доступних 
рухових тестів, а саме, метання м’яча рухом подачі та динамометрії кисті. 
Згладжування асиметрії визначили як найбільш значущий підхід до орієнтації 
тренувального процесу тенісистів.  
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МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ У 
ГРЕКО-РИМСЬКІЙ БОРОТЬБІ 
Гринчук С. С., Кувалдіна О. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,  
Миколаїв 

Вступ. Греко-римська боротьба – європейський вид єдиноборства, в якій 
спортсмен повинен, за допомогою певного арсеналу технічних дій (прийомів), 
вивести суперника з рівноваги і притиснути лопатками до килима. У греко-
римській боротьбі заборонені технічні дії ногами і захвати ніг руками. Більшість 
єдиноборств є контактними видами, бойова сутність яких вимагає від спортсмена 
належного рівня прояву фізичних якостей. Одним із головних чинників 
ефективної підготовки борців до поєдинків є ступінь оволодіння досконалою 
технікою виконання силових вправ.  

Мета роботи: обґрунтувати методику розвитку швидкісно-силових 
здібностей у борців греко-римського стилю.  

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-
методичної літератури.  

Результати дослідження та їх обґрунтування. Сила – це здатність 
переборювати певний опір або протидіяти йому за рахунок діяльності м’язів  
[1, 4]. В якості основних засобів розвитку сили застосовуються фізичні вправи, 
виконання яких потребує більшої величини напруження м’язів, ніж у звичайних 
умовах їх функціонування [3]. Такі вправи називають силовими. Під час вибору 
силових вправ для вирішення певного педагогічного завдання необхідно 
враховувати їхню переважну дію на розвиток певної силової якості, можливість 
забезпечення локального, регіонального і загального впливу на опорно-м’язовий 
апарат і можливість точного дозування навантаження.  

У єдиноборствах фізична підготовленість розглядається як головна 
характеристика інтегрального функціонального стану організму. В організмі 
спортсмена специфічні механізми, що відповідають конкретно за фізичні якості 
відсутні. В основі прояву і розвитку рухових здібностей, як зазначено вище, 
лежить цілісна система адаптації до навантаження всього організму. Це потребує 
розглядати швидкісно-силову підготовку борця як самостійну складову 
тренувального процесу. У роботах фахівців зі спорту відзначається тісний зв’язок 
рівня розвитку швидкісно-силових якостей зі спортивним результатом у 
контактних видах єдиноборств [4].  

Борці для розвитку силової витривалості застосовують переважно 
концентричний, ексцентричний та ізометричний методи м’язової роботи. При 
цьому вправи можуть виконуватися або в інтервальному, або в безперервному 
режимі. Інтервальна робота, спрямована на вдосконалювання силової 
витривалості, має, як правило, серійний характер: спортсмен виконує декілька 
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відносно короткочасних вправ, наприклад, (4…6)х(10…15 с), зі значними 
(2…3 хв) паузами між серіями. 

У греко-римській боротьбі при розвитку силової витривалості спортсмени 
широко застосовують додаткові обтяження (наприклад, тривале виконання кидків 
важких манекенів та ін.). Опір, що коливається в широкому діапазоні при 
виконанні тренувальних вправ, орієнтованих на розвиток силової витривалості, 
звичайно дорівнює або є трохи вищим ніж опір, властивий загальній діяльності. 
Тому борці, працюючи з манекенами або на спеціальних тренажерах, планують 
такий опір, щоб мати можливість виконувати роботу протягом 1…3 хв. 

Висновок. Таким чином, аналіз літератури дозволяє зробити висновки, які 
підтверджують актуальність даної теми, а саме: швидкісно-силові здібності є 
провідними в боротьбі. Їх прояви залежать від різних сторін підготовленості 
спортсмена, віку спортсмена, етапу багаторічної підготовки, рівня тренованості, 
структури і змісту тренувального процесу, закономірностей зростання 
майстерності борців, індивідуалізації підготовки спортсменів, наявності 
нетрадиційних методів тренування та ін. 
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ВДОСКОНАЛЕННЯ РИТМОВОЇ СТРУКТУРИ БАР’ЄРНОГО БІГУ  
У ЖІНОК (НА ПРИКЛАДІ БІГУ НА 100 М З БАР’ЄРАМИ) 

Гринько В. С., Бірюк С. В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,  

Миколаїв 

Вступ. Однією з найбільш важливих проблем теорії та практики 
спортивного тренування є контроль та оцінка техніки виконання цілісних вправ 
та його окремих частин. Нині більшість тренерів, які працюють із легкоатлетами, 
загалом використовують суб’єктивні методи оцінки техніки цілісних вправ. Ці 
методи засновані на візуальному сприйнятті виконання рухів та порівняння їх із 
умовним прикладом, а також динамікою спортивного результату. 
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Разом про те, багато фахівців (Р. Ф. Ахметов, 2010; В. Г. Конестяпін, 2009; 
В.Н. Платонов, 2004 та інших.) наголошують, що для того, щоб оцінити техніку 
виконання цілісних рухових вправ та їх частин, необхідно виділити найважливіші 
характеристики руху та знати критерії оптимальності їх виконання, а також 
ступінь взаємозв’язку цих характеристик. Найефективнішою технікою визнається 
та, що дозволяє як найкраще реалізувати руховий потенціал спортсмена [1, 3 ]. 

В даний час одним із найбільш виправданих методів оцінки технічної 
підготовленості бар’єристів є метод порівняння кінематичних або динамічних 
характеристик руху з біомеханічним «еталоном» [1, 2, 3]. 

Аналіз методичної літератури показав, що незважаючи на достатню 
кількість досліджень, що розкривають різні сторони підготовки в бар’єрному бігу, 
питання формування ритмоструктури цілісної вправ в бар’єрному бігу на 100 м  
у жінок, залишаються недостатньо вивченими. 

Відсутність об’єктивних даних по багатьом питанням, про закономірності 
формування ритмової структури бар’єрному бігу у бар’єристок різної кваліфікації 
в бігу на 100 м, підвищує суб’єктивізм практичних рекомендацій, сприяє 
невизначеності при виборі спеціальних засобів технічної підготовки у роботі з 
бар’єристами на різних етапах спортивної підготовки.  

Мета. Пошуки резервів подальшого покращення спортивних результатів 
бар’єристів привели до необхідності об’єктивної оцінки спортивно-технічної 
підготовленості спортсменів на основі головних компонентів ритмової структури 
цілісної змагальної вправи. 

Методи дослідження – опрацювання науково-методичної літератури, 
даних мережі інтернет, анкетування та інтерв’ювання, відеозйомка, аналіз та 
узагальнення отриманих даних.  

Аналіз отриманих даних показав, що незважаючи на чіткі кількісні  
відміни кінематичних характеристик між вихідними показниками у бар’єристок 
ІІ-ІІІ розрядів та «еталонними» у кваліфікованих бар’єристок, у ритмоструктурі 
бігу з бар’єрами спостерігаються загальні для всіх ознаки формування 
специфічного ритму при взаємодії спортсменок з опорою[4 ]. 

Так, при виконанні стартового розбігу на останніх трьох кроках перед 
подоланням I-го бар’єру у початківців, як і у кваліфікованих бар’єристів починає 
формуватися просторово-часовий ритм, який набуває чіткої структури при 
подоланні наступних міжбар’єрних ділянок. Лише після подолання першої 
перешкоди встановлюється чітке специфічне співвідношення всіх компонентів 
трикрокової структури між бар’єрами. Найбільш типові зміни взаємодії з опорою, 
за інших рівних умов, характеризують показники швидкості кроків та ритмовий 
коефіцієнт (відношення часу польоту до часу опори). Рівень ефективності 
виконання вправи визначався на основі показників різниці між швидкістю 
стартового розгону до сходу з першого бар’єру та швидкістю бігу на наступних 
бар’єрних ділянках до сходу з останньої перешкоди. За «еталон» приймався 
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показник різниці швидкостей в бар’єристок високої кваліфікації, який умовно 
оцінювався на рівні одиниці. 

Висновки. Порівняльний аналіз кінематичних характеристик 
ритмоструктури бігу з бар’єрами спортсменок різної кваліфікації сприяв 
виявленню додаткового критерію оцінки ефективності виконання цілісної вправи. 
Порівняння було спрямоване на пошук таких показників ритмоструктури, 
значення яких у бар’єристок різної кваліфікації неоднакові. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ З НАСТІЛЬНОГО 
ТЕНІСУ 

Дикусар М., Адаменко О. О. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Настільний теніс належить до числа найбільш популярних 
спортивних ігор. Під час заняття настільним тенісом розвиваються не тільки 
координацію рухів, спритність, швидкість реакції, а й увагу, мислення, емоційну 
стійкість. Під час гри можна легко регулювати фізичні і психічні навантаження в 
залежності від віку, підготовленості, стану здоров’я ступінь інтенсивності занять, 
їх тривалість і регулярність.  

Сучасний настільний теніс ставить високі вимоги не тільки до фізичної, а й 
до психологічної підготовки гравців. Безкомпромісність боротьби, змагання та 
сильні суперники – все це призводить до того, що добре підготовлені гравці, які 
показують високі результати на тренуваннях несподівано програють слабшому.  

Мета дослідження. Полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні 
особливостей психологічної підготовки спортсменів з настільного тенісу. 
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Методи дослідження. Аналіз наукової та методичної літератури, що 
розкривають питання психологічної підготовки спортсменів з настільного тенісу. 

Результати дослідження та їх обговорення. Психологічна підготовка – це 
система психолого-педагогічних впливів, що застосовується з метою формування 
і вдосконалення у спортсменів властивостей особистості та психічних якостей. 
Психологічна підготовка допомагає створювати такий психологічний стан, який 
сприяє, з одного боку, найбільшому використанню фізичної і техніко-тактичної 
підготовленості, а з другого – дозволяє протистояти змагальним факторам і тим, 
які цьому перешкоджають (невпевненість у своїх силах, страх, скованість).  

Дедалі актуальнішою постає проблема специфіки психологічної діяльності 
в настільному тенісі, оскільки резерви психіки – один з основних факторів 
подальшого зростання спортивних досягнень і скорочення терміну підготовки 
спортсменів високої кваліфікації. 

Виділяють два аспекти у психологічній підготовці спортсмена – засоби 
загальної психологічної підготовки до змагань і завдання та спеціальної 
психологічної підготовки до кожного змагання. 

Загальна психологічна підготовка спрямована на розвиток і удосконалення 
психічних якостей і умінь, що необхідні спортсменові для змагальної діяльності 
загалом. Її головне завдання – навчити спортсмена користуватися найбільш 
універсальними прийомами і методами, що забезпечують психічну готовність до 
діяльності в характерних для змагань незвичайних умовах. До таких прийомів і 
методів належать – оволодіння способами саморегуляції емоційних станів, рівня 
активності, концентрації і розподілу уваги та оволодіння прийомами мобілізації 
вольових зусиль. 

Наступним завданням загальної психологічної підготовки є засвоєння 
прийомів моделювання в тренувальних заняттях умов змагальної боротьби  
з використанням моделей двох видів – вербально-образних і реальних. Перша 
означає опис на словах і образне уявлення передбачуваної (прогнозованої) 
ситуації, дій суперника і власних рухів. Вона матеріалізується за рахунок 
використання схем, макетів, малюнків, фотографій тощо. Реальна модель –  
це створення в процесі тренування умов, подібних до змагань. У настільному 
тенісі це здійснюється шляхом спарингів і суддівства, у різних залах, у різний  
час доби [1]. 

Спеціальна психологічна підготовка до конкретного змагання спрямована 
на формування у спортсмена психологічної готовності до майбутнього змагання. 
Її мета полягає в тому, щоб перед змаганнями і в їх процесі тенісист перебував у 
такому психічному стані, який забезпечує ефективність і надійність саморегуляції 
поведінки і дій. 

Суттєвими факторами цього стану є настановлення на досягнення перемоги 
і певний рівень емоційного збудження, що сприяє, з одного боку, вияву необхідної 
рухової і вольової активності, а з другого – точності й надійності управління нею. 
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Висновок: Отже, можна зробити висновок, що психологічна підготовка 
здійснюється в процесі багаторічної підготовки гравця протягом усіє спортивної 
діяльності і направлена на досягнення розвитку та удосконалення мотивації до 
тренувальної й змагальної діяльності, спрямованої на досягнення максимально 
високих результатів. 
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СИСТЕМА ОРІЄНТОВНОЇ ГРАДАЦІЇ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ 
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ БАСКЕТБОЛІІСТІВ 
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Вступ. Теорія та методика підготовки гравців із баскетболу нині є добре 
опрацьованою частиною спортивної науки, яка ґрунтується на низці загально-
спортивних та спортивно-фізіологічних закономірностей. Теж у достатній мірі 
опрацьовані тактичні аспекти підготовки гравців, які визначають схеми 
тренувальних циклів вже з першого року підготовки баскетболістів. Відповідно з 
сучасною популярністю баскетболу в спеціальній літературі та добре розкриті 
існуючі методичні підходи щодо навчання техніки, тактики баскетболу, розвитку 
фізичних якостей у юних баскетболістів на етапі початкової підготовки. Однак, 
аналіз науково-методичної літератури свідчить, що питанням організації та 
проведення оперативного чи поточного контролю фізичної підготовки гравців 
саме на перших етапах підготовки баскетболістів-початківців приділено 
недостатньо уваги. Навіть у нормативних документах відсутні чіткі вікові 
параметри вказаних спортивних здібностей, що пояснюється різно-залежними 
процесами фізичного росту підлітків та набуття ними фізичної підготовки, 
важливої в баскетболі [1, 2, 3].  

Аналіз спеціальної наукової літератури та публікацій на сайті 
Баскетбольної Ліги [4] все ж показує присутність багаторічних досліджень 
фахівців щодо теоретико-методичних аспектів контролю підготовки 
баскетболістів та їх формування на перших фазах тренувального процесу. На 
жаль, освітлення результатів вказаних досліджень украй незадовільне, що 
пояснюється їх суперечністю та відсутністю стандартизованих методик. Навіть 
серед будь якої групи молодих шкільних викладачів фізичного виховання панує 
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цілковита анархія думок щодо організації контролю спеціальної фізичної 
підготовленості підлітків та їх взаємозв’язку з ігровою ефективністю гравців. При 
цьому всі вони, так як і професійні тренери з баскетболу, постійно опираються на 
власні оцінки ефективності гри кожного окремого гравця під час тренувальних 
занять. Тобто, базис інформаційний однаковий, а висновки – украй різні, що 
прямо вказує на проблему науково-методичного відпрацювання проблеми. 
Відповідно, метою даної роботи є побудова системи бальних оцінок показників 
спеціальної фізичної підготовленості юних баскетболістів першого року 
тренувань. 

Матеріал та методи. На початку досліджень було вирішено, що 
реалізувати потрібно якнайменше 2 варіанти організації контролю – 1 дворазового 
загального, 2.циклового поточного-індикаційного (базованого на 1-2 тестах).  
Та через брак декількох груп першого року підготовки, які можливо використати 
в якості контролю і досліду, все звелось до поєднання вказаних методів, що  
значно погіршило «чистоту» вибірки та ускладнило її аналітику.  

Результати досліджень. Встановлені в процесі досліджень 2020–2021 рр. 
показники спеціальної підготовки підлітків, приведені до умовної градації 
бальних оцінок їх у якості гравців-баскетболістів, відображені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 

Орієнтовні бальні оцінки (12 бальна система) показників фізичної 
підготовленості підлітків упродовж першого етапу тренувального процесу 

баскетболістів 12-13 років (хлопців (Х) 13, дівчат (Д) 18) 

РУХОВІ ТЕСТИ 
Оцінка в балах (12-бальна система) 

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 
Х Д Х Д Х Д Х Д Х Д Х Д 

Перемінний 
швидкісний біг, с 

28,0 29 27,0 28 26,0 27,0 25,0 26,5 24,5 26 24,0 25,0 

Швидкісний біг  
у захисній стойці 
4х9 м із веденням 
м’яча, с 

16,0 17 15,0 16 14,0 15 13,0 14 12,0 13,5 11,0 12,5 

Обведення трьох 
стійок, с 

10,0 12 9,5 11 8,0 10 7,5 9,5 7,0 8,5 6,0 7,5 

Точність кидка 
м’яча в ціль за 
30 с, разів 

20,0 10,0 23,0 13,0 25,0 15,0 27,0 17,0 28,0 20,0 30,0 25,0 

Влучення м’яча  
у кошик із 5 
позицій, разів 

7,0 3,0 7,5 4,0 8,0 5,0 8,5 6,0 9,0 7,0 10,0 8,0 

Біг зиґзаґами, 
5х5 м, с 

12,0 14,0 11,5 13,0 11,0 12,0 10,0 11,0 9,0 10,0 8,0 9,0 
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Пропонована градація бальних оцінок показників спеціальної фізичної 
підготовленості підлітків-баскетболістів цілком адекватна показникам, які 
демонструють гравці впродовж першого року секційних занять, як хлопці, так і 
серед дівчата. Останні загалом мають первинну кращу спеціальну підготовку 
завдяки попередньо набутого досвіду гри в баскетбол, тож і їх бальні оцінки 
загалом проявляють тенденцію до середніх бальних оцінок, які чітко зміщаються 
в сторону вищих оцінок впродовж першого циклу тренувань. Хлопці первинно 
переважно не мали достатнього досвіду підготовки, необхідної для успішного 
тестування в баскетболі, тож їх показники на першому тестуванні знаходились в 
низьких та середніх бальних межах і надалі менш ефективно почали зміщатись у 
сторону вищих.  

Успішність та привабливість розробленої градації оцінок за тестуванням на 
спеціальну підготовленість гравців підтверджуються реаліями як первинних, так 
і повторних тестувань, серед хлопців так і серед дівчат. Порівняльний аналіз % 
частки гравців які впродовж перших 8 місяців тренувань із баскетболу поліпшили 
свої спеціальні здатності, цілком успішно відображаються змінами бальних 
оцінок у вищу сторону. Дуже важливо при цьому, що не фіксовано показників 
тестувань, які б виходили за межі пропонованої бальної градації їх оцінки. Подібні 
випадки у разі своєї присутності були б прямими показниками неадекватності 
градацій бальних оцінок та свідчили б про загальну непридатність даної схеми. 

Висновки: 
1. Розроблена та пропонована схема 12-бальної градації показників 

тестування підлітків-баскетболістів є лише орієнтовною, але значимість її в 
практиці роботи тренера, який веде команду першого року підготовки, несе 
значну цінність.  

2. Настільки ця схема універсальна, сказати важко, та певно, що і 
особливих заперечень такої універсальності для вікових груп 12-13 років немає. 
Все це разом дозволяє пропонувати наведену градаційно-бальну схему оцінки 
результатів тестування щодо спеціальної підготовленості баскетболістів у 
практику тренерської роботи. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані з пошуком коригуючих 
віко-статевих факторів та повторними детальними випробуваннями розробленої 
схеми бальних оцінок при підготовці баскетболістів першого року навчання.  

Література 
1. Міщенко О.В. Проведення підготовчої частини занять з баскетболу. 

Методичні рекомендації до вивчення курсу спортивних ігор. Суми, 2005. 35 с. 
2. Дрогарюк С.В. Баскетбол: Улучшение технических приемов 
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3. Костюкевич ВМ, Костюкевич ВМ. Фізична культура, спорт та здоров’я 

нації. Вінниця, 2013. 302 с. 
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ПІДГОТОВКА СПОРТСМЕНІВ З ГРЕБЛІ НА КАНОЕ  
В ЗМАГАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ  

Заборей І., Адаменко О. О. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,  

Миколаїв 

Вступ. Розвиток сучасного спорту зумовлено напрацюванням та 
упорядкуванням наукових знань, які охоплюють різноманітні проблемні питання, 
що стосуються підготовки спортсменів і виступу їх на змаганнях. Постійні 
наукові пошуки нових, більш ефективних засобів і методів підготовки 
спортсменів, підвищення результативності та раціональності виконання 
змагальних вправ проявляються високими спортивними досягненнями на 
світовому та міжнародному рівнях  

Веслування на байдарках і каное є олімпійським видом спорту. Поділяється 
на класи С1 (одинична), С2 (двійка), С4 (четвірка). Кожен клас має свою 
специфіку підготовки, та особливості методики побудови тренувального та 
змагального періоду.  

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні методики побудови 
тренувального процесу підготовки спортсменів з греблі на каное в змагальному 
періоді 

Методи дослідження. Аналіз наукової та методичної літератури й 
інформації мережі Інтернет з питання підготовки спортсменів з греблі на каное в 
змагальному періоді. 

Результати дослідження та їх обговорення. Популярність веслувального 
спорту зумовлена специфікою тренувального процесу на відкритих водоймах, 
емоційністю занять і змагальної боротьби, ефективністю впливу тренувань  
на зміцнення здоров’я, фізичний розвиток та загартування організму. Водночас 
спортивні досягнення, які постійно зростають, високий рівень конкуренції  
на всеукраїнських та міжнародних змаганнях вимагають від спортсменів  
і тренерів більш вдумливого підходу до побудови та реалізації тренувального 
процесу [1, С. 42]. 

Для підготовки спортсменів до змагань навантаження зростають 
поступово. Спочатку виконується напрацювання бази – це проходження певного 
кілометражу на воді з різними засобами, такими як тягар, який вдягається на ніс 
човна та дає великий супротив на воді. Потім починається швидкісна робота і 
підготовка на спринтерські дистанції, де розвивається сила та швидкість під час 
проходження дистанції. Тренування в змагальний період відбуваються вже з 
набраною базою. Такі тренування є контролем перед головними змаганнями. 

Нами продемонстрована методика побудови тренування в змагальному 
мікроциклі. Методика організації та проведення тренувань направлена на 
підготовку спортсменів до міжнародних змагань. Застосовані такі прийоми та 
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засоби як: велике проходження кілометражу на воді для відчуття води на 
підготовленій дистанції; робота з власною вагою для розвитку силових якостей 
спортсменів; крос по 40-60 хвилин для розвитку витривалості та покращення 
роботи дихальної та серцево-судинної систем. Для фіксації результатів під час 
підготовки ми використовували наступне обладнання: датчики GPS для 
вимірювання дистанцій, та кілометражу; секундомір для фіксації часу; 
напульсник для вимірювання частоти серцевих скорочень при різних 
навантаженнях. Результати дослідження наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Результати тренувального процесу при підготовці спортсменів з греблі на 

каное в змагальному мікроциклі 

День Тренування Км Мін. 
ЧСС 

Сер. 
ЧСС 

Макс. 
ЧСС 

Сер. 
швидкість 

км/год 

Макс. 
швидкість 

км/год 

1 

1) 1, 2, 3, 4 хвилини, 
інтенсивність 70-85%  
(з тягарем 5 кг) 
2) В групі 6 км і 3 підходи 
з 70% ваги  

6 103 150 201 8.9 16 

2 

1) 7 хвилин – 60% 
інтенсивність 
2) Робота в залі зі своєю 
вагою 

13 78 146 206 9.5 16.8 

3 
1) 2 км по 4 рази 
2) Крос 55 хвилин, робота 
зі своєю вагою 

8 105 145 183 8.9 18.5 

4 

1) Змінна гребля 5 разів 
по10 хв  
2) 500 метрів по 8 разів,  
60 кг 2 по 10. 

20 91 153 193 10 17 

5 1) 5 хв по 4, 1:30 хв по 4 
2) Змінна гребля 20 105 145 183 8.9 18.5 

6 1) 6 по 1000 м 
2) Крос, змінна гребля 22 102 150 177 11.5 16.9 

7 
1)7 хв по 6 раз 
2) 40 хв крос, змінна 
гребля 

15 105 150 183 12 16.9 

8 

1) Змінна гребля 
2) 1 хв по 4 куски – 3 серії 
з тягарем, 30 секунд по 6 
раз без тягаря 

20 71 136 168 10.3 15.2 

 

Результати участі у міжнародних змаганнях при підготовці за даною 
методикою висвітлені в таблиці 2. 



67 

Таблиця 2 
Результати участі у міжнародних змаганнях з греблі на каное 

Змагання Результат за часом Результат за місцем 

Чемпіонат Світу з марафону, 
2021 рік, 19 км, Пітешт 

(Румунія) 

1) 1:28:53 (ROU) 
2) 1:29:16 (HUN) 
3) 1:29:20 (ESP) 

4) 1:29:32 (UKR) 

1 місце – Румунія 
2 місце – Угорщина 

3 місце – Іспанія 
4 місце – Україна 

Чемпіонат Світу, 5 км, 2021 
рік, Сеґед (Угорщина) 

1) 23:23:823 (UKR) 
2) 23:24:987 (CZE) 
3) 23:55:173 (ESP) 

1 місце – Україна 
2 місце – Чехія 

3 місце – Іспанія 
 
Висновки. У місті Миколаєві є надзвичайна акваторія яка дозволяє 

спортсменам з веслування тренуватися та досягати гарних результатів. Це одна з 
провідних областей, де виховуються фіналісти Олімпійських ігор, чемпіони та 
призери чемпіонатів світу й Європи. Високі результати спортсменів школи 
веслування в Миколаєві були й будуть завдяки професійним вмінням тренерів та 
досконалим методикам підготовки спортсменів до рівня міжнародних змагань. 

Література 
1. Богуславська В.Ю. Підвищення спортивної майстерності з веслування на 

байдарках і каное: навч. посіб. / В.Ю. Богуславська. – Вінниця: ФОП Рогальська 
І.О., 2014.– Ч. 1.– 136 с. 

2. Веслування на байдарках і каное та веслувальний слалом. Навчальна 
програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-
юнацьких шкіл олімпійського резервування, шкіл вищої спортивної майстерності 
та училищ олімпійського резервування / Міністерство України у справах сім’ї, 
молоді та спорту; Республіканський науково-методичний кабінет; Федерація 
каное України. Київ, 2007. 42 с. 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОК-БАСКЕТБОЛІСТОК В УМОВАХ КАРАНТИННИХ 

ОБМЕЖЕНЬ 
Заплотинський В., Наконечний І. В.  

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Виникнення та розвиток сучасної пандемії короновірусної інфекції, 
зоонозний збудник якої нині відомий під назвою SARS-CoV-2, показало цілу 
низку соціальних, економічних, санітарно-епідемічних та суспільних проблем, до 
вирішення яких світова спільнота виявилась абсолютно не готовою. Соматичні, 
генетичні та вторинно-інфекційні патології людини, а також чисельні наслідки 
адинамії, нераціонального харчування і психологічні проблеми формують украй 
важкий негативний фон, провокуючий поширення короновірусної інфекції. 
Відповідно, одним із найдієвіших та найважливіших засобів протидії пандемії є 
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заходи щодо зміцнення та підтримки здоров’я населення, оптимізація рухового 
режиму та загальної активності людини, відповідно до віку, статі та стану 
здоров’я [1, 2]. 

Проте, впровадження жорстких режимів карантину різко негативно 
порушили структуру занять ігровими видами спорту, в т. ч. баскетболом, який є 
одним із базових та найбільш масових видів спортивних ігор студентської молоді 
України та зменшила резистентність населення до інфекцій [3]. Тривала 
самоізоляція відчутно зменшила поновлюваність психічної рівноваги і практично 
унеможливила можливості молоді підтримувати активний спосіб життя [4]. Таким 
чином, темою роботи стали дослідження щодо адаптації засобів первинного 
відбору та підходів індивідуального планування тренувальних занять із 
баскетболу в умовах карантинних обмежень на прикладі НУК ім. адмірала 
Макарова. 

Матеріал та методи. Базисним матеріалом слугували результати власних 
досліджень щодо спроб заміни режиму і схем тренувань з баскетболу студенток-
першокурсниць НУК імені адмірала Макарова, які виконували у період із осені 
2020 до листопада 2021 року за відсутності та за присутності карантинних 
обмежень із COVID-19. Головним завданням слугувало відпрацювання 
оптимальних шляхів продовження тренувального процесу в індивідуальному 
режимі, безальтернативному в умовах карантинної заборони колективних і 
командних тренувань. 

Методи досліджень поєднували стандартні засоби поточного та 
оперативного контролю фізичного стану гравців та засоби оцінки основних 
здатностей баскетболіста, набутих у результаті спеціальної підготовки. В їх числі 
– анкетування, антропометрія, тестування фізіологічних якостей та ігрових 
здібностей. Отримані результати піддавали первинній статистичній обробці та 
аналітичним узагальненням.  

Результати досліджень. Впровадження першого жорсткого карантину [5] 
навесні 2020 року (10.03.-15.05. 2020 р.) практично став продовженням зимових 
канікул для студенток-баскетболісток, які тренувались в режимі секційних занять. 
Це призвело до часткової нівеляції набутих фізичних здібностей та відсутності 
дієвого тренерського контролю впродовж 4-х місяців. Виконані в травні 2021 року 
контролі (вже після закінчення періоду карантинних обмежень) щодо оцінки 
фізичних здібностей дівчат, закономірно показали негативну динаміку останніх. 
Проте, по окремим тестам все ж мав місце і позитивний ріст, у першу чергу за 
соматичними показниками та потенціалом системи дихання. Пояснити це 
можливо впливом віко-ростових процесів, так і наслідком підтримуючої 
індивідуальної фізкультури, якою за сформованою звичкою займались майже всі 
баскетболістки. Проте відчутний вплив обмежень карантинного періоду став 
головною причиною негативної динаміки показників стрибків у довжину та бігу 
човником, тобто по відношенню до здібностей миттєвої реакції.  
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Виникнення та наявність вказаних явищ були враховані при побудові плану 
тренувальних занять на осінь 2021 року, який по суті дублював схему першого 
(початкового) етапу тренувального процесу з баскетболу, маючи на меті 
відновлення раніш набутих властивостей. Тож тренувальний вплив при 
повторних закріпленнях раніш набутих навичок у виконанні вправ на силу, 
стрибучість, рухливість та швидкість планували реалізувати з підвищеним рівнем 
фізичного навантаження. Сутність і цілі програми відображені на рис.1. 

 

 
Рис. 1. Цілі та спрямування елементів тренувань баскетболісток  

секційного режиму занять 
 
При цьому враховували, що їх пришвидшене відновлення буде мати місце 

лише в період вираженої втоми після кожної серій типологічно різних 
навантажень. Результатом впровадження даного підходу стало швидке зростання 
стрибучості, рівень якої все ж не перевищував 90-93% проти показників грудня 
2021 року, що вказує на необхідність більш форсованих навантажень. Але, саме 
такі рівні навантажень мали загальну привабливість для студенток-
баскетболісток, що вже перейшли на другий курс навчання і стали уникати 
надмірно інтенсивних навантажень.  

Аеробний блок планований із фізичних вправ аеробної спрямованості, що 
виконуються у помірному темпі для поступового підвищення рівня активності 
організму: ходьба, біг, базова техніка ударів ногами, руками в помірному темпі 
тощо. Метою силової фази є збільшення силової витривалості та сили, зменшення 
м’язового дисбалансу між системами рук і ніг та покращення постави. Головне, 
що вказаний комплекс вправ за необхідності може бути переведений для 
реалізації в індивідуальний, або дрібногрупий режим виконання. 
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Висновок. Розроблений блок тренувальних вправ для студенток-
баскетболісток першого етапу підготовки сполучає різні види фізичного 
навантаження і об’єднує найкращі риси загальної та спеціальної методик першої 
фази. Цей комплекс дає можливість успішно поєднувати засоби фізичної 
підготовки, педагогічно-оздоровчого аспекту баскетболу та сприяти підвищенню 
неспецифічної резистентності організму студенток за присутності, так і 
відсутності карантинних обмежень.  

Перспективи подальших досліджень полягають у поліпшеннях 
первинної програми тренувань, спрямованих на виділення в її межах окремого 
комплексу взаємо-замінних вправ, які можуть бути миттєво «переключені» при 
введені карантинних обмежень і переходу гравців до індивідуальних засад 
тренувального процесу. 
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ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ДОСЯГНЕНЬ МИКОЛАЇВСЬКИХ БІГУНІВ 
НА СЕРЕДНІ ДИСТАНЦІЇ 

Запша М. С., Бірюк С. В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Протягом багатьох років Миколаївські бігуни на середні дистанції 
входили до числа найсильніших бігунів України. Вони брали участь у 
чемпіонатах України, Європи і навіть Олімпійських іграх, були рекордсменами 
своєї країни. Всі ці досягнення стали результатом утворення самобутньої школи 
заслуженого тренера Добровольського Віктора Макаровича.  
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Починаючи з 80-х років, серед його вихованців: бронзовий призер 
Олімпійських ігор 1988 року в Сеулі і срібний призер чемпіонату світу 1987 року 
з бігу на 10000 метрів Олена Дершан; учасниця Олімпійських ігор 2008 року в 
Пекіні – Оксана Ільюшкіна; переможці і призери чемпіонатів, першостей України 
– Анатолій Ігнатенко, Анатолій Свірса, Іван Гриник, Віктор Кутузов, Лариса 
Нечваль, Тетяна Бабик, Віктор Діданов, Сергій Адашкевич, Лариса Маюнова, 
Юлія Ігнатова, Валентина Горпинич, Олена Бондар, Юрій Саванчук, Микола 
Костюченко, Ольга Кришня, Наталя Макух, Оксана Кочеткова та ін. [1]. 

Миколаївські бігуни на середні дистанції часто займали призові місця на 
чемпіонатах України, брали участь у міжнародних змаганнях, здобували високі 
звання та залишили неабиякий внесок у розвиток цього виду легкої атлетики. Для 
того, щоб цей вид і далі приносив медалі та високі звання Миколаєву, необхідно 
розглянути періоди історичного розвитку цього виду спорту, нові підходи і 
перспективи для подальшої роботи. 

Мета. Розглянути історію розвитку бігу на середні дистанції, проблеми та 
перспективи даного виду.  

Методи дослідження. Аналіз та вивчення літературних джерел, 
статистичних звітів, матеріалів мережі Інтернет. 

Результати дослідження. У 1965 році в Миколаєві було започатковано 
клуб любителів бігу (дистанції від 400м до марафону). У клуб прийшли нові 
любителі бігу – тренери з легкої атлетики В. Манжос, В. Андріанов, Л. Драгомир, 
В. Добровольський, студент педагогічного институт А. Топор. У 1966 році на 
миколаївському стадіоні «Суднобудівник» пройшли всесоюзні старти з легкої 
атлетики. Понад 700 спортсменів приїхало брати участь у змаганнях. Змагання в 
Миколаєві показали, що з кожним роком збільшується число учасників, зростає 
спортивна майстерність юних легкоатлетів. Тепер необхідно було 
інтенсифікувати тренувальний процес, скоротити терміни виховання майстрів 
спорту, оволодіти мистецтвом управління спортивною формою, раціональним 
поєднанням необхідних обсягів і інтенсивності тренувального процесу.[1]. 

У 1962 році В.М. Добровольський робив перші кроки в нелегкій 
тренерській праці. Пізніше, ім’я тренера ДЮСШ «Суднобудівник», Віктора 
Макаровича Добровольського буде відомо не тільки на Україні, але і за її межами. 
Всього ним було підготовлено більше 20 майстрів спорту.  

У 80-х середніми дистанціями почали займатися молоді тренери 
Л. Б. Боровський, С.П. Голокоз, І.Г. Шалар. Зростала нова спортивна молодь:  
А. Гречко, В. Бабієнко, І. Гриник. Вони стали переможцями та призерами різних 
престижних змагань – від чемпіонатів України до першості СРСР. 

Заслужений тренер Добровольським В.М., нажаль, нещодавно пішов  
з життя, залишивши по собі добру пам’ять та талановитих учнів. А роботу в 
МСДЮСШОР продовжили його дружина Добровольська Т.Л. та його учні: 
Кілярський В.Г, Грицак Ю.В. 
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Тренер Кілярський В.Г. ще – у співпраці з Добровольським В.М. підготував 
талановитих спортсменів – Ірину та Богдана Вижиганів, які брали участь у 
чемпіонаті Європи на дистанції 3000 м з/п. Під його керівництвом тренуються  
А. Тінкован – багаторазовий переможець чемпіонатів України (2019–2021) з бігу 
на 2000 м з/п; Д. Киричук – КМС на дистанції 800м (2010) та МСУ на дистанції 
кросу 4 км (2011); Б. Шкільнюк – КМС на дистанції 2000 м з/п (2013); Г. Круду, 
Е. Шадманов – КМС з гірського бігу (2019). [2] 

Сьогодні із спортсменами на дистанціях: 800м, 1500м, 3000м, 2000м та 
3000 м з/п зараз активно працюють тренери Ю. Грицак, О. Олійник, В. Львова-
Грицак, які тільки почали тренерську кар’єру.  

Вихованці ДЮСШ №5 О. Кондрашов, К. Нікітіна та С. Шиян під 
керівництвом тренера Л.В. Маринець у 2021 році досягли результатів на  
рівні І дорослого розряду серед своїх вікових категорій на дистанції 800 м. 
Досвідчений тренер І. Г. Шалар, який багато років успішно працює тренером у цій 
ДЮСШ, підготував у 2020 році призера чемпіонату України В. Євдокимова 
(юнаки 2000м з/п).  

Естафету поколінь продовжує ще один учень В. М. Добровольського –  
Ю. Грицак. Він майстер спорту України і нещодавно розпочав тренерську 
діяльність. Разом з тренером О. Олійник виховує молодь. Вже є досягнення серед 
юнаків молодшого віку: А. Кравець, З. Бабенко – призери чемпіонату України 
серед юнаків на дистанції 2000 м з/п (2020); К. Засядівко був у п’ятірці кращих на 
дистанції 3000 м серед юнаків (2020, 2021); Б. Кондрашов став призером 
чемпіонату України, учасником чемпіонату Європи та світу з гірського бігу  
2019 року (КМС); Г. Козавчук, Д. Гостєва, А. Казанцева, М. Запша – учасники 
чемпіонатів України з гірського бігу отримали звання КМС (2019, 2021).[3,4]  

Простежуючи динаміку результатів, слід зазначити, що в Миколаївській 
області як і раніше багато талановитих тренерів і спортсменів, що займаються 
бігом на середні дистанції. Але в останні роки результати дещо погіршилися і на 
це є об’єктивні причини, що притаманні спорту України в цілому: недостатнє 
фінансування, погіршання матеріально-технічної бази спортивних шкіл, слабка 
зацікавленість дітей та їх батьків у заняттях спортом, виключення з шкільної 
програми нормативів на витривалість і нарешті пандемія, яка змінила умови 
тренувальної і змагальної діяльності всіх спортсменів світу.  

Висновки. Миколаївська школа з бігу на середні дистанції має багаторічні 
славетні традиції. Вона продовжує розвиватися, накопичуючи досвід і 
пристосовуючи його до сучасних умов. 

Література 
1. Первов Г.А. Николаевские Олимпийцы / Г.А. Первов. – Николаев: НГГУ 

им. П. Могилы, 2003. – 112 с. 



73 

2. http://www.niknews.mk.ua/2016/09/27/u-nikolaevskih-stajerov-iriny-
vyzhigan-i-bogdana-vyzhigana-chetyre-serebra-na-chempionate-ukrainy/ 

3. http://www.niknews.mk.ua/2021/05/22/nikolaevskie-legkoatlety-begali-po-
karpatam-za-bronzovymi-medaljami-chempionata-
ukrainy/?fbclid=IwAR2KfORc83bgdjZzC2eqnrwxlocqtSi2FCP2JHqPFl1oK-
RhJQK9HWL1MWc 

4. https://uaf.org.ua/images/otherdocuments/calendar/2019/2019.06.02_volovets/
2019.06.02_results.pdf 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
В ОЛІМПІЙСЬКОМУ СПОРТІ 

Іваненко А., Гримак А., Болотникова Т. Г. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Незважаючи на складні економічні умови, з якими стикається 
Україна останні роки, олімпійський рух, як невід’ємна частина життя країни, 
продовжує свій розвиток. Спортсмени нашої країни досягають значних 
результатів, в тому числі на найважливіших змаганнях в спортивному житті – 
Олімпійських іграх. Важливу роль в завоюванні олімпійцями першості відіграють 
не тільки тренери, але і команда лікарів, реабілітологів, психологів та 
психотерапевтів, які впливають на стан фізичної та психічної підготовленості. 

З кожним олімпійським циклом результати стають вище, але різниця між 
минулими й теперішніми досягненнями, яка відображена в секундах та 
сантиметрах, незначна, тому кожний новий рекорд – це робота на межі своїх 
можливостей.  

У зв’язку з тим, що для використання прикордонних резервів свого 
організму, суттєвим є психологічний супровід, метою нашої роботи є 
дослідження особливостей психологічної підготовки в олімпійському спорті.  

Методи дослідження. теоретичні: понятійно-термінологічний, 
герменевтико-логічний; узагальнення фактологічного матеріалу; оприлюднення 
проаналізованих даних. 

Результати дослідження та їх обговорення. Вперше проблема 
психологічної підготовки спортсменів була розглянута на 1-й Всесоюзній нараді 
з психології спорту у 1956 році. Після, особливості психологічної підготовки 
розглядались Ю. Коломейцевим, О. Колосовим, В. Непопаловим, Б. Яковлевим, 
В. Палій та ін., в результаті чого на сьогоднішній день сформований певний ряд 
питань, які розглядаються в процесі психічної підготовленості спортсменів:  

 оцінка особливостей особистості спортсмена – його характеру, 
темпераменту, спрямованості особистості, інтересів, тощо; 

 психологічний клімат у спортивній команді, формування міжособистісних 
відносин; 
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 оцінка максимальних можливостей спортсмена, його різних психічних 
якостей; 

 засоби досягнення максимальної чи оптимальної психічної 
працездатності; 

 обґрунтування застосовуваних засобів реабілітації після великого 
тренувального навантаження, відповідальних змагань, напруженого спортивного 
сезону [2]. 

Із Словника-довідника основних термінів і понять з теорії та методики 
фізичного виховання і спорту відомо, що психологічна підготовка спортсмена – 
це система психолого-педагогічних впливів, що застосовується з метою 
формування та вдосконалення властивостей і якостей особистості, її психічних 
станів, які необхідні для успішного виконання тренувальної діяльності, 
підготовки до змагань і надійного виступу в них [1]. На сьогоднішній день 
засобами психолого-педагогічного впливу на людину взагалі, та на спортсменів 
мають різноманітний спектр. Сугестивний вплив пов’язаний з установками 
особистості, які схиляють спортсмена до певної поведінки, реакції на події, 
орієнтацію діяльності. В свою чергу самонавіювання налаштовують атлета на 
досягнення результату, установку на перемогу, а психологічна корекція змінює 
модель мислення, підводячи спортсменів до найвищої нагороди у спортивному 
житті – золотої медалі. 

Висновки. Проаналізував особливості психологічної підготовки 
спортсменів, можемо зробити висновок про те, що неухильне й значне зростання 
спортивних досягнень, рекордів, характерне для світового спорту, відбувається не 
тільки за рахунок трьох видів підготовки – фізичної, технічної, тактичної. Сучасні 
спортивні змагання вимагають від учасників величезної витрати як фізичної, а й 
психічної енергії. Навіть добре фізично і технічно підготовлений спортсмен 
неспроможний здобути перемогу, якщо в нього не розвинені необхідні психічні 
функції і психологічні особистісні риси. Все це говорить про необхідність 
четвертого виду підготовки спортсмена психологічної. 
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АДАПТАЦІЯ ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНІВ  
НА ЗАНЯТТЯХ З БАДМІНТОНУ 

Калініченко І., Адаменко О. О. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. У спорті поняття адаптації трактується як зміна стану 
функціональних систем організму з підвищенням зовнішніх дій для досягнення 
більш високого рівня результатів. Процеси адаптації виникають за певної 
інтенсивності та тривалості виконання тренувальних вправ. Наслідком адаптації 
є реакція організму спортсмена на дію будь-якого фізичного навантаження. Під 
фізичним навантаженням в теорії і практиці спортивного тренування розуміють 
будь-яку форму м’язової активності, що включає одноразове або повторне 
виконання певного типу фізичних вправ, під час яких в організмі виникають 
виражені функціональні (фізіологічні і біохімічні) зміни, що допомагають росту 
тренованості [1]. 

Аналіз передової наукової і науково-методичної літератури вказує на 
необхідність звернути увагу особливо на раціональність навантаження на 
тренуваннях з бадмінтону. Досягнути ефективності при вдосконаленні фізичних 
якостей можна лише за умови чіткого дозування навантаження. Тобто, у кожному 
конкретному випадку необхідно забезпечити такий його обсяг і інтенсивність, які 
дадуть найкращий приріст якості, що розвивається [2]. 

Мета дослідження – здійснити аналіз процесу адаптації різних систем 
організму спортсменів на заняттях з бадмінтону. 

Методи дослідження. Аналіз науково-дослідницької літератури та 
інтернет-ресурсів проводився в процесі вивчення стану питання, формування 
робочої гіпотези, постановки мети дослідження та обговорення отриманих 
результатів. Аналізувалися роботи вітчизняних и зарубіжних авторів. Основна 
увага приділялася особливостям впливу занять бадмінтоном на процес адаптації 
різних систем організму спортсменів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз показників гри у 
бадмінтон виявив її значний вплив на формування здорового способу життя 
дитини. Бадмінтон – динамічна і високоатлетична гра. Спортсмену потрібні такі 
якості, як: загальна і швидкісна витривалість, відмінна координація, вибухова 
реакція і сила. Причому сукупність всіх цих якостей повинна бути гармонійно 
розвинутою. Тренувальний процес і сама гра сприяє розвитку і вдосконаленню 
всіх цих якостей [3]. 

Заняття бадмінтоном з дитинства сприяють гармонійному розвитку всіх 
органів і систем, організму дитини загалом. В процесі тренування у спортсмена 
формується сильний м’язовий корсет, що є профілактикою захворювань опорно-
рухового апарату. Регулярні заняття сприяють розвитку загальної та швидкісної 
витривалості. Під час пристосування до такого характеру навантаження 
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покращуються можливості системи дихання (збільшується життєва ємність 
легень, підвищується ефективність вентиляції легень, підвищуються дифузійні 
можливості легень).  

Також деякі зміни з’являються у серцево-судинній системі:  
 збільшується об’єм циркулюючої крові, завдяки чому підвищується 

тепловіддача під час роботи; 
 підвищується кількість гемоглобіну в крові; 
 систолічний об’єм серця збільшується за рахунок збільшення об’єму 

порожнини серця та підвищення скорочувальної здібності міокарду; 
 змінюється ЧСС під час роботи та спокою; 
 підсилюється капеляризація м’язів та органів, що активно працюють під 

час гри у бадмінтон.  
Завдяки постійному приближенню та віддаленню в різних площинах волана 

від гравця, тренуються м’язи очей дитини. Отже. гра в бадмінтон сприяє 
покращенню зору. Тому, після занять у школі надзвичайно корисно тренування з 
бадмінтону. 

Заняття бадмінтоном, вирішують задачу етичного і морально-вольового 
виховання. Парні ігри привчають дитину до відповідальності за кожну дію, адже 
від якості його гри залежить результат і його партнера. А під час навчання і 
вдосконалення одиночних ігор спортсмен здобуває навички швидкого прийняття 
рішення, вчиться самостійності, вірної та швидкої оцінки ситуації, своїх 
можливостей і можливостей суперника. В процесі спортивної діяльності дитина 
отримує впевненість у собі і адекватну самооцінку [4]. 

Висновки. Бадмінтон полюбляють усі: і юнаки, і дівчата, і молодь, і люди 
з життєвим досвідом. Це гра, яка завжди підніме настрій, зніме стрес після 
напруженого навчального дня. Заняття бадмінтоном сприяють адаптації всіх 
систем організму спортсменів. Протягом гри в бадмінтон задіяні всі групи м’язів, 
так як гравець постійно знаходиться в русі: він то відбиває волан, то піднімає його, 
то біжить, то підстрибує. Як і будь-яка фізична активність, ця гра тренує серцево-
судинну і дихальну системи. Для бадмінтону характерні нахили, стрибки, швидкі 
зміни позицій тіла, що дуже добре позначається на опорно-руховому апараті.  
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ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 

Кірієнко Л. А., Кувалдіна О. В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Легка атлетика – олімпійський вид спорту, який об’єднує спортивні 
дисципліни, що включають змагання з бігу, стрибків, метань та спортивної 
ходьби. Легка атлетика має важливе оздоровче значення, адже заняття, в 
основному, проводяться на свіжому повітрі, а у виконанні вправ бере участь 
більшість м’язів тіла. Легкоатлетичні вправи поліпшують діяльність опорно-
рухового апарату, внутрішніх органів і систем організму в цілому. Легка атлетика 
– вид спорту, всіх вікових категорій населення як сільської так і міської 
місцевості. 

Мета роботи: обґрунтувати проблеми та перспективи розвитку легкої 
атлетики. 

Методи дослідження. Згідно зі статистичними звітами об’єднаних 
територіальних громад, які надходили до управління молоді та спорту 
облдержадміністрації розвиток дитячого, дитячо-юнацького, резервного, спорту 
вищих досягнень, професійного спорт, спорту ветеранів перебуває не в кращому 
стані. Адже децентралізація перебуває ще в процесі реформування. І питання 
щодо створення відповідних структурних підрозділів, які відповідатимуть за 
розвиток спорту в територіальних громадах, перебуває на останньому місці.  

Так, сьогодні в області функціонує 51 дитячо-юнацька спортивна школа.  
І лише в 4 школах відкритті відділення легкої атлетики. Крім того, у зв’язку з 
обмеженим фінансуванням ОТГ, відбувається скорочення як тренерсько-
викладацького складу так і відділень з видів спорту. В результаті чого маємо 
оптимізацію дитячо-юнацьких спортивних шкіл.  

Всупереч зниження показників розвитку як легкої атлетики, так і розвитку 
олімпійських видів в цілому, з 2017 року в рамках державної програми в Україні 
активно розпочалося будівництво спортивних, мульти-ігрових спортивних 
майданчиків зі штучним покриттям. Але все ж таки, спортивна інфраструктура 
області потребує відновлення. Практично в кожній громаді є спортивні споруди, 
які не придатні для використання, особливо в сільській місцевості. Крім того, 
«закрита кадрова політика» багатьох голів об’єднаних територіальних громад 
призводить до мінімуму спроби держави розвивати фізичну культуру та спорт.  

Краща ситуація у розвитку фізичної культури та спорту є в обласному 
центрі та містах обласного значення, зокрема м. Миколаїв, м. Южноукраїнськ, м. 
Первомайськ. В зазначених містах функціонує 90% спортивної інфраструктури, 
крім конкуретно спроможних дитячо-юнацьких спортивних шкіл активно 
розвиваються громадські-організації фізкультурно-спортивного спрямування, і 
самим важливим фактором є «активна кадрова політика». 
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Висновок. Тобто, зважаючи на вищевикладене, можна зробити висновки, 
що для розвитку як олімпійських видів спорту (зокрема легкої атлетики) так і 
масового спорту, необхідно: 

1. Оптимізувати роботу органів місцевого самоврядування об’єднаних 
територіальних громад, а також основних структурних елементів (тобто 
необхідно вибудувати цілісну систему спортивних організацій, яка буде здатна 
забезпечити спадкоємність багаторічної підготовки спортсменів) 

2. Удосконалювати матеріально-технічну базу (виділення додаткових 
коштів з регіонального та державного бюджету, залучення спонсорських коштів) 

3. Забезпечити гідне матеріальне стимулювання працівників сфери 
фізичної культури і спорту (збільшити заробітну плату за рахунок місцевих 
бюджетів, власних коштів від позабюджетної діяльності спортивних організацій) 

4. Підвищувати кваліфікаційну підготовку працівників сфери фізичної 
культури і спорту (на рівні області проводити семінари, круглі столи, онлайн-
конференції з відповідальними особами за розвиток галузі в ОТГ, підвищувати 
кваліфікаційну підготовку тренерсько-викладацького складу як в освітніх 
закладах так і в національних федераціях з видів спорту, підвищувати 
кваліфікаційну підготовку спортивних суддів, тощо). 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ СПОРТИВНИХ ПРОЄКТІВ 
Козленко А. Д., Савіна О. Ю., Калініченко І. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

На сьогодні в науці нараховується більше 40 різноманітних критеріїв 
ризиків та більше 220 видів ризиків, тому в літературі немає єдиного розуміння в 
цьому питанні [1]. За стандартом PMBoK [2] ризик проєкту – це невизначена подія 
або умова, настання якої негативно або позитивно позначається на цілях проєкту, 
таких як зміст, розклад, вартість і якість, а цілями управління ризиками проєкту є 
підвищення ймовірності виникнення та посилення впливу сприятливих подій і 
зниження ймовірності виникнення й ослаблення впливу несприятливих подій в 
ході реалізації проєкту. Словник термінів з управління проєктами РМІ трактує 
ризик, як імовірну подію або умову, що у разі настання матиме позитивний чи 
негативний вплив на одну або більше цілей проекту. В Глосарії термінів PRINCE2 
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ризик вимірюється поєднанням імовірності наступу загрози/можливості та 
розміру їх впливу на цілі. Автором [1] ризик розглядається як форма прояву 
часткової невизначеності, тобто стану обмеженого знання, неможливості точно 
описати існуючий чи майбутній стан, наявність більше одного можливого стану. 
Невизначеність – це відсутність визначеності, стан обмеженого знання, 
неможливість точно описати існуючий чи майбутній стан, а ризик – форма прояву 
часткової невизначеності [3]. Причинами негативних відхилень в проєкті можуть 
бути тільки ті ризики, які негативно можуть позначитися на цілях проєкту. Для 
недопущення впливів ризиків на спортивні проєкти (СП) треба знати 
ризикотворні фактори, їхні характеристики та умови виникнення, а також вміло 
управляти ризиками. 

Управління ризиками – процес аналізу ризиків для їх ідентифікації, 
класифікації та визначення кількісних показників, а також управління 
протиризиковими заходами для пом’якшення негативного впливу можливих 
видів ризику [4]. 

Виходячи з особливостей СП, специфіки управління їхніми проєктами [5], 
і, виходячи з класифікацій ризиків представлених в [1, 5-7] можна ідентифікувати 
за джерелами виникнення наступні групи ризиків СП: 

Зовнішні ризики СП 
1. Політичні ризики – Політична нестабільність, нестабільність 

законодавчої бази, можливі помилкові рішеннями з питань реформування галузі 
фізичної культури та спорту, лібералізації ринку; ризики через страйки та 
«політичні ігри» й інше. 

2. Ринкові ризики – Ризик недоотримання прибутків, зміни кон’юнктури 
ринку та цін, ризик змін вартісного капіталу; ризики викликані коливаннями цін 
в конкурентних секторах ринку, ліквідністю, кореляцією; ризики, пов’язані з 
тарифами і витратами; ризики, пов’язані з реалізацією товару, послуги, 
результату; ризики митних обмежень; ризики впливу крупних транзакцій на 
параметри ринку та ін. 

3. Інфляційні ризики – Можливість знецінення реальної вартості СП в 
умовах інфляції, валютні ризики, що пов’язані з розширенням сфери зовнішньо-
економічної діяльності, які в сучасних умовах носять постійний характер і 
супроводжують практично всі фінансові операції. 

4. Податкові ризики – Ймовірність введення нових видів податків і зборів 
на здійснення окремих видів діяльності; можливість збільшення рівня ставок 
чинних податків і зборів; зміна строків і умов здійснення окремих податкових 
платежів; ймовірність скасування чинних податкових пільг у сфері фізичної 
культури та спорту. 

5. Ризики постачання – Пов’язані з можливістю виникнення проблем під 
час постачання пристроїв, що закуповуються зі сторони; ризики, що стосуються 
питань своєчасності термінів оплати; банкрутство постачальників, що 
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спричиняють затримки з постачанням, недотримання гарантій та страхових 
зобов’язань тощо. 

6. Інформаційні ризики – Пов’язані із фінансовим шахрайством, 
шпіонажем, розголошенням конфіденціальної інформації, похибками в 
програмному забезпеченні, комп’ютерними вірусами, відсутністю привабливої і 
доступної інфраструктури для регулярних занять населення фізичною активністю 
і спортом, застарілою матеріально-технічною базою комунальних та державних 
інфраструктурних об’єктів.  

7. Ризики підрядника – Пов’язані з можливістю виникнення проблем під 
час виконання робіт та послуг, що надаються зі сторони. 

8. Юридичні ризики – Правові ризики, пов’язані з можливими негативними 
наслідками для СП щодо прийняття ними неправомірних юридичних актів; 
заподіяння шкоди майну третіх осіб; недотримання договору поставок; розірвання 
договору з орендарем; шкоду, заподіяну життю та здоров’ю працівникам 
спортивних організацій, спортсменам, населенню та ін. 

9. Регульовані ризики – Ризики тарифного регулювання в області фізичної 
культури та спорту, регулювання в області безпеки, ризики антимонопольного 
регулювання, ризики екологічного регулювання, ризики недотримання 
стандартів, правил роботи на ринках та ін. 

10. Соціальні ризики – Недосконала система взаємовідносин між державою 
та іншими суб’єктами сфери, що перешкоджає популяризації фізичної культури і 
спорту; недостатня кількість інформаційно-соціальних кампаній, спрямованих на 
популяризацію спорту, мотиваційних презентацій масового спорту та спорту 
вищих досягнень, недостатній рівень інформування суспільства про перспективи 
та привабливість спортивної кар’єри, що зменшує мотивацію населення до 
систематичних занять фізичною культурою і спортом; відсутність належних  
умов для розвитку спорту вищих досягнень; зменшення граничної кількості 
спортсменів, які потенційно можуть перейти до спорту вищих досягнень, втрата 
фахових тренерів і спеціалістів, непопулярність спортивної кар’єри серед молоді, 
невідповідність матеріально-технічного забезпечення потребам спортсменів, 
відсутність комфортних та безпечних умов для проведення навчально-
тренувальних зборів; неналежний рівень медико-біологічного та науково-
методичного супроводу спортсменів, недосконала система розподілу коштів 
державного бюджету у сфері спорту вищих досягнень, недостатня кількість 
об’єктів спортивної інфраструктури, що відповідають міжнародним стандартам 
для проведення офіційних міжнародних та всеукраїнських спортивних змагань; 
невдоволення підвищенням ціни на послуги; зменшення соціальних та  
інших виплат. 

11. Міжнародні ризики – Ризики, пов’язані з діяльністю міжнародних 
спортивних організацій, клубів та корпорацій, доступ до фінансових, трудових 
ринків, прийняття участі в змаганнях різного рівня й інше. 
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12. Форс-мажорні ризики – Ризики, як результат епідемії, пандемії, пожежі, 
стихійних лих тощо. 

Внутрішні ризики СП 
13. Стратегічні ризики – Пов’язані з розробкою та впровадженням хибних 

бізнес-рішень, нездатністю управлінського апарату приймати правильні рішення 
з урахуванням змін зовнішніх факторів та турбулентності середовища галузі 
фізичної культури та спорту. 

14. Ризики управління – Пов’язані з помилками планування СП, із 
невизначеністю та недостатнім обсягом інформації про джерела фінансування 
проєктів, помилками в управлінні; ризики, що стосуються бізнес-
адміністрування, операційної, комерційної політики спортивної організації, 
системи управління проєктом, ризики незадоволеності клієнта, пов’язані з 
недостатнім розумінням ідеї клієнта, методів впровадження СП, людськими й 
технічними можливостями тощо. 

15. Кадрові ризики – Пов’язані з виникненням організаційних проблем під 
час формування команди проєкту, а також в процесі виконання СП; 
неврегульованість на законодавчому рівні механізму здійснення контролю за 
кваліфікацією кадрів у фітнес-індустрії; недостатня кількість тренерів відповідної 
кваліфікації; відсутність умов для визначення потреб, ведення обліку, 
стандартизованих вимог до професій, підготовки та професійного зростання 
фахівців, які здійснюють заходи з фізичної культури і спорту; відсутність 
методики розрахунку потреб різних груп населення у відповідних кадрах  
у сфері фізичної культури і спорту; застаріла практика збору інформації та обліку 
фахівців фізичної культури і спорту, що не відображає реального стану  
справ у державі, особливо у приватному та громадському секторі, відсутність 
професійних стандартів у сфері фізичної культури і спорту, розбалансована 
система підготовки кадрів, застаріла система атестації тренерів, що потребує 
суттєвого реформування з дотриманням принципів об’єктивності та незалежності 
оцінювання професійної підготовленості працівників сфери фізичної культури і 
спорту, гендерний дисбаланс створення вакансій та морального і матеріального 
заохочення фахівців. 

16. Фінансові ризики – Пов’язані із недостатнім загальним обсягом 
фінансових ресурсів, що необхідні для реалізації СП; несвоєчасним 
надходженням фінансових ресурсів від інвесторів та з інших джерел; 
недосконалістю структури джерел формування позикових фінансових коштів; 
ризики невиконання фінансових зобов’язань; ризики боргових зобов’язань, 
фінансування та інвестицій, ризики неповернення кредиту, ризики зміни 
купівельної спроможності грошей та ін. 

17. Операційні ризики – Виникають за рахунок відхилень в інформаційних 
системах та системах внутрішнього контролю, що ведуть до фінансових втрат; 
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ризики, що пов’язані з людським фактором, наявність недостатньої системи 
контролю, не відповідність якості підготовки спортсменів, надання неякісних 
товарів і послуг, що поставляються на ринки галузі фізичної культури та спорту. 

18. Наукові ризики – Ризики експериментальних і дослідних робіт; ризики 
недостатності висококваліфікованих науково-педагогічних та методичних 
тренерських та управлінських кадрів; ризики застосування, освоєння та 
використання результатів науково-технічного прогресу в спорті. 

19. Інвестиційні ризики – Недоотримання інвестиційних ресурсів для 
реалізації СП, імовірність виникнення фінансових втрат при здійсненні 
інвестиційної діяльності спортивною організацією; ризики проєктного 
фінансування; ризики незавершеності СП; ризики недоотримання ресурсів для 
забезпеченості рентабельності СП; ризики ускладнень при підготовці спортсменів 
та виявленні методологічних дефектів у ході операційної діяльності; ризики у 
прогнозі впровадження продукції СП, у виборі інвентарю, обладнання, місця 
проведення, джерел фінансування тощо 

20. Інноваційні ризики – Ризики впровадження інновацій, використання 
передових та інноваційних технологій при підготовці спортсменів, проведенні 
змагань та заходів і впровадженні результатів СП; ризики втрати володіння 
правом на використання у підготовці спортсменів перспективних розробок та 
можливості передачі стороннім організаціям їхніх результатів. 

21. Технологічні ризики – Непередбачені збої в роботі обладнання для 
занять спортом, порушення технологічних процесів, несвоєчасна профілактика та 
ремонт обладнання, втрати в результаті збоїв та поламок, псування майна; 
внаслідок зміни кон’юнктури ринку; 

22. Виробничі ризики – Зростання собівартості за рахунок впровадження 
нових методів підготовки спортсменів; ризики постачання (відсутність 
можливостей знайти постачальника необхідного для підготовки, відмова 
постачальників від укладених контрактів, збільшення строків організації 
закупівель, порушення планових строків, нестабільність тренувального процесу); 
ризики в процесі розробки стратегії; ризики порушень планових строків 
(недотримання запланованого графіка витрат; недотримання графіка доходів, що 
намічався); ризики невідповідності показників якості потрібної продукції. 

23. Методологічні ризики – Визначаються ступенем організації 
тренувального процесу (наявності на підприємстві відповідної політики, 
висококваліфікованого персоналу та менеджменту), застосуванням новітніх 
методик, заходів та засобів в процесі підготовки; ризики внаслідок негативних 
результатів науково-дослідних робіт; в результаті недосягнення запланованих 
параметрів результативності спортсменів; внаслідок виникнення побічних або 
відтермінованих за часом проблем у процесі використання новітніх методів, 
інструментів, засобів, технологій тощо. 
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24. Маркетингові ризики – Виникають внаслідок неправильного вибору 
ринку збуту продукції, неправильної або недостатньої реклами продукції СП, 
порушень в розрахунках обсягу ринку та інших причин. 

Прояв визначених ризиків у наслідку призводить до порушення строків 
реалізації СП, перевитрат, невиконання вимог до кінцевого результату, 
погіршення якості проєктів, продуктів і послуг, що в свою чергу призводить до 
погіршення якості й результатів, зменшення прибутку, а нерідко й до великих 
збитків. Уникнути ризиків неможливо, тому актуальним є встановлення  
причин виникнення та необхідність їхнього аналізу й зниження впливу до 
мінімального рівня. 
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ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА БОРЦІВ  
ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЮ 

Курочкін І. Г., Савіна О. Ю. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Тактика греко-римської боротьби – це мистецтво застосування техніки  
в певних моментах сутички. Крім цього, тактика передбачає правила, як потрібно 
протиставляти власні фізичні та морально-вольові якості, якостям і намірам 
супротивника [5]. У боротьбі в процесі сутички головна мета будь-якого 
спортсмена – подужати свого супротивника. Ця мета визначає наступні завдання: 
провести прийоми на противника; не дати противнику провести прийоми на себе. 
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Існує певна форма проведення боротьби, через які ми приходимо до 
перемоги. Ці форми виступають головними, а саме: 

- енергійна оборона; 
- зустрічна боротьба; 
- напад; 
- дослідження; 
- досягнення повної перемоги. 
Правильна тактика боротьби набуває сенсу в залежності від особливостей 

сутички, а намагання тренера-педагога повинні бути спрямовані на формування 
варіативних навичок. 

Якщо суперник досвідчений, обережний і має досить сил, то щоб перемогти 
його необхідно заздалегідь вивести його з стабільного рівноваги або відвернути 
його увагу. Для того щоб знизити рівень пильності суперника, борцю необхідно 
справити враження, що він переходив до оборони, (виконавши оборонне 
захоплення, який може перешкодити атаці суперника). Суперник, звернувши 
свою увагу на прорив захоплення, не зможе дати відсіч несподіваного нападу [2]. 

Відсутність системи підготовки в греко-римській боротьбі може в наслідку 
привести до хаотичного формування навичок і зниження різнобічності 
спортсмена. А вищим критерієм у визначенні майстерності борців греко-
римського стилю є його різнобічна і результативна технічна підготовка [1]. 

Технічна підготовленість охарактеризована рівнем засвоєння борцем 
комплексу рухів, які відповідають особливостям греко-римської боротьби і які 
забезпечують досягнення найвищих результатів. 

Греко-римська боротьба віднесена до видів спорту з особливо складною і 
різноманітною технікою рухів. Основоположними техніки боротьби виступають 
основні прийоми і стійки, їх модифікації, складні технікою тактичні дії, а саме: 
комбінації і контрприйоми, примітивні дії: пересування, захоплення, виведення з 
рівноваги, страховка партеру і самострахування [3]. 

Особливість поєдинків українських борців, ускладнені і тим, що присутня 
недостатність саме технічної підготовки в порівнянні зі знаменитими борцями 
світу. Тому, завдання управління тренувальним процесом полягають у 
комплексній підготовці спортсмена на основі роботи команди з пріоритизацією 
технічної підготовки до бою. 
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5. Годик М. А. Спортивна метрологія. М.: ФиС, 1988. 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ СТРИБКІВ У ВИСОТУ ЮНИХ 
СПОРТСМЕНІВ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Москвич А. І., Кувалдіна О. В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Легка атлетика – вид спорту який об’єднує вправи в ходьбі, бігу, 
стрибках, метаннях. У процесі тренувальних занять спортсмени оволодівають 
раціональною технікою легкоатлетичних вправ з тим, щоб її рухові дії стали 
узгодженими і чіткими за напрямком, амплітудою, силою, ритмом. Стрибок у 
висоті з розбігу – дисципліна легкої, що відносіться до вертикальних стрибків 
технічних видів [3]. Поява техніки стрибка «фосбюрі-флоп» і стрімке зростання 
спортивних результатів спричинили зміну поглядів фахівців на процес 
удосконалення технічної майстерності і методику підготовки спортсменів. У часи 
популярності перекидного стилю стрибка при підготовці атлетів увага 
зосереджувалась на розвитку насамперед силових якостей, на цій основі 
будувалась структура розбігу і відштовхування. З появою «фосбюрі-флоп» 
головною якістю стала швидкість. Техніку стрибка сучасних спортсменів, їх 
спеціальні фізичні якості сьогодні оцінюють за швидкістю розбігу, та швидкістю 
відштовхування [4]. 

Мета дослідження: вивчити особливості методики навчання техніки 
стрибків у висоту. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження 
використовувались наступні методи: аналіз, узагальнення та систематизація 
даних наукової літератури. 

Результат дослідження та їх обговорення. Спосіб стрибка «Фосбері-
флоп» складається з чотирьох основних фаз: розбігу, відштовхування, польоту з 
подоланням поперечини, приземлення. Цей спосіб стрибка, який закінчується 
приземленням на спину або плечі, неможливий без м’якого і пружного місця 
приземлення, інакше він стає травмонебезпечним. Навчання техніки стрибка 
«Фосбері-флоп» виконується за наступними фазами: вивчення та засвоєння 
техніки розбігу по дузі в умовах дії відцентрової сили; навчання техніці 
відштовхування при дугоподібному розбігу; навчання техніці переходу через 
поперечину.  

При навчанні техніці розбігу необхідно виконувати розбіг з поступовим 
збільшенням кривизни дуги, щоб спочатку радіус дуги повороту не перевищував 
3-5 бігових кроків. При цьому слід приділити увагу вивченню техніки рухів при 
виконанні підготовчих дій до відштовхування [1]. При підборі дуги останніх 
кроків розбігу треба враховувати рівень спеціальної фізичної підготовленості 
учнів, їх координаційні здібності, властивості нервової системи до прояву зусиль, 
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кут відштовхування по відношенню до проекції поперечини, характер виконання 
махових рухів. Юні атлети з високим рівнем прояву швидкісних якостей; повинні 
мати більший радіус дуги розбігу і відштовхуватися під гострішим кутом до 
проекції поперечини в зв’язку зі здатністю виконати потужне відштовхування за 
більш короткий проміжок часу [1]. Для вдосконалення техніки розбігу по дузі, 
виконуються наступні вправи: біг по колу радіусом 13-15 м; біг по заокругленню 
з поступовим зменшенням радіуса заокруглення з 13-15 до 5-8 м.  

Наступним етапом є вивчення техніки відштовхування. При виконанні 
відштовхування махові рухи рук і ноги активні, вони беруть участь в розвитку 
максимально можливої потужності відштовхування; грають важливу роль у 
протидії впливу відцентрової сили, в створенні умов для досягнення 
вертикального положення центра мас тіла стрибуна в момент закінчення 
відштовхування [2]. Від ефективності їх виконання залежить швидкість 
переміщення і висота центра мас тіла в кінці фази відштовхування. Вертикальне 
положення над опорою забезпечує точне докладання зусиль [4]. 

Наступним етапом у вивченні техніки стрибка у висоту способом «Фосбері-
флоп» є засвоєння техніки подолання поперечини. Виконуються наступні вправи: 
Лежачи поперек гімнастичного козла, зайняти положення, характерне для 
переходу через поперечину. При виконанні вправи треба стежити за тим, щоб таз 
займав найбільш високе положення і підборіддя було узято «на себе». Лежачи 
спиною на матах, руки витягнуті уздовж тулуба, ноги зігнуті в колінах. 
Впираючись в мат стопами і плечами, підняти таз вгору і повернути голову в 
праву або ліву сторону (у напрямку розбігу). При виконанні цієї вправи слід 
звернути увагу на те, щоб стрибун максимально високо піднімав таз, а не тільки 
прогинався в поперекової частини хребта. Міст з положення стоячи. Голова 
повертається у напрямку розбігу, руки витягнуті уздовж тулуба. Повільно 
нахиляючись тулубом назад, перейти на міст, спираючись плечами на складені 
один на інший мати з поступовим зниженням їх висоти.  

Для вивчення цілісного стрибка «Фосбери-флоп» потрібно провести  
4-5 тренувальних занять, а потім вже в ході виконання атлетом стрибків у висоту 
повторювати ті вправи, які індивідуально сприятимуть кращому засвоєнню 
техніки стрибка [3]. 

Висновки. Отже, існує певна послідовність в навчанні техніці стрибків  
у висоту, яку необхідно враховувати при підборі засобів і методів, спрямованих 
на навчання техніки стрибків у висоту  

Список використаної літератури 
1. Гогін О.В. Легка атлетика: Курс лекцій /Харк.держ.пед.ун-т 

ім.Г.С.Сковороди. – Харків: «ОВС», 2001. – 112 с. 
2.  Легка атлетика: Підручник. – Житомир: Видавництво ЖДУ  

ім. І. Франка, 2013. – С. 9 



87 

3. Прыжки легкоатлетические: стаття // Легкая атлетика: Энциклопедия. 
 В 2-х т.: [рос.] / В. Б. Зеличенок, В. Н. Спичков, В. Л. Штейнбах; общ. ред.  
В. В. Балахничев. – Москва: Человек, 2012. – Т. 2. – С. 200–201 

4. Легкая атлетика: стаття // Легкая атлетика: Энциклопедия.  
В 2-х т.: [рос.] / В. Б. Зеличенок, В. Н. Спичков, В. Л. Штейнбах; общ. ред.  
В. В. Балахничев. – М.: Человек, 2012. – Т. 1. – С. 568–569 

ІНТЕГРАЛЬНА ПІДГОТОВКА ГРАВЦІВ ЗБІРНИХ КОМАНД УКРАЇНИ  
З БІЛЬЯРДНОГО СПОРТУ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 

Митько А. О., Нагорна В. О., Жигайлова Л. В., Качарова Є. В. 
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ 

Вступ. Сьогодні, в складний соціально-економічний період для нашої 
країни, коли карантинні заходи впливають на всі сфери діяльності людини, ми 
маємо шукати нові шляхи для реалізації наших планів. Інноваційних підходів 
подолання проблем, що завдає пандемічна ситуація у світі, вимагає і спорт вищих 
досягнень [3]. І хоча більярдний спорт не є контактним видом, все ж існує 
залежність навчально-тренувального процесу від правил карантинних заходів. 
Використовуючи науково обґрунтований підхід в побудові навчально-
тренувального процесу в більярдному спорті, навіть в умовах дистанційного 
тренування можливо вдосконалювати техніко-тактичну підготовку більярдистів 
за рахунок використання спеціального обладнання та тренажерів для підвищення 
спортивної майстерності [1-4]. 

Пандемічна ситуація у всьому світі внесла свої корективи у змагальний та 
тренувальний процеси спортсменів. Для неолімпійських видів спорту було 
перенесено на рік строки проведення Всесвітніх ігор. Безпосередньо для пулу та 
піраміди було скасовано чемпіонати світу та Європи у 2020 році. І лише 
Міжнародна федерація снукеру, де чемпіонат Європи та світу в спортивному 
календарі 2020 року стояли у січні та лютому, встигла провести свої головні 
змагання [3]. 

Безумовно, така складна ситуація, як повна відсутність міжнародних 
турнірів для спорту вищих досягнень, має неминучі негативні наслідки в процесі 
багаторічної підготовки висококваліфікованих більярдистів. Тому перед нами 
стояли важливі завдання розробки інноваційної системи змагальної та техніко-
тактичної підготовки гравців збірних команд України з більярдного спорту в 
умовах карантинних обмежень. 

Мета дослідження – розробка індивідуальних планів та змісту планів-
конспектів занять за умови дистанційного тренування з використанням 
інноваційних технологій та спеціального обладнання. 

Методи та організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань 
було проведено аналіз та узагальнення спеціальної науково-методичної 
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літератури, опитування, біомеханічні, педагогічні, методи математичної 
статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Для ефективного управління 
змагально-тренувальним процесом більярдистів національної збірної команди  
в умовах карантину нами було розроблено проект спеціального мобільного 
додатку. До цього додатку входять наступні розділи: профайл спортсмена,  
вихід на основну платформу турнірних сіток, ведення рахунку та статистики  
під час матчу, тестові завдання на 4 рівні спеціальної підготовленості  
більярдистів для пулу, снукеру та піраміди з можливістю внесення результатів 
виконання вправ в спеціальну форму для подальшої обробки даних тренером та 
корекції тренувальних навантажень з урахуванням оцінки по кожному виду 
підготовки. 

Нами сформовано тестові завдання, які складаються з техніко-тактичних та 
ігрових вправ, виконання яких оцінюється за бальною системою і дають якісну 
оцінку рівня спеціальної підготовленості більярдистів на різних етапах 
багаторічної підготовки в снукері, пулі та піраміді. На основі отриманої 
інформації вносяться корективи в індивідуальні плани та зміст кожного 
навчально-тренувального заняття. Короткий зміст комплексу вправ кожного 
навчально-тренувального заняття вноситься в форму, в яку спортсмен вносить 
результати виконання кожної вправи. 

Виконання кожної вправи контролювалося, як завдяки фіксації результатів 
у форму, так і при відеоспостереженні тренером виконання кожного завдання 
спортсменом. 

Ця форма проведення навчально-тренувальних занять має місце не лише 
під час епідеміологічних умов, але може застосовуватися з позицій якісного 
засобу психологічної підготовки більярдистів до змагань. Моделювання такого ж 
психоемоційного стану гравця як і під час матчу, відбувається завдяки 
необхідності фіксації результату у форму з обов’язковим порівнянням отриманих 
балів за виконання таких же вправ іншими спортсменами, використання 
вебкамери через додаток, що дає можливість під’єднання відразу кількох 
фахівців-тренерів для експертної оцінки рівня підготовленості більярдиста. 

Для визначення ефективності використання інноваційних технологій як 
засобу підвищення техніко-тактичної підготовленості гравців національної 
збірної команди з більярдного спорту ми провели порівняльний аналіз результатів 
тестів, які виконували висококваліфіковані більярдисти під час навчально-
тренувального збору з інтегральної підготовки до чемпіонатів України 2019 та 
2020 років. Як видно на рис. 1, результати тестування спортсменів з 
дистанційними елементами тренування у період застосування карантинних 
заходів 2020 року не мають статистично значущої різниці з виконанням тих же 
завдань тими же учасниками НТЗ у 2019 році. 
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Вказані факти підкреслюють якісне відображення ефективності 
застосованих нами методик дистанційного тренування спортсменів збірних 
команд України з більярдного спорту. Отримані данні були використані для 
впровадження їх у зміст індивідуального плану змагань та НТЗ для спортсменів 
основного складу національної збірної команди з більярдного спорту (пул) на 
сезон 2021 року. 

Висновки. З метою дотримання під час навчально-тренувального процесу 
спортсменів збірної команди України з більярдного спорту законодавства в 
частині запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, нами розроблено 
методику управління техніко-тактичною та інтегральною підготовкою гравців в 
умовах карантинних обмежень. Управління та контроль тренувальними 
навантаженнями і змагальними результатами кваліфікованих більярдистів 
здійснювався завдяки спеціальному мобільному застосунку. Ефективність 
програмування та контролю змагально-тренувального процесу підтверджена в 
аспектах техніко-тактичної і психологічної підготовленості контингенту, який 
досліджувався. 
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ПЛАНУВАННЯ ВИДІВ ПІДГОТОВКИ В ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ БІЛЬЯРДИСТІВ 

Митько А. О., Нагорна В. О., Лялін І. В., Борисова О. В. 
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ 

Вступ. З 2001 року до програми Всесвітніх ігор увійшов більярдний спорт, а 
саме – три його основні дисципліни: карамболь, пул, снукер. Жодного разу 
українські більярдисти не ставали учасниками Всесвітніх ігор, хоча певні здобутки 
на міжнародних змаганнях в пулі наша країна має. Програми підготовки, які 
покладені сьогодні в основу тренування збірних команд з більярдного спорту, 
сфокусовані лише на вдосконаленні техніко-тактичної підготовленості 
спортсменів. 

За останні 10 років результати виступів національної збірної з пулу на 
міжнародній арені значно покращилися [1], проте основними завданнями 
вітчизняних фахівців є потрапляння молодих талановитих спортсменів до складу 
учасників Всесвітніх ігор. 

Аналіз сучасної літератури та передового досвіду свідчить, що 
використання оптимального планування видів підготовки у тренувальній та 
змагальній діяльності спортсменів дозволяє тренеру здійснювати ефективне 
управління рівнем спеціальної підготовленості вихованців до головних змагань 
макроциклу [3, 4].  

Програми підготовки більярдистів сфокусовані лише на вдосконаленні 
техніко-тактичної підготовленості без урахування диференційованого підходу до 
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розвитку фізичних якостей висококваліфікованих спортсменів [1, 2, 5], що  
є актуальним питанням для підвищення конкурентоспроможності українських 
пулістів у сучасних умовах змагань. 

Мета дослідження – розробка планування видів підготовки в 
тренувальному процесі висококваліфікованих більярдистів. 

Методи та організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань 
було проведено аналіз та узагальнення спеціальної науково-методичної 
літератури, опитування, біомеханічні, педагогічні, методи математичної 
статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Опитування кращих фахівців 
з більярдного спорту, аналіз експертних думок та об’єктивне зростання 
показників тривалості і величини стато-динамічних навантажень в змагальній 
діяльності висококваліфікованих більярдистів за останні роки обумовило 
удосконалення програми підготовки на основі підвищення ефективності 
спеціальної фізичної підготовки гравців національної збірної команди України. 
На основі отриманих даних розроблено планування видів підготовки в 
тренувальному процесі у рамках педагогічного експерименту, що включала 
диференційоване навантаження зі спеціальної фізичної підготовки з акцентом на 
вдосконалення спеціальних координаційних здібностей та витривалості.  

Як це зображено на рисунку 1, на спеціальну фізичну підготовку 
більярдистів національної збірної команди України відводилося 24,5% від 
загального часу тренувань, при цьому, ЗФП займала 1,7%. Для технічної 
підготовки використовували 8,6% тренувального часу на рік. На техніко-тактичну 
підготовку – 17,6%. Таким чином, 47,6% загального тренувального часу 
спортсмени виконували навантаження з інтегральної (ігрової) підготовки. 

Таким чином, у розробленій нами програмі час, що припадає на технічну 
підготовку висококваліфікованих більярдистів, менший, ніж рекомендовано 
цільовою програмою підготовки збірної команди України з більярдного спорту до 
головних змагань 2014–2017 рр. (33%). Але 26% від загального часу тренувань 
передбачено нами на СФП з урахуванням вимог дисципліни пулу. Кількість 
годин, що ми відводили на всю програму, відповідає вимогам навчальної 
програми для ДЮСШ для груп підготовки до вищої спортивної майстерності, 
1664 години на рік. 

Отже, планування навантаження за видами підготовки 
висококваліфікованих більярдистів має включати спеціальну фізичну підготовку 
з конкретною диференціацією в окремих мезоциклах спеціалізованих для 
більярдного спорту вправ на вдосконалення координаційних, швидкісно-силових 
здібностей, витривалості та гнучкості. 

Висновки. Результати наших досліджень дозволили визначити кількісні 
показники розподілу тренувального навантаження за видами підготовки в 
макроциклі для спортсменів національної збірної команди України з пулу, а саме: 
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на спеціальну фізичну підготовку більярдистів відводилося 24,5% від загального 
часу тренувань, загальну фізичну – 1,7%; для технічної підготовки 
використовували 8,6% тренувального часу на рік; на техніко-тактичну підготовку 
– 17,6%, а на інтегральну (ігрову) підготовку – 47,6%. 

 
Рис. 1. Розподіл видів підготовки більярдистів національної збірної команди 

України під час педагогічного експерименту 
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РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 
 ЮНИХ СКЕЛЕЛАЗІВ 10-12 РОКІВ 

Мулик К. В., Бершов С. І. 
Харківська державна академія фізичної культури, Харків 

Вступ. У 2010 році МОК офіційно визнав спортивне скелелазіння 
олімпійським видом спорту, що претендують на включення в програму літньої 
Олімпіади 2020 року. І з цього моменту цей вид спорту, як ніколи раніше буде 
мати потребу в інноваційних впроваджень не лише у технічній сфері, але і в 
методиках підготовки спортсменів. 

Кожен вид скелелазіння має традиційні закономірності виконання 
технічних прийомів і прийняття тактичних рішень, володіє своїми 
психологічними та фізіологічними особливостями. Різняться не тільки технічні 
прийоми, але також умови змагань і характер трас. Цей вид спорту вимагає 
максимального розвитку всіх основних якостей – швидкість, спритність, сила, 
витривалість і гнучкість. А також якостей, притаманних безпосередньо 
скелелазіння: вміння орієнтуватися на маршруті, запам’ятовувати сам маршрут і 
характер зачіпок, вміння проходити його самим раціональним способом, не 
витрачаючи безглуздо свої сили. І лише в залежності від конкретної спеціалізації 
спортсмена одне з якостей може мати домінуючий характер. 

Мета роботи – виявити рівень фізичної підготовленості юних скелелазів 
10-12 років в групах початкової підготовки.  

Результати дослідження та їх обговорення. Фізична підготовка скелелаза 
заснована на розвитку сили, витривалості, гнучкості, швидкості, координації. Всі 
ці якості створюють базу, для загальної підготовки спортсмена. Недолік розвитку 
якого-небудь із цих якостей негативно впливає на технічну підготовку й на весь 
спортивний результат. Зросла за останні роки складність маршрутів на 
проведених змаганнях зі скелелазіння, зробила силову підготовку важливої в 
тренувальній діяльності скелелазів. 

Так, після дворічних занять в секції зі скелелазіння у юних туристів була 
виявлена динаміка рівня загальної фізичної підготовленості. Так, у хлопців  
за 2 роки тренування покращились показники в бігу на 60 м (t=2,94; p<0,01),  
бігу на 1500 м (t=3,24; p<0,01), згинанні і розгинанні рук в упорі, лежачи на  
підлозі (t=4,74; p<0,001), човниковому бігу 4×9 м (t=3,02; p<0,01), стрибку у 
довжину з місця (t=2,31; p<0,05). В показниках на гнучкість була виявлена 
динаміка однак достовірність не була виявлена (p>0,05) (табл. 1). 

Спеціальна фізична підготовка розпочиналась з другого півріччя занять 
юних скелелазів і тому динаміка показників відрізняється від показників загальної 
фізичної підготовки (p<0,05-0,01) (табл. 2) 
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Таблиця 1 
Показники загальної фізичної підготовленості юних скелелазів 10-12 років 

(n1= n2=10) 

Види випробувань 

Після першого 
року навчання 

Після другого 
року навчання 

Оцінка 
імовірності 

  

t p 

Швидкість: біг на 60 м, с 9,3±0,35 8,1±0,21 2,94 p<0,01 
Витривалість: біг на 1500 м, с  408,1±21,52 314,5±19,31 3,24 p<0,01 
Гнучкість: нахили тулуба вперед з 
положення сидячи, см 9,1±0,81 10,2±0,94 0,88 p>0,05 

Сила: згинання і розгинання рук в 
упорі, лежачи на підлозі, Кіл-ть разів 26,2±1,01 32,9±0,99 4,74 p<0,001 

Спритність: човниковий біг 4×9 м, с 10,0±0,29 8,9±0,22 3,02 p<0,05 
Швидкісно-силові якості: стрибок у 
довжину з місця, см 192,4±3,23 203,2±3,39 2,31 p<0,05 

 
Таблиця 2 

Показники спеціальної фізичної підготовленості юних скелелазів 10-12 
років (n1= n2=10) 

Види випробувань 

Після першого 
року навчання 

Після другого 
року навчання 

Оцінка 
імовірності 

  

t p 

Згинання і розгинання рук у осі,  
кіл-ть разів 12,2±1,21 18,5±1,40 3,41 p<0,01 

Підіймання прямих ніг до 
поперечини, кіл-ть разів 9,2±1,28 15,5±1,39 3,33 p<0,01 

Згинання і розгинання рук у осі на 
планці 3 см, кіл-ть разів 

9,4±1,24 14,2±1,35 2,62 p<0,05 

Вис на зігнутих руках, с 25,6±1,36 31,8±1,49 3,07 p<0,01 

Вис на одній зігнутій руці (сума), с 36,3±1,57 43,5±1,70 3,11 p<0,01 

 
Так, у хлопців за час навчання покращились показники у всіх 

випробуваннях спеціальної фізичної підготовленості: згинання і розгинання рук у 
осі (t=3,41; p<0,01); підіймання прямих ніг до поперечини (t=3,33; p<0,01); 
згинання і розгинання рук у осі на планці 3 см (t=2,62; p<0,05); вис на зігнутих 
руках (t=3,07; p<0,01); вис на одній зігнутій руці (сума) (t=3,11; p<0,01). 

Висновки: 
1. Проведені дослідження рівня загальної фізичної підготовленості юних 

скелелазів 10-12 років виявили, що під час дворічних занять спортивним 
скелелазінням покращились показники усіх фізичних якостей. 

Так, покращились результати у хлопців в бігу на 60 м на 1,2 с і 1500 м –  
на 93,6 с, згинанні та розгинанні рук в упорі, лежачи на підлозі – на 6,7 разів, 
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човниковому бігу 4×9 м – на 1,1 с, стрибку у довжину з місця – на 10,8 см 
(p<0,05-0,001).  

2. Спеціальна фізична підготовка розпочиналась з другого півріччя занять 
юних скелелазів і тому динаміка показників відрізняється від показників загальної 
фізичної підготовки (p<0,05-0,01). 

У хлопців покращились показники в: згинанні і розгинанні рук у осі ‒ на 
6,3 рази (t=3,41; p<0,01); підійманні прямих ніг до поперечини – на 6,3 рази 
(t=3,33; p<0,01); згинанні і розгинанні рук у осі на планці 3 см – на 4,8 рази 
(t=2,62; p<0,05); висі на зігнутих руках – на 6,4 с (t=3,07; p<0,01); висі на  
одній зігнутій руці (сума) – на 7,2 с (t=3,11; p<0,01). 
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКУВАННЯ В КІННОМУ СПОРТІ 
Нікітіна К., Савіна О. Ю. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Кінний спорт – збірне поняття, яке включає різноманітні вправи  
і дисципліни, що виконуються людиною, верхи на коні. Перші змагання на конях 
з’явилися ще в давнину у кочових народів. Поступово з’являлися нові спортивні 
напрями, змінювалися регламенти, і в даний час кінний спорт відноситься до 
одних з елітарних видів змагань, в яких враховується не тільки швидкість  
і спритність, але і чистота виконання, зовнішній вигляд. Існує маса напрямків в 
сучасному кінному спорті [1].  

У спілкуванні з конем людина реалізує своє прагнення до польоту, кінь  
є ніби природним продовженням його, загостреним органом почуттів [3]. 
Урбанізований людина позбавлена природного спілкування з природою, і однією 
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з можливостей збереження ним своєї сутності є верхова їзда, заняття кінним 
спортом [3]. Головна особливість кінного спорту полягає в тому, що в ролі 
«спортивного снаряда» виступає жива істота, і успіх спортсмена в рівній мірі 
залежить від його власних здібностей і здібностей коні. Більш того, від 
спортсмена, крім фізичних і вольових якостей, потрібна особлива властивість, 
відоме як «почуття коня». Дуже важливо вміти вибрати відповідного коня для 
певного виду спорту, а також для певного вершника: вона повинна відповідати 
його характеру і темпераменту. У сучасне поняття кінний спорт входять всі види 
випробування коня, які переходять в видовищну, азартну форму і переслідують 
досягнення якого-небудь результату, що оцінюється за певними правилами [1]. 

Види кінного спорту, офіційно визнані Міжнародною федерацією кінного 
спорту [1-4]: 

 Виїздка – змагання по верховій їзді, на яких вершник і кінь виконують 
різноманітні елементи верхової їзди. Виконувати всі завдання необхідно в певній 
послідовності: демонстрація правильної стойки, бічні згинання, менка ніг, пасаж, 
пиаффе, перехід з одного вигляду кроків на іншій, складні повороти і піруети. 
Даний вид спорту є Олімпійським. 

 Конкур – кінні змагання, які направлені на подолання перешкод. Даний 
вигляд спорту поділяється на легкий, середній, важкий і вищого, в залежності від 
складності і кількості перешкод. Нарахування штрафних балів може бути за 
відмову виконання перешкоди, а дискваліфікація – за падіння вершника або коня. 

 Триборство – вигляд кінного спорту, що проходить на протязі декількох 
днів, включений в програму Олімпійських ігор. Перший день – виїздка, другий – 
польові випробування або крос, третій день – подолання перешкод або конкур. 
Всі випробування показують тренованість, витривалість і різносторонню 
підготовленість коня. 

 Рейтинг – вестерн спорт, основними особливостями якого є баланс, 
контроль над вагою, терпіння і м’якість. Це дуже видовищна і популярна 
дисципліна, яка можливо включена в програму Олімпійських ігор з 2012 року. 

 Дайвінг – кінний спорт на запряжених в екіпажі конях. Виділяють 4 
офіційних класу упряжок: одиночні, парні, тандем і четвірка. 

 Вольтижирівка – суть даного вигляду кінного спорту полягає у виконанні 
акробатичних трюків на рухомому коні. Основні елементи, які виконує акробат: 
підсічки, ножиці, ластівка і стойка. До більш складних відносяться перекиди і 
скок-заскок. 

Висновок. Комунікування в кінному спорті є дуже важливе. Кінь – тварина 
приголомшливе. Людина знайома з конем вже багато століть, і за ці століття 
придумала масу спосіб взаємодії з твариною, її дресирування, спілкування з нею. 
Однак і до цього дня всі загадки про коня не розгадані. Важко переоцінити 
значення коня в розвитку людського суспільства за останні 5 тисяч років. У житті 
людини ця тварина зіграла більш важливу роль, ніж будь-яка інша одомашнена 
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тварина. А скільки щасливих хвилин доставляють коні людям своїм граціозним 
видом, стрімкої скачкою, запаморочливими цирковими трюками під 
керівництвом досвідчених наїзників і тренерів, завдяки гарному вишколу та 
взаєморозумінню. 
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ОЛІМПІЙСЬКА ОСВІТА ТА ОЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Півченко М. О., Семерджян М. Г. 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

Вступ. З метою розповсюдження ідей Олімпізму, розвитку фізичного 
виховання, здорового способу життя та спорту був створений Олімпійський рух. 
Громадський напрям націлений на спортивне виховання молоді на базі ідей 
Олімпізму і його цінностей, що сприяє побудові мирного і кращого світу. 

Основами Олімпійського руху є три складові: 
 (НОК)Національні Олімпійські комітети; 
 (МОК)Міжнародний олімпійський комітет; 
 (МСФ)Міжнародні спортивні федерації. 
Олімпійська освіта існує для пропаганди історії сучасних Олімпійських 

ігор та Стародавньої Греції, знань про олімпізм принципи та ідеали сучасного 
спорту, місце олімпійського спорту у системі виховання та освіти та його зв’язок 
з іншими явищами суспільного життя. Залучення дітей та учнівської молоді до 
систематичних занять фізичною культурою і спортом – одна із головних задач 
Олімпійської освіти 

Історія олімпійського руху в нашій країні почалася з 1952 року, коли 
українські спортсмени у складі збірної СРСР дебютували в Іграх XV Олімпіади 
на території Хельсінкі. В житті України Олімпійський рух посилював свої позиції 
в період з 1952 по 1990 роки. Українські спортсмени складали близько 25% кожної 
олімпійської команди Радянського Союзу. На момент Ігор ХХІІ Олімпіади  
(1980 рік) в столиці України успішно пройшли деякі матчі з футболу. 

Щодо проблем Олімпійської освіти варто зазначити етичну сторону 
питання. На шляху до перемоги кожен спортсмен стає перед вибором: отримати 
задоволення від участі, докладаючи максимум зусиль чи увірвати медаль будь-
яким способом. Через високу конкуренцію та переживання у спортсменів зростає 
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рівень адреналіну: можуть виникнути неконтрольовані сплески агресії та бажання 
діяти не за правилами. Однак, Олімпійська етика полягає у чесній та справедливій 
грі. Серйозною проблемою також є розповсюдження та вживання допінгу. За 
останніх 50 років зросла кількість заборонених препаратів у сотні разів. На 
сьогодні відомо близько 24 тисяч нелегальний найменувань. Інша проблема – 
корупція (особливо серед суддівського складу). З нею стикались ще греки, які 
сприймали це як образу. Найчеснішими вважались судді Еллади, але навіть вони 
іноді сходили з вірного шляху та поступались принципам на благо впливовим 
людям. Суддями олімпійських змагань, як правило, призначалися громадяни 
Еллади, котрі славилися своєю чесністю. Однак навіть вони іноді впливали  
на підсумок турніру. Та к у 67 році до н. е. імператора Нерона було  
проголошено героєм. Судді виключали з Гри всіх тих, хто не побоявся 
протистояти королівській особі. 

Проблеми олімпійського спорту. Перспективи розвитку професійного 
спорту в Україні: організаційні, економічні, соціально-політичні, статусні, 
морально-етичні та наукові. Перспективи подальшого розвитку професійного 
спорту в Україні слід пов’язувати з формуванням і зміцненням його національних 
структур та вдосконаленням процесу їх інтеграції до міжнародних структур 
професійного спорту. 

В цьому питанні слід зазначити наступні напрямки: 
1. утворення дієвих прибуткових джерел: ліцензійна, спонсорська та 

комерційна діяльність, розбудова інфраструктури (автостоянок, клубів, стадіонів 
та інших споруд). 

2. вдосконалення державного законодавства, яке б стимулювало розвиток 
бізнесу в країні; вдосконалення законодавчих процесів, які позитивно вплинули  
б на розвиток українського бізнесу. 

3. формування та удосконалення правових основ професійного спорту в 
Україні, на базі досвіду інших країн; 

4. грамотна інтеграція українських спортсменів до іноземних професійних 
клубів, без втрати зв’язку з українським спортом; 

5. адаптація та розвиток українських змагань до рівня міжнародних 
професійних турнірів, з подальшою можливістю проведення таких на території 
нашої країни; 

6. розбудова інфраструктури та розвиток спортивних видовищ до високого 
рівня задля активного розвитку бізнесу розважального напрямку та формування 
потенційних споживачів: глядачів, спонсорів та ін. 

Перспективи подальшого розвитку професійного спорту в Україні. 
Перспективи подальшого розвитку професійного спорту в Україні слід 
пов’язувати з формуванням і зміцненням його національних структур та 
вдосконаленням процесу їх інтеграції до міжнародних структур професійного 
спорту. 
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У цьому процесі можна виділити декілька напрямків: 
1. утворення дієвих прибуткових джерел: ліцензійна, спонсорська та 

комерційна діяльність, розбудова інфраструктури (автостоянок, клубів, стадіонів 
та інших споруд). 

2. вдосконалення державного законодавства, яке б стимулювало розвиток 
бізнесу в країні; вдосконалення законодавчих процесів, які позитивно вплинули  
б на розвиток українського бізнесу. 

3. формування та удосконалення правових основ професійного спорту в 
Україні, на базі досвіду інших країн; 

4. грамотна інтеграція українських спортсменів до іноземних професійних 
клубів, без втрати зв’язку з українським спортом; 

5. адаптація та розвиток українських змагань до рівня міжнародних 
професійних турнірів, з подальшою можливістю проведення таких на території 
нашої країни; 

6. розбудова інфраструктури та розвиток спортивних видовищ до високого 
рівня задля активного розвитку бізнесу розважального напрямку та формування 
потенційних споживачів: глядачів, спонсорів та ін. 

Висновок. Попри низку проблем у професійному та Олімпійському спорті 
є безліч переваг. Україна націлена на подальший розвиток спортивної складової. 

Література 
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КОНТРОЛЬ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ 
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ГРАВЦІВ В БЕЙСБОЛІ 

Полулях І., Нагорна В. 
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ 

Актуальність. У міжнародній практиці в такому виді спортивної гри як 
бейсбол статистиці сьогодні приділяється більша увага, ніж у багатьох інших 
видах спорту. Кожен розіграш є окремим елементом і має відносно невелику 
кількість можливих наслідків. За офіційними правилами бейсболу на кожному 
матчі обов’язково має бути офіційний протоколіст для точної фіксації статистики. 
На основі офіційного протоколу формується рамка статистики матчу і ведуться 
відповідні статистичні рекорди. Статистикою користуються генеральні 
менеджери та бейсбольні скаути при оцінці гравців у прийнятті стратегічних 
рішень [3, 4]. 

При вагомому внеску у статистичні показники саме елементів, що 
відображають рівень спеціальної фізичної та техніко-тактичної підготовленості 
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кожного гравця, контрольні тести у програмах з бейсболу вітчизняних авторів не 
містять жодного. Засобом спортивного відбору до навчально-тренувальних груп 
мають виступати контрольно-перевідні тести зі спеціальної фізичної та технічної 
підготовки вихованців спортивної школи, що недостатньо розкрито в сучасних 
програмах з бейсболу для дитячо-юнацьких спортивних шкіл [1, 2]. 

Мета дослідження – обґрунтування ефективності тестів зі спеціальної 
фізичної та технічної підготовленості бейсболістів на етапі початкової підготовки. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань було проведено 
аналіз та узагальнення спеціальної науково-методичної літератури, опитування, 
педагогічні, методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Особливістю гри в бейсбол 
передбачено наявність певних ігрових амплуа гравців, тому вже на початковому 
етапі підготовки тренер має розпізнати, до якого амплуа більше тяжіє той чи 
інший гравець на основі його спортивних якостей. Можливо виділити наступні 
амплуа у бейсболі: гравець першої бази; гравець другої бази; гравець третьої бази; 
шорт-стоп; аутфілдер; кетчер; пітчер; беттер; раннер. Один гравець може 
тренуватися комплексно, розвиваючи в собі здібності до декількох амплуа. На 
сьогодні, в програмах з бейсболу для ДЮСШ передбачені контрольно-перевідні 
тести із визначення рівня загальної фізичної підготовленості та технічної [1], що 
не є інформативними показниками для об’єктивної оцінки рівня спеціальної 
підготовленості вихованців навчально-тренувальних груп.  

Нами розроблені практичні рекомендації у вигляді основних аспектів щодо 
теоретичної підготовки навчально-тренувальної групи та змісту спеціальної 
фізичної та технічної підготовки спортсменів залежно від їх ігрового амплуа. 
Підібрано комплекс вправ для контрольно-перевідних тестів вихованців 
навчально-тренувальних груп спортивної школи, які розкривають якісний рівень 
спеціальної фізичної та технічної підготовленості бейсболіста відносно його 
амплуа: 

1. Біг на базу, відстань 20м 
2. Кидки в велику мішень, відстань 20м 
3. Переміщення трьох м’ячів з одного місця в інше на швидкість, відстань 

між точками 10м. 
4. Прийом флай-болу, 10 м’ячів. Враховуються лише піймані м’ячі. 
5. Прийом роулінгу, 10 м’ячів. Враховуються лише піймані м’ячі. 
6. Кидки на дистанцію з розбігу. 
7. Кидки м’ячів з однієї сторони в іншу на швидкість.  
8. Відбивання м’ячів з підставки в один діапазон, 10 м’ячів, враховуються 

лише м’ячі які потрапили в діапазон. 
Автентичність розробленого нами комплексу контрольно-перевідних 

тестових вправ, тобто його надійність та інформативність по відношенню до 
стандартних методик, ми оцінювали за допомогою коефіцієнту кореляції.  
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Зв’язок між представленими ознаками досить тісний та додатний за напрямком, 
(r=0,74, при р<0,05; n=30).  

Висновки. Запропонований комплекс вправ для контрольно-перевідних 
тестів вихованців навчально-тренувальних груп спортивної школи, які 
розкривають якісний рівень спеціальної фізичної та технічної підготовленості 
бейсболіста відносно його амплуа інформативний по відношенню до науково 
обґрунтованих загальновідомих методик, що дозволяє його використання в 
практиці спорту та навчально-тренувальних заняттях з бейсболу. 
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координационных способностей детей. В: Гуляев ГЮ, редактор. Приоритеты 
педагогики и современного образования: сборник статей II Международной 
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СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЖІНОК  
У ПАУЕРЛІФТІНГУ 

Сметана О. К., Фаріонов В. М. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Пауерліфтинг є одним з найбільш популярних силових видів  
спорту. Основними засобами процесу підготовки в пауерліфтингу є вправи з 
обтяженнями. Сьогодні жінки займаються пауерліфтингом і допускатися до 
змагань на ряду з чоловіками. Актуальність даної роботи продиктована 
зростаючою популярністю пауерліфтингу серед жінок, високими вимогами, які 
пред’являються до морфофункціональних особливостей організму жінки, 
специфіці силовій роботи, а також недостатністю теоретичної розробленістю 
даної проблеми [1; 3]. 

Мета дослідження. Вдосконалення процесу підготовки кваліфікованих 
спортсменок-пауерліфтерів. 

Методи дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення науково-
методичної літератури, даних мережі Інтернет 

Результати дослідження та їх обговорення. Фахівцями виявлено основні 
чинники, що визначають успішність силової підготовки спортсменів, що 
займаються силовим триборством. До них відносяться: мотивація до досягнення 
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високого результату на змаганнях; вміння концентруватися на виконанні певної 
вправи силового триборства; висока моральновольова підготовка; оптимальне 
відповідність параметрів силової роботи індивідуальних можливостей 
спортсмена; раціональна техніка виконання вправ; висока відносна навантаження 
в підготовчому періоді тренування; здатність до швидкого відновлення [3; 5]. 
Адаптація жіночого організму до тренуючих впливів силового характеру 
відбувається по-різному. Силові вправи викликають різні адаптаційні реакції у 
осіб чоловічої і жіночої статі, а ідентичні програми, спрямовані на збільшення 
м’язової маси і силових показників, призводять до різного результату. Збільшення 
сили під впливом цілеспрямованого тренування у чоловіків може досягати до 6% 
в тиждень, у жінок при таких же умовах приріст становить до 4%. До кінця 
реалізації програми тренування різницю в максимальних силових показниках у 
чоловіків і жінок ще більше збільшується. Приріст сили у жінок пов’язаний з 
досконалістю рефлекторної регуляції, що забезпечує внутрішньом’язову і 
міжм’язову координацію, а також спільну роботу функцій рухових одиниць [5]. 

Дослідження показали що терміни підготовки висококваліфікованих 
спортсменів різної статі залежить від ряду причин особливо, від анатомічних і 
фізіологічних відмінностей чоловічого і жіночого організмів, що не завжди 
враховується в практиці спортивного тренування. Аналіз змагальної діяльності 
жінок вказує на виражені статеві особливості довгострокової адаптації 
спортсменок [5]. По-перше, у жінок спостерігаються більш високі темпи 
зростання спортивних результатів, що свідчить про високу здатність до адаптації. 
Це зумовлено випереджальним біологічним розвитком жінок в порівнянні з 
чоловіками. По-друге, особливістю адаптації жінок є досягнення ними стабільно 
високих результатів в зрілому віці. Важливе значення має оптимізація програм 
спортивної підготовки жінок, перш за все, шляхом індивідуалізації тренувальних 
методик з акцентом на розвиток сильних сторін рухового потенціалу 
спортсменок. Рання спеціалізація сприяє розвитку базових і спеціальних фізичних 
якостей, які в більш пізньому періоді багаторічного тренувального циклу 
складніше піддаються впливу і удосконалюються незначно, забезпечує адаптацію 
організму до інтенсивної фізичної діяльності. Це сприяє збереженню резервних 
можливостей жіночого організму і досягнення високих спортивних результатів. 
Автор вказує, що організація і методика тренувального процесу спортсменок 
повинна відповідати специфіці жіночого організму на всіх етапах його розвитку. 
Необхідними організаційно-методичними умовами для реалізації потенціалу 
жіночого організму в спортивному тренуванні є перманентне спостереження 
динаміки рухової підготовленості та функціональних можливостей організму 
спортсменок. Перманентний комплексний контроль дає можливість своєчасно 
коригувати навчально-тренувальний процес спортсменок в плані обсягу і 
інтенсивності тренувальних навантажень. 
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Висновки. Заняття пауерліфтингом – ефективна форма впливу на організм 
жінки, спрямована на позитивну зміну її фізичного потенціалу і досягнення інших 
важливих цілей фізичного виховання і самовиховання. В результаті 
систематичних тренувань в організмі відбуваються морфологічні і фізіологічні 
зміни, що дозволяють розширити функціональні можливості практично всіх 
органів і систем, удосконалити регуляторні механізми. 
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ПОБУДОВА ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ СПРИНТЕРІВ НА ЕТАПІ 
ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

Соколов О. Ю., Бірюк С. В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Одним з найважливіших питань успішного управління 
тренувальним процесом, шляхів підвищення ефективності підготовки спринтерів 
є пошук раціональних форм планування тренувальних навантажень в структурах 
річної та багаторічної підготовки. 

Оптимальна побудова тренувального процесу спринтера багато в чому 
пов’язана з раціональним плануванням річного циклу. Ефективність такого 
планування визначається: структурою річного циклу; основними завданнями по 
етапах підготовки; розподілом обсягів основних тренувальних засобів по тижнях; 
календарем і системою змагань; закономірностями розвитку і становлення 
спортивної форми; динамікою тренувальних навантажень в річному циклі; 
динамікою стану спортсмена в річному циклі; раціональною організацією 
педагогічного контролю. 

В кінці XX століття у вітчизняній теорії спортивного тренування отримала 
визнання і в даний час продовжує використовуватися «блокова» система 
(періодизація) побудови тренувань [2, 3, 4]. 
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На думку Ю. В. Верхошанського [2] в основі блокової побудови 
спортивного тренування лежать закономірності довготривалої адаптації 
організму спортсмена до тренувальної та змагальної діяльності, формування 
структурного сліду адаптації в процесі багаторічної спортивної підготовки. 

На думку фахівців, активній розробці положень блокової періодизації 
спортивного тренування також сприяло загострення низки суперечностей, які 
спостерігаються в спорті вищих досягнень в останні десятиліття, основною з яких 
є істотне збільшення обсягу змагальної діяльності. Змагання, навіть в сезонних 
видах спорту, придбали цілорічне представництво, що зажадало перегляду 
усталених положень традиційного планування тренувальних навантажень.  

На протязі багатьох років структура планування річної підготовки в  
спринті піддавалася корекції. Система планування тренувальних навантажень у 
спринтерів високої кваліфікації постійно вдосконалюється. Якщо раніше 
вважалося, що просте арифметичне збільшення обсягу тренувальної роботи за 
всіма її параметрами є найнадійнішим способом поліпшення результатів, то зараз, 
коли обсяги навантажень досягли значних величин, подальше їх збільшення для 
спортсменів високої кваліфікації є далеко не найкращим шляхом підвищення 
спортивної майстерності. 

Мета роботи. Теоретично оцінити методику побудови річного циклу 
підготовки спринтерів на етапі вищої спортивної майстерності. 

Методи дослідження – опрацювання науково-методичної літератури, 
даних мережі інтернет, анкетування та інтерв’ювання, аналіз та узагальнення 
отриманих даних.  

Питання ефективності методики організації тренувального процесу 
спринтерів є одними з найважливіших аспектів сучасної підготовки спортсменів 
[1,3,4]. Аналіз науково-методичної літератури з питань побудови макроциклу у 
спринтерів різної кваліфікації дозволили виявити діаметрально різні підходи до 
побудови річного циклу у спринтерів високого класу. 

Сьогодні більшість фахівців пропонують двоциклове планування річної 
підготовки – з осінньо-зимовим та весняно-літніми циклами [2, 4, 5]. Кожен з них, 
в свою чергу, складається з підготовчого та змагального періодів, тривалість яких 
в основному не змінюється. Кожен період включає ряд етапів тривалістю від 3 до 
8 тижнів, на яких вирішуються певні завдання підготовки спортсменів.  

Структура планування річного циклу спринтерів не є постійною. Вона 
значним чином залежить від календаря спортивних змагань, відносного цього 
змінюються терміни етапів підготовки. Так велика кількість змагань як взимку, 
так і влітку, вимагає від спортсменів-спринтерів перебування на піку своєї форми 
на протязі зимового і літнього змагального періоду.  

На кожному етапі підготовки тренування носять комплексний характер, 
забезпечуючи тим самим зростання технічної майстерності, підвищуючи 
спеціальну фізичну підготовку спортсменів [1, 3]. 
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Побудова річного тренування базується на структурних основах, 
об’єднаних єдиним завданням. Мета цього завдання – це досягнення найвищої 
майстерності спортсмена, яка забезпечує успішний виступ на головних змаганнях. 

Так, спортсмени рівня КМС-МСМК використовують метод концентрації 
навантажень однієї переважної спрямованості, і на спеціально-підготовчих етапах 
тренування будується за принципом сполучено-послідовного застосування 
засобів підготовки.  

Приблизна схема цілорічного тренування може виглядати наступним 
чином. Річний цикл починається з аеробного бігового навантаження на 
втягуючому етапі підготовчого періоду. Потім на базових етапах виконується 
основний обсяг роботи, спрямованої на вдосконалення силової та швидкісно-
силової підготовленості спринтерів. На спеціально-підготовчих етапах і в 
змагальному періоді силова і швидкісно-силова підготовка проводиться не в 
розвиваючому, а в підтримуючому режимі [2,3]. Вдосконалення швидкісних 
можливостей бігунів на короткі дистанції проводиться протягом усіх періодів 
підготовки за винятком перехідного. 

Тренування спринтера має включати в себе якомога більшу кількість 
спеціальних вправ, які близькі до змагальної діяльності за кінематичними, 
динамічними та енергетичними характеристиками. Такі вправи мають 
найбільший тренувальний вплив, забезпечуючи поєднане вдосконалення 
основних фізичних якостей і техніки [1-5]. 

Основними факторами, що визначають спортивний результат 
безпосередньо під час спринтерського бігу, є: швидкість реакції на старті, 
здатність до прискорення, максимальна швидкість бігу, швидкісна витривалість, 
технічна і тактична майстерність [1]. Для спортсменів високої кваліфікації 
основними факторами, що визначають результат в спринті, є максимальні 
швидкісні можливості і швидкісна витривалість. Таким чином, швидкість 
виконання основної змагальної вправи є оптимальним класифікатором 
нормування інтенсивності тренувального навантаження. 

Висновки. Аналіз і узагальнення науково-методичної літератури 
підтвердили необхідність вивчення всієї сукупності аспектів планування річної 
підготовки у спринті, зокрема: 

- для того щоб управління тренувальним процесом було більш ефективним, 
тренер повинен володіти достатньою інформацією про спортсмена: про рівень 
розвитку фізичних якостей, про ступінь володіння технікою спринтерського бігу, 
про стан організму під час тренування, про динаміку його працездатності, про 
величини тренувальних навантажень різної спрямованості тощо. Отримання такої 
інформації досягається за допомогою комплексного контролю. 

- на всіх етапах спортивного тренування легкоатлетів-спринтерів головним 
завданням є пошук прихованих резервів організму спортсменів та реалізація їх в 
тренувальній і змагальній діяльності; 
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- планування тренування розглядається як один з факторів управління 
тренованістю спортсменів, програмою, яка задає мету діяльності спортсмена і 
вказує засоби і методи для її досягнення; 

- мета і завдання планування підготовки спортсменів визначають основну 
спрямованість тренувального процесу протягом кожного року, етапу, тижневих 
тренувальних і змагальних мікроциклів. 
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ІННОВАЦІЙНА МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
СТАНУ ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНІВ У ПРОФЕСІЙНОМУ СПОРТІ 

Сова М. А., Донець М. Е., Арістова О. С., Блажко Л. В., Медведецька Д. П. 
Харківський фаховий коледж спорту, Харків 

Вступ. Однією з більш складних проблем в спорті є висока втомлюваність 
певних груп м’язів, що суттєво впливає на здатність ефективно вести змагальну 
боротьбу. Зміст і рівень фізичної підготовленості повністю визначається 
специфічною особливістю фізичного навантаження, що пред’являється до рухової 
діяльності. Особливістю рухових статичних напружень є ускладненість 
виконання акту дихання і циркуляції крові через напругу м’язів, що в цілому 
призводить до прискореного стомлення і збільшення неточності виконуваних 
рухових дій. [3] Природно, саме на ці ускладнюючі чинники змагальної діяльності 
необхідно забезпечити адекватні адаптивні взаємодії. Механізми такої взаємодії 
складаються із загальної і спеціальної фізичної підготовки.  

Мета дослідження спрямована на виявлення причин великої фізичної 
втомлюваності спортсменів при рухової діяльності в умовах змагань. 

Методи дослідження. Аналіз методичної літератури, бесіди, анкетування 
діючих спортсменів, спортсменів – ветеранів, тренерського складу, вивчення 
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матеріалів спортивних диспансерів та медичних оглядів, аналіз скарг на 
дискомфорт після змагальних навантажень, професійні вади спортсменів, що 
мають високу спортивну кваліфікацію. 

Результати дослідження та їх обговорення. Загальна фізична підготовка 
пов’язана з підвищенням загального рівня функціонального забезпечення гемо-
кардіо-респіраторної системи як неспецифічної реакції на підвищене 
навантаження будь-якого характеру. [3] Що ж стосується спеціальної фізичної 
підготовки, то вона входить в єдиний динамічний стереотип рухового взаємодії, і 
привертає різну пайову участь груп м’язів та послідовності включення як за силою 
напруги, так і тривалості її збереження одночасно. 

Як в загальну так і спеціальну фізичну підготовку, найвиразніше 
проявляються вимоги, що стосуються таких якісних характеристик забезпечення 
рухової діяльності як: сила, швидкість, витривалість, координація рухів, 
спритність. Кожне із зазначених рухових якостей мають різні часткові рівні в їх 
діапазоні прояви за обсягом участі, силі і тривалості, що випробовуються 
напругою. [4] 

Для загального рівня підготовки гемо-кардіо-респіраторних механізмів 
були використані такі засоби як дихання в замкнутий простір з обмеженням 
дихального середовища, дихання на глибині під водою через трубку, що з’єднує 
спортсмена з атмосферним повітрям. Для забезпечення більш ефективної 
циркуляторної функції кровоносних судин через напружену кісткову 
мускулатуру, використовувалися статичні напруги в робочих позах, що 
забезпечують стереотипи рухової діяльності спортсменів. У всіх випадках 
вимогою, що забезпечує ефективність використовуваних засобів, була величина 
навантаження щодо можливого максимуму, яка не перевищує його 1/3, як по силі, 
так і часу його збереження. Особливість цього положення підтверджена великою 
кількістю емпіричних результатів [4], 

Такий стан ефективного узгодження функціональних систем в їх взаємодії 
лежить в основі побудови оптимального алгоритму процесу адаптації який 
висуваються для тренувальних навантажень. 

Використання методів побудови якісної структури змагальної рухової 
діяльності спортсменів дозволило встановити, що провідною руховою якістю, яка 
визначає успіх, є спеціальна спритність. Однак більш глибоке уявлення 
особливостей прояву цієї якості вимагає розгляду його не тільки як 
характеристику явища, але і як процесу, перебіг якого має бути порівнянна з 
динамікою протікання змагальних ситуацій. Другим по значущості забезпечення 
успіху є фізична якість – витривалості як загальна так і спеціальна. 

Найбільш ефективні прояви співвідношення рухових якостей 
спостерігаються при проявах рівноважної напруги, адекватної готовності в 
забезпеченні необхідної інтенсивності рухової діяльності. У всіх інших випадках 
виникає зростання числа помилок і грубості їх прояви. При цьому проявляється 



108 

стан скутості, асиметрії в співвідношенні процесів збудження або гальмування, 
що істотно порушує динамічний стереотип поведінки в екстремальних ситуаціях 
змагальної діяльності [5]. 

При розгляді співвідношення рухових якостей, можна говорити про більшу 
чи меншу частки їхньої участі в здійснюваної діяльності. Однак це не дозволяє 
говорити о провідних і другорядних якостях у професійному виді спорту і 
необхідності «вирівнювати» їх більш розвинутою з метою поліпшення фізичної 
підготовленості. Будь-які спроби здійснені в цьому напрямку призводять до 
порушення сформованих оптимальних взаємодій в відпрацьованої техніки 
виконання динамічного стереотипу поведінки [3].  

Варіативність арсеналу рухової діяльності, побудованої на співвідношенні 
рухових якостей і рівня їх розвитку є результатом середовищної адаптації. 
Оцінюючи її зміст по прояву однієї якості в різних видах спорту не можна 
говорити хто із спортсменів володіє більш високим рівнем фізичної 
підготовленості. Це прийнятно для оцінки рівня загальної фізичної 
підготовленості та повної їх неспроможності при оцінюванні спеціальної фізичної 
підготовленості. 

На підставі проведеної роботи було з’ясовано, що практично у всіх 
обстежуваних спортсменів відзначається висока втома передпліччя, кисті, хребта, 
колінних суглобів і гомілки. Відчуття втоми настає вже після здолання половини 
часу змагань і зростає до її кінця з прогресуючим накопиченням.  

У процесі фізичного розвитку відбувається морфофункциональное 
дозрівання систем організму, що визначає фізичні можливості організму. Даний 
процес будується за принципом виникає «запит» і відповідне йому «задоволення». 
Вперше цей принцип був описаний математично і отримав назву моделі 
«Вольтерра-лотка» [1]. 

Аналіз даної моделі показує, що системою задоволення протікаючи 
трофічних процесів виступає, перш за все, серцево-судинна система, яка 
забезпечує транспортну функцію доставляючи необхідні компоненти обмінних 
процесів і видаляючи продукти їх метаболізму. Ефективність виконання даної 
функції в істотній мірі залежить від рівня розвитку і поточного тонусу гладкої 
мускулатури артеріальних судин [1]. 

Їх розвиток і рівень підготовленості до виконання фізичних навантажень в 
істотній мірі визначають витривалість фізичного навантаження відповідної 
інтенсивності. Будь-яка фізична діяльність, яку б природу вона не носила, завжди 
має дві складові в своїй організації. До першої ставитися статичні напруги, що 
забезпечують робочу позу, на тлі якого здійснюються друга складова кінематичну 
дію, виконуваних рухів. Ставлення цих складових визначають структуру рухів. 
[2] Найбільш енергоємною з них виступають статичні зусилля, що забезпечують 
збереження робочої пози. Залежно від здатності і підготовленості гладкої 
мускулатури артеріальних судин забезпечувати достатній рівень виконання 
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транспортної функції, визначається тривалість статичних зусиль скелетної 
мускулатури, яка забезпечує збереження робочої пози. Статична напруга 
мотогонщиків при проходженні траси є основною причиною високої 
стомлюваності. Ефект фізичної напруженості в змагальній діяльності, 
посилюється емоційною напруженістю, викликаної екстремальними умовами 
змагальній діяльності [2]. 

Висновки. В системі фізичної підготовки спортсменів відсутня спеціальна 
підготовка серцево-судинної системи, для забезпечення переносу тривалого 
статичного зусилля, визначеного діапазону його коливання протягом всієї 
тривалості змагання. Єдиний шлях вирішення цього питання є безпосереднє 
навантаження, що впливає на спортсмена в період тренувального процесу. Однак 
в даному випадку остається абсолютно не вирішеним питання оптимального 
режиму статичної напруги як за його величиною так і тривалості збереження. 
Прямий спосіб тренувального впливу на судинну систему, є досить дорогим  
і важко координованих в оптимізації одержуваного ефекту. [4] 

Найбільш ефективним вирішенням питання в цьому напрямку є метод 
диференційованої підготовки функціональних систем. Зокрема стосовно 
тренуванні гладкої мускулатури артеріальних судин найбільш ефективно є 
статичні зусилля, які можна виконати вибірково, як для окремих груп м’язів, так 
і для будь-якої робочої пози. Цінність такого підходу полягає в достатній точності 
контролю як величини напруги, так і тривалості його збереження. 

Ефективність їх використання, полягає насамперед, у безпеки 
застосування, так як спостерігається зниження сенсорних відчуттів і точності 
координаційних дій в умовах організації тренувального процесу та не можуть 
бути причиною травматичних ситуацій, що виникають в реальних умовах 
змагань. 
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БІОРИТМИ В ПІДГОТОВЦІ СПОРТСМЕНІВ-ОЛІМПІЙЦІВ 
Тимошенко А., Веселова І. М. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Актуальність. Функціональне прогнозування стану організму 
спортсмена є одним з найважливіших факторів управління освітою та фізичним 
процесом. Все життя в природі схильне до впливу певних ритмів, тому 
хронобіологічні дослідження в галузі фізичного виховання та спорту сприяють 
виробленню науково обґрунтованого підходу до вирішення проблеми 
індивідуалізації педагогічних, психологічних, фізіологічних, біохімічних та 
інших впливів на організм спортсмена. 

Завдання вивчення біологічного ритму полягає в покращенні 
функціонального стану спортсмена та формуванні тренувального процесу для 
досягнення певного результату. 

Проблема вивчення біологічного ритму у спортсменів стоїть достатньо 
гостро. Тренери, не знаючи хронотипи спортсмена та їх вплив на організм в 
цілому, будують тренувальний процес невірно, не враховуючи функціональні 
особливості, вони пригнічують реальні можливості атлета в досягненні певного 
результату. 

Аналіз останніх публікацій та виклад основного матеріалу.  
Біоритми – сформована в ході еволюції модель пристосування, що виявляється 
у вигляді повторюваних змін характеру і ступеня вираженості біохімічних і 
фізіологічних реакцій, що характеризує здатність живих істот виживати в 
періодично змінних умовах середовища. 

Елементарне недотримання ритму неспання і сну веде до неузгодженості 
біоритмів організму, що відразу ж відбивається на якості і результати 
тренувального процесу.  

З огляду на вплив соціального життя на фізіологію людини, виділяють: 
- фізіологічні ритми (забезпечують життєдіяльність організму незалежно 

від умов середовища проживання); 
- геофізичні ритми (обертання Місяця навколо нашої планети, і Землі 

навколо Сонця призводить до зміни сезонів року в навколишній природі і 
формуванню геофізичних біоритмів); 

- соціальні ритми (соціальні біоритми формуються під впливом  
умов життя, прийнятих в суспільстві, де людина мешкає: змінна робота, 
чергування праці і пасивного відпочинку, активна клубне життя у молоді або 
прихильність ЗСЖ) [11]. 

Основні життєво важливі функції організму підкорюються циркадному 
ритму. Це стосується багатьох процесів, наприклад: температури тіла, 
гормональній активності, діяльності серцево-судинної системи, 
працездатності. Циркадні ритми відрізняються циклічними коливаннями 
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інтенсивності різних біологічних процесів, на які впливають зміна дня і ночі. 
Період циркадних ритмів зазвичай майже 24 години[3]. 

В даний час встановлено, що час доби впливає на продуктивність, рухові 
завдання різної складності, коливання м’язової сили, коливання витривалості, 
швидкісних навичок у різних видах спорту. Максимальна працездатність і 
найвища м’язова сила спостерігається між 10-12 і 16-19 годинами; мінімум цих 
функцій спостерігається близько 8 і 14 годинами і в нічний час. В ранковий 
організм більше підготовлений до короткочасних інтенсивних зусиль, а ввечері 
– до тривалих об’ємних навантажень. Доцільно проводити тренування в один і 
той же час, тому що тоді виробляються внутрішні біоритми, які готують 
організм до майбутнього навантаження[10,12]. 

Вивчення біологічного ритму суттєво допоможе в формуванні процесу 
фізичного навантаження, швидкої адаптації та покращені результату. Тому 
метою дослідження було визначення ступеня впливу індивідуальних біоритмів 
і добових хронотипів для підвищення ефективності тренувань, спортивних 
результатів та швидкої адаптації до різних умов навколишнього середовища у 
спортсменів. 

За допомогою соціологічного опитування серед 6-ти тренерів та  
12-ох спортсменів, було виявлено, що із усіх опитаних тренерів, тільки 50% 
враховують біологічний ритм спортсмена для побудови тренувального процесу 
та прогнозування навантаження. Всі респонденти вважають важливим 
враховувати біологічний ритм, але 16% не знають, до якого хронотипу вони 
відносяться. Було виявлено, що хронотип «жайворонки» менш 
розповсюджений (40%), а «сови» складають 60% опитаних. Також з’ясували, 
що спортсмени, в тренуваннях яких не враховується хронотип, частіше 
отримують травми та почувають себе в’ялими. 

Висновки. Тренувальний процес повинен враховувати функціональний 
і фізичний стан спортсмена, їх індивідуальний хронотип, який багато в чому 
визначає час адаптації до тренувань і змагань. Ритм фізичних вправ 
визначається не тільки зовнішніми чинниками (навантаженням), а й 
внутрішніми біологічними годинниками. Це слід враховувати всім 
спортсменам і тренерам в організації тренувального процесу для досягнення 
високих спортивних результатів.  
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ЗАСОБИ СКОРОЧЕНОГО ЧАСУ ПЕРЕБУВАННЯ  
НА ВОГНЕВОМУ РУБЕЖІ БІАТЛОНІСТОК 

Торкіна А. О. 
Сумський державний університет, Суми 

Вступ. Особливою функцією біатлону є з’ясування закономірностей 
здійснення стрільби, тобто визначення структури пострілу і методичних 
прийомів, що забезпечують підвищення швидкості та якості стрільби в умовах 
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змагань. Змагальна діяльність в біатлоні надзвичайно динамічна і відрізняється 
від інших видів спорту поєднанням у одній дисципліні двох різнохарактерних за 
впливом на організм, видів рухової активності, циклічної – біг на лижах і 
статичної – стрільба, що створює певні труднощі в підготовці спортсменів-
біатлоністів у процесі змагальних поєдинків [1, 3]. Високий рівень стрілецької 
підготовленості, показниками якого є результативність стрільби та її швидкість в 
умовах змагальної діяльності, є вирішальними чинниками для здобуття перемоги 
[2, 4, 5]. У зв’язку з цим виникає необхідність розробки засобів для скорочення 
часу на вогневому рубежі для біатлоністок 19-20 років, що потрібно додатково 
включати на етапі передзмагальної підготовки. 

Мета дослідження: запропонувати засоби скорочення часу перебування на 
вогневому рубежі для біатлоністок 19-20 років. 

Методи дослідження: аналізу літературних джерел, педагогічне 
спостереження. 

Результати дослідження та їх обговорення. Основу засобів скорочення 
часу перебування на вогневому рубежі складають спеціальні вправи з гвинтівкою 
в положенні лежачи і стоячи. Вправи можна використовувати під час стрілецьких 
і комплексних тренувальних занять, а також під час холостого тренажу. За часом 
вправи займають 20-30 хв від основної частини тренування.  

Вправа 1. Прийняття готовності з положення лежачи: 1) прийняття 
готовності стоячи, гвинтівка за плечима, з холостим пострілом (10-15 разів);  
2) прийняття готовності з колін, гвинтівка за плечима з одяганням антабочного 
ременя, з холостим пострілом (10-15 разів); 3) прийняття готовності лежачи на час 
(20 разів поспіль); 4) прийняття готовності лежачи з гвинтівкою з акцентом 
укладання палиць на килим (8-10 разів); 5) робота з обоймою.  

Вправа 2. Вихід із рубежу з положення лежачи: 1) закидання гвинтівки  
з положення повної готовності (10-15 разів); 2) відхід зі стрілецького килима  
з акцентом на підбір палиць (10-12 разів); 3) підйом із готовності лежачи на час 
(20 раз поспіль).  

Вправа 3. Прийняття готовності з положення стоячи: 1) прийняття 
готовності стоячи з місця (8-10 разів); 2) прийняття готовності стоячи на час  
(20 раз поспіль); 3) прийняття готовності, стоячи на хиткій платформі (8-10 разів); 
4) робота з обоймою.  

Вправа 4. Відхід із рубежу з положення стоячи: 1) вихід із готовності стоячи 
на хиткій платформі (10-12 разів); 2) підбір палиць із килима 10-12 разів); 3) відхід 
зі стрілецького килима (10-12 разів); 4) вихід із положення готовності з закритими 
очима (10-12 разів).  

Скорочення часу, проведеного на вогневому рубежі, необхідно проводити 
в основному за рахунок прийняття положення готовності до стрільби, зміни 
магазинів із набоями, заряджання додаткового патрона і відходу з вогневого 
рубежу. Спеціальні вправи, що складають основу скорочення часу перебування 
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на вогневому рубежі, повинні прогнозувати позитивні зміни в результатах 
змагальної діяльності спортсменів.  

Висновки. Точна і швидка стрільба є важливим чинником прогресу 
спортивних досягнень біатлоністів. Влучний постріл починається з підготовки 
спортсмена, тобто з прийняття положення стоячи або лежачи з метою 
забезпечення стійкості зброї і спеціальних вправ з скороченого часу перебування 
на вогневому рубежі. Стрільба в біатлоні проводиться на відкритих вогневих 
рубежах, де на політ кулі впливають метеорологічні умови, однак істотний вплив 
на її влучність дає сам спортсмен, тому стрілецька підготовка – один з 
найважливіших компонентів організації тренувального процесу в сучасному 
біатлоні. 
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ОЛІМПІЙСЬКИЙ ТА ПРОФЕСІЙНИЙ СПОРТ:  
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

Черевко А. В., Семерджян М. Г. 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

Актуальність теми. В данній статті розглядаються такі напрями спорту, як 
олімпійський та професійний, задля визначення потенційних проблем та 
перспектив їхнього розвитку, як за кордоном, так і в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Ні для кого не секрет, що спорт – це 
невід’ємна частина нашого життя. Завдяки щоденним заняттям ми маємо змогу 
оздоровлювати і зміцнювати наше тіло. Спорт допомагає нам отримувати 
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максимальний заряд енергії та продовжувати наше життя. Вчені не раз доводили, 
що саме вправи дають людям шанс прожити довше у світі та запобігти появі 
небажаних хвороб, які так псують наше буття. Спорт – справа корисна, ми можемо 
займатися ним просто, аби бути здоровими. Та є такі люди, які вкладають душу і 
серце у це діло. Їх називають спортсменами. Давайте подивимося на це 
визначення з боку Закону України: «спортсмен – це фізична особа, яка 
систематично займається певним видом спорту та бере участь у спортивних 
змаганнях». Вони усе своє життя рухаються до перемог, працюють у цій області, 
приймають участь у змаганнях, і згідно з цим, отримують належний дохід, як 
зазначено у Кодексі законів про працю України. Згідно з додатковою 
інформацією, «...спортсмен набуває статусу спортсмена-професіонала з моменту 
укладення контракту з відповідними суб’єктами сфери фізичної культури і спорту 
про участь у змаганнях серед спортсменів-професіоналів». Вони представляють 
різні види спорту, які тільки існують на планеті Земля. Для їх розмаїття та 
поширення в давні часи були створені змагання та турніри для визначення 
переможців, що згодом входили в історію як знамениті спортсмени. Футбол, 
теніс, плавання, шахи, біг – це тільки мала частина усіх різновидів спортивної 
сім’ї. Кожного року усе більше назв ігор входить у велике світове число та 
змагається за своє право бути на п’єдесталі. Професійним є будь-який спорт, і 
може стати для вас, тільки за умови, якщо ви серйозно сприймаєте його і готові 
рішуче діяти задля тріумфу, як для себе, так і задля країни, в якій ви, саме, захотіли 
бачити його, як професіональний.  

Для детальнішого розуміння визначення «олімпійський спорт» і 
подальшого його опису, я також звернулась до Статті 1 Закону України Про 
Фізкультуру і спорт. Отже, «олімпійський спорт – це напрям спорту, пов’язаний з 
організацією та проведенням спортивних змагань з олімпійських видів спорту та 
підготовкою спортсменів до цих змагань». Професійний спорт – займається 
підготовкою спортсменів у спеціальних закладах і організацією відповідних 
заходів, задля отримання прибутку, і має тісний зв’язок с олімпійським.  
З професійного спорту потрапляють у олімпійський. До цього готуються роками, 
віддаються цілком і повністю. Щоб зарекомендувати себе на світових змаганнях, 
треба мати залізний стержень, впевненість та терпіння. Окрім цього, невпинне 
тренування для отримання бажаного результату. Та і в цьому необхідно знати 
межу. Безупинні, виснажливі тренування можуть призвести до невиправних 
наслідків, тому професійний спорт має на меті позбавити своїх спортсменів таких 
думок, та заохотити працювати правильно і без шкоди здоров’ю. Адже міцний дух 
і сильне тіло – головний показник професійного спортсмена та потенційного 
переможця-олімпійця. Великою метою та досягненням є їх участь у всесвітньо 
відомих міжнародних Олімпійських іграх, які проводяться з 1896 року. Вони 
відбуваються кожні чотири роки і поділяються на літні, зимні (змагання у зимніх 
видах спорту), паралімпійські (змагання для людей з інвалідністю) та юнацькі 
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(змагання для неповнолітніх спортсменів). Ігри дають змогу приймати участь  
у турнірах усім без винятку. Як зазначено у Вікіпедії: «...у програму входять 
більше 33 видів спорту, і розігрується близько 400 медалей». Бути частиною  
цієї особливої події, однозначно честь для її учасників, які автоматично стають 
олімпійцями. Олімпійські ігри стали важливим аспектом кожного спортсмена і 
своєрідною мотивацією займати першість серед професіоналів, а також виводити 
свій спорт на планетарний рівень. 

Світові держави намагаються надавати якнайбільше уваги та коштів для 
розвитку та процвітання різноманіття спорту. Майже в усіх країнах поширюється 
мода на спорт і його значущість. Виховання спортивних навичок проводять в усіх 
установах, як теоретично, так і практично. Майбутній кваліфікований спортсмен 
навчається інтелектуально, здобуває навички і розвиває талант. На даний момент 
постає проблема занять спортом професійно разом з тренерами та іншими 
спортсменами. Останні півтора року відзначилися всесвітньою пандемію, 
внаслідок чого усі сфери призупинили свою роботу через загрозу для життя 
людей. Зізнатися чесно, дуже важко підтримувати баланс та здорове тіло в 
чотирьох стінах без можливості відвідати спортзал або персональне заняття, а ще 
важче, коли це є твоя робота, і карантин позбавляє шансу заробляти на життя. 
Зараз світ стурбований подальшим його функціонуванням та відновленням 
колишнього способу дійсності. Та і це лиш мала частина переліку потенційних 
проблем розвитку як професійного, так і олімпійського спорту, до яких можна 
також віднести погані умови, недостатність коштів на утримання спортсменів, 
тренерів та спортивного інвентарю. В цьому відкривається неспроможність на 
проведення або участь у будь-яких турнірах. Як я дізналась з джерел, не 
виключено, що в багатьох країнах, і зокрема в Україні, популяризуються платні 
секції, гуртки, де не кожен може собі дозволити займатись там. Дуже важливо 
розуміти, що у вищому спорті з’являється питання допінгу. На жаль, задля 
отримання заповітної перемоги спортсмени йдуть на таку велику помилку, яка 
вмить обертається для них непоправними наслідками. Ця дилема досить 
поширена, і для її вирішення необхідно зайнятися поширенням та формуванням 
чесних допінг-контролів на усіх офіційних та неофіційних змаганнях. А для 
спортсменів проводити обов’язкові дисципліни, бесіди для кращого розуміння та 
відповідальності за свої дії. Через вищезазначені труднощі спорт крокує на 
одному місці. Експерти з вирішення конкретних питань пропонують усі можливі 
їх вирішення, та обирають відповідні запобіжні заходи, щоб такого виду проблеми 
не турбували країну та її представників. Правильний підбір ходу дій та 
відповідальне ставлення до врегулювання оказій, забезпечують їх нерегулярні 
появи та більше зосередження на їх запобігання і розповсюдження.  

Кожна країна прагне гідно представити себе у різних областях діяльності. 
Тоді як спорт, займає чи не найважливіше місце серед перспектив. Уряди 
забезпечують відповідну сферу спеціальним і потрібним обладнанням та 
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формують майбутніх олімпійських чемпіонів, професійних гравців, тренерів, 
представників тощо. А вони, в свою чергу, гарантують країні успіх, перемогу, 
світове визнання та найголовніше, вони забезпечують стимулом рухатися далі та 
досягати ще більших висот. Таким чином, в усіх нас, виховується патріот, який 
здатен підняти свою батьківщину на світовий рівень та показати її могутність. 
Піднесення та збагачення спорту надає можливості країнам вкладати все 
вдосконалене і розвинене в майбутнє. В той час, як майбутнє кожної держави є 
молодь, яка буде відкривати для себе нове заняття, захоплення, та заохочувати до 
цього інших. Зараз, саме молодь є першовідкривачами нових трендів, інтересів 
сучасності, що з легкістю поширюються на всі сфери життєдіяльності. Такими 
темпами, розповсюдження спорту стане в пріоритеті кожного, і встановлення 
нових видів спорту принесе шанс проявити себе і зміцнити тіло. В освітньому 
секторі почнеться пожвавлення у важливості та значущості такого предмету, як 
фізкультура. Все більше людей почнуть ставити цілі та крокувати до мрій.  
Я впевнена, що у подальшому майбутньому на нас чекають великі відкриття, які 
безсумнівно просунуть нас на багато років вперед. Де спорт стане не тільки як 
фізична чи інтелектуальна активність, але й перспективою здорової людини.  

Висновок. Я вважаю, що в сучасному світі спорт поширюється з потужною 
швидкістю і стає надзвичайною зацікавленістю. Я висвітлила лише найголовніші, 
на мою думку, проблеми і перспективи розвитку професійного і олімпійського 
спорту. Тому що, важливо знати, які питання варто розглядати для подальшого 
функціонування спорту, як діяльності людей, щоб організовувати правильний 
підбір дій задля запобігання утворенню численних втрат з боку спортивного 
обладнання, довіри спортсменів та коштів на покращення стану спорту загалом. 
Так як, ця культура не буде мати великі шанси на визнання у світі, через 
недоброякісні умови. Перспективи спорту проявляються в усіх сферах, і мають 
змогу розвиватися і поширюватися на людей, для майбутнього росту і збільшення 
як представників, так і різних видів спорту. Буде цінуватися результат спроб і 
наполегливість, а усі небайдужі зможуть вкладати спонсорські кошти, допомагати 
і підтримувати здорову конкуренцію. Це буде позитивно впливати на значущість 
спорту і на економічну височину країн, де професійному і олімпійському спорту 
приділяють належну увагу.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ МЕТАННЯ СПИСА ПОЧАТКІВЦІВ 
Чорненька Г. В., Яблонська Г. В. 

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, 
Львів 

Вступ. Метання списа належить до складно координаційних змагальних 
вправ легкої атлетики [1-5]. Основними факторами, що впливають на дальність 
польоту списа, виступають початкова швидкість та кут випуску списа [4]. Техніка 
метання списа складається з правильного тримання списа, розбігу, відведення 
списа під час кидкових кроків, завданням яких є обгін списа та фінальне зусилля 
із гальмуванням, щоб не порушити правила змагань [1]. Основною частиною 
техніки є фінальне зусилля [2]. Вивчення техніки метання списа розпочинають з 
простих кидкових рухів різних предметів: камінців, палок, сніжок тощо. 
Доведено, що метання списа дається легше хлопцям. У дівчат немає необхідних 
навичок в метанні списа [3]. На початковому етапі вивчення техніки метання 
списа важливою є робота над запобіганням та усуненням помилок в техніці, 
оскільки ці помилки і на наступних етапах не дозволять досягти спортсмену 
найвищого результату, на який він спроможний [1]. 

Мета дослідження – виявити та підшукати засоби для усунення помилок 
початківців в метанні списа. 

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, педагогічне 
спостереження. 

Результати дослідження та їх обговорення. Застосовуючи традиційні 
методи та засоби навчання техніки, ми зустрілися з тим, що початківці в метанні 
списа, допускали помилки при виконанні техніки. На початку навчання помилки 
були пов’язані з нерозумінням поставлених завдань, браку необхідних фізичних 
якостей, невмінням володіти частинами свого тіла та відсутності точності 
відтворення рухів. З часом нами зауважено, що випуск списа в декотрих 
початківців відбувався не дистальними фалангами вказівного та великого пальців 
руки, що метає. Прикладення надмірної сили з відхиленням праворуч чи ліворуч 
під час фінального зусилля не дозволяло досліджуваним виконувати 
результативно завдання. Для початківців не існує розуміння поняття «попадання 
в спис», тому часто наконечник списа був відхилений вправо від напрямку 
метання. Дехто з початківців намагався метати спис прямою рукою, а не з-за 
голови. Вищеперелічені помилки поступово були викоренені за допомогою 
масиву кидкових вправ, які дозволили досягти результату. В таблиці 1 ми подаємо 
помилки, які зустрічаються також в літературних джерелах. 
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Таблиця 1  
Помилки в техніці та засоби їх усунення 

1. Непрямолінійне несення і розгойдування списа вверх-вниз в 1-ій частині розбігу, що 
заважає точному відведенню списа – пробіжки зі списом, при яких контролювати положення 
наконечника на одному рівні з наміченим орієнтиром [4, 5, 1]. 
2. Непружний «низький» біг у 1-ій частині розбігу – повторні пробіжки зі списом. Триматись 
під час бігу високо на передній частині стопи. Вправи на розвиток сили м’язів ніг [3]. 
3. Опускання кисті руки, що метає, нижче осі плечей під час відведення снаряда – 
відводити спис на місці і в русі за орієнтиром, утримуючи наконечник на рівні очей, відводити 
спис перед дзеркалом, контролюючи положення кисті і списа [4, 2].  
4. Під час кидка лікоть опущений – імітувати виведення ліктя вгору-уперед за допомогою 
партнера. Під час кидка акцентувати рух вгору-вперед [5, 4].  
5. Відхилення тулуба в протилежний від кидка бік на перших «кидкових» кроках – 
багаторазові пробіжки з відведенням списа, біг із відведеним списом. При цьому фіксувати час 
подолання відрізків [1]. 
6. Високий стрибок у «схресному» кроці і яскраво виражена постановка правої ноги на п’яту 
– імітація та виконання «схресного» кроку в ходьбі і бігу. Підбір для кожного спортсмена 
оптимальної узгодженості швидкості бігу і набуття фінального положення («натягнутого луку») [2]. 
7. Спортсмен низько підсідає на правій нозі при виконанні останнього кидкового кроку – 
імітувати невисокий підйом ЗЦМТ в політній фазі в схресному кроці [5]. 
8. Згинання руки в ліктьовому суглобі під час виконання «схресного кроку» із збільшенням 
кута між передпліччям метальної руки і списом, а також збільшення кута вильоту – 
імітувати та виконувати «схресний» крок і наступні дії, контролюючи положення руки зі 
списом біля дзеркала, з активною допомогою тренера. Метання списа з розбігу в ціль. 
Активізувати роботу нижніх ділянок тіла [4]. 
9. Передчасне випрямлення правої ноги в «кидковому» кроці – імітувати постановку лівої 
ноги в останньому «кидковому» кроці, знаходячись на зігнутій правій. Метання з розбігу з 
двоопорного положення [2]. 
10. Ранній поворот тулуба вліво під час випуску списа – при метанні з розбігу починати 
фінальний рух вперед лівим боком за лівою рукою. Метання за орієнтиром [2, 5, 3]. 
11. Недостатнє випрямлення ніг і тулуба під час кидка – поліпшити швидкісно-силову 
підготовку метальника. Оволодіти оптимальною швидкістю розбігу на доріжці [3, 5]. 
12. Зупинка перед кидком – знайти раціональний ритм розбігу [1, 3]. 

13. Переступання обмежувальної лінії після кидка – перевірити контрольну позначку і 
спробувати розбіг без кидка. Поліпшити стопорну дію лівої ноги у фінальному зусиллі [2].  
14. Згинання в кульшовому суглобі і нахил тулуба вліво на початку фінального зусилля – 
поелементна імітація фінального зусилля. Виконати кидок на пружних ногах, прискорюючи 
постановку лівої. Спрямувати зусилля розгинання правої ноги в фінальному зусиллі точно в 
груди. Метати спис на задану відстань [4]. 
15. Згинання лівої ноги в колінному суглобі у фіналі, що веде до втрати горизонтальної 
швидкості, набраної в розбігу і погіршення результату – імітація постановки лівої ноги на ґрунт 
з місця, з двох кроків, з трьох кроків, з розбігу; метання двома руками із-за голови різноманітних 
вантажів. Метання списа прямо вперед. Розвиток фізичних якостей [3, 5]. 
16. Спортсмен не докладає зусиль, спрямованих на вісь снаряда – метання легких списів, 
дротів, палиць. Метання в ціль і на задану відстань. Імітація цих елементів і в цілому [2, 5].  
17. Спортсмен в останньому кидковому кроці ставить ліву ногу занадто вліво – імітаційні 
вправи, легкі кидки з місця і невеликого розбігу, прагнучі в фінальному зусиллі зберегти 
прямолінійність просування вперед [1, 2]. 
18. Спортсмен відводить спис за рахунок руху руки назад – імітація «тікання» від списа в 
ходьбі з поворотом осі плечей на першому кроці і відходу від списа на другому кроці, спочатку 
в повільному темпі, потім в середньому, а пізніше з розбігу [5]. 
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Висновки. У виконанні техніки метання списа початківці допускали 
помилки, тобто виконували вправу з відхиленнями від моделі техніки, що істотно 
знижувало спортивний результат. Виявлено помилки у виконанні першої частини 
розбігу, які допускало 24,3% досліджуваних. Під час виконання другої частини 
розбігу (кидкові кроки) помилки спостерігалися у 35,1%. У фінальному зусиллі 
помилки були у 53,6%. 

Література 
1. Бачинський Й.В., Козій Р.С., Чорненька Г.В. Шляхи вдосконалення 

навчання техніки метання списа юних спортсменів // Сучасні проблеми фізичного 
виховання і спорту учнівської та студентської молоді: тези доп. Всеукр. наук. 
конф. Івано-Франківськ, 2004. – С. 24–29. 

2. Козлова Н.И. Формирование двигательной структуры финального 
усилия в метании копья на этапе начальной спортивной подготовки 
[автореферат]. Минск: МГИФК, 1995. – 21 с. 

3. Мороз Д., Кісіль А, Чорненька Г.В. Методика навчання техніки метання 
списа дівчат на заняттях з дисципліни «Теорія і методика легкої атлетики» // День 
студентської науки: зб. матеріалів щорічн. студент. наук. конф. Львів, 2017. –  
С. 89–90. 

4. Основы техники и методики обучения метания копья: методические 
рекомедации / сост. В.В. Трущенко [и др.]. Витебск: ВГУ имени П.М.Машерова, 
2014. – 19 с. 

5. Специальные упражнения в подготовке метателей копья. / Боровая В.А. 
// Легкая атлетика: сборник научных трудов. СПб.: НГУ им. П.Ф. Лесгафта,  
2013. – С. 11–27. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СПОРТСМЕНАМИ 
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЗМАГАНЬ В ЛЕГКІЙ АТЛЕТИЦІ 

Шаповал С. О., Савіна О. Ю. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Підготовка легкоатлета – це багаторічний процес. Він спрямований на 
розвиток необхідних фізичних і морально-вольових якостей, оволодіння технікою 
легкоатлетичних вправ та їх удосконалення у вибраних видах легкої атлетики [1]. 

Підготовка здійснюється шляхом навчання й тренування, які є єдиним 
педагогічним процесом, спрямованим на формування й закріплення певних 
навичок, досягнення високого рівня фізичної, психічної та технічної 
підготовленості [6, 8]. 

Психологічна підготовка – це система психолого-педагогічних впливів, що 
застосовується з метою формування і вдосконалення у спортсменів властивостей 
особистості та психічних якостей, необхідних для вдалого виконання 
тренувальної діяльності, підготовки до змагань та успішного виступу на них [2, 3]. 
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В даний час на великих змаганнях в складних умовах спортивної боротьби 
з виключно високою конкуренцією, де спортсмени мають рівну технічну і фізичну 
підготовленість, дотримуються однакової тактики, частіше перемагають ті з них, 
хто має більш високий рівень розвитку моральних, вольових і спеціальних 
психічних якостей [3, 4, 6]. У спортивній практиці є велика кількість прикладів, 
коли безперечні лідери не потрапляли до фіналів змагань причиною чого 
послугували зриви психологічного характеру, а спортсмени, що не входили в 
число фаворитів, багато в чому завдяки граничної вольової мобілізації часто 
ставали чемпіонами на високо кваліфікаційних змаганнях [3, 7]. 

Розглянемо засоби і методи психологічної підготовки легкоатлетів на 
різних етапах спортивного вдосконалення, і їх вплив на психологічний стан 
спортсменів перед змаганнями в легкій атлетиці. Дослідження проводилися в 
Україні. У дослідженні брали участь 20 кваліфікованих бігунів різних 
спеціалізацій, зі спортивними розрядами КМС і МС. В ході дослідження були 
використані наступні методи: аналіз і узагальнення літературних джерел, 
опитування, методи математичної статистики. 

Результати дослідження психологічного стану легкоатлетів різних 
спортивних кваліфікацій перед змаганнями, показало, що більшість спортсменів 
зі званням КМС мають невисокий рівень (55-60%) мотивації успіху, вони більш 
схилені до мотивації страху невдачі, в їх випадку велика можливість невдало 
виступи навіть на самих незначних змагань, тому з ними потрібно дуже багато 
працювати, а серед спортсменів зі званням МС результати кардинально 
відрізняються, серед них (98%) спортсменів мають високий рівень мотивації до 
успіху і виступи на змаганнях більш стабільні. 

Психологічна підготовка є також невід’ємною частиною загальної 
підготовки як і всі інші на кожному етапі спортивного вдосконалення. 

Спортивний психолог Клименко В. В. відмічає, що на високу 
результативність також впливають такі чинники як: гарні взаємовідношення з 
тренером і спортсменом, добрі відношення в сім’ї, з друзями, комфортабельні 
умови для тренувань і відпочинку [1]. 

В звичайних умовах психологічна підготовка проходить в процесі спілку-
вання з тренером або у вигляді аутогенного тренування (активна саморегуляція). 
Бувають випадки коли спортсмени не можуть впоратися самостійно або з 
тренером, наступає так званий психологічний бар’єр, на цьому етапі, зазвичай, 
спортсмени звертаються за допомогою до спортивних психологів [2]. 

Під час роботи зі спортсменами психологи звертаються до таких методів, як:  
Традиційний гіпноз використовується з дотриманням певних вимог, 

зокрема, спортсмен повинен розуміти важливість і необхідність цього методу 
впливу, має бути повний контакт між спортсменом і психологом, кожний 
наступний сеанс має бути логічним продовженням попереднього, завжди перед 
сеансом має біти проведена попередня бесіда. 
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Навіювання в стані відпочинку передбачає перш за все вплив слова 
психолога, безпосередній вплив на другу сигнальну систему і через неї на інші 
системи організму. Окрім психологів цим методом можуть користуватись 
тренери, що мають великий досвід роботи і знають психологічні особливості своїх 
спортсменів. 

Спілкуючись зі спеціалістами в сфері спорту і саме зі спортсменами, ми 
з’ясували, що з їх точки зору найдоцільнішими засобами психологічної 
підготовки до змагань є: прослуховування музики і самопливи. 

У більшості спортсменів високої спортивної кваліфікації виявлено високий 
рівень фізичної і психічної готовності до змагань. Але у спортсменів більш нижчої 
кваліфікації зустрічалися такі, що мають великі сумніви, з приводу демонстрації 
ефективної змагальної діяльності. Можна зробити висновок, що тренери 
приділяють увагу спортсменам більш вищої кваліфікації, а про інших забувають. 
Тренерам, слід взяти на замітку, якщо спортсмен показує погані результати, йому 
можливо не вистачає уваги до його персони. 

Тому, враховуючи результати дослідження, можна підвести підсумки, що 
незважаючи на спортивну кваліфікацію спортсмена, етап підготовки, на кожному 
з етапів невід’ємно важливою від інших видів підготовки має своє місце саме 
психологічна підготовка. 

Одержані результати планується враховувати при розробці програми 
підготовки спортсменів на різних етапах спортивного вдосконалення в легкій 
атлетиці. 
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УПРАВЛІННЯ СТРЕСОСТОЙКІСТЮ СПОРТСМЕНІВ  
У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З БАСКЕТБОЛУ 

Шепіль М. О., Савіна О. Ю. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Початком вчення про стрес прийнято вважати статтю Г. Сельє «Синдром, 
викликаний різними агентами, що ушкоджують», опубліковану в 1936 році. Слово 
«стрес» в перекладі з англійської означає – тиск, напруга і використовується для 
позначення широкого кола станів людини, що виникають у відповідь на 
різноманітні екстремальні впливи. Стресом є стан напруги, що виникає у людини 
під сильним впливом [1].  

Зі стресом тісно пов’язане поняття стресостійкість, яке позначає якість 
людини, яка дозволяє будь-якій людині переносити різного плану навантаження 
на його психіку – інтелектуальні, емоційні або ж вольові [2].  

Якщо стрес є природною реакцією нашого організму на різні зовнішні 
подразники, то стресостійкість – це здатність долати труднощі, тримати в узді свої 
емоції, розуміти чужий настрій, проявляти витримку і такт [3].  

Стресостійкість як поняття визначається поєднанням особистісних якостей, 
які дозволяють переносити відчутні інтелектуальні та емоційні навантаження, 
зумовлені специфікою професійної діяльності без видимих наслідків для 
оточуючих і власного здоров’я [4].  

На одну з істотних сторін стресостійкості звертає свою увагу 
П. Б. Зільберман, кажучи про те, що стійкість може бути недоцільним явищем, що 
характеризує відсутність адекватного відображення ситуації, що змінилася, і 
свідчить про недостатню гнучкість та пристосовність. Він же пропонує своє 
трактування стресостійкості, розуміючи під нею «...інтегративну властивість 
особистості, що характеризується такою взаємодією емоційних, вольових, 
інтелектуальних та мотиваційних компонентів психічної діяльності індивідуума, 
яке забезпечує оптимальне успішне досягнення мети діяльності в складній 
емотивній обстановці» [5].  

Відповідно до теорії стресостійкості (В. С. Ротенберг, В. В. Аршавскій), 
люди поділяються на чотири основні групи. 

До першої відносять осіб, які більше за інших схильні до негативного 
впливу зовнішніх факторів. Їх особливість в тому, що вони не можуть 
адаптуватися до навколишніх реалій і не схильні міняти свою поведінку. 

На другій позиції знаходяться люди, які внутрішньо готові до змін. Однак 
до змін не радикальним, а спокійним. Дана категорія може сприймати лише 
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трансформацію поступову, крок за кроком. Кардинальні зміни здатні привести їх 
у замішання, привести до розвитку депресії, нервових зривів. 

До третього типу відносяться досить принципові в своїх переконаннях і 
помірно лояльні до зовнішніх змін люди. Вони якраз можуть погодитися на 
стрімкі зміни, ніж чекати поступової трансформації. Однак представники даної 
групи мають особливість: якщо стреси в їх житті приймають постійний характер, 
то сили можуть підкосити. Як наслідок починають губитися дух, самовладання, 
часто виникають негативні емоції і пов’язані з ними зриви. 

До четвертої категорії відносяться люди, яких без перебільшення можна 
назвати стресостійкими. Вони стоїчно витримують негативні впливи 
навколишнього середовища. Психіка таких осіб захищена від впливу руйнуючих 
її ситуацій. 

Таким чином, стійкість до стресів є самооцінка здатності і можливості 
подолання екстремальної ситуації, пов’язану з ресурсом особистості або запасом, 
потенціалом різних структурно-функціональних характеристик, що забезпечують 
загальні види життєдіяльності та специфічні форми поведінки, реагування, 
адаптації та ін. 

У спорті поняття стресостійкості трактується через емоційну стійкість, під 
якою більшість дослідників розуміють властивість або якість особистості, що 
сприяє високій продуктивній напруженій діяльності.  

Так, О. П. Карпова в своїй статті «Екстремальні види спорту як модель 
адаптації в умовах психоемоційного стресу» розуміє стресостійкість як результат 
розвитку адаптації, внаслідок якої організм набуває нової якості, а саме адаптацію 
у вигляді резистентності, стійкості до стресового впливу, тренованість [6]. Вчені 
(В. Л. Марищук, К. К. Платонов) виділяють три наступних напрямки в 
дослідженні стресостійкості спортсменів: традиційно-аналітичний, системно-
регулятивний і системно-структурний [1].  

1. Традиційно-аналітичний напрямок спирається на «членування» психіки 
за ознакою якісної своєрідності на пізнавальні, емоційні та вольові процеси.  

2. Системно-регулятивний напрямок передбачає «вичленення» психічних 
процесів у зв’язку з їх безпосередньою функцією в регуляції діяльності. В даному 
напрямку психічні процеси розглядаються як функціональні ланки, що 
утворюють систему психічної регуляції діяльності.  

3. Системно-структурний напрямок передбачає наявність ознаки стійкості 
як здатності зберігати себе в умовах мінливого, в деяких межах середовища. 
Закономірності індивідуального розвитку не можуть бути повністю виявлені, 
якщо розглядати стійкість до стресу тільки як збереженість певних станів. 

Стресостійкість спортсменів зводиться до поняття емоційної стійкості і 
розглядається з функціональних позицій як якість, риса, властивість, що впливає 
на характер діяльності (Б. Х. Варданян). Стресостійкість у спорті включає  
в себе різні психологічні, фізіологічні та поведінкові компоненти (М. Л. Аболін, 
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Б. Х. Варданян, В. С. Суботін). Стресостійкість характеризується здатністю 
управляти своїми емоціями, зберігати високу працездатність, здійснювати 
екстремальну діяльність без напруженості (К. К. Платонов, В. Л. Маріщук). 
Стресостійкість багато в чому визначають індивідуальні особливості і стиль 
мислення особистості спортсмена в стресогенних умовах (К. В. Павлов,  
Ц. П. Короленка, І. В. Харитонова).  

Рівень стресу (оптимальний або надмірний), а також форми його впливу на 
спортсмена (збудлива або гальмівна) проявляються зовні по-різному. Ознаками 
зайвого порушення є: різке почастішання пульсу, прискорене і поверхневе 
дихання, підвищення тонусу м’язів, тремтіння, напружена міміка, метушливість 
та ін. Ознаками недостатнього збудження вважаються: млявість, сонливість, 
позіхання, уповільнені рухи та ін. Станом оптимального рівня збудження 
відповідають помірні зрушення, що також проявляється зовні, але величина будь-
якого показника для кожного баскетболіста індивідуальна [7].  

За особливостями поведінки спортсмена перед змаганнями, за зовнішніми 
проявами його психічного стану і зміни частоти серцевих скорочень (ЧСС) можна 
судити про рівень його стресу в даній ситуації і на підставі цього оцінювати стан 
як сприятливий чи несприятливий.  

Спортсмени мають базові уявлення про формування стресу і його 
негативний вплив на результати виступів у спортивних змаганнях. У той же час 
не завжди спортсмени здатні вчасно усвідомити відсутність у себе необхідних 
навичок подолання стресу і звернутися до спортивного психолога для поліпшення 
своєї психологічної підготовки. 

В результаті психологічної роботи нервова система спортсмена реагує на 
роздратування більш збалансовано, внутрішньо або зовні – неважливо. Внутрішнє 
роздратування – це думки, що заважають концентрації уваги. Зовнішні 
подразники – суперники, глядачі-вболівальники, якісь некомфортні погодні або 
інші умови, які також впливають і вносять дисбаланс у психіку спортсмена. 

Відновлення психологічного балансу після змагань, зняття тілесних 
зажимів (масажем, лазнею, басейном, сном) – це те, що зазвичай застосовують 
спортсмени практично в будь-яких видах спорту. І, як правило, вважають 
необхідним і достатнім для відновлення сил. Поряд з фізичним складовим успіху 
сучасного спортсмена, таким же важливим є і психічний стан. 

Таким чином, стресостійкість спортсменів є системна якість особистості, 
що набувається індивідом і проявляється в напруженій діяльності, емоційні 
механізми якої отримують свою визначеність в структурі системи саморегуляції. 
Стресостійкість багато в чому визначають індивідуальні особливості і стиль 
мислення особистості спортсмена в стресогенних умовах, а стійкість до стресу 
пов’язують з результуючою стороною діяльності – продуктивністю.  
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Сучасний баскетбол є спортивною грою на досить високих швидкостях,  
з постійним переміщенням всіх гравців обох команд і швидкою зміною  
ігрових ситуацій. При цьому характерні безкомпромісна боротьба з  
жорсткими єдиноборствами, повною самовіддачею спортсменів як у фізичному, 
так і в психологічному плані. Це вимагає високих морально-вольових якостей 
і здатності ефективно діяти в найскладніших умовах, серед яких виділяється 
необхідність високої завадостійкості по відношенню до несподіваних 
подразників. Але це неможливо без наявності високого рівня стресостійкості та 
розвиненості уваги.  

Сучасний спорт пред’являє надзвичайно високі вимоги до емоційної 
стабільності спортсменів, тому багато психологів вважають цю рису однією з 
найбільш важливих характеристик особистості спортсмена. Особливо це важливо 
для прогнозу переносимості не тільки значних психологічних, але і важких 
фізичних навантажень, а також успішності діяльності в незвичних, екстремальних 
умовах. Показано, що низька емоційна стабільність негативно впливає на 
досягнення високих змагальних результатів [8].  

Іншим важливим чинником, що визначає ступінь стресостійкості, є рівень 
особистісної тривожності. Під особистісною тривожністю розуміється стійка 
індивідуальна характеристика, яка відображає схильність людини до тривоги. 
Особистісна тривожність як схильність актуалізується при сприйнятті будь-яких 
впливів, що розцінюються людиною як небезпечні для нього в будь-якому сенсі, 
в тому числі в плані спортивної боротьби. Певний рівень тривожності – природна 
і обов’язкова складова активної особистості, включаючи і заняття спортом, де, 
наприклад, найбільш оптимальний вид передстартового стану – «бойова 
готовність» – обов’язково включає в себе помірний рівень тривожності. Але якщо 
рівень особистісної тривожності високий, то велика ймовірність не тільки 
побоювань за майбутнє, нерідко за надуманими приводами, що в спорті 
проявляється при несприятливих передстартових станах.  

Крім того, слід прогнозувати вельми ймовірну можливість «зриву» 
спортсмена на відповідальних змаганнях навіть при його високій фізичній і 
тактичній підготовленості. Дистресові фактори (сильні, часом надмірні впливу), в 
тому числі пов’язані зі спортивною діяльністю, особливо якщо вони діють на 
емоційно нестійких спортсменів, порушують насамперед їх увагу. Спортсмени 
при цьому втрачають здатність переключати увагу, регулювати його 
спрямованість і обсяг [8].  

Щоб передбачити, як буде вести себе спортсмен в плані уваги на 
конкретних змаганнях і як це вплине на результати його виступу, слід знати 
особливості його уваги в спокійній обстановці. Перш за все слід визначити, чи 
може він за відсутності стресових впливів довільно управляти своєю увагою 
(звужувати або розширювати її обсяг, бути внутрішньо або зовнішньо 
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зосередженим), наскільки велика здатність спортсмена до довільного 
перемикання уваги з одного об’єкта на інший [7].  

Вплив перерахованих психологічних параметрів на спортивний результат 
показує нагальну необхідність дослідження рівня стресостійкості та 
характеристик уваги, особливо у молодих спортсменів, коли психіка ще 
недостатньо стійка в силу віку. Прояв визначених ризиків у наслідку призводить 
до порушення строків реалізації СП, перевитрат, невиконання вимог до кінцевого 
результату, погіршення якості проєктів, продуктів і послуг, що в свою чергу 
призводить до погіршення якості й результатів, зменшення прибутку, а нерідко й 
до великих збитків. Уникнути ризиків неможливо, тому актуальним є 
встановлення причин виникнення та необхідність їхнього аналізу й зниження 
впливу до мінімального рівня. 
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КОНТРОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 
ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ БАГАТОРІЧНОГО 

СПОРТИВНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ 
Щербина О. О., Рибак О. Ю. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Інформація про функціональний стан спортсмена дає змогу оцінити стан 
його здоров’я, визначити рівень тренованості та виявити особливості діяльності 
його організму [3]. Вирішальну роль має високий рівень функціональної 
підготовленості і використання в системі тренувань засобів, орієнтованих на 
розвиток функціональних механізмів працездатності [4]. Доведено [1], що 
функціональна підготовка веслувальників різної кваліфікації відбувається на 
основі використання різноспрямованих навантажень. Їх інтенсивність нормується 
на основі певних станів, пов’язаних із взаємодією джерел енергії. При цьому, 
окремі з критеріїв є високоефективними показниками дія керування 
тренувальними навантаженнями й індивідуалізації підготовки спортсменів [2, 5]. 
Тому показники функціонального стану є невід’ємною складовою ефективної 
побудови системи підготовки веслувальників. 

Нажаль, у спеціальній літературі недостатньо висвітлені питання 
пріоритетності засобів та методик оцінювання функціонального  
стану веслувальників на різних етапах їхнього багаторічного удосконалення,  
що визначає актуальність обраної теми і стало метою нашого  
дослідження.  

Для досягнення поставленої мети було узагальнено відомості  
щодо ролі функціональної підготовки в багаторічному удосконаленні 
веслувальників, проаналізовано понад 40 наявних засобів та методик контролю 
функціональної підготовленості спортсменів, а також з’ясовано перелік  
і пріоритетність їхнього застосування на різних етапах їхнього багаторічного 
спортивного удосконалення. 

Для цього застосовано такі методи дослідження: теоретичний аналіз та 
узагальнення літературних джерел, педагогічне спостереження, експертне 
оцінювання, педагогічне тестування й методи математичної статистики. 

Із переліку запропонованих нами методик контролю за рівнем 
функціонального стану (із сорока одної) десять експертів обирали найбільш 
доцільні для кожного етапу багаторічного спортивного удосконалення 
веслувальників. Їхня кількість виявилась неоднаковою для різних  
етапів (рис. 1): 
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Рис. 1. Загальна кількість запропонованих експертами методик контролю 

функціональної підготовленості веслувальників на різних етапах багаторічного 
спортивного удосконалення: 1 – етап початкової підготовки; 2 – етап 

попередньої базової підготовки; 3 – етап спеціалізованої базової підготовки;  
4 – етап підготовки до вищих досягнень; 5 – етап максимальної реалізації 

індивідуальних можливостей 
 
Далі експерти у п’ятибальній шкалі оцінили пріоритетність застосування 

обраних ними методик для кожного з етапів багаторічного спортивного 
удосконалення. Виявилось, що на етапі початкової підготовки пріоритет мають 
показники артеріального тиску в стані спокою, проба з затримкою дихання під час 
вдиху (проба Штанге) та проба з затримкою дихання під час видиху (проба Генчі); 
на етапі попередньої базової підготовки – це хвилинний об’єм дихання; на етапі 
спеціалізованої базової підготовки – субмаксимальний тест РWC170; на етапі 
підготовки до вищих досягнень – субмаксимальний тест РWC170, хвилинний об’єм 
дихання та вентиляційний індекс; на етапі максимальної реалізації 
індивідуальних можливостей – хвилинний об’єм крові та хвилинний об’єм 
дихання. 

Таким чином було вдосконалено знання щодо добору й пріоритетності 
застосування різних методик контролю функціональної підготовленості 
веслувальників на кожному з етапів їхнього багаторічного спортивного 
удосконалення, а відомості про значення контролю функціональної 
підготовленості в багаторічній підготовці веслувальників набули подальшого 
розвитку. Результати дослідження можна використати в системі підготовки 
веслувальників різної кваліфікації та у навчальному процесі студентів спортивної 
спеціалізації «веслування». 
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Висновки. 
1. Контроль функціонального стану спортсменів упродовж багаторічного 

спортивного удосконалення є невід’ємною складовою побудови ефективної 
системи підготовки та досягнення високих спортивних результатів. У науковій та 
методичній літературі висвітлено різні об’єктивні засоби та методики 
діагностування функціонального стану спортсменів, проте їх велика кількість 
обумовила потребу визначення пріоритетності засобів та методик оцінювання 
функціонального стану веслувальників на різних етапах їхнього багаторічного 
спортивного удосконалення. 

2. Для отримання об’єктивної інформації про функціональну 
підготовленість веслувальників на різних етапах багаторічної підготовки 
експертам запропоновано обрати найбільш доцільні з понад 40 обґрунтованих 
засобів та методик функціональної діагностики, які здебільшого пов’язані  
з діяльністю серцево-судинної та дихальної систем. 

3. У процесі експертного оцінювання з’ясувалось, що пріоритетність 
застосування для контролю рівня функціональної підготовленості веслувальників 
на різних етапах їхнього багаторічного спортивного удосконалення мають такі 
засоби й методики: показники артеріального тиску в стані спокою, проба із 
затримкою дихання під час вдиху (проба Штанге) та проба з затримкою дихання 
під час видиху (проба Генчі) – на етапі початкової підготовки; хвилинного об’єму 
дихання – на етапі попередньої базової підготовки; субмаксимального  
тесту РVC170 – на етапі спеціалізованої базової підготовки; субмаксимального 
тесту РVC170, хвилинного об’єму дихання та вентиляційного індексу – на етапі 
підготовки до вищих досягнень; хвилинного об’єму крові та дихання – на етапі 
максимальної реалізації індивідуальних можливостей. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ  
У ФЕХТУВАННІ 

Шилова О. Є., Веселова І. М. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних джерел 
дозволив поглибити знання про психологічну підготовку у спорті та її вплив на 
тренувальну та змагальну діяльність спортсменів. Досліджувалося психологічні 
умови для підвищення ефективності навчально-тренувального процесу 
фехтувальників, з урахуванням індивідуальних особливостей особистості. 
Вивчалися психологічні аспекти виховання особистості та соціально-
психологічних явищ у колективі, питання сумісності та згуртованості в 
спортивній діяльності фехтувальників. Підбиралися тести та засоби діагностики 
стану психологічної готовності спортсмена-фехтувальника до тренувальної та 
змагальної діяльності, типів темпераменту спортсменів та визначення 
індивідуальних стилів ведення бою у висококваліфікованих спортсменів. 

Актуальність дослідження. Сучасний стан розвитку фехтування, який 
характеризується інтенсифікацією змагальної діяльності, потребує вдосконалення 
різних сторін підготовки спортсменів. Сучасні тенденції у фехтуванні свідчать, 
що перемагає команда та спортсмени тієї країни, яка швидко і ефективно 
впроваджує нові наукові розробки та адекватно реагує на еволюційні зміни виду 
спорту за допомогою корекції окремих сторін підготовки спортсменів, в тому 
числі технічної, тактичної і теоретичної, а також психологічної. Саме 
психологічна підготовка є фундаментом для ефективного засвоєння та реалізації 
техніко-тактичних дій, максимальної реалізації підготовленості, рішучості, 
вольових якостей для здобуття перемоги у змаганнях. 

Результат дослідження та їх обговорення. Отже, проведене нами 
дослідження має наступні результати:  

У ході анкетування серед спортсменів СДЮСШОР для встановлення 
схильності до типів темпераменту було виявлено тип кожного спортсмена, який 
входить до складу збірної команди України.  

 

Результати опитування спортсменів СДЮСШОР дали такі результати:  

Спортсмени 
Типи темпераменту (кількість «+» у відповідях на питання тесту 

 для визначення типу темпераменту) 
Холерик Сангвінік Флегматик Меланхолік 

№1 10 5 7 3 
№2 5 11 8 5 
№3 4 4 13 8 
№4 14 10 7 5 

Ці дані (табл. 1) свідчать про те, що всі спортсмени мають змішані типи 
темпераменту. 
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Спортсмен №1 має виражений холеричний темперамент, змішаний з 
якостями флегматика, він – «людина настрій». Коли потрібно, може проявляти 
якості холерика, бути вибухним та наполегливим, а коли ці якості не потрібні – 
спортсмен спокійний, розслаблений, навіть у стресових ситуаціях.  

Спортсмен №2 має домінантний сангвінічний характер, змішаний з 
флегматичними якостями. Фехтувальник дуже активний, наполегливий та  
добре почуває себе у компаніях, добре реалізується у команді. Флегматичні 
 якості дозволяють залишатися спокійним навіть коли ситуація виходить з-під 
контролю, а здатність до прояву лідерських якостей дозволяє брати ситуацію у 
свої руки.  

Спортсмен №3 має домінантний тип флегматичного характеру та виражені 
якості меланхоліка. Цьому фехтувальнику властивий позиційно-захисний стиль 
ведення бою, він схильний до пасивних дій та дуже спокійно реагує на всі 
ситуації.  

Спортсмен №4 має дуже виражений домінантний холеричний тип 
темпераменту та якості сангвініка. Фехтувальник дуже запальний, активний та 
легко заводиться, його легко розізлити, вивести на сутичку та навіть на 
порушення правил змагань. Він не вразливий до образ, швидко відходить від 
впливу стресових ситуацій.  

Для виявлення індивідуального стилю бою спортсменів, які приймали 
участь в досліджені, користуються спеціальною формулою визначення 
коефіцієнту активності фехтувальника. Він визначається як відношення 
середньої кількості атак в бою (за умови, що аналізується велике число 
змагальних поєдинків фехтувальника) до середнього часу однієї фехтувальної 
сутички: 

Какт = ат

свх
, де 

Какт – коефіцієнт активності фехтувальника, 
푁ат – середня кількість атак в бою, 
푡свх – середній час однієї фехтувальної сутички (с). 
В результаті аналізу багатьох відеозаписів боїв спортсменів, які стали 

учасниками дослідження, можемо зробити такі висновки:  
Всі досліджувані спортсмени мають високу кваліфікацію, а тому коефіцієнт 

активності варіюється від 0,2 до 0,5, а у деяких боях проти конкретних суперників 
можуть спостерігатися числа 0,7-0,8. Це означає, що спортсмени високої 
кваліфікації мають здатність підлаштовуватись під ситуацію та вміло змінювати 
свій стиль бою в залежності від супротивника, судді та взагалі важливості даних 
змагань.  

Звичайно, кожен із спортсменів має свій улюблений стиль бою, якого 
притримується у більшій кількості змагальних сутичок.  
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Спортсмен №1 найчастіше притримується маневрово-атакуючого  
стилю ведення бою, за рахунок його холеричного темпераменту фехтувальник 
здатен швидко реагувати на сигнали судді та виконувати миттєві атакуючі  
дії, коли йому це вигідно. Також спортсмен здатен варіювати свої дії та  
у разі потреби може виконувати контратаки та захисні дії так же успішно,  
як і атакуючі.  

Спортсмен №2 притримується маневрово-атакуючого та маневрово-
захисного стилю ведення бою. Фехтувальники високої кваліфікації  
мають здатність варіювати декілька стилів навіть на протязі однієї  
короткої сутички, а тип темпераменту цього спортсмена дозволяє  
йому витримувати різкі зміни бойової ситуації та перестроюватись на 
інший стиль ведення бою в залежності від супротивника чи особливостей 
суддівства.  

Спортсмен №3 найчастіше притримується позиційно-захисного стилю 
ведення бою. Цей фехтувальник віддає перевагу контратакам, захистам та 
найчастіше виступає другим номером у сутичці, тобто приймає рішення в 
залежності від дій суперника. Його флегматично-меланхолічний характер не 
дозволяє виконувати різкі дії, в удачі яких спортсмен не впевнений. Такий 
індивідуальний стиль ведення бою допомагає фехтувальнику чітко виконувати ті 
дії, які він точно вміє робити ідеально, але недоліком цього стилю є невпевненість 
и нездатність переключитися на швидкі різкі атаки.  

Спортсмен№4 повна протилежність третьому спортсмену. Притримується 
позиційно-атакуючого стилю бою, за рахунок «вибухового» типу темпераменту 
фехтувальник схильний до постійних повторюваних атакуючих дій, настільки 
зациклюється на підготовці власної атаки чи власної задумки, що не враховує дій 
суперника та час на підготовку. Такий тип спортсменів найчастіше мають 
протилежне бачення рішенню суддів, за рахунок невміння перетерпіти часто 
являються порушниками правил змагань.  

В результаті проведення методики експрес-діагностики властивостей 
нервової системи за психомоторними показниками Є. Ільїна, спортсмени 
отримали такі результати:  

Спортсмен №1 має рівний тип динаміки максимального темпу руху рук. 
Максимальний темп утримувався спортсменом на протязі всього часу проведення 
тесту обома руками, показав стабільний результат. 

Спортсмен №2 має опуклий тип динаміки максимального темпу руху рук. 
Темп рухів наростає після перших 10-15 с та утримується до кінця роботи.  
Обома руками спортсмен демонструє наростання темпу руху рук, що свідчить про 
досить сильну нервову систему.  

Спортсмен №3 має низхідний тип динаміки максимального темпу руху 
рук. Фехтувальник продемонстрував зниження темпу вже після другого відрізка 
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роботи та не зміг покращити результат до кінця проведення тесту. Це свідчить про 
слабку нервову систему.  

Спортсмен №4 має увігнутий тип динаміки максимального темпу руху рук. 
Зниження темпу після перших 10-15 с було виправлено до кінця роботи 
поверненням до початкового темпу руху. Обома руками спортсмен виконав тест 
задовільно та продемонстрував середньо-слабку нервову систему.  

Висновок. Психологічна підготовка має велике значення у спортивному 
житті фехтувальників, саме за допомогою цього виду підготовки спортсмени 
досягають більш високого рівня здібностей саму у цьому виді спорту, де 
психомоторні показники та об’єм оперативної пам’яті мають дуже велике 
значення для успіху в змагальній діяльності. А темперамент та індивідуальний 
стиль ведення бою взагалі є вирішальному на тому рівні кваліфікації, коли всі 
технічні та тактичні дії ідеально виконує кожен учасник змагань. Фехтувальник 
повинен довести до автоматизму всі свої технічні дії та миттєво використовувати 
їх за потребою в бойових сутичках. Кропітка та тривала робота над 
психологічною підготовкою особистості в цьому виді спорту має майже 
вирішальні результати у спортивній кар’єрі спортсменів.  
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ТРЕНЕРА  
ЯК ФАКТОР ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У БАСКЕТБОЛІ 

Шутова С. Є., Маліновська Т. О. 
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ 

Вступ. У спорті обов’язково необхідно враховувати особливості 
психофізіологічної, фізіологічної та соціально-ідеологічної сумісності людей, 
тому що успіх тренерської роботи як з окремим спортсменом, так і всією 
командою повністю залежить від уміння сформувати правильне професійне та 
емоційне ставлення до спортивної діяльності [2, 4]. У баскетболі, як у командній 
спортивній грі, яка передбачає обов’язкові групові тренування спортсменів, у 
жорстких часових рамках та з протіканням в екстремальних умовах, важливим 
фактором прогресу є сумісність гравців із тренером [1, 5].  

Метою нашого дослідження є визначення найважливіших компонентів 
особистості тренера, які можуть впливати на ефективність підготовки 
спортсменів у процесі тренувань та змагань. 

Методи дослідження – аналіз та узагальнення даних науково-методичної 
літератури, даних мережі Інтернет, психологічні методи дослідження. 

У дослідженні брали участь тренери та спортсмени 7 баскетбольних команд 
вищої ліги України. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналіз результатів 
діагностики рівня значущості для спортсменів професійних, поведінкових та 
емоційних компонентів тренера, які найбільш сприяють або перешкоджають 
поліпшенню тренувального процесу, виявив певні особливості. Так 98% 
спортсменів п’яти команд, наголосили на особливій важливості професійної 
складової особистості тренера, а зокрема для даних баскетболістів значущими 
виявилися: повнота та насиченість тренувального процесу сучасними 
методиками, що забезпечується на їхню думку наявністю основних функцій у 
тренера як у керівника спортивної команди, а саме адміністративно-
організаційних, стратегічних, вміння планувати, експертно-консультативних, 
комунікативних, виховних та представницьких [3]. 

Для спортсменів двох інших команд важливою виявилася складова 
поведінки, а професіоналізм тренера на другому місці. Для цих баскетболістів 
важливими виявилися такі якості тренера як відповідальність, вимогливість, 
принциповість, коректність, справедливість та чесність [3]. 

Визначення збігу реальної та ідеальної оцінок спортсменами складових 
особистості тренера показало, що вони дуже об’єктивно ставляться до тренера, і 
в нашому дослідженні 58% баскетболістів оцінили рівень прояву професійних 
якостей тренера нижче за середній, а 27% вказали дуже низький рівень 
професіоналізму. У спортсменок виявлено середній збіг реальних та ідеальних 



оцінок та переоцінка якостей тренера, що пояснюється, на наш погляд, статевою 
специфікою їхніх психологічних особливостей. 

Висновки. 
1. У процесі проведення психологічної підготовки спортсменів ігрових

видів спорту велике місце має бути приділено формуванню взаєморозуміння у 
системі тренер-спортсмен, де основну роль відіграє ступінь виразності 
професійного, поведінкового та емоційного компонентів. 

2. Рівень оцінки реальних та ідеальних компонентів у системах спортсмен-
тренер та тренер-спортсмен залежить від індивідуально-психологічної специфіки 
спортсмена (зокрема, від рівня самооцінки, виразності власних характеристик) та 
від рівня кваліфікації як спортсменів так і тренерів. 

3. Зміст професійних, поведінкових та емоційних компонентів особистості
тренера та ступінь їх оцінки спортсменами можуть бути фактором регуляції 
психологічної підготовки у спортивних іграх. 
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СЕКЦІЯ 3 

ФІЗИЧНИЙ СТАН, КОНТРОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА 
УСПІШНОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

БАЗОВА ПРОФЕСІЙНА ТЕХНІЧНА  
І ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ФУТБОЛІСТІВ 

Багдасарян А. В., Марцінковський І. Б. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,  

Миколаїв 
Актуальність дослідження. У сучасному динамічному розвитку футболу 

особливе значення мають наукові дослідження, які забезпечують різнопланову 
підготовку футболістів. Вони дозволяють виявити, обґрунтувати та впровадити в 
практику багато цікавих прийомів, програм і методів сучасної підготовки 
«глобального» футболіста. Учені й тренери продовжують пошуки нових шляхів 
вдосконалення моторики, техніко-тактичної майстерності й поліпшення 
ефективності гри, як юних, так і досвідчених футболістів. З кожним роком 
помітнішими стають зміни в спорті, що відбуваються під впливом наукових 
відкриттів, наприклад, у сфері генетики, фізіології або кінезіології [7]. 

Досягнення високих спортивних результатів у сучасному футболі 
неможливе без якісної підготовки юного резерву. Успіхи будь-якої футбольної 
команди, в тому числі й юнацької, визначаються, в основному, трьома факторами: 
технікою гравців, тактикою і загальним станом кожного гравця (фізичним, 
морально-вольовим, психологічним та ін.) [6]. 

Сучасний футбол пред’являє чимраз вищі вимоги до вдосконалення 
майстерності футболістів, які ростуть незрівнянно швидко, змушуючи майбутніх 
фахівців у галузі фізичної культури і спорту шукати більш сучасні форми роботи. 

Закономірно, що підвищений рівень футболу вимагає безупинного 
вдосконалення методів тренування, підвищення ефективності керівництва 
тренувальним процесом, безперервного підвищення тренерської кваліфікації. 
Фахівцями звертається увага на відставання з техніки володіння м’ячем 
вітчизняних футболістів від кращих зарубіжних спортсменів, що вимагає 
впровадження у практику нових, науково обґрунтованих підходів до побудови 
тренування гравців, починаючи з початкових етапів багаторічної підготовки [1]. 

Методика початкового етапу навчання продовжує залишати відкритими 
цілий ряд питань, зокрема, про послідовність вивчення окремих елементів техніки 
гри, невивченість яких може стати в подальшому фактором, що лімітує, певною 
мірою, рівень технічної майстерності загалом. 

Останнім часом на рівні дитячого спорту спостерігається тенденція 
якнайшвидшого отримання спортивного результату, часто на шкоду технічної 
підготовки, фізичного і психологічного здоров’ю дітей. Тому в даний час широкі 
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педагогічні можливості гри, ігрової діяльності в підготовці юних футболістів 
використовуються не повно і, як наслідок, недостатньо ефективно [3]. 

Мета дослідження − вдосконалення методики техніко-тактичної 
підготовки юних футболістів на основі програми дитячо-юнацької спортивної 
школи (ДЮСШ) та кращих європейських систем підготовки. 

Завдання дослідження:  
1) Провести огляд і аналіз навчальної та науково-методичної літератури із 

теми дослідження і виявити недоліки в системі підготовки юних футболістів. 
2) Провести порівняльний аналіз фізичної і технічної підготовленості юних 

футболістів контрольної і експериментальної груп. 
3) Розробити методику техніко-тактичної підготовки юних футболістів на 

основі програми ДЮСШ та кращих європейських систем підготовки і 
експериментально оцінити її ефективність. 

Об’єкт дослідження − тренувальний процес юних футболістів 3-го року 
навчання. 

Організація дослідження. На першому етапі (грудень 2020 − січень  
2021 року) проводився теоретичний аналіз літератури, вивчення нормативних 
документів, матеріалів конференцій, дисертаційних робіт з проблеми 
дослідження. На основі аналізу літератури була розроблена авторська методика. 

На другому етапі (січень 2021 − квітень 2021 року) був проведений 
педагогічний експеримент. Були визначені 2 групи юних футболістів по 5 осіб у 
кожній, проведено початкове тестування для виявлення рівня фізичної та 
технічної підготовленості як в контрольній, так і в експериментальній групах. 

У навчально-тренувальному процесі юних футболістів експериментальної 
групи цілеспрямовано застосовували розроблену нами експериментальну 
методику, контрольна група займалася за традиційною програмою ДЮСШ. 

Навчання футболістів в експериментальній групі (ЕГ) відрізнялося від 
навчання у контрольній групі (КГ) тим, що навчально-тренувальний процес 
здійснювався, виходячи з суворого дотримання періодизації блоків, які 
характеризують спрямованість процесу спортивної підготовки юного футболіста. 

Дотримання запропонованої послідовності має забезпечити логічно 
вибудуване, з точки зору методики, поєднання тренувальних занять. Також у 
навчально-тренувальному процесі ЕГ в підготовчій частині заняття 
цілеспрямовано застосовували рухливі ігри з м’ячем і без нього, виходячи з мети 
і завдань блоку. У навчально-тренувальному процесі КГ використовували 
традиційну методику навчання. 

На третьому етапі (травень 2021 року) проводилося контрольне тестування 
рівня фізичної та технічної підготовленості юних футболістів КГ і ЕГ. 

Висновки. Проаналізована науково-методична література з проблеми 
дослідження дозволила запропонувати вдосконалену методику проведення 
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тренувань юних футболістів з метою покращення їхньої техніко-тактичної 
підготовки на основі програм дитячо-юнацької спортивної школи та 
європейських систем. 

Запропонована методика техніко-тактичної підготовки юних футболістів, в 
основі якої лежать зміни частки тренувального процесу між загальною фізичною 
підготовкою і спеціальною фізичною підготовкою у бік збільшення обсягу 
спеціальної фізичної підготовки, а також збільшення числа тактичних і технічних 
вправ з м’ячем. 
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ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА ВОЛЕЙБОЛІСТІВ  
НА ЕТАПІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПОРТИВНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

Багдасарян А. В., Сокол О. В. 
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаїв 

Мета роботи – визначити вплив використання комплексних вправ з техніко-
тактичної підготовки під час тренувальних занять з волейболістами на 
ефективність виконання ігрових дій в нападі та захисті. 
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В досягненні спортивного результату у волейболі умовно можна виділити 
три ступені: 

 рівень фізичних якостей і морфофункціональних показників, які багато в 
чому обумовлюють ефективність рухових дій. 

 реалізація фізичних здібностей через техніку конкретних прийомів гри. 
 реалізація технічних прийомів через тактичні дії [2; 4]. 
Об’єкт даної роботи – фізична і технічна підготовка волейболістів.  
Для досягнення успіху в ситуаціях, що швидко змінюються, волейболіст 

повинен володіти широким арсеналом технічних прийомів та способів,  
ефективно використовувати їх у грі. Техніка гри має велике значення, оскільки 
гру оцінюють судді, і тим самим це впливає на результат гри [2; 3].  
Бездоганна техніка створює хороші умови для успішного вирішення ігрових  
задач в нападі та в захисті і базується на природній координації рухів людини.  
Дії волейболістів протікають в умовах активного впливу збиваючих  
факторів, які погіршують виконання технічних прийомів (шум, недостатнє 
освітлення та ін.) [1; 5]. 

Техніку гри волейбол складають основні ігрові прийоми та способи їх 
взаємодії, які є необхідними для ведення гри. Різноманітні рухові дії, якими 
володіє волейболіст, характеризують його технічну підготовленість. 

Єдність технічної та тактичної підготовки досягається вдосконаленням 
техніки прийому в рамках тактичних дій і багаторазового виконання тактичних 
дій з підвищенням інтенсивності, що допомагає у вдосконаленні техніки. 

Ефект інтеграцій цих видів підготовки досягається під дією трьох вправ: 
перший – виконання прийомів гри в рамках тактичних дій; другий – поступовість 
виконання різних тактичних дій; третій – переключання в тактичних діях різного 
характеру. Для всіх типів вправ характерна тривалість їх виконання [1; 3]. 

За час існування волейболу було доведено, що бездоганна техніка або 
тактика не може зрівнятися з техніко-тактичними діями команди. Адже, аналіз 
літературних джерел довів, що на різних етапах тренування волейболістів поряд з 
іншими якостями, техніко-тактична підготовка є однією з основних. 

Для ігрової діяльності у волейболі характерними є швидко змінюючи  
умови боротьби на майданчику, що знаходяться під невпинним контролем 
суперника, який в свою чергу намагається зруйнувати захист опонентів, а в нападі 
нав’язати свій план гри і здобути перемогу. Кожен волейболіст має враховувати 
розташування гравців на майданчику (своїх і команди суперника), 
місцезнаходження м’яча, передбачати дії партнерів і вгадувати задумки 
суперника, швидко реагувати на зміни ігрових ситуацій [5]. 

Важливу роль у волейболі має технічна підготовка спортсмена, яка  
включає комплекс прийомів, за допомогою яких ведеться гра. Техніка гри  
має такі елементи: вихідні положення, подачі, передачі, нападаючі удари і 
блокування. 
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Висновки: 
1. Волейбол складний вид спорту, який потребує від спортсмена  

сильної атлетичної підготовки і досконалого оволодіння техніко-тактичними 
навичками. 

2. Від рівня розвитку фізичних якостей і здібностей, специфічних для гри у 
волейбол, залежить від володіння учнями техніко-тактичними навичками. Чим 
вищий рівень розвитку спеціальних якостей і здібностей, тим швидше можна 
оволодіти основами техніки і тактики гри. 

3. На сучасному високому рівні розвитку гри у волейбол виконання 
необхідних тактичних дій можливе тільки в умовах досконалого володіння 
технікою цієї гри. 
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ПЛАНУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
У БАГАТОРІЧНІЙ СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА  

З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 
Василевський А. Р., Сокол О. В. 

Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Миколаїв  

Сучасні умови розвитку українського суспільства ставлять нові вимоги до 
системи спортивної освіти молодого покоління. Рівень майстерності деяких 
спортсменів ставить вищу планку для досягнення результату, саме це наштовхує 
людей вигадувати нові методи та способи тренування, враховуючи етапи 
багаторічної підготовки [2]. 

Аналіз останніх публікацій та виклад основного матеріалу. Підготовка 
високоякісного спортсмена значною мірою залежить від ефективності 
довготривалої системи тренувань, яке можна визначити як раціонально 
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організований процес навчання, виховання та навчання дітей, підлітків, молоді та 
дорослих спортсменів, що відбувається у спортивних школах [1]. 

Тривалість і структура тренувального процесу залежить від наступних 
факторів: індивідуальні та статеві особливості спортсменів, швидкість їх 
біологічного дозрівання та швидкість зростання спортивного духу; вік, у якому 
спортсмен розпочав тренування, а також вік, у якому він пішов на спеціальну 
підготовку; структура змагальної діяльності та підготовка спортсменів; 
закономірності формування різних аспектів спортивної поведінки та формування 
адаптаційних процесів у провідних функціональних системах цього виду спорту; 
зміст тренувального процесу – склад інструментів і методів, динаміка 
навантаження, побудова структурних утворень тренувального процесу, 
використання інших факторів (спеціальне харчування, допоміжні вправи, 
регенеративні та стимулюючі засоби) [4]. Довготривала система планування 
тренувального процесу спортсменів – бігунів – це не лише сукупність 
стандартних тренувальних програм, це система відбору окремих інструментів та 
методів тренування, орієнтованих на всебічний розвиток спортсмена. 

За допомогою соціологічного опитування серед 40-ох легкоатлетів, 
з’ясували, що 33% не вважають за потрібним дотримуватись багаторічному 
плануванню тренувального процесу, тому що вважають, що орієнтир тільки на 
особисті відчуття – запорука високих результатів. Більшість опитаних (70%) 
впевнені, що без поетапної підготовки та підведення до спорту вищих досягнень 
не досягти певних висот [3]. 

В ході експерименту було виявлено, що 33% опитаних, які виступили проти 
планування тренувального процесу, частіше травмуються та почувають себе 
пригніченими. 

Висновки. Багаторічна підготовка спортсмена допомагає поступово 
підготувати спортсмена до фізичних та психологічних навантажень, якщо не 
дотримуватись певного планування є дуже великий ризик травм. Високі 
досягнення потребують психологічної та фізичної підготовленості, які 
досягаються лише в поєднанні поетапного тренувального процесу та теоретичних 
знань. 
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МІСЦЕ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ,  
НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Волк Н. В. 
Майська гімназія Кислянського ліцею, с. Майське, Дніпропетровська обл. 

Фізична культура згідно з сучасними уявленнями розглядається як 
невід’ємна частина і один з основних видів культури суспільства і самої людини. 
Особливість фізичної культури полягає в тому, що основу її специфічного змісту 
становить раціональне використання людиною своєї рухової діяльності з метою 
досягнення фізичної підготовки до життєвої практики, оптимізації особистого 
фізичного стану і розвитку. Залежно від розвитку загальної культури суспільства 
фізична культура має відповідний зміст, виконує функції, встановлені цим 
суспільством. 

Фізична культура як явище суспільного життя має загальне значення і 
охоплює всіх членів суспільства, існує в побуті і повсякденному житті кожної 
людини. До неї відносяться: форми фізкультурної діяльності, її результати, а 
також вся сукупність досягнень суспільства у створенні спеціальних засобів, 
методів і умов розвитку фізичної дієздатності підростаючого і дорослого 
покоління. 

Фізичну культуру можна розглядати в трьох аспектах: 
1. Фізична культура як культура рухової активності, що формує і розвиває 

природні властивості організму. Системне використання фізичних вправ дозволяє 
формувати необхідні в житті рухові вміння і навички, забезпечувати необхідний 
розвиток життєво важливих фізичних здібностей, оптимізувати стан здоров’я і 
працездатності. 

2. Фізична культура як сукупність предметних цінностей. До  
них відносяться: засоби, методи і цілісна система фізичного виховання, 
спортивного тренування, професійно-прикладної фізичної підготовки; 
програмно-нормативні та організаційні основи фізкультурної практики, її 
досягнення; а також спеціально створені для забезпечення її функціонування 
споруди, оснащення інвентарем. 

3. Фізична культура як індивідуальний результат діяльності, втіленої в 
самій людині, його вміннях і навичках, вдосконаленні якостей, здібностей, 
збільшення рівня функціональних можливостей організму і фізичної 
підготовленості, зміцнення здоров’я. 

Засоби фізичної культури як ніяка інша сфера культури дають людині 
можливість зміцнювати і зберігати здоров’я, мати добре самопочуття і настрій, 
високу працездатність, творче довголіття. 

Проблема збереження здоров’я у всьому світі залишається актуальною і є 
постійним предметом досліджень багатьох вчених. 
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Від чого залежить здоров’я людини? 
Доведено, що в ряду чинників, що забезпечують здоров’я, стоять: умови і 

спосіб життя людей – 50-55%, стан навколишнього середовища – 20-25%; 
генетичні фактори – 15-20%; діяльність закладів охорони здоров’я – 10-15%. 

Основною умовою формування і надійного забезпечення здорового 
способу життя є впровадження фізичної культури в повсякденну діяльність, в 
побут кожної людини (Загальні відомості з питань здоров’я взяті з матеріалів 
Всесвітньої організації охорони здоров’я). Основні причини виникнення 
захворювань можна виразити наступними моделями: 

• екологічна модель – стан навколишнього середовища. Число агресивно 
діють на людину екологічних чинників постійно зростає. Екологія в даний час не 
тільки ставить під загрозу здоров’я людей, а й зменшує ймовірність виживання 
всієї біосфери в майбутньому; 

• генетична модель – зміни в генах людини. Є вроджені генетичні хвороби 
(хвороба Дауна, гемофілія та ін.). Ряд генетичних хвороб можуть відбуватися 
також в результаті мутацій в генах протягом життя людини; 

• акумуляційна модель (накопичувальна) – накопичення в організмі 
протягом довгого часу продуктів обміну, які мають негативний вплив на організм 
людини; 

• онтогенетична модель – гіподинамія (дефіцит рухів), а також надмірні 
психічні та інтелектуальні навантаження. Ці чинники викликані ускладненням 
технологій сучасного виробництва і здатні негативно впливати на організм 
людини. 

У числі головних чинників збереження здоров’я – фізична культура, 
регулярні заняття фізичними вправами, загартовування організму, захопленість 
спортом і туризмом. 

Найбільш істотний результат повноцінного функціонування і розвитку 
фізичної культури в суспільстві зв’язується з поняттям «фізична досконалість». 

Під «фізичним досконалістю» розуміється такий захід всебічної фізичної 
підготовленості, освіченості і фізичного розвитку індивіда, яка сприяє вимогам 
активної життєдіяльності, висловлює досить високу ступінь розвитку 
індивідуальної фізичної обдарованості. 

Фізична культура в освітніх установах становить невід’ємну частину 
процесу навчання і виховання учнів. У процесі її освоєння в учнів формуються 
стійкі мотиви і потреби в дбайливому ставленні до свого здоров’я і фізичної 
підготовленості, розвитку фізичних і психічних якостей, творчого використання 
засобів фізичної культури в організації здорового способу життя. 

Освоєння навчального предмета «фізична культура» здійснюється в єдності 
зі змістом таких організаційних форм, як фізкультурні заходи в режимі 
навчального дня, спортивні змагання, фізкультурні свята, заняття в спортивних 
гуртках та секціях. 
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Метою навчання учнів з фізичної культури в школі є формування фізичної 
культури особистості юнаків та дівчат в процесі оволодіння змістом 
фізкультурної діяльності, освоєння ними навичок розробки індивідуальних 
методик самостійними заняттями фізичними вправами. 

Основними вимогами до рівня підготовки випускників освітніх установ з 
поглибленим вивченням предмета «фізична культура» є наступні. 

Випускник повинен знати: 
- основи історії розвитку фізичної культури і спорту в суспільно-

економічних формаціях, розвиток фізичної культури і спорту в рідному краї; 
- цілі виховання в сучасних соціально-економічних умовах, особливості 

педагогічної діяльності вчителя; 
- закономірності індивідуального розвитку людини в процесі онтогенезу, 

гігієнічні норми і вимоги до умов занять фізичними вправами, психологічні та 
фізіологічні основи здорового способу життя, способи збереження і зміцнення 
здоров’я; 

- особливості медико-педагогічного контролю, прийоми першої медичної 
допомоги, методи і засоби відновлення в спорті; 

- основи розвитку фізичних якостей, основні напрямки використання 
фізичної культури, форми, засоби та методи оздоровчої фізичної культури; 

- способи і форми організації самостійних занять фізичними вправами, 
використання засобів фізичної культури для фізичного розвитку та зміцнення 
здоров’я, індивідуальні способи контролю за фізичним розвитком і фізичною 
підготовленістю. 

Випускник повинен вміти: 
- володіти технікою виконання рухів в обраному виді спорту, 

використовувати її в умовах змагальної діяльності; 
- проводити самостійно заняття фізичними вправами, підтримувати 

необхідний рівень фізичного розвитку і фізичної підготовленості; 
- розробляти індивідуально необхідний руховий режим, контролювати і 

регулювати свій функціональний стан, вести щоденник занять фізичними 
вправами; 

- дотримуватися правил безпеки на заняттях фізичними вправами, надавати 
першу медичну допомогу. 

УПРАВЛІННЯ ПОКАЗНИКАМИ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ  
У СПОРТИВНИХ ПРОЕКТАХ З ФІТНЕСУ 

Габер В. Р., Савіна О. Ю. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

У сучасному світі багато людей страждає на біль у спині, суглобах та 
м’язах. Головною причиною цього є гіподинамія та малоактивний стиль життя [1]. 
Фізичні якості стають невід’ємною частиною занять фітнесом, так як для 
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ефективного виконання усіх вправ необхідні розвинуті сила, витривалість, 
спритність, гнучкість та швидкість. Добре розвинуті фізичні здібності також 
виступають показником гармонійного фізичного розвитку людини. 

Сучасна система підготовки у фітнесі спрямована на гармонійний 
 розвиток людини з урахуванням її вікових, статевих та фізіологічних 
особливостей [2]. 

Для вивчення показників фізичних якостей ми відібрали дві групи по  
5 учасників різного віку і статі та порівняли методики їх тренування. В першій 
групі застосовувалися методики розвитку фізичних якостей з кросфіту, а у другій 
з класичного фітнесу [3, 4]. 

В результаті проведеного порівняльного аналізу результатів контрольних 
тестів, було виявлено, що рівень розвитку фізичних здібностей в 1 групі та  
2 групах підвищилися, проте в першій, що тренувалася за методикою  
з кросфіту ці показники вище. Цікаво те, що група, яка тренувалася за 
методикою з кросфіту мала рівномірний приріст кожної з фізичних якостей.  
У середньому такі показники підвищившись на 25,6% на відміну від групи  
що тренувалася за методикою класичного фітнесу, приріст фізичних  
якостей якої склав 14,3%. Для визначення приросту фізичних якостей ми 
використали контрольні вправи для кожної із фізичних здібностей: сила – жим 
лежачи, швидкість – біг на 30 м, витривалість – біг на 2000 м, спритність 
човниковий біг 4х10 м та гнучкість – нахил вперед стоячи, доторкнутися 
долонями до полу. 

Висновки. Отже, методика кросфіту виявилась більш ефективною для 
розвитку фізичних якостей, так як при доцільному масштабуванні тренувань 
можна гармонійно розвинути усі необхідні фізичні якості та підвищити 
працездатність усіх систем організму у цілому. 
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ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ СПОРТИВНИМИ ПРОЕКТАМИ 
 З ГІРСЬКОГО БІГУ 

Гостєва Д. В., Савіна О. Ю. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Гірський біг – відносно нова дисципліна для України. На сьогодні 
актуальною стає питання побудови тренувального процесу, оскільки «механічне 
копіювання» тренувальних програм марафонців вже не дає очікуваних 
результатів, а гірський біг вагомо відрізняється від інших видів бігу. 

Любителі бігу, як і професійні спортсмени останнім часом бажають брати 
участь на змаганнях, де красива мальовнича траса і немає монотонного бігу, як на 
стадіоні або по асфальту. Тому, багато хто починає брати участь в трейлах або 
гірському бігу. Для успішної підготовки спортсменів до змагань потрібні якісно 
організовані тренування і навчально-тренувальні збори [2]. 

Сучасна система підготовки – це складне багатофункціональне явище, що 
включає свої цілі, завдання, засоби, методи, матеріально-технічні та інші умови 
забезпечують досягнення спортсменом найвищих показників, вони обмежені за 
часом та бюджетом. Тому до них може бути застосовано проектне управління, як 
управління спортивними проектами (СП) з трейлу або гірського бігу[3]. 

Одними СП є підготовка до змагань і проведення тренувань в рамках такої 
підготовки в Середньогір’ї [4]. Аналогічні тренування уже використовуються для 
підготовки спортсменів різних спеціалізацій: плавців, легкоатлетів, 
велосипедистів та інших. 

Для вивчення особливостей побудови тренувального процесу в гірському 
бігу нами було проведено аналіз тренувань спортсменів в напрямку поліпшенню 
м’язової сили ніг [1]. 

В результаті проведеного порівняльного аналізу результатів контрольних 
тестів, було виявлено, що функціональні показники працездатності в контрольній 
та експериментальній групах підвищилися, проте в експериментальній ці 
показники вище. Оскільки фізичну працездатність спортсмена судять по індексом 
Гарвадської степ – тесту (ІГСТ) [4], то результат підсумкового тестування 
Гаврадського степ – тесту показав, що якісний показник в експериментальній 
групі вище на 25 відсотків. Так само, підсумковий результат проби Руф’є показав, 
що якісний показник експериментальної групи вище на 12,5 відсотка, а 
підсумковий результат якісного показника тесту Купера в контрольній групі 
нижче ніж в експериментальної на 12,5 відсотка. 

Отже, стрибкові вправи, які виконували спортсмени при підготовці до 
змагань в умовах середньогір’я, сприяли підвищенню функціональної 
працездатності та розвитку. Саме тому результати Гарвардського степ – тесту 
експериментальної групи значно вище контрольної, оскільки в даному тестуванні 
присутній стрибкові вправи. 
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Особисті результати експериментальної групи так само свідчать про 
грамотно проведені навчально – тренувальні збори. Після проведення навчально 
– тренувальних зборів і підсумкового контрольного тестування виявилося 
наступне: в обох групах підвищився рівень фізичної працездатності в порівнянні 
з вихідними даними, однак в експериментальній групі рівень фізичної 
працездатності підвищився найзначніше, ніж в контрольної. 

Так само, на підставі отриманих результатів в ході дослідження і 
проведеного нами порівняльного аналізу, ми можемо зробити висновок, що 
тренування в умовах середньогір’я з грамотним використанням фізичних вправ 
дозволяють підвищити функціональний стан спортсменів і їхні спортивні 
результати [4]. 

Отже, стрибкові тренування в умовах середньогір’я сприяли поліпшенню 
м’язової сили ніг, яка необхідна для швидкого подолання гірського рельєфу 
спортсменів та сприяє досягненню цілей СП. Вагомим плюсом звичайних 
стрибкових вправ є те, що вони доступні всім атлетам, незалежно від рівня 
підготовки. 

Висновки. В результаті проведеного нами контрольного тестування 
виявилася динаміка поліпшення фізичної працездатності спортсменів, що в свою 
призводить до покращення спортивних результатів та досягнення цілей СП.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЛЕГКІЙ АТЛЕТИЦІ 
Гостєва Д. В., Сокол О. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Одним з важливих методів підготовки до змагань, що дозволяє усунути 
надмірне збудження і концентрувати сили в потрібний момент, є саморегуляція 
психологічних станів. Вона заснована на довільному напруженні і розслаблення 
м’язів у поєднанні з диханням, а також словесними само наказами і дозволяє 
«відключатися» від навколишнього оточення. 

Роль психологічного стану в процесі тренування, відпочинку, змагань має, 
дуже часто, вирішальне значення. Як би добре не був підготовлений спортсмен 
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фізично, технічно й тактично, йому не вдасться показати високий результат, якщо 
його психологічний стан не відповідає вимогам змагальної діяльності. 

Морально-вольова підготовка є невід’ємною частиною навчально-
тренувального процесу. З метою формування навичок поведінки у тих, хто 
займається легкою атлетикою, викладач, тренер повинні використовувати 
різноманітні методи виховного впливу. 

Легкоатлетові, і насамперед бігунові, у процесі змагань необхідно 
навчитися долати втому, боротися з бажанням, що нерідко з’являється – 
припинити біг, сповільнити його темп, а то й просто зійти з доріжки. Краща школа 
виховання волі – спортивні змагання. 

Морально-вольову підготовку необхідно планувати в процесі всієї 
тренувальної роботи з урахуванням індивідуальних особливостей кожного 
спортсмена. Перш за все у вигляді конкретних методичних рекомендацій 
планується усунення прогалин у вихованні вольових якостей [2]. 

Спортсмена потрібно постійно вчити аналізувати свої дії і дії суперників, 
чітко розрізняти правильні і помилкові, обмірковувати можливі шляхи 
вдосконалення техніки і тактики. Психологічна підготовка до конкретних змагань 
ділиться на ранню, що починається приблизно за місяць до змагання,  
і безпосередню перед виступом і протягом його. 

Рання перед змагальна психологічна підготовка передбачає:  
 отримання інформації про умови майбутнього змагання та основних 

конкурентів; 
 отримання діагностичних даних про рівень тренованості спортсмена, 

особливості його особистості і психологічного стану на теперішньому етапі 
підготовки; 

 визначення (спільно зі спортсменом) мети виступу складання програми 
дій на майбутніх змаганнях з урахуванням наявної інформації; 

 розробку детальної програми проведення умов майбутніх змагань; 
 організацію подолання труднощів і несподіваних перешкод в умовах, що 

моделюють змагальну діяльність, з установкою на вдосконалення у спортсмена 
вольових якостей, упевненості і оперативного мислення; 

 створення в процесі підготовки до змагань умов та використання прийомів 
для зменшення зайвої психічної напруженості спортсмена; 

 стимуляцію правильних особистих і суспільно значущих мотивів участі в 
змаганнях відповідно до поставленої програмою підготовки. 

Безпосередня психологічна підготовка напередодні та в ході змагань 
включає: 

 психологічну настройку і управління психологічним станом 
безпосередньо перед кожним виступом; 

 психологічний вплив у перервах між виступами та організацію умов для 
нервово-психологічного відновлення; 

 психологічний вплив під час і після закінчення чергового виступу [3]. 
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Мотивація спортсмена до змагально-рекордних результатів, критеріальні 
значення яких знаходяться на межі можливості людського організму і психіки, 
при тому обумовлює високе навантаження на нервову систему як матеріальний 
субстрат свідомості. 

Як показав аналіз матеріалів по характеристиці бойової діяльності  
кращих атлетів-юніорів, переможці частіше застосовують атаки на середній 
дистанції, у них значно ефективніше захисні дії, особливо з допомогою рук і ніг, 
більшу кількість контратак, виконуваних у відповідній формі. 

Отже, кращі атлети-юніори відрізняються подібними характеристиками 
ведення суперництва. Природно, виняток становить склад дій, що відображають 
специфіку легкоатлета [1]. 

У бігунів яскраво виражені такі риси особистості, як активність  
і фрустраційна толерантність. У багатьох спортсменів спостерігається підвищена 
тривожність очевидно як наслідок стану відповідальності за результат кожного 
свого діяння та усвідомлення ситуацій ризику контактного суперництва [4]. 

Одним з показників стану спортивної форми є рівень інтегральної 
підготовленості спортсмена, який протягом року повинен підвищуватися  
і досягти свого максимуму до часу основних змагань, а потім знижуватися  
в перехідний період, коли на деякий час скорочуються тренування  
у спеціалізованому виді спорту. 

Підготовленість легкоатлета повинна зростати з року в рік, але зрозуміло 
до певного рівня. Однак не можна встановити точні вікові межі її підвищення, так 
як величезну роль відіграють індивідуальні особливості спортсмена, умови його 
життя, рівень медичного та наукового забезпечення тренувального процесу, стан 
місць занять, спортивний інвентар та обладнання та ін. [5]. 

Висновки.  
1. Аналізуючи літературні джерела треба відмітити важливість 

передстартової психологічної підготовки в спортивній діяльності спортсменів-
легкоатлетів. Між запланованими змаганнями можуть проводитися спеціальні 
заходи, мета яких корекція психологічних станів спортсмена на завершальному 
етапі підготовки. 

2. 3а результатами дослідження особливостей перед стартових станів 
легкоатлетів, можна стверджувати, що найбільш високий результат  
у спринтерському бігу можуть досягати легкоатлети з темпераментом холерика і 
сангвініка (це особи із високою силою і рухливістю нервових процесів, 
енергійністю, нахилом до рішучих дій). 

3. Рівень зв’язку передстартових станів легкоатлетів на структуру і зміст 
діяльності змагань, нами було визначено, що із спортсменів яких ми дослідили, 
високий рівень тривожності негативно вплинув на спортсменів і вони показали 
результат гірше запланованого, що свідчить про погану психологічну підготовку, 
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хоча вони могли би мобілізувати свій психологічний стан та показали би  
вище запланований результат тренером. 
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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ – МОДНИЙ ТРЕНД XXI СТОЛІТТЯ 
Григор’єва А. А. 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

Вступ. Життя людини залежить від стану здоров’я її організму і 
використання його психофізіологічного потенціалу. Здоров’я – це перша і 
найважливіша потреба людини, яка визначає її працездатність, забезпечує 
гармонійний розвиток особистості, що є найважливішою передумовою до 
пізнання навколишнього світу, до самоствердження і щастя. Німецький філософ 
Артур Шопенгауер (1788–1860) зазначив: «Здоров’я настільки важливіше за всі 
інші блага життя, що здоровий жебрак набагато щасливіший за хворого короля». 
Сучасній людині важко не погодитися з цим висловлюванням. Здоров’я,  
як визначено в Преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(World Health Organization, WHO), є станом повного фізичного, психічного та 
соціального добробуту, а не лише відсутністю хвороби або недуги. Здоров’я  
може бути визначено як здатність адаптуватися та керувати фізичними, 
психічними та соціальними проблемами протягом усього життя [4]. 

Фізичне здоров’я – це природний стан організму, обумовлений нормальним 
функціонуванням усіх його органів і систем. Активна і здорова людина надовго 
зберігає молодість. Широке розповсюдження у сучасному суспільстві отримав 
функціональний підхід до власного здоров’я: людина здатна здійснювати властиві 
їй біологічні та соціальні функції, зокрема, виконувати суспільно корисну трудову 
та виробничу діяльність. У зв’язку з цим підходом виникло поняття «практично 
здорова людина», коли певні патологічні зміни в організмі суттєво не 
позначаються на самопочутті та працездатності людини. Організм практично 
здорової людини підтримує всі показники в межах фізіологічної норми. Він 
здатний витримувати великі навантаження і внаслідок внутрішніх резервів 
швидко адаптується до змін у навколишньому середовищі [1]. 
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Мета дослідження Дослідити способи запобігання захворювань та методи 
збереження й зміцнення здopoв’я різних вікових груп людей у XXI столітті. 
Дослідити, що користується високою популярністю серед студентської молоді, 
яка усвідомлює значення pухoвoї активності для покращення здopoв’я й 
удосконалення фізичного poзвитку. 

Методи дослідження. Проаналізувати дані Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, а саме, що входить у десятку основних причин смерті у світі.  

Результати дослідження та їх обговорення. За даними Всесвітньої 
організації охорони здоров’я станом на 2016 рік у десятку основних причин смерті 
у світі входять такі (рис.1): 

 

 
Рис. 1. Основні причини смертей у світі (2016 р.) 

 
Як бачимо зі статистичної інформації ВООЗ, ішемічна хвороба серця та 

інсульт забирають найбільшу кількість людських життів – у 2016 році сумарна 
їхня кількість становила 15,2 мільйона [4]. 

Сучасне суспільство все частіше стало замислюватися про довге,  
щасливе, а головне – здорове життя. Все більше людей різного віку 
усвідомлюють, що власне здоров’я є найважливішою передумовою їх 
повноцінного життя. Для цього необхідно вести здоровий спосіб життя. Здоровий 
спосіб життя заснований на принципах моральності, раціонально організований, 
активний, трудовий. Він загартовує, захищає від несприятливих впливів 
навколишнього середовища [1]. 

Під здоровим способом життя мається на увазі цілий комплекс аспектів 
людської життєдіяльності, починаючи від певних норм у харчуванні до 
емоційного і психологічного настрою. Вести здоровий спосіб життя – це повністю 
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переглянути звички в їжі, фізичній діяльності та відпочинку. Все це дозволить до 
глибокої старості зберігати моральне, психічне і фізичне здоров’я.  

Правила ведення здорового способу життя – правила, дотримуючись яких, 
людина зможе зберегти життєві сили й здоров’я. До цих правил належать: 

1. Правильне і раціональне харчування. Правильний обмін речовин 
досягається, якщо людина починає вживати певні харчові продукти в певній 
послідовності. Із щоденного меню необхідно повністю виключити всі продукти, 
які містять шкідливі добавки та консерванти, а так само жирне, смажене, копчене, 
солоне. Замість цього ввести свіжі овочі та фрукти, злаки, каші та сир.  

2. Раціональний режим праці та відпочинку. Повноцінний сон. При 
правильному і строгому дотриманні цього режиму виробляється чіткий і 
необхідний ритм функціонування організму, що створює оптимальні умови для 
роботи та відпочинку і тим самим сприяє зміцненню здоров’я, поліпшенню 
працездатності та підвищенню продуктивності праці. Сучасний темп життя, 
нервові перевантаження, надмірна захопленість телевізійними програмами або 
багатогодинне сидіння за комп’ютером руйнують здоров’я людини. Тому 
необхідно правильно і раціонально планувати свій день, навантажувати себе 
корисними справами.  

3. Рухова активність і процедури загартовування. Фізичне здоров’я  
є важливою умовою соціального успіху сучасної людини. Тому багато людей з 
метою підвищення м’язового тонусу, підтримання фізичної форми, корекції 
фігури відвідують фітнес-клуби, спортивні майданчики, басейни. Одна з вимог 
сучасної моди – бути в хорошій спортивній формі. Експериментально доведено, 
що регулярні заняття фізичною культурою, які раціонально входять в режим праці 
та відпочинку, сприяють не тільки зміцненню здоров’я, але й істотно підвищують 
ефективність діяльності. 

4. Відсутність шкідливих звичок. Шкідливі звички є причиною багатьох 
захворювань, які скорочують тривалість життя, знижують працездатність, згубно 
позначаються на здоров’ї (через 5-9 хвилин після викурювання однієї сигарети 
м’язова сила знижується на 15%; через паління знижується точність виконання 
тесту, сприйняття навчального матеріалу). Потрапивши в небезпечну залежність, 
людина руйнує не тільки власне фізичне і психічне здоров’я, але й завдає 
величезної шкоди здоров’ю своїх близьких.  

Висновки. Отож, збереження здоров’я знаходиться в прямій залежності від 
рівня культури людини. Здоровий спосіб життя створює для особистості таке 
середовище, в якому з’являються реальні передумови для високої творчої 
самовіддачі, працездатності, трудової та громадської активності, психологічного 
комфорту, найбільш повно розкривається психофізіологічний потенціал 
особистості, актуалізується процес її самовдосконалення. Науково доведено, що 
люди, які ведуть здоровий спосіб життя, живуть довше, краще й повніше 
реалізують себе у суспільстві та відчувають більше задоволення від життя. 
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Власний вибір на користь здоров’я потребує від людини високого рівня розуміння 
і зацікавленості. Здоровий спосіб життя у XXI столітті стає трендом, адже 
усі бажають жити довго та не хворіти. 
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СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ УКРАЇНСЬКИХ СПОРТСМЕНІВ  
ДО ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР 
Гринчук С. С., Сокол О. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Проблема індивідуалізації підготовки ще більше загострилася. Це 
пов’язано з тим, що зростаюча популярність олімпійського спорту та його 
комерціалізація призводять до інтенсифікації спортивної діяльності, а підвищення 
її ефективності можливе лише за умови строгої індивідуалізації процесу 
управління підготовкою спортсмена. Крім того до спортивних секцій приходить 
усе менша кількість дітей і можливості відбору обдарованих і здібних спортсменів 
у тренера все більш обмежуються [1]. 

Вивчався сучасний стан проблеми індивідуалізації підготовки борців на 
основі аналізу науково-методичної літератури, змагальної діяльності і 
узагальнення передового практичного досвіду, та сформулювати теоретичні 
положення індивідуалізації підготовки у боротьбі. Досліджувався аналіз-синтез 
системи індивідуалізації підготовки у боротьбі і розробили її структурно-логічну 
схему. Експериментально підтвердили ефективність програми індивідуалізації 
підготовки борців. 

У греко-римській боротьбі проблема індивідуалізації має особливу 
значущість, бо високого спортивного результату можна досягти істотно різними 
способами ведення поєдинку. З цієї ж причини розробити модель ідеального 
борця практично неможливо. Кожен висококваліфікований борець має свій 
власний стиль протиборства, тобто деяку стійку систему взаємно сприяючих 
умінь і навичок; методів, прийомів і засобів, які він (спільно з тренером) вибирає, 
формує, вдосконалює і цілеспрямовано використовує у своїй змагальній 
діяльності для успішного вирішення поставлених завдань [2]. 
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Результат дослідження та їх обговорення. Отже, проведене нами 
дослідження має наступні результати: 

За світовим рейтингом федерації United World Wrestling (UWW), визначили 
5 українських спортсменів які входять до п’ятнадцяти кращих борців. У категорії 
71 кг шосту позицію впевнено займає Армен Варданян. У категорії до 80 кг  
на 15 місці рейтингу знаходиться Ярослав Фільчиков. У категорії 85 кг впевнено 
другу позицію займає Жан Беленюк. Дмитро Тимченко знаходився на 13 позиції 
в ваговій категорії до 98 кг. У ваговій категорії 130 кг на дев’ятій сходинці 
знаходиться Олександр Черенцький [4]. 

Враховуючи потенціал національної збірної команди України з греко-
римської боротьби та наявність резерву команди, було розроблено план-прогноз 
щодо участі у чемпіонатах світу та Олімпійських іграх 2020 найбільшим рівнем 
обсягу тренувальних та змагальних навантажень. Чемпіонат світу є першим 
відбірковим турніром для завоюванням ліцензій на участь у XXXII Олімпійських 
іграх; 

В якості відбіркових змагань, що дають можливість завоювати ліцензії  
на участь у Олімпійських іграх для тих вагових категорій, що не завоювали 
ліцензії на попередньому чемпіонаті світу 2020 р, є три турніри. Як правило, один 
всесвітній та два Європейські. Основний зміст роботи – формування оптимальної 
активації соматичної та вегетативних функцій, повноцінне відновлене, 
технікотактичний та психологічний настрій, профілактика травм і захворювань, 
високоефективна передстартова підготовка спортсмена. Планується 
індивідуальна робота з контролю функціонального стану організму спортсменів 
та корекції тренувального процесу за допомогою КНГ. 

Висновок. Аналіз існуючих літературних джерел і узагальнення 
практичного досвіду показали, що є великий об’єм наукових знань з 
індивідуалізації підготовки борців, але ці дані носять розрізнений характер, не 
об’єднані у цілісну систему і не можуть бути ефективно використані при 
багаторічній підготовці борців. Аналіз змагальної діяльності виявив тенденції 
розвитку вільної боротьби, існування стилів протиборства борців високого класу 
відмінних від базових, а також характеристики, які визначають стиль. 

Однак на сьогоднішній день практично відсутні будь-які науково 
обґрунтовані рекомендації з виявлення схильності юних борців до типового 
стилю протиборства, не розроблені модельні характеристики типових стилів, 
немає методик послідовної і спадкоємної індивідуалізації за стадіями становлення 
стилю, не встановлено взаємозв’язок між стадіями індивідуалізації та етапами 
багаторічної підготовки, і в цілому, не розроблена концепція індивідуалізації 
підготовки борців. 
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ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ СТУДЕНТІВ,  
ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ 

Грубник С. О., Семерджян М. Г. 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

Педагогічний контроль – це система заходів, що забезпечують перевірку 
запланованих показників фізичного виховання. Педагогічний контроль має 
безпосередній вплив на якість процесу фізичного виховання у студентів і 
підвищення їх працездатності. 

В процесі занять студенту та викладачу важливо знати на якому рівні 
знаходиться підготовленість, як вона змінюється в процесі занять. Студенти,  
що займаються в групах загальної фізичної підготовки, не ставлять перед  
собою завдання, досягнення високого спортивного результату в будь-якому 
одному виді вправ або виді спорту, то в якості оцінки результативності занять 
виступають результати в комплексі рухових завдань, спеціально підібраних 
виходячи з можливостей спортивної споруди, так звані тести. У нашому випадку 
– це стрибок в довжину з місця, підтягування на перекладині (юнаки), вис на 
зігнутих руках (дівчата), піднімання тулуба з положення лежачи на спині, дівчата 
з закріпленням ніг, згинання та розгинання рук від підлоги (віджимання), 
присідання на двох ногах. Дівчатам можна включити скакалку, а юнакам 
віджимання на брусах. 

При плануванні занять з фізичного виховання у студентів, необхідно 
визначити вихідний рівень показників фізичної підготовленості. Прикладом може 
бути вихідний рівень перерахованих нами вправ. Такий первинний зріз фізичної 
підготовки необхідно зробити у вересні, тобто з перших занять студентів. 

Студенти, віднесені до основної медичної групи, можуть займатися без 
обмежень, як і загальною фізичною підготовкою так і видами спорту на вибір. 
Студенти, віднесені за станом здоров’я до підготовчої медичної групи, 
займаються разом з основною медичною групою за програмою загальної фізичної 
підготовки з урахуванням тих чи інших відхилень у стані здоров’я. Студенти, 
віднесені до спеціальної медичної групи займатися окремо і за своїми 
індивідуальними оздоровчими програмами. 
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На основі аналізу отриманих в ході педагогічного контролю даних, 
перевіряється правильність підбору засобів, методів і форм занять, вносяться 
корективи в хід педагогічного процесу. 

У практиці фізичного виховання використовується наступні види 
педагогічного контролю: 

1. Попередній контроль проводиться зазвичай на початку навчального року 
(навчальної чверті, семестру). Він призначений для вивчення складу студентів 
(стан здоров’я, фізична підготовленість, спортивна кваліфікація) і визначення 
готовності учнів до майбутніх занять (до засвоєння нового навчального матеріалу 
або виконання нормативних вимог навчальної програми). Дані такого контролю 
дозволяють уточнити навчальні завдання, засоби і методи їх вирішення. 

2. Оперативний контроль призначений для визначення термінового 
тренувального ефекту в рамках одного навчального заняття (уроку) з метою 
доцільного чергування навантаження і відпочинку. Контроль за оперативним 
станом студентів (наприклад, за готовністю до виконання чергової вправи, 
чергової спроби в бігу, стрибках, до повторного проходження відрізка лижної 
дистанції та інше) здійснюється за такими показниками, як дихання, 
працездатність, самопочуття, ЧСС та ін. Дані оперативного контролю дозволяють 
оперативного регулювати динаміку навантаження на занятті. 

3. Поточний контроль проводиться для визначення реакції організму 
студентів на навантаження після заняття. З його допомогою визначають час 
відновлення працездатності учнів після різних (за величиною, спрямованістю) 
фізичних навантажень. Дані поточного стану студентів служать основою для 
планування змісту найближчих занять і величини фізичних навантажень в них. 

4. Етапний контроль служить для отримання інформації про кумулятивний 
(сумарний) тренувальний ефект, отриманий протягом одного семестру. З його 
допомогою визначають правильність вибору і застосування різних засобів, 
методів, дозування фізичних навантажень студентів. 

5. Підсумковий контроль проводиться в кінці навчального року для 
визначення успішності виконання графіка навчального процесу, ступеня 
вирішення поставлених завдань, виявлення позитивних і негативних сторін 
процесу фізичного виховання і його складових. Дані підсумкового контролю (стан 
здоров’я, успішність виконання залікових вимог і навчальних нормативів, рівень 
спортивних результатів та ін.) є основою для подальшого планування навчально-
виховного процесу. 

Методи контролю. У практиці фізичного виховання застосовуються  
такі методи контролю: педагогічне спостереження, опитування, прийом 
навчальних нормативів, тестування, контрольні та інші змагання, найпростіші 
лікарські методи (вимірювання ЖЄЛ – життєвої ємності легень, маси тіла, 
станової сили та ін.). 
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Педагогічне спостереження дозволяє викладачеві отримувати інформацію 
про прояв інтересу, ступень уваги, зовнішні ознаки ступеня втоми (зміни дихання, 
кольору і виразу обличчя, координації рухів, збільшення пітливості та ін.). Метод 
надає можливість отримати інформацію про стан студентів на підставі їх власних 
показників про самопочуття до занять, під час і після занять (про болі в м’язах і 
ін.), про їх прагнення і бажання. Суб’єктивні відчуття – це результат фізіологічних 
процесів в організмі. З ними треба рахуватися і в той же час пам’ятати, що вони 
не завжди відображають справжні можливості учнів. Контрольні змагання і 
тестування дозволяють отримати об’єктивні дані про ступінь тренованості і рівень 
фізичної підготовленості студентів. 

Основним методом контролю за засвоєнням знань є усне опитування, що 
вимагає відповідей у вигляді: 1) розповіді (наприклад, про значення занять 
фізичними вправами); 2) опису (наприклад, зовнішньої форми і послідовності 
рухів, що складають рухову дію); 3) пояснення (наприклад, біомеханічних 
закономірностей конкретних рухів); 4) показу варіантів виконання фізичної 
вправи або його окремих компонентів. 

Навчальна діяльність студентів з дисципліни оцінюється з трьох позицій:  
а) відвідуваність навчальних занять; б) успішність (активність на навчальних 
заняттях та контрольні нормативи по рухової підготовленості; в) активність участі 
в спортивно-масових заходах різного рівня. 

Відвідуваність навчальних занять оцінюється максимально в 50 балів. За 
кожен пропуск занять з неповажної причини знімається два бали із загальної суми. 
Пропуски занять з неповажної причини відпрацьовуються в додатково виділений 
для студента час. 

Активність участі студентів в спортивно-масових заходах враховується 
кожним викладачем, деканом факультету і оцінюється максимально в 25 балів. 

Рубіжний контроль по завершенню вивчення дисциплінарного модуля 
проводиться в формі тестів рухової підготовленості. Максимальна кількість балів 
з тестування становить 25 балів. 

Для студентів, що навчаються в спеціальній медичній групі, оцінювання 
навчальної діяльності передбачає наступне: а) навчальні заняття за програмою 
викладача, що веде дану групу – максимум 50 балів; б) допомогу в організації та 
проведенні університетських спортивних змагань – максимум 25 балів; 
в) складання рекомендацій для практичних занять з лікувальної фізичної культури 
за своїм профілюючого захворювання – максимум 25 балів. 

Загальна максимальна сума балів за всіма видами діяльності студентів  
з дисципліни «Фізична культура» становить 100 балів. Залік з дисципліни 
виставляється при наборі студентом не менше 50 балів за сумою всіх видів 
діяльності. 
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Основним документом обліку служить журнал обліку навчальної  
роботи групи. 

До обліку пред’являють ряд вимог: своєчасність, об’єктивність, точність 
 і достовірність, повнота, простота і наочність. Розрізняють такі види обліку: 
попередній (до початку організації педагогічного процесу), поточний 
(безперервний в процесі роботи, від заняття до заняття) і підсумковий (по 
завершенню періоду роботи, наприклад, навчального року). 

У зміст поточного обліку входить реєстрація: 
 відвідуваності занять; пройденого матеріалу і виконаного обсягу,  

і інтенсивності навантажень;  
 виконання навчальних вимог і норм; даних про оцінки знань, умінь  

і навичок; 
 відомостей про стан здоров’я учнів. 
Основними вимогами до контролю і обліку є: своєчасність, об’єктивність, 

точність і достовірність, повнота і інформативність, простота і наочність. 
Своєчасність контролю і обліку передбачає виявлення нової інформації про 

стан студентів та продуктивності педагогічного процесу. Порушення цієї вимоги 
проводить до ослаблення орієнтування в динаміці процесу, розладу його ритму, 
втрат в якості і результативності педагогічних впливів. 

Висновок. Збереження і зміцнення здоров’я студентів в період навчання 
у вузі, їх підготовка до майбутньої професійної діяльності є важливою основою 
вищої професійної освіти і творчого довголіття майбутніх фахівців. Здоров’я 
людини – вічна цінність, необхідна не тільки самій людині, але і суспільству.  
В даний час зростають можливості виховання нової людини, яка гармонійно 
поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість.  

У педагогічному контролі дуже важливим є аналіз встановлених фактів, 
з’ясування зв’язку між ними, осмислення їх, і на цій основі визначення висновків 
та прийняття відповідних рішень. Тим самим досягається підвищення свідомості, 
відповідальності та творчої активності в роботі викладача, відхід від шаблонності, 
формалізму і стихійності. Через такий елемент освітніх технологій як оцінювання 
діяльності студентів в сфері фізичної культури по бально-рейтингової системі 
відбувається більш гармонійне формування активно-позитивної мотивації учнів 
до фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності. Цьому ж сприяє і розвиток 
здоров’язберігаючих освітніх технологій, а також розвиток нормативно-правової 
бази щодо збереження здоров’я, підвищення психофізичної безпеки всіх 
учасників освітнього процесу. 
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ДОСЛІДЖЕНЯ ДИНАМІКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 
СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ  

ЗАСОБАМИ СИЛОВИХ ВИДІВ СПОРТУ 
Данько О., Ковальова Н. В. 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

Вступ. Силові види спорту(важка атлетика, пауерліфтінг, культуризм, 
атлетизм) сприяють зміцненню здоров’я, виправленню й лікуванню багатьох 
уроджених і придбаних дефектів статури й розвитку фізичних здатностей людину. 
У багатьох країнах ці види спорту входить в обов’язкову програму фізичного 
виховання молоді. Враховуючи те, що сила є інтегральною фізичною якістю, 
застосування вправ силової спрямованості може значно підвищити рівень інших 
рухових якостей молоді [2]. Більше того, заняття з використанням засобів силової 
підготовки дозволять сучасному молодому поколінню підтримувати себе у добрій 
фізичній формі, бути впевненим у собі, що дає можливість вести повноцінний 
спосіб життя, знаходитись у гармонії з собою та навколишнім світом [1, 3, 4].  

Заняття силової спрямованості сприятимуть формуванню зацікавленості 
студентів до занять фізичним вихованням, підвищенню їхньої фізичної 
підготовленості та стану здоров’я. Однак проведення таких занять вимагає 
розробки оптимальних педагогічних умов удосконалення силових здібностей. 
Прикро відзначити, що у літературі ця проблема належним чином не розкрита, а 
дослідницькі роботи в цьому напрямі майже не проводились. У се це вказує на 
актуальність та про необхідність проведення спеціальних досліджень. 

Мета дослідження: дослідження динаміки фізичної підготовленості 
студентів на заняттях фізичною культурою засобами силових видів спорту. 

Методи дослідження. Для вирішення мети та завдань роботи нами 
використовувалися наступні методи дослідження: а) аналіз і узагальнення 
літературних даних; б) педагогічні спостереження та анкетування;  
в) педагогічний експеримент; г) методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення: У ході проведеної нами 
експериментальної роботи з визначення динаміки фізичної підготовленості 
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студентів на академічних заняттях по фізичній культурі проведені тестування 
протягом двох мезоциклів навчання довели ефективність використання засобів  
і методів силових видів спорту.  

За два мезоцикли експериментальної роботи з фізичного виховання 
студентів показники у вправі « Згинання-Розгинання рук в упорі лежачи» у юнаків 
збільшилися на =15,86±0,73 повторення, при t=24,51; Р<0,001 (n=65). Показники 
у вправі «Стрибок у довжину з місця» у юнаків збільшилися на =14,93±1,22 
сантиметра, при t=18,11; Р<0,001 (n=65). У вправі «Підйоми тулуба з положення 
лежачи на кількість повторень за 30 секунд» показники в юнаків збільшилися на 
=5,92±0,28 підйому, при t=25,24; Р<0,001 (n=63).  

Водночас в період проведення досліджень показники у вправі  
«Вису на поперечині» у юнаків збільшилися на =19,35±1,57 секунди, при t=20,93; 
Р<0,001 (n=62). У дівчат виснув збільшився на =9,86±0,75 секунди, при t=18,76; 
Р<0,001 (n=42). У вправі «Нахил уперед у положенні сидячи» у юнаків результат 
збільшився на =5,66±0,63 сантиметра, при t=27,79; Р<0,001 (n=63). Тестування  
в бігу на дистанцію 1000 метрів у юнаків показало неоднозначний результат.  

Стабільне підвищення показників було зафіксовано на I, на початку  
II мезоциклу. Зниження – наприкінці II мезоциклу. У цілому за весь  
період навчання показники збільшилися на =9,8±2,27 секунди, при t=24,55; 
Р<0,001 (n=65). 

При аналізі фізичної підготовленості юнаків по шести тестам за два 
мезоцикли тренувального процесу спостерігається достовірне поліпшення 
показників фізичної підготовленості у всіх тестах. 

Отримані в результаті проведеного дослідження дані свідчать про те, що 
рівень силової підготовленості в праві «жим лежачи від грудей» помітно виріс. 
Так, переважно в важких вагових категоріях ми спостерігаємо значне 
прискорення зростання результатів юнаків у період заняттях фізичною культурою 
по розробленій нами програмі з акцентом на вправи силового триборства. 

Так, у спортсменів середніх вагових категорій вище названі силові 
показники в середньому зросли на 37% за весь період проведення експерименту. 
Суттєва зміна силових показників спостерігалась під час першого мезоциклу 
(20%), а в другому мезоциклі темпи зростання силових показників дещо 
уповільнювалися. 

Висновки. Таким чином, у результаті дослідження було встановлено, що 
використання засобів і методів силових видів спорту на навчальних заняттях по 
фізичній культурі у вузі в студентів приводить до достовірного підвищення рівня 
фізичної підготовленості. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА 

Джуріна К. А., Марцінковський І. Б. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Актуальність дослідження. Сучасна система підготовки спортсмена  
є складним, багатофакторним явищем, яка включає мету, завдання, методи, 
засоби, організаційні форми, матеріально-технічні умови та ін., що забезпечують 
досягнення спортсменом найвищих спортивних показників, а також 
організаційно-педагогічний процес підготовки спортсмена до змагань.  
У структурі системи підготовки спортсмена виділяють спортивне тренування, 
змагання, позатренувальні і позазмагальні фактори, що підвищують 
результативність тренування і змагань [1]. 

У процесі спортивного тренування вирішуються загальні і спеціальні 
завдання, які загалом забезпечують спортсмену міцне здоров’я, ідейне, моральне 
та інтелектуальне виховання, гармонійний фізичний розвиток, тактичну  
і технічну майстерність, високий рівень розвитку спеціальних психічних, 
фізичних, моральних і вольових якостей, а також знань і навичок в галузі теорії  
і методики спорту [2]. 

Метою дослідження стало дослідити за літературними джерелами різні 
системи підготовки спортсменів та їхнє обґрунтовування. 

Основна частина. У результаті спортивного тренування відбуваються 
різноманітні морфологічні та функціональні зміни в організмі спортсмена,  
що визначають стан його тренованості, яке прийнято пов’язувати переважно з 
адаптаційними перебудовами біологічного характеру, які відображають 
можливості різних функціональних систем і механізмів. Зазвичай виділяють 
загальну і спеціальну тренованість. Загальна тренованість змінюється під впливом 
неспецифічних вправ, які зміцнюють здоров’я, підвищують рівень розвитку 
фізичних якостей і функціональних можливостей органів і систем організму 
стосовно до різних видів м’язової діяльності. Спеціальна тренованість є 
результатом вдосконалення спортсмена в конкретному виді м’язової діяльності, 
обраному в якості предмета спортивної спеціалізації. Натепер фахівці виділяють 
допоміжну тренованість, що створює основу для спеціальної тренованості й 
займає проміжне положення між нею і загальною тренованістю [3]. 
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Тренованість спортсмена відрізняють від підготовленості – поняття більш 
широкого, що відображає весь комплекс здібностей спортсмена до прояву 
максимальних можливостей і демонстрації високих результатів у змаганнях. 
Підготовленість включає окрім тренованості й інші складові спортивної 
майстерності: теоретичні знання, психологічну установку на демонстрацію 
максимального результату, мобілізаційну готовність до спортивної боротьби 
тощо. Стан найвищої підготовленості, характерне для даного етапу спортивного 
вдосконалення, зазвичай позначають як готовність до досягнень, або стан 
спортивної форми. 

У структурі підготовленості спортсменів виділяють ряд відносно 
самостійних сторін, що мають істотні ознаки: фізичну, технічну, тактичну, 
психологічну та інтегральну. Це впорядковує уявлення про складові спортивної 
майстерності, дозволяє певною мірою систематизувати засоби і методи їх 
вдосконалення, систему контролю і управління процесом спортивного 
вдосконалення. Разом з цим слід враховувати, що в тренувальній і змагальній 
діяльності жодна з цих сторін не проявляється ізольовано, вони об’єднуються в 
складний комплекс, спрямований на досягнення найвищих спортивних 
результатів. Ступінь включення різних елементів у такий комплекс, їх 
взаємозв’язок і взаємодія обумовлюється закономірностями формування 
функціональних систем, спрямованих на кінцевий результат, специфічний для 
кожного виду спорту і компоненту тренувальної та змагальної діяльності [4]. 

Водночас потрібно враховувати, що ступінь досконалості кожної зі сторін 
підготовленості залежить від інших її граней, визначається ними і, в свою чергу, 
визначає їх рівень розвитку. Наприклад, технічна підготовленість спортсмена 
залежить від рівня розвитку різних рухових якостей – швидкості, сили, гнучкості 
тощо. Рівень прояву рухових якостей (наприклад, витривалості) тісно пов’язаний 
з економічністю техніки, спеціальної психічною стійкістю до стомлення, умінням 
реалізовувати раціональну тактичну схему змагальної боротьби в складних 
умовах. Разом з цим тактична підготовленість пов’язана не тільки зі здатністю 
спортсмена до сприйняття і оперативної переробки інформації, уміння скласти 
раціональний тактичний план і знаходити ефективні шляхи вирішення рухових 
завдань в залежності від ситуації, що склалася, з рівнем технічної майстерності, 
функціональної підготовленості, розвитку рішучості, сміливості, 
цілеспрямованості й т. п. [4]. 

Спортивні змагання, як організований захід або сукупність заходів з 
виявлення кращих учасників, спрямованих на досягнення високого результату  
і є перевіркою фізичної, техніко-тактичної, психологічної, морально-вольової 
підготовленості спортсменів у конкретних умовах боротьби суперників, яка 
виражена у конкретному результаті (зайняте місце, перемога, видовище). 

Змагальна діяльність передбачає демонстрацію й оцінку можливостей 
спортсменів у різних видах спорту, відповідно до притаманними їм правилами, 
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змістом рухових дій, способами змагальній боротьби і оцінки результатів. 
Змагальна діяльність може розглядатися у вузькому і широкому сенсі слова.  
У вузькому сенсі це все ті ж прийоми і дії спортсмена, які складають зміст 
змагальної боротьби безпосередньо в грі, поєдинку, сутичці, на дистанції та ін.  
У широкому сенсі – це поведінка загалом спортсмена і оточуючих осіб (тренерів, 
суддів, організаторів, лікарів та ін.) під час змагань [5]. 

До позатренувальних і позазмагальних факторів, що підвищують 
результативність тренування і змагань, відносяться як тісно пов’язані зі 
спортивним тренуванням, так і мають до неї непряме відношення (наприклад, 
роль і місце спорту в суспільстві, рівень загального науково-технічного прогресу 
в країні й т. п.). До факторів, що прямо визначають результативність тренування і 
змагань, у першу чергу відносяться організаційні та матеріально-технічні умови 
підготовки, рівень медичного і наукового забезпечення, рівень спеціальних знань 
і майстерності тренерів, організація ідейно-виховної та патріотичної роботи тощо. 
Одні з цих факторів відносно самостійні, хоча і мають великий вплив на 
ефективність тренування, способами ведення змагальної боротьби (наприклад, 
спортивна форма та інвентар, тренажерні пристрої, що стимулюють ефективність 
фізичного та технічно вдосконалення та ін.) [5]. 

Висновок. Підготовка спортсменів базується на основних положеннях 
сучасної системи спортивного тренування. Сам тренувальний процес 
розглядається у взаємозалежності мети і завдань, закономірностей та принципів 
спортивного тренування, а також раціонального використання засобів і методів 
спортивного тренування. 

Вдосконалення сучасної системи спортивного тренування передбачається 
у збільшенні обсягів тренувальної та змагальної діяльності, раціональному 
плануванні 4-річних олімпійських циклів підготовки, у тому числі й річних циклів 
підготовки, оптимальному збільшенні спеціальної підготовки тощо. 
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КЛАСИФІКАЦІЯ І ОСОБЛИВОСТІ РУХІВ  
ТА ЕЛЕМЕНТІВ У ЧЕРЛІДИНГУ 

Дудка М. Л., Слободян Л. В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Черлідинг – це вид спорту, який органічно поєднує у собі елементи 
шоу і видовищні складні елементи. Свій початок він бере з традиційної 
гімнастики, акробатики, хореографії, балету, спортивних танців, пантоміми та 
елементів мюзиклу. Серед великої кількості різноманітних гімнастичних і 
танцювальних елементів черлідинг вирізняється специфічним змістом змагальних 
програм.  

«Чір-данс» – рухи, зв’язки, поєднання і комбінації складної координації, 
елементи складності різних структурних груп (гнучкість, стрибки, повороти). 
«Чір-данс» виконується синхронно, де групова робота у швидкому темпі 
поєднується з багаторазовою зміною ритму, темпу, рівнів і площини виконання, 
артистизмом і музикальністю. Змагальні програми вирізняються своїми 
динамічними параметрами, пластичністю та витонченістю виконання, 
мистецтвом володіння предметом (помпоном).  

Мета дослідження – здійснити аналіз процесу постановки елементів 
танцювальних програм з черлідингу згідно існуючих вимог. 

Методи дослідження. Аналіз науково-дослідницької літератури та 
інтернет-ресурсів проводився в процесі вивчення стану питання, формування 
робочої гіпотези, постановки мети, дослідження та обговорення отриманих 
результатів. Аналізувалися роботи вітчизняних [1, 2, 3, 5] та зарубіжних [4] 
авторів. Основна увага приділялась вивченню правил змагань та етапів складання 
змагальних програм. 

Результати дослідження та їх обговорення. Для того, щоби скласти 
змагальну програму, необхідно досконало володіти правилами змагань, мати уяву 
про історію танцю і музики, знати традиції різних народів, використовувати 
оригінальне бачення і сприйняття музики, узгоджувати його з часом і сюжетом 
музичного твору. Слід зазначити, що зміст майбутньої композиції повинен 
відповідати віку, зовнішньому вигляду, фізичній та технічній підготовленості 
виконавців.  

Розрізняють наступні етапи складання змагальних програм: 
1 етап – підготовчий. Його змістом є вивчення регламентуючої 

документації, вибір і детальне вивчення музики, відбір і складання елементів, 
поєднань.  

2 етап – укладання композиції. Він включає компонування музики, 
дозволяється використовувати додатково звукові ефекти. На цьому етапі 
вивчаються окремі фрагменти і частини. Іноді зручно складати окремі фрагменти, 
а потім з’єднувати їх. Підчас укладання необхідно враховувати, що виконавці 
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виступають на площадці 12х12 м, у зв’язку з цім важливо дотримуватися 
правильної дистанції. Велике значення у змагальних програмах мають 
різноманітні шикування і перешикування, використовують як перешикування 
усіх спортсменів, так і різні варіанти розподілу на підгрупи. 

Розрізняють геометричні правильні і складні шикування. Види  
шикувань визначають характер рухів: статичні, динамічні, синхронні,  
асинхронні, у взаємодії або без. Усі шикування повинні бути дуже чіткими, зі 
зрозумілим малюнком, швидкими, логічними, без зайвої метушні. Серед 
елементів бажані елементи взаємодії, які збагачують композицію, роблять 
її більш виразною.  

Розрізняють два типи взаємодій: за участю помпонів (передачі, 
перекидання) або без їх використання (контактні або безконтактні). Елементи 
взаємодії повинні бути у всіх частинах композиції (цілісність команди). 
Спортсменки можуть виконувати рухи синхронно або асинхронно (потоково, 
почергово, контрастне, «хорове виконання» і рухи у взаємодії).  

Дуже важливим є фінал програми. Цей етап полягає на поглибленому 
вивченні та вдосконаленні частин, елементів, фрагментів композиції та цілої 
вправи. Особливе значення має відпрацювання артистичності виконання. Слід 
зазначити, що у правилах змагань з черлідингу відсутні критерії виразності 
виконання, а також рекомендації з їх оцінки. 

Рухи і особливості їх виконання. Рухи були взяті, в основному, з модерну, 
джазового танцю і академічного балету. Нижче наведені найпоширеніші з них. 

Використання пози колапсу – ця поза виконується, як незвичайне 
положення тіла, коліна трохи зігнуті, тіло розслаблене, хребет пластичний і 
м’який, голова і торс мають невеликий нахил вперед. У позі немає витягнутості 
вгору і напруженості. Потрібно відзначити, що головною відмінністю класичного 
танцю від джаз-модерну є стан хребта. У балеті хребет – це вісь тіла, в джаз-
модерн він розслаблений. Головне завдання для новачків – навчитися розслабляти 
хребет, так як рухи виконуються із залученням різних його частин.  

Поліцентр та ізоляція – основний прийом в техніці виконання, йому 
навчаються на самому початку. Всі ми знаємо, що тіло складається з частин, тому 
для виконання цих прийомів потрібно навчитися рухати однією частиною тіла 
незалежно від іншої.  

Поліметрія – обов’язковим є розвиток ритмічного сприйняття. Частини 
тіла не тільки можуть рухатися окремо, але і, дотримуючись різного ритму.  

Мультиплікація – прийом, який також пов’язаний з ритмом. Його 
виконання ґрунтується на розкладі одного руху на складові частини, але якщо 
відбувається збільшення загальної кількості танцювальних акцентів, то 
збільшення музичного такту не відбувається.  

Координація – здійснюється двома способами: опозиція і паралелізм.  
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Розширення і стиснення (release and contraction) – стиснення проводиться 
за рахунок того, що стискаються м’язи, розширення ж відбувається в просторі. 
 Ці два прийоми пов’язані безпосередньо з диханням, стиснення – видих, 
розширення – вдих.  

Рівні – положення виконавця щодо поверхні. Рівні можуть бути різними, 
наприклад, лежачи, сидячи, стоячи, сидячи навпочіпки, на четвереньках, стоячи 
на колінах.  

Акробатичні рівні – колесо, шпагат, берізка, місток. Для ніг існує дві 
позиції: виворітна і паралельна. 

Висновки. Черлідинг, як масовий вид спорту, в Україні з’явився відносно 
недавно. Існуюча специфіка організації його тренувального процесу є неустояною 
і досі викликає суперечки серед фахівців різних напрямів, тому потребує 
всебічного системного розгляду, а методи та методологія фізичних тренувань – 
науково-методологічного обґрунтування. 
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ФІЗИЧНИЙ СТАН, КОНТРОЛЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ТА УСПІШНОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

Зюба Д. С., Ялова В. Є., Семерджян М. Г. 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, 

Миколаїв 
Вступ. На сьогодні загальновизнаним є факт, що здоров’я та благополуччя 

населення є ключовими факторами економічного та соціального розвитку будь-
якої країни. Молодь є запорукою, резервом і рушієм розвитку країн, їх 
сьогодення та майбутнього. Стан здоров’я сучасної української молоді та 
загальна демографічна ситуація в суспільстві свідчать, що існує реальна потреба 
в розвитку культури здорового способу життя різних груп населення нашої 
країни, в першу чергу – підростаючого покоління. 

Мета дослідження. Розглянути способи формування здорового способу 
життя, види контролю та роль фізичного виховання, які забезпечують 
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відповідальне ставлення молоді до свого здоров’я, усвідомлення та розуміння 
переваг, які забезпечує здоровий спосіб життя. 

Виклад основного матеріалу. За останні десять років спостерігається 
негативна динаміка зростання захворюваності молоді практично за всіма 
класами хвороб. [4]. Наукові дослідження стверджують, що сучасні соціальні 
негаразди, економічна криза негативно позначилися на здоров’ї української нації 
взагалі, а найбільше занепокоєння викликає стан соціального, фізичного й 
емоційного самопочуття дітей та молоді – майбутнього покоління України. 
Молоді люди, які поки що не мають проблем із здоров’ям, вважають що немає 
потреби у його збереженні та зміцненні. Стан здоров’я людини безпосередньо 
залежить від рівня усвідомлення особистістю власної відповідальності за своє 
здоров’я, налаштованості на його зміцнення та збереження [3]. 

Для формування здорового способу життя молоді напрацьовані різні 
методи роботи з молоддю.  

Одним із основних видів методів є лекція. Вона дозволяє охопити  
велику кількість людей та швидко організовується. Метою лекції є поширення 
знань з приводу тієї чи іншої проблеми серед досвідченої, підготовленої 
аудиторії, що позитивно ставиться до профілактичної роботи. Проводити  
лекції можна починаючи зі старшого підліткового віку. 

Бесіда дозволяє активізувати аудиторію, підвищує її зацікавленість. 
Формує переконання щодо проблеми при роботі з групами, в яких існують різні 
точки зору щодо проблеми. 

Третім методом, вважається диспут або дискусія. Викликає інтерес, 
стимулює активний пошук інформації щодо проблеми, сприяє глибокому 
засвоєнню інформації, а також формує відповідні переконання.  

Гра, рольова гра викликає жваві емоції, інтерес, підвищує активність; дає 
відчуття занурення в проблему та спробу знайти шляхи її вирішення; надає 
досвід поведінки. Особливістю гри є допомога у розв’язанні поставленої задачі 
за допомогою моделювання відповідних ситуацій. 

Тренінги формують погляди, навички та відповідну поведінку, отриманий 
досвід учасники можуть поширювати серед інших у неформальному 
спілкуванні. 

Використання тих чи інших методик залежить від багатьох факторів, 
основне на етапі планування роботи – це розуміння з якою метою 
впроваджується той чи інший метод і який кінцевий результат очікується 
досягти [4]. 

Взагалі, що таке фізичне виховання? 
Фізичне виховання – педагогічний процес, спрямований на вивчення 

студентами фізичних вправ, розвиток (чи підтримку) морфологічних, 
функціональних, психічних та інших характеристик особистості, на формування 
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пов’язаних з ними знань, способів і мотивів діяльності. Також, це органічна 
складова системи освіти дітей, підлітків, юнаків, що сприяє формуванню 
всебічно духовно і фізично розвиненої людини та забезпечує безпеку її 
життєдіяльності. Фізичне виховання дітей, підлітків, юнаків відбувається у 
конкретному навколишньому середовищі, факторами якого є як соціально-
економічні, так й екологічні умови. Основна мета контролю у фізичному 
вихованні полягає у виявленні адекватності педагогічно спрямованих впливів та 
їх ефектів запланованим результатам. 

Процес фізичного виховання це керована система, у якій логічно 
виокремити кілька видів контролю: попередній, оперативний, поточний.  

Контроль з боку викладача, тренера, педагога, що здійснюється згідно 
з його професійними функціями, кваліфікації називається педагогічним.  

Контроль свого стану організму особою як у час виконання фізичних 
навантажень, так і в різні періоди відновлення називається самоконтролем. 

Завдання попереднього педагогічного контролю – виявити початковий 
рівень можливостей і готовність особи до занять фізичними вправами. 

Оперативний контроль передбачає оцінку реакцій організму на фізичне 
навантаження під час занять, після них, а також мобільні операції, прийняття 
рішень у процесі занять, корекцію завдань. Ці дані отримують від осіб, що 
займаються (зворотній зв’язок). 

Під час оперативного контролю визначають:  
1) поведінкову реакцію осіб на керівні команди викладача; 
2) техніку виконання завдань; 
3) адекватності вибраної програми; 
4) адекватності фізичних навантажень. 
Мета поточного педагогічного контролю полягає в тому, щоб оцінити 

ефективність занять з фізичного виховання чи конкретних оздоровчих програм. 
Усі види педагогічного контролю дають необхідну інформацію,  

яку використовують у процесі управління фізичним вихованням і  
дозволяють встановити початковий рівень фізичного стану особи, а також 
контролювати динаміку результатів показників тренувальних впливів  
у процесі занять. 

Самоконтроль у процесі фізичного виховання – це сукупність операцій 
(самоспостереження, аналіз, оцінка свого стану, поведінки, реагування), які 
здійснюються індивідуально як займаючись фізичними вправами, так і в 
звичайному режимі життя. В інтервалах між заняттями самоконтроль треба 
зорієнтувати також на оцінку відновлюваних процесів, аналіз самопочуття, 
визначення статусу організму та налаштованість до заняття. 

Відмінна фізична підготовка дозволяє молодій людині швидше освоювати 
нові складні виробничі професії, сприяє розвиткові інтелектуальних процесів – 
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формуванню уваги, точності сприйняття, запам’ятовування, відтворення, 
уявлення, мислення, поліпшує розумову працездатність. Багаторічна практика 
переконала в тому, що фізична культура, безсумнівно, сприяє розумовому 
розвитку, виховує важливі моральні риси – впевненість, рішучість, волю, 
сміливість і мужність, почуття колективізму, вміння дружити, здатність долати 
різного роду перешкоди. 

Разом з тим з віком мотивація до того, аби займатися фізичними  
вправами, знижується. Саме тому одне з головних завдань обов’язкового 
фізичного виховання полягає у формуванні стійких мотивів стосовно 
необхідності фізичного самовдосконалення, які повинні підкріплюватися 
обов’язковою для всіх освітою у сфері фізичної культури[1]. 

Висновок. Отже, багаторічна практика переконала в тому, що  
фізична культура, безсумнівно, сприяє розумовому розвитку, виховує  
важливі моральні риси – впевненість, рішучість, волю, сміливість і мужність, 
вміння дружити, здатність долати різного роду перешкоди. У нашому 
суспільстві існує гостра соціальна проблема, пов’язана з украй низьким  
рівнем здоров’я української молоді, що потребує детального аналізу його  
стану, розроблення нових підходів до формування ціннісних орієнтацій  
молоді щодо здоров’я. Тому перспектива поліпшення здоров’я молоді  
найбільше пов’язана з системною діяльністю щодо формування здорового 
способу життя, що є набагато ефективнішою й економічно доцільнішою 
стратегією, ніж постійне збільшення витрат на лікування наслідків  
нездорового способу життя. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЗДОРОВЧОГО 
ВЕЛОСПОРТУ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 

Козаков Я. Ю., Наконечний І. В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Велосипедний спорт – один з найпопулярніших видів масової спортивної 
діяльності, а велосипед – чи не найпопулярніший спортивний засобів для 
оздоровчих занять для населення більшості країн Світу [1]. Велоспорт не 
обмежений рамками вікової, статевої, суспільної, релігійної, матеріальної чи 
соціальної специфіки учасників. При цьому велосипед – це водночас механічний 
засіб пересування людини завдяки її м’язової сили, спортивний засіб та засіб 
оздоровчої фізкультури. Така суттєва особливість оздоровчого велоспорту дуже 
цінна в плані імуностимулюва́льної профілактики інфекційних захворювань та в 
плані нормалізації роботи серцево-судинної системи людини в умовах 
карантинних обмежень [2]. Особливого вираження захоплення велоспортом 
набуло в умовах карантинних обмежень, пов’язаних із пандемією COVID-19 [3], 
коли більшість традиційних, суто командно-ігрових видів спорту втратили 
доступність і саме велосипед дозволяє школярам дотримуватись звичайного 
режиму фізичного навантаження в період карантинних обмежень.  

Проте, в системі шкільного велоспорту, в системі звичайних секційних 
занять практично відсутні будь які вказівки на досвід занять велоспортом в умовах 
карантинних обмежень. Такі матеріали відсутні навіть у системі спорту вищих 
досягнень, де завжди є ті чи інші профілактичні елементи протиінфекційних 
заходів, необхідні в умовах масового скупчення народу. Щодо загально-освітніх 
навчальних заходів, то чіткі зрозумілі орієнтації викладачів і тренерів відсутні 
зовсім і лише частково заміщаються листами МОН із роз’ясненнями щодо 
режимів занять та переліком обмежень [4]. Відповідно, метою даної роботи  
і стали дослідження організаційно-методичних основ оздоровчого велоспорту, 
реалізованих в умовах карантинних обмежень. 

Матеріал та методи. Основним матеріалом слугували результати власних 
досліджень, виконаних у 2020–2021 роках на базі секції велоспорту шкільного 
навчального закладу – Комунальний заклад «Середня Загально-Освітня школа 
№44» Кам’янської міської ради Дніпровської області. обраний як місце 
досліджень навчальний заклад ЗОШ №44 міста Кам’янська в достатній мірі 
забезпечений спортивними спорудами, стадіонами та спортивними 
майданчиками. Даний комплекс дозволяє водночас функціонування спортивних 
секцій загально-освітньої школи, у тому числі секції велоспорту, проводячи на 
різних велотреках та доріжках стадіонів заняття з різними групами школярів, 
відмінних як за віком, так і за рівнем велоспортивної майстерності. 

Результати досліджень та їх обговорення. Припинення 
загальноукраїнського карантину 12 травня 2021 року та виведення Дніпровської 
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області з «помаранчевої» зони епідемічного напруження дозволили продовжити 
більш повноцінний тренувальний процес велоспорту в умовах адаптивного 
карантину. Останні передбачає значні пом’якшення та відміну більшості 
карантинних заборон і головне дозволяють командні заняття з дотриманням 
масочного режиму при збережені дезінфекцій і режиму самоізоляції для 
осіб через загрозу інфікування.  

Проте, відновлення тренувальних занять у посткарантинних умовах 
закономірно вимагає оцінки показників спеціальної підготовки велосипедистів, 
які майже три місяці не мали планових повних тренувальних занять, заміщаючи 
їх відносно індивідуальними самостійними тренуваннями. Очікувано, що 
подібний тренувальний процес не міг забезпечити планово розвитку фізичної 
підготовленості школярів-велосипедистів, але теоретичні очікування вимагали 
оперативного тестового контролю.  

Його організація та проведення відбулось 14-16 травня 2021 року в умовах 
приміщення критого басейну ЗОШ №44, де присутні всі умови для тестування 
 з дотриманням елементарних протиепідемічних вимог (соціальна дистанція, 
дезінфекція контактного інвентаря, розділення учасників у просторі та часі). 
Контролю піддані лише 28 із 44 учасників даної вікової групи, які на момент 
контролю не мали медичних заперечень (Табл.1).  

Таблиця 1 
Результати тестування до карантину та після карантину 

Показник 

Без попереднього досвіду занять 
велоспортом 

Із попереднім досвідом занять 
велоспортом 

Вересень 
2020 

Березень 
2021 

Травень 
2021 ± Вересень 

2020 
Березень 

2021 
Травень 

2021 ± 

Вис на 
зігнутих 
руках, с 

29,3±5,3 31,3±7,2 31,1±8,1 +0,2 30,7±3,3 30,2±2,0 30,1±3,3 -0,1 

Стрибок у 
довжину з 
місця, см 

193,5±8,1 197,1±9,4 198,0±5.2 +0,9 198,8±11,2 199,5±8,8 198,8±5,6 -1,3 

Підтягування 
на турніку 8,2±4,1 9,0±1,0 9,0±1,0 0 8,8±3,1 9,0±1,0 9,0±1,0 0 

Піднімання в 
сід за 1 хв 35,2±3,5 36,6±2,8 37,1±5,1 +0,4 36,1±2,6 36,3±5,0 36,6±5,8 -0,3 

Нахил уперед 
сидячи, см 8,4±1,5 8,7±1,1 8,6±3,0 -0,1 9,3±1,1 9,6±2,2 9,5±1,3 -0,1 

Біг спринт на 
100 м, с 16,2±4,1 15,7±1,5 15,5±1,0 +0,2 16,1±3,0 15,5±1,1 15,0±2,1 +0,5 

Біг на 1500 м, 
хв 8,23±1,3 8,1±0,8 8,2±1,2 -0,1 8,1±1,2 7,9±1,2 8,0±1,0 -0,1 

Човниковий 
біг 4х9, с 11,44±3,1 11,0±1,0 11,0±2,5 0 11,2±2,3 11,0±1,0 11,0±1,6 0 
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Дані тестування (Табл.1), виконаного на початку секційних занять  
(восени 2020 р.), через півроку занять (березень 2021 р.) та після завершення 
карантину (травень 2021 р.) дозволили оцінити кінцеві результати тренувальних 
занять не лише в статиці останнього зрізу, а в динаміці за період 9 місяців,  
у т. ч. в умовах повноцінного тренувального процесу та його обмеженого  
варіанту в період карантинних обмежень. Останні показали, що спрощуваний, 
обмежений за навантаженнями та суто індивідуальний період тренувань 
велосипедистів першого року підготовки в умовах майже двомісячних 
карантинних обмежень загалом не призвів до виражених негативних  
наслідків. Середні показники по групі обстежених школярів-велосипедистів  
у жодному тесті не показали негативної динаміки в порівнянні з показниками, 
фіксованими на початку березня, перед впровадженням карантину. Водночас  
ці ж показники і не показали позитивних змін, по суті залишившись на рівні  
до карантинних. Таким чином, обмежені за часом і навантаженнями  
тренувальні заняття з велоспорту впродовж карантину на групі першого року 
підготовки показали свою ефективність у плані утримання попередньо набутих 
фізичних рівнів підготовки школярів, але не змогли забезпечити їх можливий 
подальший розвиток.  

Єдину відмінність результатів третього тестування, практично по всім 
пунктам, складали підвищені показники варіативності показнику M±m, що сягали 
до 10-14% від величини середньо-групового. Пояснити їх можливо зменшенням 
розміру вибірки, яка недостатня для вирівнювання крайніх показників. Проте не 
виключеним лишається і вплив фактору можливої недотренованості окремих 
учасників тестування, які могли втратити набуті рівні фізичної підготовки. Також 
тренери цієї та більш старших груп велосипедистів висловлювали думку, що 
підвищена варіативність відхилень (так званий в статистиці «червоний шум»)  
міг бути спричинений частою захворюваністю спортсменів на гострі респіраторні 
інфекції та на короновірусну інфекцію. 

Висновки: 
1. Введення карантинних режимів «помаранчевого» та «червоного»  

рівнів безперечно є дуже потужним фактором, який призводить до припинення, 
зміни та перебудови тренувального процесу з велоспорту, який практикується 
в роботі секції ЗОШ №44 міста Кам’янська. Головним наслідком цих змін  
є відсутність прогресу спортивної майстерності та фізичної підготовленості 
школярів-велосипедистів, особливо виражена серед спортсменів першого року 
підготовки; 

2. Загальні принципи та засоби спортивної діяльності в умовах 
карантинних обмежень загалом зводяться до відмови від масових чи групових 
занять із переходом на індивідуально-самостійні методи тренувань, базованих 
переважно на силових та статичних вправах; 
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3. Результати власних досліджень фізичного стану та розвитку школярів-
велосипедистів на різних фазах тренувального процесу як в період карантину, так 
і за його межами свідчать, що фізичний розвиток підлітків не припиняється і 
відповідає загальним віко-ростовим параметрам. 

Перспективи подальших досліджень полягають у деталізації 
закономірностей можливих відмінностей показників фізичної підготовки 
школярів-велосипедистів, які не хворіли та які хворіли на гострі респіраторні 
інфекції в період першого етапу тренувального процесу з велоспорту. 
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ПРОФІЛАКТИКА СПОРТИВНОГО ТРАВМАТІЗМУ:  
МЕДИЧНИЙ ТА ПЕДАГОГИЧНИЙ АСПЕКТ 

Казанцева А. В., Марцінковський І. Б. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Актуальність. У вітчизняній і зарубіжній літературі досить широко 
висвітлені проблеми боротьби з різними видами травматизму та зовсім 
недостатньо – питання організації та профілактики травматизму в спорті. Людина, 
що професійно займається спортом, викладається для досягнення кращого 
результату. Природньо, що при максимальних фізичних навантаженнях може 
виникнути травмуючий фактор. У спортивному травматизмі виділяють, як легкі 
травми (без втрати спортивної працездатності) так і тяжкі (призводять до 
спортивної інвалідності й смертельних наслідків). За локалізацією ушкоджень у 
фізкультурників і спортсменів найчастіше спостерігаються травми кінцівок, серед 
них переважно це пошкодження суглобів, особливо колінного і 
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гомілковостопного. Серед спортивних травм, як правило, високий відсоток травм 
в середнього і тяжкого ступеня. У спортивному травматизмі відзначається 
переважно: ураження суглобів – 38%, забиття – 31%, переломи – 9%, вивихи – 4%. 
У зимовий період травм більше (до 51%), як у літній період (21,8%),  
а в міжсезоння (у закритих приміщеннях) – 27,5%. Попередження спортивного 
травматизму засноване на принципах профілактики ушкоджень з урахуванням 
особливостей окремих видів спорту. 

Аналіз останніх публікацій та виклад основного матеріалу. Аналіз 
травматизму при заняттях фізичними вправами показав [1], що на його рівень 
впливає: недотримання навчально-тренувальної дисципліни; невідповідність 
спортивного обладнання умовам експлуатації; незадовільний стан спортивних 
споруд; порушення техніки виконання фізичних вправ; невміння тренера 
(інструктора, вчителя) застосовувати прийоми страховки та його нездатність 
навчити своїх вихованців прийомам самостраховки [2]. Але з точки зору 
попередження травматизму, успішність навчально-тренувального процесу та 
збереження здоров’я спортсмена будуть залежати від готовності самого 
вихованця до занять та професійно-педагогічної майстерності учителя (тренера) 
виконати поставлені завдання при повній безпеці для спортсмена [5]. Для того 
щоб зменшити травматизм не менш особливім є шляхи формування здорового 
способу життя, що випливають з розуміння його функціональної структури. 
Ключем до них можна вважати медичну активність, тобто діяльність людей, 
пов’язану зі своїм і громадським здоров’ям, спрямовану на охорону, зміцнення, 
відтворення здоров’я, тобто позитивну медичну активність. Так можна визначати 
здоровий спосіб життя у практичному плані. У поняття «здоровий спосіб життя» 
входить подолання чинників ризику здоров’я і створення сприятливої обстановки, 
умов для зміцнення здоров’я, тобто розвиток тих індивідуальних і суспільних 
факторів, які беруть участь у формуванні здоров’я. 

Отже, існують два напрями формування здорового способу життя: 
створення, розвиток, посилення, активізація позитивних для здоров’я умов, 
факторів, обставин, по суті, формування потенціалу громадського здоров’я; 
подолання та зменшення факторів ризику. 

Обидва ці аспекти (напрями) взаємно пов’язані, але на практиці справа 
нерідко обмежується лише боротьбою з факторами ризику, які лежать на 
поверхні, досить добре відомі і вимірювані (зазвичай це великі фактори ризику). 
Набагато складніше створювати фактори здорового способу життя. Однак, ця 
проблема полягає не в розмежуванні цих аспектів, а в конкретних планах, 
програмах формування здорового способу життя, в їх реалізації, зокрема, через 
засоби, що набули широкого поширення, так звані програми здоров’я. 

Незалежно від виду спорту, є правила профілактики спортивного 
травматизму – це загальні інструкції, нехтування якими може в значній мірі 
підвищити ризик отримання травм. Важливими завданнями попередження 
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спортивного травматизму є: • знання причин виникнення тілесних ушкоджень та 
їх особливостей в різних видах фізичних вправ; • розробка заходів щодо 
попередження спортивних травм; • недоліки і помилки в методиці проведення 
занять; • незадовільний стан місць занять та спортивного обладнання;  
• порушення правил лікарського контролю; • несприятливі санітарно-гігієнічні та 
метеорологічні умови при проведенні занять. Таким чином до профілактичних 
заходів з профілактики спортивного травматизму відносяться наступні: уважність 
і зібраність; техніка безпеки; відповідна спортивна екіпіровка; правильна 
розминка і розігрів м’язів; дотримання режиму сну й активності; дотримання 
методики тренування; фінальний етап тренування (заминка); своєчасний 
лікарський контроль, а також баланс між силою і гнучкістю. Дотримання цих 
профілактичних заходів значно знизить ризик виникнення спортивних травм, тим 
самим зменшить кількість професійних спортивних патологій і рівень 
інвалідизації спортсменів. 

Висновки. У профілактиці травматизму при заняттях фізичними вправами 
значну роль відіграють травмопрофілактичний інструктаж, виконання правил 
страховки, здійснення допомоги. Особливої уваги на наш погляд потребує 
навчання дітей у ранньому віці навичкам падіння. Необхідність досягнути 
формування у дітей автоматизованої навички до падіння назад, вперед, вбік за 
схемою: падіння у групуванні з перекатом за напрямом руху – виконання 
самостраховки на рівні стійкого динамічного стереотипу. Також доводимо, що 
повна страховка – це комплекс сумісних травмопопереджуючих дій тренера і 
спортсмена при вивченні складних фізичних вправ, а самостраховку розглядаємо 
як самостійні дії спортсмена, направлені на попередження травм. Найчастіше 
спортсмени вивчають елементи самостраховки при падіннях (перекати, 
групування), втраті рівноваги (зіскоки, приземлення), зіткненні (зміна напрямку 
рухів, миттєва зупинка), нанесенні ударів (блоки, використання 
травмопопереджуючого екіпірування). Але необхідно пояснити, що кожен вид 
спорту має специфічні вимоги до елементів самостраховки. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ НОВІТНІХ ФІТНЕС ТЕХНОЛОГІЙ  
З ЕЛЕМЕНТАМИ БАДМІНТОНУ У ШКІЛЬНУ ПРОГРАМУ 

Калініченко І., Сокол О. В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Фізична культура і спорт – це засоби утворення гармонійно 
розвиненої особистості. Навчальною програмою з фізичної культури для  
учнів 5-9 класів (2012) зазначається: «Фізичне виховання – важливий засіб 
фізичного, соціального та духовного розвитку учнівської молоді». [1].Основною 
метою навчального предмета «Фізична культура» є: формування в учнів стійкої 
мотивації щодо збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної 
підготовленості; гармонійний розвиток природних здібностей та психічних 
якостей; використання засобів фізичного виховання в організації здорового 
способу життя [2]. 

Актуальність роботи: впровадження новітніх фітнес-технологій з 
елементами бадмінтону (Shuttle Time та Badminton Fitness) у шкільну програму.  

Завдяки моді на здоровий спосіб життя та потреби суспільства  
до фізичної активності, що пов’язані з погіршенням стану здоров’я  
населення загалом, спеціалістами з фізичного виховання та спорту  
розроблено велику кількість новітніх фітнес програм для різних верств 
населення.  

В школі не використовують бадмінтон, як один з видів фізичної активності, 
що пов’язано з недостатньою популярністю виду спорту. 

Методи дослідження, що виявить можливість використання фітнес 
програм з елементами бадмінтону в школах та дитячих садках, на основі фітнес 
програм «Badminton Fitness» та «Shuttle time» є актуальним. 

1. Характеристика програм «Shuttle Time» та «Badminton Fitness» Shuttle 
Time» – Шкільна програма з бадмінтону, що підтримує принцип того, що діти 
повинні вести здорове та активне життя як у школі, так і поза нею. Мета BWF – 
зробити бадмінтон одним із найпопулярніших і доступних шкільних видів  
спорту у світі. 

Shuttle Time пропонує вчителям школи доступ до безкоштовних ресурсів, 
навчання та обладнання, які підтримують навчання приємних, безпечних та 
інклюзивних занять з бадмінтону дітям віком 5-15 років. Час уроків по програмі 
розраховані на те, щоб надати дітям позитивний образ бадмінтону за допомогою 
багатьох можливостей розважитися, поспілкуватися з іншими та випробувати 
успіх [2]. 

Федерація бадмінтону України приєдналась до міжнародної програми 
«Shuttle Time» у 2019 році. 

Вона включає навчання елементам бадмінтону, екскурс у бадмінтон, як вид 
спорту, рухливі ігри та фізичні вправи з елементами бадмінтону. Займаючись за 
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даною програмою, учні отримують рівень гри в бадмінтон, достатній для участі  
у внутрішніх та обласних шкільних змаганнях з бадмінтону. Програма також 
передбачає навчальну літературу та відео уроки для вчителів, семінари та 
вебінари для навчання вчителів даній програмі. [3] 

«Badminton fitness» – це програма фізичного розвитку, що складається  
з комплексів вправ на основі бадмінтонної техніки, рухів та з використанням 
бадмінтонного інвентарю. Вона направлена на гармонійний  
розвиток всіх груп м’язів, включає можливість виконання вправ з рахунком 
або з музикою,  

«Badminton fitness» може використовуватись, окрема фітнес програма для 
підтримання ЗОЖ, як підготовча програма для навчання бадмінтону, або як 
спеціальна фізична підготовка для людей, що займаються бадмінтоном 
професійно.  

«Badminton fitness» з 2017 року успішно використовується у фітнес центрах 
та бадмінтон них клубах Франції та є доволі популярною як серед дітей так і серед 
дорослих. 

2. Програми «Shuttle Time» та «Badminton Fitness» 
Протягом навчального року в період з 02.09.2018 по 31.05.2019 та в період 

з 02.09.2019 по 02.03.2020 учні приватної школи та дитячого садка «Fina Ribba» 
м. Харкова (65 осіб) займалися фізичним вихованням за програмою «Shuttle time» 
та «Badminton Fitness» за допомогою спеціалістів (тренерів-викладачів) 
бадмінтонного клубу «Вейв», які адаптували дані програми під вік та особливості 
контингенту [4]. 

Результати дослідження та їх обговорення Нами було проведено  
анкетне опитування у вигляді очної бесіди учнів школи 1-8 класу а також  
дитячого садка в період 02.03.2020–06.03.2020. З результатів анкетного 
опитування учнів виявлено, що діти вважають заняття спортом одним 
з важливих аспектів ЗСЖ. 

Важливою соціальною задачею виховання у наступні кілька років є 
збереження цих позитивних поглядів. 

Дуже важливо, що діти відзначають високу позитивну мотивацію до занять 
фізичним вихованням з програмою «Shuttle time» та «Badminton fitness». При 
цьому значна більшість дітей 4-8 класів (86%) відзначають більшу зацікавленість 
до програми «Shuttle time», а діти дитячого садка та 1-3 класу (75%) більш 
зацікавлені програмою «Badminton fitness». Тренери вважають, що це пов’язано з 
можливостями та інтересу до отримання нових навичок для більш дорослих дітей, 
та більшої потреби в русі молодших дітей, яким недостає координації для 
повноцінної гри в бадмінтон.  

Анкетування виявило доволі багатоаспектні цілі, які стимулюють 
дітей до занять: для досягнення спортивного результату, для підтримання 
здоров’я, щоб красиво виглядати, для спілкування, щоб стати сильнішим. 
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Підтримання цих мотивів є важливою задачею занять на уроках фізичної  
культури в школі. 

Абсолютна більшість опитуваних (97%) відмітили збільшення інтересу  
до занять фізичною культурою з моменту включення до уроків програм «Shuttle 
time» та «Badminton fitness». 

По закінченню уроку фізичної культури учні відчувають гармонійну 
незначну втому м’язів, при цьому відмічають відчуття радості, енергійності, 
відчуття задоволення від отримання нових навичок, та готовності до уроків  
за партою. 

Велика кількість учнів (43%) виявили бажання займатись бадмінтоном і 
надалі у спортивній секції, ще 37% учнів бажають займатись чи вже займаються 
іншими видами спорту. 98% дітей вважають корисним заняття спортом або 
фізичною культурою протягом життя. 

Висновки. Аналіз наукової літератури та результати анкетування виявило 
наступні показники позитивного впливу програм «Shuttle time» та «Badminton 
fitness»: 

Заняття бадмінтоном сприяють гармонійному фізичному розвитку дитини, 
включаючи акцентований позитивний вплив на органи зору; 

Бадмінтон позитивно впливає на етичне та морально-вольове виховання, 
розвиваючи як навички роботи в команді, так і можливості прояву особистості та 
самовдосконалення; 

Заняття фізичною культурою за програмою «Shuttle time» та «Badminton 
fitness» сприяє формуванню ЗСЖ, формує інтерес та стимулює дитину до занять 
спортом протягом життя; 

Виходячи з вищеописаного, результати дослідження виявили можливим та 
корисним використання програм «Shuttle time» та «Badminton fitness» в школі та 
дитячих садках, та здатність цих програм вдосконалити класичну шкільну 
програму фізичного виховання. 
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3. Лепешкин В.А. Бадминтон для всех. – Ростов-на-дону.:  
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4. https://shuttletime.bwfbadminton.com/about 



180 

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ПРО ЛЕГКУ АТЛЕТИКУ, 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ДОКАЗ ЕФЕКТИВНОСТІ СПЕЦІАЛЬНИХ 

ВПРАВ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ШВИДКІСНИХ ЯКОСТЕЙ СПОРТСМЕНА 
Ковпак П. I., Деркач В. М. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Постановка проблеми. Легкоатлетичні вправи проводилися з метою 
фізичної підготовки, а також для проведення змагань ще в глибокій старовині. Але 
історія легкої атлетики, як прийнято вважати, почалася зі змагань з бігу на 
олімпійських іграх Стародавньої Греції (776 рік до нашої ери). 

Вважається, що початок історії сучасної легкої атлетики поклали змагання 
з бігу на дистанцію близько 2 км учнів коледжу в м. Регбі (Англія) в 1837 р., після 
чого такі змагання стали проводитися в інших навчальних закладах Англії [2]. 

Легкою атлетикою займаються мільйони людей. Різноманітність фізичних 
вправ, точність регулювання навантажень, відносна простота обладнання місць 
занять роблять легку атлетику масовим видом спорту, доступним людям будь-
якого віку. Легка атлетика широко представлена у програмах фізичного 
виховання учнів і молоді, планах тренування з різних видів спорту, на заняттях 
фізкультурою осіб середнього і старшого віку. Секції легкої атлетики займають 
провідні місця у колективах фізичної культури, добровільних спортивних 
товариствах, у вищих і середніх навчальних закладах та ін. [3]. 

Легка атлетика має важливе оздоровче значення, адже заняття в основному 
проводяться на свіжому повітрі, а у виконанні вправ бере участь більшість м’язів 
тіла. Легкоатлетичні вправи поліпшують діяльність опорно-рухового апарату, 
внутрішніх органів і систем організму в цілому. 

Мета – ознайомлення з основною термінологією легкої атлетики, 
практичний доказ ефективності спеціальних вправ. 

Завдання: 
1. Зробити огляд основних легкоатлетичних понять; 
2. Розглянути основні правила проведення змагань;  
3. Визначити різницю між видами легкої атлетики; 
4. Розглянути існуючи організації і проблеми розвитку цього виду спорту 

на Україні. 
5. Доказати ефективність спеціальних вправ для розвитку швидкісних 

якостей. 
Аналіз останніх публікацій та виклад основного матеріалу. 

Легкоатлетичні вправи поділяються на п’ять розділів: ходьба, біг, стрибки, 
метання і багатоборства, які в свою чергу діляться на види, різновиди і варіанти. 

Ходьба і біг – природні способи пересування людини, під час яких в 
динамічну роботу включаються майже всі м’язи тіла. Завдяки цьому підвищується 
обмін речовин, посилюється робота серцево-судинної, дихальної та інших систем 
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організму. Ходьба як фізична вправа має передусім оздоровче значення. Біг – один 
із основних засобів всебічного фізичного розвитку, але разом з тим це і засіб 
активного відпочинку, оздоровлення і збереження працездатності. Під час бігу 
організм працює інтенсивніше, ніж при ходьбі. Ходьбою і різними варіантами бігу 
можна поступово збільшувати фізичне навантаження [4]. 

Спортивна ходьба відрізняється від звичайної технікою рухів і має вдвічі 
більшу швидкість, що, звичайно, вимагає підвищених енергозатрат. Заняття 
спортивною ходьбою зміцнюють внутрішні органи і системи, поліпшують їх 
працездатність. 

Змагання з ходьби проводять на бігових доріжках стадіонів і на звичайних 
дорогах на дистанціях від 3 до 50 км включно. Учні (юнаки) 15-16 років 
змагаються лише на дистанціях 3 і 5 км, а 17-18 років – на 3,5 і 10 км[2]. 

Біг – найпоширеніший вид фізичних вправ, що входить до багатьох видів 
спорту (наприклад, спортивних ігор). Перед стрибком чи метанням спортсмен 
звичайно робить розбіг. У легкій атлетиці біг поділяють на гладкий, з 
перешкодами, естафетний і в природних умовах. 

Гладкий – це біг по біговій доріжці стадіону (по колу проти годинникової 
стрілки) на дистанції від 30 до 30 000 м, сюди належать також біг на час – годину 
і дві години. Гладкий біг може бути на короткі (до 400 метрів включно), середні 
(500-2000), довгі (3000-10000) і наддовгі (до 42195 м) дистанції. Юнаки можуть 
змагатися на дистанціях до 5000 м, дівчата – до 1000 м включно. На дистанції  
400 м включно учасники біжать окремими доріжками, на 800 м – перші  
два повороти окремими, а решту – по спільній доріжці, на більші дистанцій –  
по спільній доріжці.  

Біг з перешкодами має два різновиди. Для бар’єрного бігу на дистанція від 
50 до 400 м рівномірно ставлять штучні однотипні перешкоди. Біг з перешкодами 
на 1500, 2000 і 3000 м проводиться через міцно встановлені (не перекидаються) 
бар’єри і яму з водою, що обладнується в одному з секторів стадіону. Хлопці 
шкільного віку можуть змагатися на всіх дистанціях, а дівчата – лише в 
бар’єрному бігу до 100 м включно. 

Естафетний біг належить до командного виду: дистанція поділена на 
кілька етапів і кожен спортсмен пробігає лише один етап. В естафетному бігу 
етапи можуть складатися з однакових коротких або середніх дистанцій, або із 
змішаних. За умовами проведення естафети можуть бути зустрічними, по біговій 
доріжці стадіону, вулицями (кільцеві або зіркові). 

Біг у природних умовах має два різновиди. Крос проводиться  
по пересіченій місцевості (полями, луками але частіше у лісі) на дистанціях  
до 14 км включно. У кросі учні можуть змагатися на дистанціях 1, 2, 3, 5 км,  
а учениці – на 500 м, 1, 2 і 3 км. Другий різновид бігу в природніх умовах – 
дорогами (польовими, шосейними) на дистанціях від 15 до 42 км 195 м. 
Традиційні пробіги також проводяться по дорогах[5]. 
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Стрибок належить до природного і швидкого способу долання перешкод: 
для нього характерні короткочасні, але максимальні нервово-м’язові зусилля. 
Стрибки зміцнюють м’язи ніг і тулуба, розвивають такі якості, як сила, швидкість, 
спритність і сміливість, навчають орієнтуватися в просторі, концентрувати 
зусилля. 

Стрибки можна виконувати з місця і з розбігу[3]. 
Легкоатлетичні стрибки з розбігу поділяються на два види: через 

вертикальні перешкоди (у висоту і з жердиною) і через горизонтальні (у довжину 
і потрійний). Хлопці можуть змагатися з усіх видів стрибків, дівчата – з стрибків 
у висоту і довжину. 

Метання – це вправи у штовханні і киданні спеціальних спортивних 
приладів на дальність. Вони характеризуються короткочасними інтенсивними 
(«вибуховими») зусиллями м’язів рук, плечового пояса, тулуба і ніг при їх 
координованій взаємодії. Метання сприяють гармонічному розвиткові всієї 
мускулатури тіла. 

Правила змагань з бігу і ходьби. Біг на дистанціях до 110 м виконується 
по прямій доріжці; біг на інших дистанціях і ходьба (крім кросового бігу, пробігів 
і ходьби по дорогах) – по круговій доріжці проти стрілки годинника. 

Для забігів і заходів на 5000 м і довші дистанції стартуючи не повинно 
бути більше ніж 25 чоловік. Змагання треба організовувати так, щоб остаточна 
перемога визначалася в безпосередній боротьбі найсильніших легкоатлетів у 
фіналі. Порядок потрапляння учасників у наступні кола змагання чи проведення 
зразу фінальних забігів обговорюють у положенні про змагання або встановлює 
суддівська колегія, про що заздалегідь повідомляє представникам команд і 
учасникам [1]. 

Старт. Доріжки, по яких повинні стартувати учасники забігу (або місце 
старту, рахуючи від внутрішньої бровки, якщо спортсмени біжать по одній 
доріжці), визначають жеребкуванням, – як правило, заздалегідь. Спортсменам не 
дозволяється мінятися між собою доріжками чи місцями старту. 

Для підготовки до старту відводиться до 2-х хвилин, починаючи від 
чергового забігу. На старті спортсмени не повинні торкатися один одного. 

На дистанціях до 400 м включно для початку бігу стартер подає  
дві попередні команди: «На старт!» і «Увага!», а потім дає сигнал початку бігу 
пострілом або гучною командою «Марш!» і різко опускає прапорця; на решті 
дистанцій – «На старт!» і «Марш!» [3]. 

Правила змагань з стрибків. Учасники виконують кожну спробу по черзі. 
Дозволяється розмічувати свій розбіг і до початку змагань виконати визначену 
суддівською колегією кількість пробних незалікових стрибків під наглядом 
суддів. З моменту виклику до виконання чергової спроби спортсмен повинен 
затрачувати не більше 2 хвилин при стрибках у висоту, довжину і потрійному 
і не більше 3 хвилин при стрибку з жердиною. 
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Спробу зараховують після команди старшого судді «Є!», який при цьому 
піднімає вгору білий прапорець. Якщо стрибок не зараховується, суддя командує 
«Ні!» і піднімає червоний прапорець. Сигнали можна подавати і одним 
прапорцем: правильний стрибок – прапорець вгору, не зарахований – відмашка 
опущеним вниз прапорцем. 

Головним органом управління справами легкої атлетики є Міжнародна 
асоціація легкоатлетичних федерацій IAAF, заснована в 1912 році після 
стокгольмської Олімпіади. IAAF встановлює правила проведення змагань і 
наглядає за їх дотриманням, офіційно засвідчує світові рекорди та забезпечує 
організацію міжнародних змагань. IAAF налічує 212 національних федерації, 
тобто включає в себе усі країни світу і навіть деякі території, які ще не отримали 
офіційної незалежності. 

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій має шість 
континентальних підрозділів. Європейська асоціація легкої атлетики заснована  
в 1970 році. В Україні розвитком легкої атлетики займається Федерація легкої 
атлетики України [1]. 

Легка атлетика в Україні. Україна традиційно одна з провідних націй в 
легкій атлетиці. Українським спортсменам належать світові рекорди: Сергій 
Бубка є власником світового рекорду в стрибках з жердиною, Інесі Кравець 
належить світовий рекорд у потрійному стрибку, Юрію Сєдих – в метанні молота, 
а українська багатоборка Наталія Добринська володіє світовим рекордом в 
п’ятиборстві. Розвиток легкої атлетики в Україні має також чимало проблем, 
зв’язаних із застарілою інфраструктурою, нестачею фінансування, старінням 
тренерських кадрів[5]. 

Експериментальний доказ ефективності проведення спеціальних 
вправ для покращення швидкісних якостей спортсмена. 

Основною цілю дослідження було практично довести ефективність 
спеціальних вправ для покращення результатів. 

Об’єктом дослідження виступили 20 спортсменів віком від 14 до 18 років 
МСДЮСШОР з легкої атлетики. 

Предметом дослідження були: 
-спеціальні вправи для розвитку швидкості для покращення результатів в 

бігу на короткі дистанції; 
-вправи зі спортивними снарядами (штангами, гантелями, гирями) для 

покращення результатів в бігу на короткі дистанції. 
Методи дослідження: 
1. Узятих спортсменів поділили на дві групи по 10 чол. у кожній; 
2. Провели забіги на дистанціях 100 і 200 м. 
3. Записали результати.  
4. Одній групі (першій) розписали план спеціальних вправ для покращення 

швидкості, у яких входили такі вправи: 
-стрибки на скакалці на кількість разів за хвилину;  
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-човниковий біг;  
-біг з високим підніманням стегна;  
-біг в упорі; 
-біг з опором(біговий парашут); 
-швидка зміна ніг у випаді;  
-координаційні сходи для покращення швидкісних якостей. 

5. Іншій (другій) групі розписали план вправ зі спортивними снарядами, у 
яких входили такі вправи: 

-присідання зі штангою; 
-випади з гантелями; 
-ривок гирі на швидкість; 
-зміна ніг у випаді с штангою; 
-станова тяга; 
6. Протягом місяця спортсмени включали у свої тренування ті чи інші 

методи. 
7. Через місяць спортсмени знову змагалися на дистанції 100 и 200 м. 
8. Результати першої групи значно покращилися зрівнюючи з результатами 

тих же спортсменів місяць тому, при тому покращилась і сама техніка  
виконання бігу; 

9. Друга група показала деякий приріст результатів, але набагато менший 
ніж перша, при тому техніка бігу стала гірше, це пояснюється певних 
гіпертонусом у спортсменів, які виконували більш силові вправи. 

ВИСНОВКИ. Легка атлетика – один з основних масових видів спорту, яка 
посідає гідне місце в системі фізичного виховання. Завдяки своїй різноманітності 
й загальнодоступності вона має велике прикладне значення і входить до програм 
уроків з фізичного виховання в школах та вузах, а також є доступним засобом 
фізичного виховання для осіб з різними вадами. Результатом проведеної роботи 
стало підтвердження того, що якщо наша головна ціль – це покращення 
швидкісних якостей спортсмена за короткий проміжок часу, то основу наших 
тренувань повинні складати спеціальні вправи для розвитку швидкісних якостей, 
які виконувалися групою під №1,так як вони показали значний приріст результату 
в бігу на короткі дистанції, порівнюючи з приростом групи під № 2. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРИНЦИПІВ ІНТЕНСИФІКАТОРІВ ТРЕНУВАЛЬНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ КУЛЬТУРИСТІВ 

Колчак О., Ковальова Н. В. 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

Вступ: бодибілдинг, як один із представників силових видів спорту, 
основою метою якою є симетричне збільшення обхватних розмірів тіла 
спортсмена за рахунок підвищення його морфо-функціональних показників  
в умовах інтенсивних тренувальних навантажень силового спрямування, 
набуває протягом останніх десятиліть достатньо суттєвого розвитку в Україні 
серед людей різного віку, статі, рівня фізичної підготовки та функціонального 
стану організму [1, 3,4].  

Відомо, що рівень ефективності тренувального процесу, в першу чергу 
залежить від адекватності тренувальних навантажень функціональним 
можливостям організму спортсменів, раціональної організації роботи та 
відпочинку, темпів адаптації організму до умов м’язової діяльності, рівня 
тренованості контингенту [3,5].  

Мета роботи: визначення ефективності використання спеціалізуючих 
принципів в бодибілдингу. 

Методи дослідження: Аналіз вітчизняної і зарубіжної наукової літератури, 
анкетування тренерів та спортсменів, що до використання принципів  
у тренувальному процесі. 

Результати дослідження та їх обговорення. Негативне повторень 
являється ефективним принципом збільшення інтенсивності тренувань, 
нарощування маси м’язів і сили. Негативні повтори також ефективні при застої  
в тренуваннях. 

Цей принцип полягає в тому, що при виконанні вправи, той, що тренується 
практично виключає позитивну фазу повтору (підняття тяжкості) і залишає тільки 
негативну (опускання тяжкості). Наприклад, виконуючи популярну базову вправу 
жим лежачи методом негативів, ви самостійно виконує тільки повільне опускання 
штанги на груди, а за допомогою вашого партнера здійснює її підйом. 

Застосування методу негативів в тренуваннях дозволяє істотно збільшити 
робочі ваги, оскільки в негативній фазі м’язи здатні розвинути значно більше 
зусилля. Основна умова використання методики негативних повторів – це 
допомога партнера, який допомагає вам піднімати вагу, а ви у свою чергу 
витрачаєте менше сил на позитив і викладаєтеся в негативній фазі. 

У деяких вправах негатив можна виконати без допомоги партнера, 
самостійно. Це усі вправи, які виконуються однією рукою або ногою. 
Приміром, підйом гантелі на біцепс. Позитивна фаза вправи (підйом гантелі  
у верхню точку) виконується двома руками, а негативна (опускання) – одній. 
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Метод негативів без допомоги партнера можна також використати в 
згинаннях і розгинаннях ніг і жимі ногами[1]. 

Принцип передчасної втоми – це виконання ізольованої вправи перед 
базовою. Приміром, візьмемо жим лежачи. Щоб в режимах першими відмовили 
не трицепси, а грудні м’язи, потрібно перед жимами втомити груди ізольованими 
вправами. Тобто на початку тренування грудей зробити декілька підходів 
розведення з гантелями, або зведення рук на верхніх блоках, а лише потім 
приступати безпосередньо до жиму. В результаті втомлені груди повинні 
відмовити раніше свіжих трицепсів, чого ми, власне, і добивалися. Застосування 
даного принципу дозволяє опрацювати цільові м’язи під час базової  
вправи набагато сильніше, ніж зазвичай. Що неухильно позначиться на  
зростанні маси[1,2,6]. 

Принцип суперсерій – цей тренувальний принцип заснований на 
послідовному виконанні декількох вправ, виключаючи усі лякі паузи між ними. 
Фактично це безперервний підхід, що складається з декількох складових підходів 
на різні вправи єдиним темпом. Зазвичай суперсерія складається з двох вправ. 
Іноді з трьох, – тоді вона має альтернативну назву: «трисет». Наприклад: 
припустимо, Ви поставили мету на поточне тренування комплексно, усебічно 
прокачати трицепс. Для виконання цього завдання чудово підходить наступна 
суперсерія: 

Спершу робимо 8-12 повторень нажим лежачи вузьким хватом. Потім  
тут же, не відпочиваючи ні секунди, кинувши штангу, виконуємо бруси і робимо 
10-15 віджимань. 

Після виконання брусів, знову без будь натяку на відпочинок, беремося за 
блоковий пристрій і виконуємо жим трицепса 8-12 разів двома руками на 
 блоці. І тільки повністю закінчивши усі три вправи, робимо паузу для 
нетривалого відпочинку 2-5 хвилин. Трохи відсапавшись і витримавши покладену 
нам перерву, починаємо виконувати наш трисет знову. Важливо розуміти, що усі 
три пункти робляться, як єдине ціле – один великий, комплексний підхід. Паузи 
між вправами в такому супер-підході мають бути зведені до мінімуму[1,2,7]. 

Принцип додаткових підходів в дійсності є ускладненою формою 
принципу пріоритету. У пріоритетному тренінгу ви, приступаючи до занять, 
опрацьовує великі м’язові групи або повільно розвиваються групи м’язів 
першими. Зазвичай це ті ж м’язові групи, які потребують найбільших 
енергетичних витрат. До них відносяться м’язи стегон, грудей, спини і плеч. 
Нерідко м’язи певних частин тіла дуже щільні і, отже, розвиваються повільніше. 
Проте вони зазвичай не вимагають великого обсягу енергії при тренуванні.  
З використанням принципу вставних підходів ви між підходами для великих 
м’язових груп виконує вправи, які впливають на менші, повільніше розвиваючі 
частини тіла. Ви можете застосовувати цю методику в ході тренування  
для будь-якої великої групи м’язів, яку ви в даний момент тренуєте. Ось як це 
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відбувається: до м’язових груп, які найбільш доцільно тренувати таким чином, 
ставляться передпліччя, шия, гомілки і трапеції. [1]. 

Висновок. Застосування цих принципів у тренуваннях надовго 
завантажить вас роботою. Разом з ними ви навіть зможете піднятися до 
чемпіонського рівня, але тільки за умови, що будете відчувати їх тільки тоді, коли 
будете до цього готові. Не має сенсу застосовувати ці принципи буквально  
в кожному тренуванні. Набагато важливіше розуміти, навіщо вони потрібні. Тоді 
у вас з’явиться величезний запас прийомів, кожен з яких ви зможете 
використовувати в потрібний момент. Щоб не затримуватись на одному місці, а 
весь час рухатися вперед, застосування принципів просто необхідно для цього. 
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ЗМІЦНЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ  
ЗАСОБАМИ ГІМНАСТИКИ 

Кононова Д. В., Фаріонов В. М. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Основними компонентами конкурентного працівника є його 
фізіологічне, фізичне, психічне, інтелектуальне і інші види здоров’я, рівень 
спеціальної професійної підготовленості до обраного виду діяльності. Як 
показують дослідження, близько 18% студентів регіону можуть вважатися 
абсолютно здоровими. Серйозні відхилення у психофізичному стані мають 40%, 
близько 12% студентів за станом здоров’я відносяться до спеціального  
відділення. У зв’язку з цим формування, збереження здоров’я, виховання 
культури фізичної, здорового способу життя та активного способу життя 
студентської молоді є одним із головних завдань закладів вищої освіти та 
напрямів державної політики щодо розвитку фізичної культури і спорту [3]. 

Мета дослідження. Дослідити ефективність використання засобів 
гімнастики. 
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Методи дослідження. Аналіз науково-методичної літератури, 
анкетування, спостереження. 

Результати дослідження та їх обговорення. В даний час значно 
підвищився інтерес студентської молоді до занять різними видами гімнастики, 
масового гімнастичного спорту для активного відпочинку. Гімнастика – грає 
оздоровчу та спортивну роль в житті молоді і охоплює великі різнобічні 
різноманіття видів фізичних вправ. Медичні працівники підтверджують, що 
заняття будь-якими видами гімнастики приносять оздоровчий ефект. При 
виконанні гімнастичних вправ зміцнюється тіло, підтримується тонус м’язів, 
формуються форми тіла, зміцнюється імунітет і здоров’я. Сьогодні гімнастика, як 
найбільш доступна для різного контингенту тих що займаються, по праву займає 
одне з провідних місць в практиці фізичної культури і спорту молоді [1; 2; 4]. 
Гімнастика являє собою систему спеціальних фізичних вправ і методичних 
прийомів, що застосовуються для зміцнення здоров’я і гармонійного фізичного 
розвитку організму, включає різні види: базова; виробнича; професійно-
прикладна; гігієнічна; лікувальна; спортивна та інші. У наукових дослідженнях  
І. А. Анапіна, Є. Ю. Гапоненко, Ю. В. Менхіна та інших процеси оздоровлення  
на 92-94% залежать від правильного вибору засобів і методів педагогічного 
впливу на тих що займаються: 

- в залежності від функціонального стану здоров’я;  
- мотивації і ставлення до гімнастичних вправ; 
- оптимального навантаження, її психофізичної переносимості для 

оздоровчого впливу та інші. 
Наші дослідження підтверджують ефективність використання 

різноманітних засобів і методів гімнастики. Так, через рік систематичних занять 
студентами 1 курсу аеробними танцювально-гімнастичними вправами 
спостерігалися наступні достовірні позитивні зрушення: маса тіла знизилася  
на 8%; життєва ємкість легень (ЖЄЛ) підвищилася на 4,0%, відносна сила –  
на 8,0%, фізична працездатність максимальне споживання кисню (МПК) –  
на 14,1%. Таким чином, систематичні заняття аеробною гімнастикою зумовили 
істотний оздоровчий і тренувальний ефект, що виявляється в підвищенні 
функціональних можливостей кардіореспіраторної системи і опорно-рухового 
апарату. В результаті занять аеробною танцювально-гімнастичною гімнастикою в 
стані організму відбуваються такі позитивні зрушення:  

- зміцнюється кісткова система;  
- зменшується схильність до депресії;  
- поліпшується травлення; 
- сповільнюються процеси старіння; 
- підвищується фізична і інтелектуальна працездатність; 
- знижується ризик серцевих захворювань;  
- поліпшується сон.  
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Заняття гімнастикою допомагають поліпшити фізичну форму, покращують 
обмінні процеси, підвищують імунітет до різних захворювань, зміцнюють 
дихальну, серцево-судинну, нервову систему, нормалізують вагу, сприяють 
формуванню і корекції форм тіла, постави, покращують самопочуття, 
нормалізують сон, знімають нервову напругу. 

Висновок. Таким чином, гімнастику можна розглядати як 
загальнодоступну, ефективну форму цілеспрямованого оздоровлення, 
формування професійно-компетентної особистості студента, підготовленого до 
трудової життєдіяльності. Поряд з цим існує ряд проблем зі зміцнення та 
збереження здоров’я студентів. Як показують результати дослідження, 
гімнастику все рідше використовують в практиці фізичного виховання у закладах 
вищої освіти і недостатньо використовуються потенційні можливості гімнастики. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В БАДМИНТОНЕ 
Масайло В. А., Сокол О. В. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, 
Николаев 

Эффективное воздействие на организм предопределили включение 
бадминтона в систему физического воспитания в школах, в средних и высших 
учебных заведениях. Широкие возможности вариативности нагрузки  
позволяют использовать бадминтон как реабилитационное средство в домах 
отдыха, в различных группах общей физической подготовки (ОФП). 

Анализ литературных источников позволил составить представление  
о современном состоянии изучаемого вопроса и мнениях ведущих специалистов 
по проблеме использования восстановленных средств [2; 4]. Изучались 
морфофункциональные особенности человека, научные данные, имеющиеся  
в литературе, о двигательных способностях организма человека, методика 
развития средств, повышающих работоспособность спортсмена. 
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Игра в бадминтон вызывает большой интерес у нашей молодёжи и 
подростков. Благодаря этому бадминтон является составной частью физической 
подготовки 

В бадминтон можно играть везде, и он доступен людям любого возраста. 
Для игры в бадминтон не нужна специальная подготовка и специальные занятия. 
Занятия бадминтоном способствуют развитию быстроты, ловкости, гибкости, 
глазомера, точности реакции, выдержке, а также специальных спортивно-
технических навыков [5; 6]. 

Результаты оценки показателей физического развития. Эффективность 
использования различных упражнений зависит от методологических условий их 
выполнения, прежде всего от таких компонентов, как интенсивность работы, 
продолжительность и характер пауз между упражнениями, общее количество 
повторений и т. д., различные сочетания этих компонентов позволяют вести 
тренировочный процесс в нужном направлении, развивать физическую 
работоспособность. Показатели, определяющие уровень работоспособности в 
бадминтоне – это сохранение скорости движения (перемещение на площадке, 
сила удара) по мере возрастания тренировочной или соревновательной нагрузки, 
и увеличение и сохранение числа эффективных соревновательных действий [3]. 

Мы в своем эксперименте измеряем работоспособность бадминтонистов 
пробой Руфье, у испытуемого, находящегося в положении лежа на спине в 
течение 5 минут, определяют число пульсаций за 15 с (Р1); затем в течение 45 с 
испытуемый выполняет 30 приседаний. После окончания нагрузки испытуемый 
ложится, и у него вновь подсчитывают число пульсаций за первые 15 с. (Р2), а 
потом за последние 15 с с первой минуты периода восстановления (РЗ). Оценку 
работоспособности сердца производят по формуле: 

 

Индекс	Руфье = ( ×(Р Р Р ) ), 
 

результаты оцениваются по величине индекса от 0 до 15. Меньше 3 –
хорошая работоспособность; 3-6 – средняя; 7-9 – удовлетворительная;  
10-14 – плохая (средняя сердечная недостаточность); 15 и выше – сильная 
сердечная недостаточность. Следовательно, повышение работоспособности 
бадминтониста представляет собой процесс функционального совершенство-
вания деятельности путем систематического выполнения тренировочной работы, 
повышающей ее качественные и количественные характеристики. 

Заключение. Массовое развитие этого вида спорта помогает решить 
основную задачу, стоящую перед физкультурным движением: добиться 
физического совершенства, укрепить его здоровье, обеспечить творческое 
долголетие [1]. 

Занятия бадминтоном разносторонне воздействуют на организм человека, 
развивают силу, быстроту, выносливость, улучшают подвижность в суставах, 
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способствуют приобретению широкого круга двигательных навыков, 
воспитывают волевые качества. 

Деятельность бадминтониста благоприятно влияет на анатомо-
физиологическую структуру. Простота, доступность дают возможность 
заниматься бадминтоном людям любого возраста и пола, используя для этого 
простейшие площадки или местность.  
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ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ-СПРИНТЕРІВ 
 17-18 РОКІВ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ВИЩИХ ДОСЯГНЕНЬ 

Нікітенко В. О. 
Сумський державний університет, Суми 

Вступ. Сучасна світова легкоатлетична арена вимагає підвищення 
спортивних результатів та створення конкурентоспроможної боротьби за почесні 
місця на п’єдесталі. У відповідності цьому тренувальний процес легкоатлетів 
потребує удосконалення. На думку фахівців у галузі фізичної культури та спорту, 
одним з найкращих напрямків покращення спортивної підготовки бігунів на 
короткі дистанції є пошук новітніх методів щодо оцінки функціонального стану 
організму спортсменів [1]. 

Мета дослідження: оцінити функціональний стан студентів-спринтерів  
17-18 років на етапі підготовки до вищих спортивних досягнень. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичних 
літературних джерел, педагогічне тестування, експеримент та математично-
статистична обробка отриманих результатів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Отриманий результат аналізу 
науково-методичної літератури показав, що від процесу формування 
функціональної підготовленості легкоатлета залежить швидкість адаптації до 
тренувального та змагального навантаження, яке у свою чергу відіграє важливу 
роль у досягненні високого спортивного результату. 
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У дослідженні брало участь дві групи студентів-спринтерів (по 15  
у кожній), які спеціалізуються у бігу на 100 та 200 м. Рівень кваліфікації 
легкоатлетів II-I дорослий розряд. Для оцінки функціонального стану  
організму студентів-спринтерів було обрані сучасні фізіологічні методи 
перевірки: індекс Робінсона (норма – 70-84 у. о.), Кетле (норма – 18,5-25 у. о.), 
життєва ємність легень та життєвий індекс. Кожний з легкоатлетів  
до експерименту виконав медичне обстеження на базі обласного спортивного 
диспансеру. Результати проведеного дослідження висвітлено у табл. 1.  

Таблиця № 1. Характеристика функціонального підготовленості ЕГ та КГ 
студентів-спринтерів, n=30 

 

Методи 
ЕГ КГ 

T 
x̅ ± S x̅ ± S 

Індекс Робінсона, у. о 79,8 ± 5,57 79,5 ± 8,26 0,14 
Індекс Кетле, у. о 21,08 ± 0,39 21,10 ± 0,38 0,14 
ЖЄЛ, л 5,4 ± 0,24 5,5 ± 0,16 0,80 

Життєвий індекс, мл 87,8 ± 7,75, 88,1 ± 7,69 0,10 

 
Значення показників індексу Робінсона залежить від частоти серцевих 

скорочень (ЧСС) та артеріального тиску (АТ) у стані спокою. Результати тесту 
свідчать про гарний стан серцево-судинної системи обох груп різниця – 0,3%  
(t=0,14; р>0,05). Індекс Кетле показав, що легкоатлети мають гарне 
співвідношення довжини та маси тіла, різниця отриманих показників мінімальна 
лише 0,09% (р>0,05). Життєва ємність легень (ЖЄЛ) експериментальної та 
контрольної групи відрізняться на 1,8% (t=0,80; р>0,05). За результатами 
дослідження життєвий індекс студентів-спринтерів знаходиться на високому рівні 
(t=0,10; р>0,05), що свідчить про гарну функціональну підготовленість до 
змагальних та тренувальних навантажень. 

Висновки. Отримані результати дослідження показали, що від рівня 
функціональної підготовленості залежить адаптація організму легкоатлета до 
тренувальних та змагальних навантажень. Спостерігається чітка залежність 
досягнення високого спортивного результату від фізіологічного стану 
легкоатлета-спринтера. У свою чергу необхідно приділяти увагу не лише 
загальній фізичний та спеціальній підготовці, а й іншим складовим багаторічного 
тренувального процесу. 

Література 
1. Кульчицька І. Удосконалення фізичної підготовленості  

легкоатлетів-спринтерів у річному макроциклі. Фізична культура і спорт, спорт та 
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ТЕХНІКО-ТАКТИЧНА ПІДГОТОВКА В КІННОМУ СПОРТУ 
Нікітіна К. О., Сокол О. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Аналіз останніх досліджень та публікацій вказують на те, що комплекс 
спеціальних вправ конкуру, як допоміжний засіб тренування і вдосконалення 
елементів Малого кола дозволяє краще досягти вищих результатів [3]. 

Актуальність. Унікальність кінного спорту полягає в тому, що команда кінь 
– людина, виступають як єдине ціле. 

Особливості спортивно-технічної підготовки визначаються 
закономірностями досягнення майстерності в обраному виді спорту [2]. Так, в 
виїздки технічна підготовка відіграє особливу роль, так як вершник працює в 
тісному контакті з конем. 

Результати дослідження та їх обговорення. У тренувальному процесі 
експериментальної групи застосовувалися спеціальні засоби конкуру у 
взаємозв’язку з елементами Малого кола. Експериментальна група під час 
навчально-тренувального процесу додатково виконувала розроблений комплекс 
вправ з перешкодами, спрямований на розвиток тактильного відчуття коня, 
вдосконалення посадки і вміння застосовувати засоби управління. Заняття на 
розвиток якостей проводилися 3 рази на тиждень, на початку основної частини 
тренувального процесу. Комплекс вправ виконувався протягом 30-40 хвилин [4]. 

Експериментальна методика включала в себе роботу по клавішах – цю 
перешкоду у вигляді жердини висотою 15-20 см з хрестовинами на кінцях. 
Використовують при підготовці початківців вершників і виїздки молодих коней. 
На клавішах працюють кроком, риссю і галопом. Спочатку ставлять 1-2, потім 3-
4 клавіші один за іншим на відстані, рівному кроці коня. Робота на клавішах, 
зміцнює посадку, робить її гнучкою, вчить вершника слідувати рухам коня, 
особливо при подоланні перешкод. Так само включається два рази в тиждень 
стрибкове тренування, яке складається з подолань перешкод верхи на коні. Таких 
як: вертикальна перешкода: перешкода незалежно від його конструкції, можуть 
бути названо вертикальним (стрімких), коли будь-які помилки на ньому 
розглядаються суддями тільки в тій же вертикальній площині. Широтна 
перешкода: широтним називається перешкоду, побудоване таким чином, що 
вимагає для подолання стрибка як в довжину, так і в висоту. Система перешкод: 
подвійний, потрійний або більше системою перешкод означає послідовність з 
двох, трьох і більш перешкод, відстань між елементами яких становить мінімум 
7 м і максимум 12 м, для подолання яких потрібно, відповідно, два або більш 
послідовних стрибка [5]. Відстань всередині системи вимірюється від заснування 
попереднього перешкоди на стороні приземлення до підстави наступного 
перешкоди з боку відштовхування. 
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У системі кожен її елемент повинен бути подоланий окремим стрибком 
і в заданій послідовності, без вольтів навколо будь-якого елементу [1].  
В експериментальну методику входив комплекс із спеціальних засобів  
конкуру, який включав подолання перешкод. 

Критерії правильного технічного виконання елементів в виїздки. Під 
технічною майстерністю і технічною підготовленістю, розуміється ступінь 
освоєння спортсменом системою рухів, відповідних особливостям даного виду 
спорту і дозволяють більш щільно реалізувати його фізичні можливості, що 
забезпечують досягнення вищих результатів. 

Висновки. 1. На підставі аналізу науково-методичної літератури з проблеми 
дослідження було встановлено, що в кінному спорті технічна підготовка 
здійснюється, як вершника, так і коня, вони повинні бути технічно підготовлені 
як пара. При виконанні технічних елементів Малого кола вершник і тварина 
повинні чітко взаємодіяти один з іншим. Тільки в цьому випадку їх робота буде 
успішною. 

2. В ході дослідження були розроблений комплекс спеціальних засобів 
конкуру у взаємозв’язку з технічними елементами виїздки, спрямований на 
підвищення технічної підготовленості спортсменів з виїздки на етапі спортивного 
вдосконалення. Розроблений комплекс засобів був впроваджений в тренувальний 
процес експериментальної групи і не змінювався протягом чотирьох місяців. 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В ВОЛЕЙБОЛЕ 
Овезов Р. Б., Сокол О. В. 

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, 
Николаев 

Двигательные действия волейболистов заключаются во множестве 
молниеносных стартов и ускорений, в прыжках, в большом количестве взрывных 
ударных движений при длительном, быстром и почти непрерывном реагировании 
на изменяющуюся обстановку, что предъявляет высокие требования к физической 
подготовленности волейболистов, так и к уровню их интеллекта [2]. 

Объект исследования – технико-тактическая подготовка волейболистов. 
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Длительность и сложность спортивной подготовки волейболистов 
обусловлена необходимостью формирования специальных физических  
качеств [1]. Оптимальные показатели которых обеспечивают успешность 
усвоения ведущих технических приемов и решение возникающих тактических 
задач (повышения скоростно-силовых качеств, прыжковой выносливости, 
специальной ловкости, точности выполнения элементов моторного акта, также 
индивидуальных и командных технико-тактических действий в защите  
и особенностями приема мяча и др.), индивидуального и коллективного 
двигательного ритма. 

Динамичность игры требует от волейболиста постоянной готовности  
к выполнению игровых приемов. Успешно реализовать их он может только  
тогда, когда своевременно принимает рациональную стойку и быстро 
перемещается по площадке. 80% от общего числа выполняемых в игре 
технических приемов связано с перемещениями волейболистов по площадке 
 в разные стороны и на разные расстояния. Перемещения выполняются:  
а) по четырем основным усредненным направлениям со следующей частотой: 
вперед – 39%, назад – 14%, влево – 21%, вправо – 26% от исходной позиции;  
б) на расстояния 0,5-3,0 м. 

Структурный подход к изучению техники предполагает рассмотрение ее 
кинематической, динамической, ритмической, анатомической и фазовой 
структуры. 

Фазовая структура рассматривает особенности последовательности каждой 
фазы движения.  

Кинематическая структура характеризует взаимодействие движения в 
пространстве и времени и выражается в пространственных (направление 
движения, траектория, исходное положение, поза, амплитуда) и временных (темп, 
скорость, ускорение) характеристиках [3]. 

Динамическая структура раскрывает взаимодействие частей тела друг  
с другом и с внешними силами (проявление активных и реактивных сил, 
взаимодействие с опорой и мячом) и выражается в определении массы, силы 
 и направления их действия. 

Ритмическая структура отражает своеобразное сочетание временных  
и пространственных характеристик движения и показывает порядок выполнения 
отдельных фаз. 

Анатомическая структура определяет взаимодействие костносвязочного  
и мышечного аппарата, режим работы мышц и координацию мышечных 
сокращений. 

Анализ технических приемов волейбола, взаимосвязи пространственных, 
силовых и временных параметров движений позволяет быстрее и с наименьшими 
ошибками овладевать техническими приемами. Таким приемом является 
пружинящее движение корпусом, ногами и руками во время выполнения всех 
технических приемов в волейболе. 
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Выводы. Спортивным мастерством волейболистов является их технико-
тактическая подготовленность, уровень которой во многом определяет 
результативность и зрелищность игры. 

Каждый волейболист обязан эффективно действовать в нападении и защите 
для чего необходимо совершенствовать умение тактически правильно 
действовать в наиболее важной для результата игровой ситуации. 

Качественная развития волейболиста требует нового уровня развития 
физических качеств спортсмена (комплектование команд высокорослыми 
игроками; повышение атакующего потенциала за счет быстрых перемещений  
и повышенной скорости выполнения технических приемов с использованием  
всей длины сетки). 
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ПРОФІЛАКТИКА ТРАВМАТИЗМУ НИЖНІХ КІНЦІВОК  
В УЧНІВ-СПРИНТЕРІВ 

Палічук Ю. І. 
Буковинський державний медичний університет, Чернівці 

Прекурат О. Т. 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 

Вступ. Аналізуючи велику кількість травм у спортсменів під час занять 
фізичною культурою та спортом можна зробити припущення, що спортивний 
травматизм – це процес в певній мірі керований. Спортивні травми при організації 
належних заходів профілактики можна звести до мінімуму, насамперед важкі та 
середні травми. Із урахуванням особливостей окремих видів спорту засновано 
попередження спортивного травматизму на принципах профілактики ушкоджень. 

Вивчивши роботи науковців із проблематики травм нижніх кінцівок,  
можна зробити висновок, що суть профілактики нижніх кінцівок полягає  
у зниженні впливу чинників травмування на організм в цілому і на колінний 
суглоб зокрема. 

Мета дослідження. Проаналізувати та узагальнити сучасну науково-
методичну літературу, що стосується причин виникнення, механізмів розвитку та 
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способів профілактики спортивних травм нижніх кінцівок в учнів бігунів-
спринтерів 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань наукового 
дослідження використані наступні методи: аналіз наукової і спеціальної медичної 
літератури, педагогічне спостереження, опитування і анкетування, методи 
математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Проаналізувавши роботи 
науковців у напрямку спортивного травматизму нижніх кінцівок атлетів було 
з’ясовано, що багато праць присвячено розробці та аналізу методів лікування 
травм нижніх кінцівок. Але уваги значно менше приділяється способам 
профілактики травм. Зменшило б кількість звернень застосування цих способів за 
лікарською допомогою. Визначення домінуючих факторів травматизму 
спортсменів уможливить вдосконалення існуючих комплексів профілактики 
ушкоджень м’язово-зв’язкового апарату нижніх кінцівок. 

Проведене при участі спортсменів дослідження, показало, що травми 
нижніх кінцівок учнів-спринтерів складають 18% від усіх спортивних травм, але 
55% звернень до лікаря у результаті отримання спортивної травми відбуваються 
саме із травмами нижніх кінцівок атлетів. Це свідчить про те, що травма нижніх 
кінцівок спортсменів з високою ймовірністю призводить до втрати можливості 
продовження змагального або тренувального процесу. Близько 35% випадків 
дострокового завершення тренувального сезону пов’язано саме із травмами 
нижніх кінцівок спортсменів. 

Мають вагоме значення зусилля які спрямовані на профілактику та 
лікування спортивних травм. Проте, останні дослідження свідчать, що з метою 
профілактики спортивного травматизму спортсменів необхідно все більше уваги 
приділяти індивідуальним психологічним факторам спортсменів [3]. 

Вивчення наукової літератури, що стосується ролі специфічних факторів 
ризику виникнення отриманих травм у видах спорту, сучасних поглядів на 
біомеханічні причини виникнення травм нижніх кінцівок спортсменів та фактори, 
що їм сприяють, оцінки ролі психоемоційного стану атлетів, які займаються 
спортом у виникненні спортивних травм показало, що незважаючи на зростаючий 
обсяг наукових досліджень, психологічне втручання рідко використовується в 
контексті профілактики спортивного травматизму спортсменів і тим більше – 
реабілітації [2, 4].  

Є кілька можливих причин для цього. Башкін І. М. доводить: «По-перше, 
наукові дослідження, що підтримують використання психологічних заходів  
у галузі спорту переважно публікуються в основному в спеціалізованих наукових 
журналах, читачами яких є, в першу чергу, психологи або спортивні психологи. 
Практична спортивна медицина мало стається з даними публікаціями і 
практикуючим фахівцям, а тим більше тренерам усіх рівнів, дані результати 
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можуть бути просто невідомі. По-друге, навіть коли ті фахівці, хто 
уповноважений приймати рішення про профілактичні заходи, знають і готові 
приймати певні рішення та заходи, мають брак інформації щодо чітких 
комплексних рекомендацій з цього приводу. По-третє, щодо превентивних 
заходів, тренери іноді не бажають виділяти дорогоцінний час для програмування, 
який розглядає проблеми профілактики травматизму у спорті, яке може  
(у більшості видів спорту), бути ефективним [1].  

Перевага у використанні психологічного втручання для профілактики 
спортивного травматизму полягає також у тому, що, як правило, існує гнучкість  
в плані того, коли, де, як і ким будуть проводитися дані втручання. Як і будь-яке 
профілактичне втручання, психологічна корекція буде найбільш ефективною, 
якщо її вводять до широкого застосування на початку передсезонного періоду. 
Участь у цих заходах як правило, не пов’язана з фізичним навантаженням, тому 
вони можуть бути заплановані на блоки часу до, після або між тренуваннями. 
Профілактичне психологічне втручання може бути реалізоване в приміщенні і,  
в залежності від погодних умов і способу представлення, на відкритому повітрі,  
в класах, кабінетах та любих інших спортивних об’єктах» [5].  

Проведений аналіз причин виникнення травм коліна та факторів, які 
впливають на ризик виникнення таких травм в спортсменів. Домінуючими 
факторами отриманими під час дослідження є слабка витривалість та баланс 
м’язово-зв’язкового апарату та недостатня гнучкість елементів нижніх кінцівок. 
Враховуючи дані фактори, які визначають ризик отриманих травм, розроблено 
комплекс вправ, призначених для профілактики травмування колінних суглобів 
атлетів, представників різних видів спорту. Встановлено дослідним шляхом,  
що учні-спринтери, які виконували запропонований комплекс вправ, отримують 
значно меншу кількість травм нижніх кінцівок будь-якого характеру під  
час тренування. 

Переважна кількість бігунів-спринтерів із низьким (задовільним) рівнем 
розвитку швидкісно-силових показників з одного боку, можна пояснити зміною 
умов навчання, що пов’язано із особливостями тренування у ДЮСШ, та, з іншого 
боку, посередній рівень розвитку силових і швидкісних якостей в учнів є 
несприятливим у плані можливості виникнення травм під час занять спринтом. 

Проведені нами дослідження показали, що ушкодження коліна є 
найпоширенішим видом травм серед спортсменів – 15% всіх травм зосередженні 
саме на структурах коліна атлета. Проведено детальний аналіз причин 
виникнення травм нижніх кінцівок та факторів, які впливають на ризик 
виникнення таких травм. Домінуючими факторами отримання травм 
є недостатня гнучкість елементів нижніх кінцівок, слабкі витривалість та баланс 
м’язово-зв’язкового апарату атлета. Розроблено нами комплекс вправ, які 
визначають ризик травм, призначених для профілактики травмування  
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нижніх кінцівок представниками різних видів спорту. Дослідним шляхом  
було встановлено, що спортсмени, які виконували запропонований комплекс 
вправ, отримують значно меншу кількість травм нижніх кінцівок будь-якого 
характеру. Серед особистісних характеристик, які пов’язані із спортивним 
травматизмом називають поведінкові реакції (агресивність, нетерплячість, 
жорстка поведінка), негативні емоційні стани (гнів, порушення настрою), 
конкурентоспроможну тривожність. Вбачають психологічні передумови 
спортивних травм в галузі емоцій. 

Переважання кількості учнів-спринтерів із низьким (задовільним) рівнем 
розвитку швидкісно-силових показників, з одного боку, можна пояснити зміною 
умов тренування, та з іншого боку, посередній рівень розвитку швидкісних  
і силових якостей є несприятливим у плані можливості виникнення травм під час 
занять бігом (спринтом). 

Висновки. Застосування засобів профілактики травм нижніх кінцівок  
в учнів-спринтерів повинне базуватися на оцінці їх фізичного розвитку, в тому 
числі й функціонального стану вегетативної та емоційної сфери. Як наслідок 
доцільно застосовувати вправи на розтягнення та дихальні вправи, силові 
вправи. Комплекс профілактичних заходів запропонований нами для  
зменшення спортивного травматизму колінного суглобу включав виконання 
бігунами-спринтерами в якості домашніх завдань вправ для зміцнення м’язів та 
зв’язок колінного суглобу, вправ на розтягнення, вправ на розвиток сили,  
та включення до спеціальної частини розминки дихальних вправ для корекції 
емоційного стану. 
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ПОКАЗНИКИ ШВИДКІСНИХ ТА СИЛОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ  
ЮНИХ ВЕЛОСИПЕДИСТІВ 7-9 РОКІВ 

Погоріла В., Пруднікова М. 
Харківська державна академія фізичної культури, Харків 

Анотація. У тези проаналізовано результати показників фізичних 
здібностей юних велосипедистів 7-9 років протягом року тренувань. Під впливом 
фізичного навантаження виявлено статистичну різницю у показниках швидкісних 
та силових здібностей юних велосипедистів 7-9 років. 

Ключові слова: швидкісні та силові здібностей, велоспорт, ВМХ, юні 
спортсмени 7-9 років. 

Вступ. У сучасний вік спостерігається підвищений інтерес до занять 
екстремальними видами спорту, серед яких все більш виділяється  
велосипедний мотокрос (ВМХ). Як стверджують спеціалісти в області циклічних 
видів спорту, на початкових етапах ефективність підготовки залежить від 
правильної спрямованості тренувального процесу [1]. Під впливом  
фізичного навантаження повинен проходити планомірний розвиток морфо-
функціональних особливостей, фізичних якостей, технічної майстерності [3, 4]. 
Тому дослідження показників фізичних здібностей спортсменів у віці 7-9 років, 
особливо у велосипедному спорті-ВМХ є актуальною проблемою спортивного 
тренування [3, 4]. 

Мета та завдання дослідження. Визначити приріст показників  
швидкісно-силових здібностей юних велосипедистів 7-9 років під впливом 
фізичного навантаження. Завдання дослідження: аналіз науково-методичної та 
спеціальної літератури; визначення змін у швидкісних та силових здібностях 
юних велосипедистів 7-9 років за рік тренувань згідно програми ДЮСШ 
м. Куп’янськ. 

Матеріал і методи дослідження. Нами було продовжено дослідження 
фізичних здібностей 10 хлопців, котрі займалися велоспортом протягом 
2020-2021 року у м. Куп’янськ [2]. Використовувалися загальноприйняті  
методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково- 
методичної літератури; педагогічні методи дослідження; методи математичної 
статистики. 

Результати дослідження. Виконано фізичне навантаження юними 
велосипедистами 7-9 років згідно програми ДЮСШ статистично змінило 
показники згинання-розгинання рук в упорі лежачи від підлоги, підтягування  
на поперечині під кутом, човникового бігу, піднімання тулуба в сід 20 разів 
(р<0,001) (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Показники фізичних здібностей юних велосипедистів 7-9 років (n=10),  

±m 

№ 
зп Показники Вересень 

2020 рік 
Вересень 
2021 рік 

Оцінка 
статистичної 
відмінності 
T p 

1. Згинання-розгинання рук в упорі лежачи 
від підлоги, к-сть разів 3,10±0,78 11,61±0,62 t=8,54 р<0,001 

2. Підтягування на поперечині під кутом, 
к-сть разів 5,60±1,23 13,65±1,09 t=4,90 р<0,001 

3. Човниковий біг 4х9 м, с 29,50±2,63 21,91±1,01 t=4,62 р<0,001 

4. Піднімання тулуба в сід  
20 разів, с 41,99±1,29 33,71±1,16 t=4,77 р<0,001 

5. Стрибок з місця, см 106,60±2,13 118,62±1,68 t=4,42 р<0,001 
 
Висновки. Нами визначено, що протягом року занять ВМХ-спортом  

на 8,51 рази (t=8,54; р<0,001) збільшилися показники згинання-розгинання  
рук в упорі лежачи, на 8,05 рази (t=10,98; р<0,001) підтягування на  
поперечині під кутом, на 12,02 см (t=1,99; р<0,05) стрибка з місця та зменшилися 
на 4,96 с (t=3,57; р<0,001) човникового бігу 4х9 м, на 8,28 с (t=5,87; р<0,001) 
піднімання тулуба в сід 20 разів у юних велосипедистів 7-9 років. 

Література: 
1. Платонов В. Н. Двигательные качества и физическая подготовка 

спортсменов. К.: Олимпийская литература, 2017. 656 с. 
2. Погоріла В, Пруднікова М. Зміни показників фізичних якостей юних 

спортсменів 7-8 років на заняттях ВМХ. Сучасні погляди молоді на фізичну 
культуру, спорт та здоров’я людини: збірник тез наукової конференції у рамках 
весняного фестивалю, присвяченого Дню науки, 14 травня 2021 року. Харків: 
ХЖАФК, 2021. С. 76–78. 

3. Пруднікова М. С. Побудова тренувального процесу юних 
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з фіз. вих: 24.00.01. Харків: ХДАФК, 2011. 24 с. 

4. Пруднікова М.С. Особливості, проблеми та перспективи розвитку 
екстремального виду велосипедного спорту (ВМХ). Слобожанський науково-
спортивний вісник. Х., 2013. С 112–116. 

5. https://studfile.net/preview/4168441/page:2/. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КРУГОВОГО ТРЕНУВАННЯ 
СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Погорілий М. І., Яцунський О. С. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Анотація: в роботі визначено ефективність застосування кругового 
тренування студентів в процесі фізичного виховання.  

Метод кругового тренування дозволяє виховувати у тих хто займається такі 
фізичні якості, як сила, швидкість, витривалість, гнучкість і комплексні форми їх 
прояву – силову, швидкісно-силову витривалість та інші.  

Організація тренувального заняття круговим методом дозволила збільшити 
моторну щільність, а також до певної міри інтегрувати загальну фізичну 
підготовку зі спеціальною, що було легко здійснено в умовах тренування 
спортсменів однорідної групи (віку, кваліфікації та спортивної спеціалізації). 
Дослідження, які розглядають ефективність застосування кругового тренування в 
навчально-тренувальному процесі, залишаються актуальними і сьогодні.  

В залежності від виконання задач, вказується час.  
Підвищення ефективності та якості фізичного виховання студентської 

молоді знаходиться в центрі уваги вітчизняних та зарубіжних науковців. Однак в 
цілому система фізичного виховання у вищих навчальних закладах України попри 
значні науково-технічні досягнення все ще не відповідає сучасним світовим та 
європейським вимогам з організації та проведення занять з фізичної культури та 
спорту, у зв’язку з рядом суб’єктивних та об’єктивних факторів:  

– Зростанням гіподинамії студентської молоді, зумовленою подальшою 
інтенсифікацією їх розумової праці, з одного боку, і зниженням рухової 
активності – з іншого, що викликає такі тривожні явища, як захворювання систем 
та органів організму молодої людини що розвивається (захворювання серцево-
судинної та дихальної систем організму, ожиріння, порушення опорно-рухового 
апарату та ін.);  

– Недостатньою кількістю занять з фізичного виховання;  
– Масовим падінням інтересу студентської молоді до занять з фізичної 

культури та спорту в зв’язку з появою інших, інтересів;  
– Низьким забезпеченням матеріально-технічної бази.  
Бажання зробити багато за мінімальний проміжок часу (два заняття на 

тиждень) на практиці призводить до низької якості навчального-тренувального 
процесу.  

Тому останнім часом широке застосування знайшли спеціальні форми 
вправ при комплексному підході до організації та проведення фізкультурно-
оздоровчих занять.  
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СПОРТ ЯК ЗАСІБ БОРОТЬБИ ЗІ СТРЕСОМ 
Рядченко І. Я., Фаріонов В. М. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Стрес – це науковий термін, який зустрічається в повсякденному 
житті достатньо часто – на роботі і вдома, в колі друзів, в книгах і телепередачах. 
Поширена фраза про те, що «всі хвороби від нервів» трансформувалася – «всі 
хвороби від стресів». Підставою для цього є певні причини. За даними Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, 45% всіх захворювань пов’язано зі стресом, а деякі 
фахівці вважають, що ця цифра у два рази більше.  

Мета дослідження. Дослідити вплив фізичних вправ і спорту як засобу 
боротьби зі стресом. 

Методи дослідження. Теоретичний аналіз та узагальнення науково-
методичної літератури, даних мережі Інтернет. 

Результати дослідження та їх обговорення. Стрес – це свого роду смак і 
аромат життя. Зі стресами ми стикаємося постійно, вирішуючи ті чи інші 
проблеми. Ми можемо відчувати стрес, стоячи в довгій черзі, стикаючись з 
труднощами на роботі і проблемами в сім’ї і в багатьох інших ситуаціях, але при 
цьому все люди по-різному і з різними для організму наслідками реагують на 
стрес [1;2]. Багато дослідників схильні вважати, що стресостійкість кожної 
людини визначається з набору особистих рис і фізіологічних особливостей. До 
найбільш відомих відносять: тип нервової системи, гормональні особливості. 
Деякі особистісні риси, що обумовлюють підвищену стійкість до стресів: рівень 
самооцінки, рівень суб’єктивного контролю, рівень особистісної тривожності, 
баланс мотивації досягнення і уникнення. Однак слід зауважити, що є ще один 
спосіб підвищення стресостійкості, який не залежить від особистісних рис  
і фізичних особливостей людини. 

Спорт – це те, що потрібно для гарного настрою і самопочуття. Ендорфіни 
– гормони щастя, під час інтенсивного тренування їх виробляється дуже  
багато. Механізм простий: працюють м’язи, вони напружуються і болять, 
виділяється гормон адреналін [3]. Щоб зменшити біль, зняти втому і послабити 
адреналіновий удар, з’являються ендорфіни, які дарують спокій, щастя  
і розслаблення. І все це – всього за півгодини посиленого фізичного 
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навантаження. Гормональна система керує нами, але не варто забувати і про те, 
що психологічний стан людини може сприяти депресії або ж, навпаки,  
допомагати успішно з нею боротися. Спорт тренує силу волі, підвищує 
самооцінку, дає людині впевненість у собі. Вона починає вірити, що їй  
під силу контролювати свій емоційний стан і входити в потрібне русло  
мислення за власним бажанням.Саме цього не вистачає багатьом жертвам 
депресії: вони не цінують себе, не вірять в те, що здатні змінити своє життя. 
Перемагаючи себе в спорті, перемагаєш негативні емоції і причину їх появи  
в корені. Сила волі – все-таки величезна сила. Люди, які займаються спортом, 
починають любити своє тіло, відчувати його повністю. Спорт вирішує дуже 
багато проблем зі здоров’ям, нормалізує обмін речовин, покращує самопочуття. 
Завдяки фізичним навантаженням людина вчиться дихати глибоко, кисень 
надходить в кров активно. Глибоке дихання допомагає впоратися з нервовим 
напруженням, депресія буквально розчиняється в правильному диханні. 
Піднесений настрій після тренування зберігається надовго, це надійне 
протиотруту проти стресу [2].  

Стрес є незмінним супутником сучасного життя, з ним треба вміти 
справлятися, а не уникати його. Займаючись спортом, ми починаємо більше 
цінувати себе і своє життя, вчимося позитивно сприймати будь-які події і більше 
не страждаємо затяжними депресіями. Це відмінне рішення для всіх, хто відчуває, 
що нерви явно не в порядку.  

Висновки. Заняття спортом повертають гармонію в роботу нервової 
системи. Депресія лікується спортом, а від того, наскільки добре ми вміємо з нею 
справлятися, залежить і наше здоров’я, і працездатність, а в підсумку, і загальна 
якість життя.  

Література 
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2. Мельник Е. Особенности проявления копинг-стратегий у спортсменов  
в зависимости от свойств темперамента / Е. Мельник // Спорт, стресс, адаптация: 
5-тий междунар. научн. конгресс (София, 23-24 апрель 2010). – София, 2010. –  
Ч.1. – С. 313–318. 

3. Петровська Т. В. Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми 
подолання стресу спортсменами за допомогою копінг-стратегій /  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
ТА УСПІШНОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 

Сердюкова Є. С., Семерджян М. Г. 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

Мета дослідження. Розглянути актуальні проблеми фізичної підготовки 
шкільної та студентської молоді. Визначити джерела виникнення сучасних 
проблем зі здоров’ям молоді та шляхи їх розв’язання. Зазначення 
рекомендацій державних структур та заходів задля підвищення фізичної 
підготовки сучасної молоді 

Вступ. Здоров’я нації розглядається як показник цивілізованості держави, 
що відбиває соціально-економічне становище суспільства. Згідно із резолюцією 
ООН №38/54 від 1997 року здоров’я населення вважається головним критерієм 
доцільності і ефективності всіх без винятку сфер господарської діяльності. 
Причому, фахівці вважають, що близько 75% хвороб у дорослих є наслідком  
умов життя у дитячі та молоді роки. 

Проблема зміцнення здоров’я молоді є одним із основних завдань  
нашого суспільства. Щоб досягти успіхів у цій справі, необхідно привести  
спосіб життя школярів і студентів у відповідність із закономірностями їх 
психічного та фізичного розвитку, розробити ефективні засоби впливу на 
організм, запровадити раціональний режим навчання та відпочинку, необхідний 
руховий режим, систему раціонального харчування тощо. 

У вирішенні цієї проблеми великого значення набувають фізичні вправи, 
які сприяють не тільки розвитку фізичних якостей дитини, але й виступають 
засобом рекреаційного спрямування для покращення розумової діяльності молоді. 

Перебудова функцій організму під впливом фізичних вправ найбільш чітко 
проявляється у молодому віці, коли вони не тільки формують найважливіші 
адаптаційні механізми, але, що особливо важливо, визначають сам рівень 
життєспроможності організму і вдосконалення його реакцій. Від того, наскільки 
успішно вирішуються питання фізичної підготовленості в молодому віці, 
настільки залежить стан здоров’я, фізичний розвиток, загальна працездатність, 
успіхи у навчанні та спорту молоді у більш старшому віці.  

У статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я зафіксовано, що 
«Здоров’я – стан повного фізичного, психологічного, а також соціального 
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних дефектів». Існуюча 
ситуація щодо збільшення захворювань та зростаюча депопуляція в Україні, 
згідно з даними ЮНЕСКО, встановили для нашої країни статус вимираючої. Тому 
першочерговим завданням України як соціально-орієнтованої держави є сприяння 
розвитку молодого покоління, його життєтворчості, духовному зростанню. 

Останнім часом ситуація зі здоров’ям дітей наблизилась до критичної: 
підвищується рівень загальної захворюваності та поширеність захворювань 
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окремих органів і систем. Цьому сприяє зростання інтенсивності впливу на 
здоров’я дітей і підлітків факторів екологічного та медико-соціального ризику, 
погіршення структури харчування, зниження ефективності проведення 
традиційних профілактичних заходів. 

Останніми роками багато часу діти і підлітки витрачають на перегляд 
телепередач і комп’ютерні ігри. 

Зростає загальна дитяча інвалідність. Серед випускників загальноосвітніх 
закладів, згідно із статистичними даними: 60% мають порушення постави,  
40% – короткозорість, 40% порушення серцево-судинної системи та нервово-
психічного відхилення. Кожен 4 юнак за станом здоров’я не може проходити 
строкову службу в армії. Більш як половина дітей 12-14 років – 62% та більше  
як 72% молоді 15-20 років вживають алкоголь.  

Суспільство занепокоєне тенденцією зниження рухової активності молоді 
та погіршення стану її здоров’я. Ця проблематика змушує Міністерство освіти і 
науки України, КФВС МОН, УФУС, заклади освіти, громадські об’єднання, інші 
зацікавлені сторони постійно шукати нові способи для мотивації молоді до занять 
фізичною культурою та спортивною підготовкою, створення нових форм 
спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів. 

Державна служба якості освіти спільно з Комітетом з фізичного виховання 
та спорту МОН 15 лютого 2021 року затвердили Рекомендації щодо стратегічного 
розвитку фізичного виховання та спортивної підготовки учнів до 2025 року.  
У ньому перелічують низку стримувальних чинників і проблем, що 
перешкоджають залученню молоді до рухової активності: 

 низький рівень забезпеченості належних умов для фізичного виховання та 
рухової активності молоді в закладах освіти; 

 недостатнє фінансування регіональних та відбіркових етапів 
всеукраїнських спортивно-масових і спортивних заходів; 

 брак інноваційних підходів до проведення уроків із фізичної культури; 
 низька мотивація учнів до відвідування уроків із фізичної культури, 

спортивних гуртків і секцій; 
 низький рівень кадрового забезпечення; 
 недостатнє науково-методичне забезпечення; 
 недостатня кількість спеціалістів із фізичного виховання, особливо  

в сільській місцевості, через низькі заробітні плати та відтік молоді з регіонів. 
Починаючи з 2017 року головним показником системи контролю за станом 

фізичного розвитку та здоров’я населення України є щорічне оцінювання фізичної 
підготовленості населення, що проводиться відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1045 (зі змінами) «Про 
затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної 
підготовленості населення України». 
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У 2018/2019 навчальному році оцінювання фізичної підготовленості  
серед учнівської молоді (далі – Оцінювання) проведено у 15066 ЗЗСО та ЗП(ПТ)О. 
З них допущено до Оцінювання 50,9% учнів. За результатами Оцінювання, 
відповідний рівень стану фізичної підготовленості мають: 

високий – 15,2%; 
достатній – 19,7%; 
середній – 12,3%; 
низький – 3,7%; 
не допущено до оцінювання – 49,1%. 
Отже 65,1% учнів у 2018/2019 навчальному році мали недостатній рівень 

фізичної підготовленості. 
Протягом 2019/2020 навчального року спостерігалось зниження рухової 

активності молоді. У 2020 році ситуація ускладнилась через введення 
карантинних заходів, спричинених значним поширенням гострої респіраторної 
хвороби COVID-19. 

Така ситуація вимагає кардинальних змін та модернізації підходів до 
розвитку та популяризації фізичної культури учнів та учнівського спорту. 

Міністерство освіти і науки України, КФВС МОН спільно з УФУС та 
заклади освіти вживають заходи з: 

впровадження інноваційних підходів до проведення уроків фізичної 
культури в закладах освіти; 

збільшення рухової активності учнів, залучення їх до систематичних занять 
фізичною культурою та спортом; 

пошук ефективних методів онлайн залучення до рухової активності, в тому 
числі в умовах карантину; 

залучення учнів до участі у спортивних та фізкультурно-оздоровчих 
заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів; 

впровадження методів поєднання рухової активності з комп’ютерними 
іграми. 

В результаті здійснення заходів, зазначених у Рекомендаціях, очікується: 
- створення нової моделі мотивації учнівської молоді до занять фізичною 

культурою та спортом; 
- створення сучасної інфраструктури для розвитку фізичного виховання та 

спортивної підготовки учнівської молоді; 
- збільшення кількості залученої учнівської молоді до занять фізичною 

культурою та спортом; 
- покращення показників стану фізичної підготовленості учнівської молоді; 
- здобуття учнівською молоддю здатності і бажання дотримуватись 

здорового способу життя; 
- набуття навичок здорового способу життя як складової збереження і 

зміцнення здоров’я та успішної соціалізації; 
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- створення цілісної системи виявлення здібної учнівської молоді та 
забезпечення умов для розвитку, виступів на всеукраїнських та міжнародних 
змаганнях, гідне представлення держави у міжнародному співтоваристві. 

Висновок. Як ми бачимо погіршення на сучасному етапі стану здоров’я 
молоді і вплив на нього різних факторів середовища продиктували  
необхідність перегляду існуючої системи виховання дітей і підлітків. Органи 
охорони здоров’я не можуть протистояти неухильному погіршенню  
здоров’я молоді самостійно – їх діяльність зосереджена переважно на  
виявленні патологічних станів і значно менше уваги приділяється профілактичній 
роботі. 

Проте завдання поліпшення здоров’я школярів і молоді не може бути 
вирішене тільки зусиллями медиків. Здоров’я має бути одним із результатів 
освіти. Україна активно сприйняла світові тенденції щодо поліпшення здоров’я 
населення через освіту. Головне завдання сучасного суспільства – створення такої 
освітньої системи, яка б не тільки виховувала освічену людину, але й зберігала та 
розвивала її здоров’я. 
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ПЛАНУВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У БАГАТОРІЧНІЙ 
СТРУКТУРІ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНА З ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 

Тимошенко А. О., Марцінковський І. Б. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Актуальність. Теоретичні знання, отримані на різних етапах бaгaтoрічнoї 
підготовки, відносяться до системи цінностей спортсменів, яка формує 
передумови до успішного становлення і підтримання рівня спортивної 
майстерності. Проблеми вдосконалення системи фізичного виховання 
спортсменів стають oсoбливo важливими у нових сoціaльнo-екoнoмічних умовах. 
Сучасні умови розвитку українського суспільства ставлять нові вимоги до 
системи спортивної освіти мoлoдoгo покоління [4]. 

Рівень майстерності деяких спортсменів потребує вищої планки для 
досягнення результату, саме це спричинює запровадження нових методів та 
способів тренування, враховуючи етапи бaгaтoрічнoї підготовки [2]. 
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Метою дослідження стало з’ясування розуміння серед легкоатлетів 
значення дотримання багаторічного планування тренувального процесу в їхній 
спортивній підготовці. 

Аналіз останніх публікацій та виклад основного матеріалу. Підготовка 
висoкoякіснoгo спортсмена значною мірою залежить від ефективності 
дoвгoтривaлoї системи тренувань, яке можна визначити як рaціoнaльнo 
oргaнізoвaний процес навчання та виховання дітей, підлітків, молодих та 
дорослих спортсменів, що відбувається у спортивних школах. 

Тривалість і структура тренувального процесу залежить від наступних 
факторів: індивідуальних антропоїд-фізіологічних та статевих oсoбливoстей 
спортсменів, темпів їх біoлoгічнoгo дозрівання та швидкість зростання 
спортивного духу; віку, в якому спортсмен розпочав тренування та спеціальну 
підготовку; структури змагальної діяльності та підготовки спортсменів; 
зaкoнoмірнoстей формування різних аспектів спортивної поведінки та  
перебігу aдaптaційних процесів у провідних функціональних системах 
 для цього виду спорту; змісту тренувального процесу – динаміки навантажень, 
побудови структурних складових утворень тренувального процесу,  
використання інших факторів (спеціального харчування, допоміжних вправ, 
регенеративних та стимулюючих засобів). Дoвгoтривaлa система планування 
тренувального процесу спортсменів-бігунів – це не тільки сукупність стандартних 
тренувальних програм, але ще й система відбору окремих засобів та методів 
тренування, oрієнтoвaних на всебічний розвиток спортсмена [1; 3]. 

За допомогою соціологічного опитування серед 40-ка легкоатлетів, 
з’ясували, що 33% не вважають за потрібним дотримуватись багаторічного 
плануванню тренувального процесу, оскільки визнають орієнтиром тільки 
особисті відчуття, як запоруки отримання високих результатів. Більшість 
опитаних (70%) впевнені, що без поетапної підготовки, яка враховує особливості 
організму спортсмена, не досягти певних висот. 

У ході дослідження було встановлено, що 33% опитаних, які виступили 
проти планування тренувального процесу, частіше травмуються та почувають 
себе пригніченими. 

Висновки. Літературні джерела з методики підготовки спортсменів 
відзначають значення багаторічної підготовка легкоатлетів, яка дозволяє 
поступово підготувати спортсмена до фізичних та психологічних навантажень. 

Дослідженням встановлено, що третина з опитаних спортсменів-
легкоатлетів не вважають доцільним дотримання багаторічного планування 
тренувального процесу, оскільки визнають орієнтиром особисті відчуття, як 
запоруки отримання високих результатів. 

Аналіз результатів опитувань показав, що третина серед опитаних 
спортсменів, які виступили проти планування тренувального процесу, частіше 
травмуються та почувають себе пригніченими. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ  
ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ 5-6 КЛАСУ ЗАСОБАМИ ФУТБОЛУ 

Урсолов А. С., Марцінковський І. Б. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Актуальність дослідження. Зразкових програмах основної загальної 
освіти. Вимоги загального характеру до освоєння основних технічних дій  
і прийомів гри в футбол.  

Мета роботи. Аналіз шкільних програм фізичного виховання засобами 
футболу. 

Результати дослідження. Методика загальноосвітніх програми  
з фізичної культури для учнів середньої школи з футболу вимагає вивчення 
техніки та тактики футболу. Навчання техніко-тактичних дій футболу 
розпочинається у 5-му класі. Педагог самостійно займається розробкою 
 програми навчання технічним і тактичним аспектам спортивної гри, 
використовуючи пропоновану в навчально-методичному комплексі схему 
розподілу навчального матеріалу.  

Розглянемо рекомендації шкільних програм з фізичного виховання, що 
стосуються навчання футболу в середній школі. А. П. Матвеєв пропонує будувати 
навчання даної спортивної гри за наступним алгоритмом:  

1. Вивчення теоретичних основ: футбол як спортивної гри, короткі 
відомості про історію виникнення і її розвитку. Відомості про основні прийоми 
гри в футбол; 

2. Удар по нерухомому м’ячу внутрішньою стороною стопи:  
техніка удару, комплекс фізичних вправ для самостійного освоєння  
і відпрацювання ударів;  

3. Зупинка м’яча внутрішньою стороною стопи: техніка зупинки  
м’яча, комплекс фізичних вправ для самостійного освоєння i відпрацювання 
зупинки м’яча;  
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4. Ведення м’яча: техніка ведення м’яча зовнішньою стороною стопи, 
комплекс фізичних вправ для самостійного освоєння техніки ведення м’яча 
зовнішньою стороною стопи;  

5. Техніки ведення м’яча з прискоренням: техніка ведення м’яча  
по прямій, техніка ведення м’яча по колу, техніка ведення м’яча «змійкою» 
 між стійок;  

6. Комплекс вправ, що підводять для самостійного освоєння техніки 
ведення м’яча різними способами з прискоренням;  

7. Техніка передачі м’яча в заданому напрямку на великі відстані;  
8. Техніка удару з розбігу по рухомому м’ячу, комплекс вправ,  

що підводять для самостійного освоєння техніки удару з розбігу по м’ячу. 
У програмі В. I. Ляха наводяться наступні вправи і комбінації  

для навчання школярів футболу:  
1. Основні стійки гравців, правила переміщення в стійці  

приставними кроками, боком і спиною вперед, прискорення, старти з різних 
положень;  

2. Комбінації з вивчених елементів техніки пересувань (переміщення, 
зупинки, повороти, прискорення);  

3. Удари по м’ячу в статичному положенні і в русі;  
4. Зупинка м’яча внутрішньою стороною стопи і підошвою;  
5. Ведення м’яча по прямій зі зміною напрямку без опору захисника 

провідною і не провідною ногою; 
 6. Удари по м’ячу внутрішньою стороною стопи і середньою частиною 

підйому у напрямку до заданої мети, відпрацювання точного попадання  
м’ячем у ціль;  

7. Техніка виривання і вибивання м’яча; 
8. Правила гри в положенні воротаря;  
9. Комбінації з освоєних елементів: ведення, удар (пас), прийом м’яча, 

зупинка, удар по воротах;  
10. Комбінації з освоєних елементів техніки переміщень і володіння 

м’ячем;  
11. Тактика вільного нападу, позиційні напади зі збереженням позицій 

учасників команди;  
12. Відпрацювання нападу в ігрових завданнях 3: 1, 3: 2, 3: 3, 2: 1 з атакою 

і без атаки воріт; 
13. Проведення футбольного матчу за спрощеними правилами на 

спортивному майданчику, ігри та ігрові завдання з елементами футболу.  
Обидві програми за змістом методики навчання гри в футбол  

відповідають вимогам освітніх стандартів. Вони містять загальні рекомендації 
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щодо принципів та послідовності навчання. На підставі запропонованих  
програм педагогам належить самостійна розробка методики навчання.  

Програма А. П. Матвеєва передбачає вивчення теоретичних положень і 
стосуються спортивних ігор, що буде сприяти не тільки фізичному, а й 
інтелектуальному розвитку дитини. Однак методика передбачає навчання 
футболу за спрощеними правилами.  

Програма В. I. Ляха, з точки зору технічного та тактичного навчання  
гри у футбол, видається більш систематизованою і досконалою. Однак при  
її реалізації в рамках шкільного навчання викладач буде стикатися з  
проблемами іншого характеру. При проведенні занять фізичною культурою  
в режимі трьох разів на тиждень середня кількість годин на рік, що відводять  
на вивчення футболу в 5-6 класах, не перевищує двадцяти. Навчання за 
запропонованою автором методикою неможливо здійснити в рамках  
заданого програмою урочного часу. Тому програма В. I. Ляха швидше можлива 
для реалізації при проведенні занять у пришкільних спортивних гуртках  
з футболу.  

Висновки: 
1. Зроблений аналіз програм з фізичного виховання у 5-му класі 

загальноосвітньої школи, стосовно навчання футболу, запропоновані 
А. П. Матвеєвим і В. І. Ляхом. 

2. Обидві програми за змістом методики навчання гри у футбол 
відповідають вимогам освітніх стандартів. Вони містять загальні рекомендації 
щодо принципів та послідовності навчання. На підставі запропонованих програм 
педагогам належить самостійно розробляти методики навчання. 
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ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА В СПОРТІ: 
 ПСИХОТРЕНІНГИ, ПСИХОКОРЕКЦІЯ, ПСИХОТЕРАПІЯ 

Фільжак Д. Ю., Марцінковський І. Б. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Актуальність. Система підготовки кваліфікованих спортсменів до змагань 
складалася роками, проте її рівень не може повністю задовольняти, оскільки вона 
поступово вичерпує свої можливості, що базуються на загальних закономірностях 
адаптації організму до навантажень. Стає все очевиднішим, що поряд  
з відповідним організаційним, матеріальним, медичним забезпеченням, необхідно 
приділяти суттєву увагу й заходам з психологічного забезпечення та супроводу 
підготовки спортсменів [4]. 

Під час роботи, пов’язаної з психологічним супроводом підготовки 
спортсменів, особливо коли спостерігається недостатній рівень їх психологічної 
підготовленості, важливе місце надається заходам з психологічної корекції. Поряд 
із психологічним консультуванням вона є видом психологічної допомоги 
спортсменам. Суттєву роль виконують психотерапія та її методи при необхідності 
здійснення прогресивних зрушень, адже вона спрямована на глибинне 
проникнення в особистість спортсмена в її взаємодії зі світом через зміну само- і 
світосприймання. 

Аналіз останніх публікацій та виклад основного матеріалу. В сучасній 
системі підготовки спортсменів знайшли широке застосування наступні загальні 
форми психологічного забезпечення та супроводу спортивної діяльності: 

 Психологічне навчання та освіта (просвітницька робота); 
 Психологічна діагностика; 
 Психологічна консультація; 
 Психологічна підготовка; 
 Психотренінг; 
 Психологічна регуляція; 
 Психогігієна; 
 Психопрофілактика; 
 Психотерапія [3; 4; 5]. 
Психологічна корекція являє собою тактовне втручання у процеси 

психічного і особистісного розвитку спортсмена з метою виправлення відхилень 
у цих процесах. Психокорекція часто справляє вплив не лише безпосередньо на 
особистість спортсмена, а й на його оточення, організацію життєдіяльності в 
спортивному середовищі, що здійснюється сумісно з іншими спортсменами в 
команді, які можуть між собою конкурувати. 

Психотерапія, психотерапевтичне втручання спрямоване на глибинне 
проникнення в особистість спортсмена і здійснення прогресивних зрушень в її 
взаємодії зі світом через зміну само- і світосприймання. Поняття «психотерапія» 
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і «психологічна корекція» у практичній діяльності часто вживаються як синоніми. 
Це пов’язане з тим, що продовж тривалого часу психотерапія розвивалась як 
галузь суто медичної допомоги. Існує відмінність у меті та методах цих видів 
психологічної допомоги, які можуть бути надані спортсмену [2; 3]. 

Мета психотерапії – створення умов для повноцінного становлення 
особистості спортсмена, а мета психологічної корекції – усунення недоліків у 
розвитку його особистості. Завдання психологічної корекції мають певну 
смислову відмінність, хоча можуть підпорядковуватися психотерапевтичній меті 
як більш загальній. Що ж до методів, то психологічна корекція на відміну від 
психотерапії не має своїх спеціальних методик, а користується залежно від потреб 
методами психотерапії, педагогіки, медицини [1]. Таким чином, психологічна 
корекція наближається до психотерапії і навіть збігається з нею. Важливими 
ознаками психологічної корекції є дискретність і орієнтація на вікові норми. 
Дискретність означає вплив психолога на відносно незалежні конкретні складові 
внутрішнього світу спортсмена. 

Завдання психологічної корекції формулюється залежно від свого адресату. 
Певні вади характеру можуть бути відносно дискретними і стосуватися лише 
певних аспектів емоційно-вольової сфери чи мати більш тотальний характер і 
бути пов’язаними зі становленням акцентуації, провідних переживань, системи 
ставлень і ціннісних орієнтацій. Цей момент є важливим для діагностики і вибору 
видів психологічної допомоги конкретним спортсменам – корекції чи 
психотерапії, або корекції у межах психотерапії. Основними етапами 
психокорекційної роботи в межах психологічного супроводу підготовки 
спортсменів є діагноз, створення психологічно-педагогічної корекційної 
програми, виконання її та аналіз ефективності. Особливостями програми корекції 
є наявність суто психологічної та педагогічної частин [2]. 

На відміну від психокорекційної роботи, психотерапія орієнтована на 
роботу з глибинними особистісними проблемами, що лежать в основі 
різноманітних життєвих труднощів і конфліктів спортсмена. Тому й термін 
здійснення психотерапевтичної допомоги є досить тривалим і налічує десятки 
разів зустрічей. Психотерапія як напрямок психологічної допомоги може бути 
спрямована як на конкретного спортсмена (індивідуальна психотерапія), так і на 
групу спортсменів (групові форми психотерапії та психокорекції). Психотерапія 
покликана допомогти спортсмену у складних життєвих і спортивних ситуаціях, 
усвідомити і знайти своє місце серед оточуючих і якнайповніше реалізувати свій 
потенціал та психологічні ресурси. Виділяють три основні фази індивідуальної 
психотерапії. 

Психокорекційні групи пов’язані з виправленням тієї чи іншої якості, з 
формуванням бажаної чи адаптивної поведінки, з набуттям таких умінь та 
навичок, які б відповідали віковим та ситуативним нормам [2]. Однією із норм 
спілкування в групі є принцип «тут і зараз», тобто дискутуються події, що 
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виникають у даній групі спортсменів та переважно в даний момент спортивної 
діяльності. Це дає змогу учасникам перейти від загальних міркувань до 
конкретних фактів. Виділяють п’ять етапів групової психотерапії [3]. 

Психологічний тренінг не є директивною формою навчання, тим самим 
прийняття ситуації тренінгу учасниками, рольової поведінки осіб, що приймають 
участь в ньому, відбувається як на свідомому, так і на підсвідомому рівнях. 
Існують різні види психологічних тренінгів. У психотерапії тренінг – це 
сукупність психотерапевтичних, психокорекційних та навчаючих методів, 
спрямованих на розвиток навиків, самопізнання та саморегуляції, спілкування та 
міжперсональної взаємодії, комунікативних та професійних умінь. Єдиної 
класифікації тренінгів не існує. Виділяють тренінги, що спрямовані на розвиток 
навиків саморегуляції, комунікативні тренінги, тренінгові підходи, що 
стимулюють особистісний ріст, навчальні тренінги тощо. 

Різноманітність методів, прийомів, технік, що використовуються в 
психологічних тренінгах, можна класифікувати наступним чином: 

 дискусійні методи (групові дискусії, мозковий штурм, аналіз конкретних 
поведінкових ситуацій тощо);  

 ігрові методи (рольові та ділові ігри, психодрама, трансактний аналіз 
тощо);  

 релаксаційні методи (техніка релаксації та медитації);  
 психогімнастичні вправи. 
Підсумовуючи, можна сформулювати основні положення з приводу того, 

що дає тренінгова робота кожному її учаснику: набуття навиків саморегуляції; 
уміння та навики спілкування та взаємодії; вміння встановити контакт та 
зрозуміти наміри іншого при співробітництві; розвиток здатності адекватно 
оцінювати себе та інших; розвиток здатності до усвідомлення особистісного та 
групового досвіду; корекція власних установок; набуття професійних навиків, 
формування моделі майбутньої спортивної діяльності. 

Висновки. Психологічне забезпечення та супровід в спорті – це комплекс 
заходів, спрямованих на спеціальний розвиток, удосконалення й оптимізацію 
систем психічного регулювання функцій організму і поведінки спортсмена з 
урахуванням завдань тренування і змагання, мобілізацію резервів психіки 
спортсменів, що забезпечило б значну продуктивність діяльності та ефективність 
кінцевого результату. 

Основним завданням психологічного забезпечення та супроводу є 
створення для цього ефективних програм психологічного впливу, втручання 
протягом усіх етапів багаторічної підготовки спортсменів. Спортивні психологи і 
тренери повинні проводити відповідну роботу не лише з висококваліфікованими 
спортсменами, а й з тими, хто тільки починає своє життя в спорті, оскільки основи 
високих досягнень формуються з самого початку кар’єри спортсмена. Такими 
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програмами психологічного забезпечення є психологічна корекція, психотерапія 
та психотренінги. 

Література 
1. Барлачук Л. Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. – СПб: Питер, 

2005. – 352 с.  
2. Кретти Б. Д. Психология в современном спорте. – М.: ФиС, 1978. – 224 с. 
3. Марищук В. Л., Блудов Ю. М., Плахитенко В. А., Серова Л. К., Методики 

психодиагностики в спорте: Учеб. пособие. – М.: Просвещение, 1990. – 256 с. 
4. Медведев В. В. Психологическое обеспечение спортивной деятельности: 

Учеб. пособие для слушателей Высшей школы ГЦОЛИФКа. – М., 1989. – 74 с. 
5. Михелс Г. Построение команды: Путь к успеху/Пер. с англ./ Центр 

лицензирования ФФУ, Киев, 2006. – 224 с. 
6. Неверкович С. Д. Роль и функции психологии в спорте // Спортивный 

психолог. – 2004. – №2. – С. 4–11. 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ У ПІДЛІТКІВ ОСОБИСТІСНИХ  
ТА СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК В ПРОЦЕСІ ПРОФІЛАКТИКИ 

ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
Харківський В. С. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Черкаси 

Вступ. Сьогоднішні процеси постійних змін та нестабільності в сучасному 
українському суспільстві, супроводжуються різноманітними кризовими 
явищами. Фактично, частина соціуму перебуває у стані ціннісної дезінтеграції. 
При цьому спостерігається заповнюваність соціального довкілля девіантними 
цінностями, порушенням або ігноруванням чималою частиною індивідів норм 
права і моралі. Зростання соціальної невизначеності, швидкість і 
фундаментальність соціально-економічних змін, політичної нестабільності, 
призводить до наростання та поширення в суспільстві, і особливо в дитячому та 
підлітковому середовищі, різних форм девіантної поведінки. Вирішенням даної 
проблеми займається низка педагогів та психологів, а профілактика девіантної 
поведінки ставиться на загальнонаціональному рівні. В той же час, процес 
фізичного виховання та засоби фізичної культури можуть найбільш ефективно 
сприяти цьому.  

Мета дослідження. Визначити особливості формування нормативної 
поведінки у підлітків в процесі фізкультурної діяльності з метою профілактики 
девіантної поведінки. 

Для цього нам потрібно визначити складові елементи нормативної 
поведінки, а також уточнити поняття «особистісні навички» та «соціальні 
навички». 
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Методи дослідження. Під час дослідження застосовувався аналіз 
психолого-педагогічної літератури. 

Результати дослідження та їх обговорення. У розвитку нормативної 
поведінки, засобами фізичної культури, з метою профілактики девіантної 
поведінки, на нашу думку, потрібно виховувати у підлітків вміння прийняття 
рішень в рамках ігрової та рухової активності, автономності в індивідуальній та 
колективній організації фізкультурно-спортивної діяльності, та розвитку 
соціальних навичок і просоціальних установок. Засоби фізичної культури мають 
допомогти конструктивному розвитку в особистих відносинах, що реалізовується 
внаслідок мозкової та рухової активності. 

Згідно з аналізом відповідної літератури [2], нормативна поведінка має два 
складники, першим являється сам індивід і його індивідуальні установки, а 
другим являються соціальні норми і взаємодія з іншими. Соціально-прийнятна 
поведінка формується у чіткій послідовності, яка починається з розуміння та 
усвідомлення нормативності соціального оточення та аналізу власних дій, а також 
умінням адекватно зіставляти власні норми та соціальні норми.  

 

 
Рис 1. Складові елементи нормативної поведінки 

Крім того, згідно з аналізом літературних джерел [3; 2], формуючи 
відповідну нормативну поведінку, потрібно розвивати у підлітків елементи 
соціальних відносин: знання про себе та про інших; розвиток певних аспектів 
соціально-прийнятної поведінки (знань, умінь та навичок); взаємодії та  
співпраці; стратегії вирішення конфліктів; самоконтролю і саморегуляції власної 
поведінки; емоційної регуляції; морально-етичного розвитку та засвоєння 
нормативних цінностей. 

Для того, щоб здійснювати профілактику девіантної поведінки, ми повинні 
здійснювати вплив як на їх індивідуальні установки, так і їхнє соціальне бачення, 
а головним завданням профілактичної діяльності являється формування  
в підлітків установок на самовиховання. Саме такими ми визначаємо «особистісні 
навички» та «соціальні навички». 

Особистісні навички – це сукупність знань, умінь та навичок, які необхідні 
для управління власною поведінкою [4, с. 131]. На основі аналізу відповідної 
літератури [4; 1; 2], ми виділили ряд аспектів даних навичок, особливостями  
яких являється: самоаналіз; готовність до критичного аналізу власних дій; 
управління власною поведінкою; уміння розвивати нові моделі поведінки.  
Дана структура являється послідовною при формуванні даної навички,  
а отже її виховання повинне здійснюватися поетапно. Згідно з цим,  
можна виокремити два компоненти: саморефлексія та самоуправління. 

Нормативні 
знання 

Уміння Навички Поведінка 
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Соціальні навички – це сукупність ефективних моделей поведінки в 
міжособистісних стосунках [4, с. 140]. Дані навички, як і особистісні, мають 
схожу направленість, основою якою є реалізація власних вподобань, цілей та 
потреб, але з урахування соціальних норм та використанням соціально-
прийнятного типу поведінки. Для реалізації профілактики девіантної поведінки, 
потрібно розвивати в учнів систему знань, умінь та навичок, задля виховання 
позитивної соціальної взаємодії. На основі аналізу літературних джерел [4; 3; 2], 
ми робимо висновок, що як при розвитку особистісних навичок, так і при розвитку 
соціальних навичок існують ряд компонентів: спілкування, співпраця, управління 
конфліктами, мораль та етика.  

 
 

 
Рис. 2. Структура формування нормативної поведінки 

 
Дана структура формування нормативної має реалізовуватись за 

допомогою спеціально спроектованих педагогічних умов. Профілактична робота 
має відбуватись за допомогою втручання в педагогічний процес із взаємодією 
вчителя та учнів, з використанням групового та індивідуальних методів. 
Головними методами мають бути пояснення, показ, аналіз, обговорення, а також 
використання модифікації вправ та ігор під час фізкультурно-спортивної 
діяльності. 

Висновки. Таким чином, профілактика являється позитивним  
і постійним процесом впливу на особистість шляхом реалізації 
профілактичної діяльності для задоволення фізіологічних та психосоціальних 
потреб. Нормативна поведінки включає такі структурні елементи як: знання, 
уміння та навички стосовно нормативної поведінки. Для ефективної профілактики 
девіантної поведінки у підлітковому віці, потрібно формувати в учнів 
різноманітні навички: особистісні, соціальні, фізичні та інші. Дані навички 
сприяють гармонійному розвитку особистості, а також формує адекватне бачення 
власних бажань та соціальних норм. 
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ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
СПОРТСМЕНІВ БЕЗ ПОРУШЕНЬ РОЗВИТКУ І СПОРТСМЕНІВ 

 ІЗ ПОРУШЕНИМИ ФУНКЦІЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ  
НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ЗМАГАНЬ 
Шаповал С. О., Цвєтов І. С., Деркач В. М. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Незважаючи на надважливе місце у загальній підготовці 
спортсменів високої кваліфікації фізичної та технічної підготовки, причому як 
спортсменів без вад фізичного розвитку, так із порушеними функціями опорно-
рухового апарату, особливе місце в останніх посідає психологічна підготовка. 

Мета дослідження. Визначити схожість та особливості психологічної 
підготовки спортсменів без порушень розвитку і з порушеними функціями 
опорно-рухового апарату під час підготовки до змагань. 

Матеріал і методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань 
використовувався аналіз та узагальнення спеціальної наукової та методичної 
літератури. Вивчення і узагальнення вітчизняного та міжнародного досвіду 
підготовки спортсменів з порушеними функціями опорно-рухового апарату. 

Результати дослідження та їх обговорення. Одним із важливих і 
відповідальних періодів підготовки спортсменів у їх кар’єрі є змагальний,  
адже реалізуються всі сторони підготовки для забезпечення того, щоби вони 
продемонстрували максимальний результат під час змагань, до яких така 
підготовка здійснюється [1; 2; 4].  

Аналіз інформації, пов’язаної з етапом максимальної реалізації 
індивідуальних можливостей, засвідчив, що його завданням є подальше 
покращення спортивних результатів [2]. Основними особливостями етапу є 
максимальні для певного спортсмена тренувальні навантаження, яких досягають, 
переважно за рахунок засобів спеціальної спрямованості. 

Незважаючи на надважливе місце у загальній підготовці спортсменів 
високої кваліфікації фізичної та технічної підготовки, причому як спортсменів 
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БПР, так із ПФОРА високої кваліфікації, особливе місце в останніх  
посідає психологічна підготовка. Зумовлено це, щонайменше, двома причинами. 
По-перше, враховуючи наведені раніше дані, – значущість цієї складової 
протягом періоду безпосередньої підготовки до основних змагань.  

По-друге, як зазначають фахівці [3; 9; 11; 12], вже на першій стадії  
(етапи базової підготовки) у тренувальних програмах юних спортсменів із 
ПФОРА важливе місце посідають засоби управління їх поведінкою.  
У спортсменів аналогічної кваліфікації, але БПР, означене завдання практично 
відсутнє [3; 5; 7; 10]. 

Розглядаючи питання психологічної підготовки спортсменів без  
порушень розвитку та з порушеними функціями опорно-рухового апарату в 
аспекті схожих тенденцій та особливостей відзначаємо, що у спортсменів високої 
кваліфікації обох означених вибірок завдання психологічної підготовки на етапі 
максимальної реалізації індивідуальних можливостей посідають одне з провідних 
місць, причому як у навчально-тренувальному процесі взагалі, так і змагальному 
періоді, зокрема [2; 3; 4].  

Наявна у спеціальній літературі інформація дозволяє окреслити лише 
загальні підходи до формування і реалізації змісту психологічної підготовки 
легкоатлетів із фізичними вадами. Так, для управління поведінкою спортсменів з 
порушеними функціями на сучасному етапі пропонується використовувати такі 
підходи: посилення або послаблення поведінки [11]; психопедагогічний [9]; 
екологічний [10]; психодинамічний [12]; біогенний [3]; гуманістичний [12].  
Не зупиняючись на аналізі таких підходів відзначаємо, що дані про їх практичне 
застосування дуже загальні: найбільш поширеною є комплексна реалізація 
означених підходів, зокрема прийомів зміни поведінки та гуманістичного  
й психопедагогічного підходів; залежно від умов, у яких відбувається навчання 
(тренування), один із цих підходів є домінуючим, інші – допоміжними [11]. 

Іншим чинником розбіжності змісту психологічної підготовки спортсменів 
із порушеними функціями опорно-рухового апарату та спортсменів без вад є його 
важливе місце у загальній підготовці перших і відсутності в других, – це спільна 
тренувальна діяльність (інклюзивне навчання).  

Необхідність проведення для спортсменів які мають фізичні вади спільних 
із спортсменами без порушень розвитку тренувальних занять, зумовлена 
комплексом доведених практикою і науковими дослідженнями причин, 
найважливішими з яких є: створення стимулювальної і мотиваційної атмосфери; 
надання першим моделей, що виступають стимулом для подальшого розвитку 
їхніх можливостей [6; 8]. Водночас, попри існуючі розбіжності, у змагальному 
періоді підготовки до основних стартів психологічна підготовка спортсменів як  
з фізичними порушеннями, так і без порушень, відзначається однаковою  
метою, – під час змагань максимально реалізувати потенціал, яким відзначається 
спортсмен на момент їх початку [5; 6].  
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Для досягнення цього на етапі безпосередньої підготовки до змагань 
вирішується комплекс завдань із формування: впевненості у власних  
силах, самооцінка перспектив; мотивація на досягнення успіху, існуючих 
особистісних комплексів; адекватного рівня самооцінки і прагнень, а також 
компонентів психологічного стану (настрій, бажання і готовність  
змагатися, ситуативна тривожність); готовності виявити психологічні  
якості, що забезпечують сприйняття інформації (перемикання уваги, швидкість 
сприйняття зміни ситуації, швидкість оперативного мислення, точність 
оперативної пам’яті); здатності психологічного моделювання умов майбутньої 
змагальної боротьби [6].  

Важливим також є урахування схильності спортсмена до індивідуальної 
стратегії поведінки у тактичній боротьбі. Водночас зазначається [1; 2; 3; 4; 5],  
що вирішення завдань психологічної підготовки відбувається, головним чином,  
у міцному зв’язку з іншими важливими завданнями, передусім спрямованих на 
поліпшення фізичної і технічної підготовленості.  

Під час проведення змагань основними завданнями психологічної 
підготовки є підтримання на досягнутому рівні: мотивації на досягнення успіху, 
адекватної самооцінки, оптимального ступеня збудження, самоконтроль 
емоційних виявів, стійкість відтворення рухових навичок, подолання 
психологічних бар’єрів і внутрішнього страху під час змагання з певним 
суперником, вміння концентрувати увагу на вирішенні головного завдання [4; 7].  

У зв’язку із зазначеним правомірно зробити аналіз наявної у спеціальній 
літературі інформації щодо змісту психологічної підготовки спортсменів високої 
кваліфікації без вад розвитку у змагальному періоді, оскільки аналогічна 
інформація, але адресована спортсменам із порушеними функціями опорно-
рухового апарату, в такій літературі відсутня. 

Одним із основних завдань при формуванні змісту психологічної 
підготовки спортсменів є визначення компонентів психіки, на які необхідно 
здійснювати цілеспрямований вплив [3; 4; 5]. Одним із основних показників, що 
в комплексі враховує значну кількість означених компонентів, може бути 
мотивація досягнення успіху та уникнення невдач. 

Як зазначають фахівці з адаптивного спорту [3; 7; 8] використання 
вищезазначених методів і методик юними спортсменами з порушеними 
функціями опорно-рухового апарату сприяє досягненню позитивного ефекту  
в регулюванні їхньої поведінки, що є одним із провідних завдань їхньої 
психологічної підготовки. Водночас наголошується [7; 8; 12] на необхідності 
враховувати індивідуальні особливості психіки спортсмена з порушеними 
руховими функціями під час тренувальних занять. При цьому, з віком та 
зростанням спортивної майстерності, індивідуалізація повинна бути 
визначальною у психологічній підготовці таких спортсменів. 
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Висновки. Основними чинниками, що визначають особливості 
 підготовки спортсменів з порушеними функціями опорно-рухового апарату  
і спортсменів без фізичних порушень, є рухові та психічні розлади. Особливе 
місце у спортсменів з фізичними вадами посідає психологічна підготовка, 
оскільки ця складова загальної підготовки і є надважливою у змагальному  
періоді. 

Перспективи подальших досліджень у цьому напрямку. Подальші 
дослідження у даному напрямку можуть здійснюватися, шляхом проведення 
опитування (анкетування) серед спортсменів за видами спорту і за видами 
фізичних порушень у цих спортсменів. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕКРУТУВАННЯ М’ЯЗОВИХ ВОЛОКОН  
У ЛЕГКОАТЛЕТІВ В ЗАЛЕЖНОСТІ  

ВІД РЕЖИМУ ТРЕНУВАЛЬНОЇ РОБОТИ 
Шашкова Д., Ковальова Н. В. 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

Вступ. Стан м’язів у легкоатлетів є одним із провідних чинників, що 
визначають як працездатність, так і успішність виступу в змаганнях. Тим часом в 
практичній роботі тренерів часто не враховують особливості і поточний стан 
основних працюючих м’язових груп атлета, що нерідко призводить до 
несприятливих змін в них, а іноді і пошкоджень і внаслідок цього призводить до 
зниження працездатності, стабілізації або навіть спаду спортивних результатів.  
В останні роки до дослідження м’язової системи легкоатлетів була прикута 
пильна увага лікарів, фізіологів, біохіміків, що дозволило глибше вивчити 
морфологічні та функціональні особливості м’язів, а також вирішити ряд 
важливих питань відбору та підготовки і розробити практичні рекомендації щодо 
оптимізації тренувального процесу. 

Вплив на їх працездатність, витримку, швидкість самого спортсмена та 
швидкість відновлення його сил. Тому для кожного професійного легкоатлета 
потребується не тільки максимальні зусилля в шляху до покращення своїх 
можливостей, але і максимальне визначення своїх даних [1,3,6]. Це, також, 
впливає не лише на результативність тренувань, але і на стан здоров’я 
спортсменів, що проявляється не тільки в травмуваннях, але і в отриманих 
фізичних вадах завдяки неправильній роботі з його м’язами [7]. 

Мета дослідження: Дослідити якості роботи спортсменів-легкоатлетів, що 
залежить в великій мірі і від структури їх м’язів.  

Методи дослідження. Аналіз вітчизняної і зарубіжної наукової літератури, 
методика вивчення рівня фізичного розвитку та функціонального стану 
легкоатлетів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що у різних 
людей є генетично зумовлене різне співвідношення швидких і повільних волокон 
в кожному м’язі, що не мали істотних змін ні на протязі життя, ні під впливом 
тренувань, причому у одних людей може спостерігатися переважання повільних 
волокон (до 90%), у інших, навпаки, швидких (до 80-85%) в аналогічному м’язі 
[3,7]. На початку занять спортом ні тренери, ні самі юні спортсмени не знають, 
яке у них співвідношення волокон, однак в процесі природного відбору з групи 
стаєр відсіваються спортсмени з переважанням швидких волокон, а з групи 
спринтерів – з переважанням повільних. Але це приклади, так би мовити, крайніх 
випадків. Але ж на практиці атлет може досить успішно виступати на якійсь 
дистанції, в той час як на іншій дистанції (в силу особливостей складу м’язів) він 
має, безсумнівно, великі дані [6]. Саме в цих випадках, особливо при відборі і 
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спеціалізації, на допомогу тренерам приходять методи, що дозволяють визначити 
склад м’язів. 

Найбільш досконалим методом є біоптична пункція поперечно смугастих 
м’язів з подальшим електронно-мікроскопічним дослідженням пунктату  
(Б. Салтіньо і ін.) Також існують багато і інших методів виявлення складу  
м’язів, але їх ефективність і достовірність значно менша. 

Найбільш інформативним з точки зору контролю і корекції тренувального 
процесу є визначення показника «залишкового тонусу» після специфічного для 
даного виду легкої атлетики стандартного навантаження. Воно проводиться на 
тих м’язах, на які падає основне навантаження і які найбільшою мірою  
можуть лімітувати працездатність [5, 7]. Збільшення «залишкового тонусу»  
до трьох одиниць за шкалою міотонометрії розглядається як норма, збільшення 
більш ніж на 5 одиниць свідчить про недовідновлення і вимагає зниження 
навантажень на відповідні м’язи або проведення відновлювальних заходів. 
Збільшення «залишкового тонусу» більш ніж на 8 одиниць вказує на те,  
що виконувана навантаження перевищує функціональні можливості нервово-
м’язового апарату даної групи м’язів і необхідно внести корективи в 
тренувальний процес, інакше можуть виникнути патологічні зміни в м’язах,  
що може привести до травм. Зменшення більш ніж на 5 одиниць «амплітуди 
тонусу» після стандартної навантаження по відношенню до її величині до 
навантаження вказує на неадекватно високу інтенсивність виконуваної роботи і 
вимагає збільшення інтервалів відпочинку між повторними виконанням 
аналогічних навантажень [4, 6]. 

Кожний м’яз складається з великої кількості м’язових волокон, всередині 
яких проходять пучки міофібрил, є скорочувальним апаратом м’язового волокна. 
Міофібрила побудована з ниток двох білків: актину і міозину. В основі механізму 
скорочення і розслаблення м’язів лежить взаємне переміщення («ковзання») 
ниток актину і міозину відносно один одного [6]. Для скорочення м’яза необхідна 
наявність джерела енергії (АТФ) і підвищення концентрації іонів кальцію  
в області міофібрил. При цих умовах нитки актину і міозину зближуються, і м’яз 
коротшає. При розслабленні концентрація іонів кальцію знижується, відстань  
між нитками збільшується, і м’яз подовжується [5]. 

При втомі, метаболічних порушеннях або погіршенні трофіки 
виснажуються запаси АТФ, сповільнюються зміни концентрації іонів кальцію, що 
призводить до зниження працездатності, захворювань і травм. На ранніх етапах ці 
зміни для спортсмена і тренера проходять непомітно, але можуть бути 
зареєстровані в динаміці в’язких властивостей, особливо в погіршенні здатності 
до розслаблення – найбільш раннього і важливого ознакою зниження 
працездатності [1,2]. 

Проведені дослідження показали, що чим вище спортивна форма атлета, 
особливо що спеціалізується в швидкісно-силових видах, тим краще 
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розслабляються під час відпочинку його м’язи. Цей показник з деякими 
застереженнями може корелювати зі спортивним результатом. 

Справа в тому, що при розвитку гіпертрофії збільшення м’язової маси 
випереджає розвиток судинної мережі. Погіршується харчування і постачання 
м’язи киснем, повільніше видаляються з неї шлаки, швидше накопичуються 
токсичні речовини [2]. Крім того, в м’язі відбувається уповільнення метаболічних 
процесів, оскільки поверхня м’язової клітини, через яку здійснюється обмін 
речовин, при гіпертрофії збільшується повільніше, ніж обсяг клітини [3,7].  
Таким чином, значна гіпертрофія незмінно призводить до сповільненого 
відновлення м’язи після роботи, погіршення якостей, як швидкості, так і 
витривалості, підвищення травматизму. До того ж розвиток сполучнотканинних 
утворень (зв’язки, сумки, сухожилля) відбувається значно повільніше, ніж 
збільшення м’язової маси, і підвищене навантаження на ці освіти, обумовлена 
збільшенням сили гіпертрофованих м’язів, є додатковим фактором травматизму. 

Найважливішим фактором, що визначає стан і працездатність м’язів, 
безпосередньо пов’язаним з обміном речовин, є енергозабезпечення м’язової 
діяльності [2]. Переважання того чи іншого типу енергозабезпечення залежить від 
спеціалізації легкоатлета і розвивається в процесі спортивного вдосконалення, 
маючи, однак, генетичні передумови, які можна розглядати як елемент 
спортивного таланту. Тип енергозабезпечення специфічної працездатності 
визначає особливості побудови тренувального процесу і системи відновлю-
вальних заходів, спрямованих на підвищення енергетичного потенціалу м’язів. 

Так, для легкоатлетів з алактатну механізмом постачання енергією 
(стрибунів, метальників) суперкомпенсація запасів креатинфосфату (Кф) більш 
успішно відбувається в тих випадках, коли після короткочасної роботи 
субмаксимальної і максимальної потужності слід 8-12-хвилинний період роботи 
в аеробній зоні [3,5]. Багаторазові повторні навантаження, пов’язані з 
використанням Кф, при зменшенні інтервалів роботи в аеробній зоні призводять 
до виснаження енергетичних запасів, розвитку дистрофічних змін, а потім і травм. 

На закінчення зупинимося на найбільш типових скаргах, що 
пред’являються спортсменами в зв’язку зі змінами, що відбуваються в м’язах. 
Найчастіше легкоатлети скаржаться на «затурканість м’язів» [7]. В основі цього 
синдрому лежить підвищення тонусу працюючих м’язів, пов’язане зі зниженням, 
здатності до розслаблення і обумовлене зміною, метаболізму і трофіки в 
результаті впливу неадекватних навантажень. В цьому випадку рекомендується 
тимчасове перемикання навантаження на інші групи м’язів, зниження 
інтенсивності роботи, теплові водні процедури і електропроцедури, плавання, 
відновлювальний масаж з зігріваючими мазями. Часто виникає «затурканість 
м’язів» може швидко привести до розвитку дистрофічних змін, зниження 
працездатності і травм. 
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Іноді у спортсменів по є локальні болі кінцівках, що виникають, як правило, 
під час тренування або незабаром після неї. Ці болі зазвичай викликані 
травматизацією тканин (м’язів, зв’язок, сухожиль, судин) і вимагають проведення 
відповідного лікування лікарем. Грубою помилкою є прагнення спортсменів 
продовжувати тренування і «пересилювати» біль, що нерідко призводить до 
розвитку хронічних захворювань опорно-рухового апарату стійкого зниження 
робота здібності.  

Висновок. У структурі побудови тренувального процесу легкоатлетів 
основним завданням є особливості контролю залучень до роботи тих чи інших 
м’язових волок на конкретних дистанціях спортивного вдосконалення. 
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ОСНОВАМ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ 

Шевченко Р. Е., Кувалдіна О. В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. На сучасному етапі, в умовах складного соціально-економічного 
становища в Україні, реформування Збройних Сил та планового переходу до 
професійної армії, на фоні скорочення їх чисельності та значного зменшення 
кількості фізично підготовлених юнаків, які призиваються на службу до збройних 
сил України, суттєво підвищуються вимоги до проведення фізичної підготовки 
військовослужбовців. Між тим, для більшості юнаків у сучасних умовах це  
є практично єдина можливість отримати первинні знання, уміння та навички з 
основ спеціальної військової підготовки.  
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Дана обставина обумовлює актуальність дослідження, розробки та 
впровадження у навчальний процес в умовах військової частини, навчання 
військовослужбовців основам оволодіння спеціальним рівнем знань з фізичної 
підготовки, відповідно вимогам настанови з фізичної підготовки у Збройних 
Силах України. 

Тому і актуальність поліпшення військової підготовки 
військовослужбовців потребує оновлення підходів та розробки сучасних методик 
навчання як у умовах військової частини. 

Мета дослідження полягає в розробці, науковому обґрунтуванні та 
експериментальній перевірці ефективності методики навчання 
військовослужбовців збройних сил України основам спеціальної фізичної 
підготовки. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і розв’язання 
завдань нами була розроблена програма дослідження, яка передбачала 
використання комплексу методів, аналізу наукової і педагогічної літератури, 
нормативних документів з проблеми дослідження; класифікація та  
систематизація теоретичних і експериментальних даних. 

Результати дослідження та їх обговорення. Результати проведених 
досліджень показали ефективність розробленої нами методики навчання 
військовослужбовців основам фізичної підготовки. Створення умов 
вдосконалення фізичних здібностей військовослужбовців сприяло ефективному 
проведенню занять із використанням фізичних вправ різної спрямованості. 
Побудований алгоритм річного циклу занять фізично прикладною підготовкою, 
який дозволяє оптимізувати навчально-виховний процес, більш широко 
диференціювати тренувальне навантаження, методи розвитку фізичних якостей. 
Дана методика навчання спеціальній фізичній підготовці позитивно впливає на 
організм військовослужбовців, покращує їхні функціональні показники, підвищує 
рівень розвитку рухових якостей. 

Нами розглядалась спеціальна фізична підготовка, як процес формування 
прикладних якостей військовослужбовців, що необхідні для найефективнішого 
виконання поставлених завдань у професійній діяльності. У класичному 
розумінні спеціальна фізична підготовка передбачає переважний розвиток 
професійно важливих якостей та рухових навичок на основі загальної фізичної 
підготовленості [3]. 

Дуже важливим є добирання засобів загальної фізичної підготовки і 
методики їх застосування з метою використання їх позитивного впливу на 
розвиток розвинутих рухових якостей. Це не свідчить про повне зближення 
засобів загальної і спеціальної фізичної підготовки. Загальна фізична підготовка є 
базою для подальшого удосконалення фізичних якостей і функціональних 
можливостей [4]. 
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Нами спеціальна фізична підготовка практикувалась як процес виховання 
фізичних якостей, які забезпечують розвиток рухових якостей, необхідних для 
конкретної діяльності. 

Спеціальна фізична підготовка у спортивній практиці військовослужбовців 
використовувалась в навчальному процесі переважно як цілеспрямований 
комплекс методів, які повинні були сприяти розвитку окремих або недостатньо 
розвинутих елементів рухового процесу, тобто – розглядалась у якості засобів 
корекції розвитку фізичних якостей з метою покращення спортивного результату. 
Тому розроблені нами програми зі спеціальної фізичної підготовки 
підпорядковувались певному виду спортивної діяльності і переважно були 
спрямовані на практичне засвоєння поставленого завдання. Теоретичні знання з 
технічного виконання руху, фізіологічних і тактичних особливостей, що його 
супроводжують, вже визначались нами як початок процесу формування рухової  

Спеціальна фізична підготовка за своєю спрямованістю передбачала два 
основних напрями – загальна фізична підготовка та професійно-прикладна 
фізична підготовка. 

Висновок. Встановлено, що традиційна вітчизняна система фізичного 
виховання має низку суттєвих недоліків, які знижують її ефективність. Це 
зумовлено недостатнім впровадженням у навчальний процес педагогічних 
принципів: диференціації, індивідуалізації, демократизації та гуманізації 
навчального процесу. Виявлено, що, незважаючи на велику кількість досліджень 
різних проблем фізичного виховання, поза увагою фахівців залишилися 
особливості побудови навчального процесу військовослужбовців, які виявили 
бажання займатися фізичними вправами з комплексним урахуванням їхніх 
мотиваційних уподобань, рівня фізичної підготовленості та соматичного 
здоров’я. Аналіз літературних джерел, вивчення досвіду практики фізичного 
виховання військовослужбовців, педагогічних спостережень дозволяють 
стверджувати, що методика навчання основам фізичної підготовки стає дедалі 
популярною в системі фізичного виховання молоді. Проте особливості 
проведення таких занять вимагають вдосконалення даної методики відповідно до 
фізичних можливостей студентів та їх мотиваційних прагнень. 
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ВПЛИВ БОДІБІЛДИНГУ НА ЗДОРОВ’Я СПОРТСМЕНА 
Шерстюк В. А., Яцунський О. С. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Мета. Розглянути позитивний чи негативний вплив бодібілдингу на 
здоров’я організму.  

Ключові слова: бодібілдинг, вплив, травмування, здоров’я, фізичні 
навантаження.  

Бодібілдинг став дуже популярним серед населення, а також тренажерні 
зали стали більш поширеними. В будь-якому виді спорту є позитивний та 
негативний вплив. Але, саме бодібілдинг включає в себе роботу з великим 
навантаженням на різні системи організму, використання великої ваги 
обладнання та тренажерів, а також навіть з виконанням правильної техніки може 
включати протипоказання. 

Літературні джерела з теми дослідження дозволяють назвати основні 
чинники позитивного впливу бодібілдингу на організм: 

1. Збільшення фізичної сили. Зростання показників сили в цьому випадку 
відбувається сам по собі. Це вплив постійного збільшення тренувального 
обтяження. 

2. Зменшення жирового прошарку і заміщення цього прошарку м’язовим 
корсетом.  

3. Збільшення витривалості – регулярні фізичні вправи підвищують 
загальну витривалість організму. 

4. Підвищення імунітету і позбавлення від деяких захворювань.  
М. Фрай і Г. Калхун займалися дослідженням травм професійних 

важкоатлетів в олімпійських спортивних центрах США. Результати показали, що 
за шестирічний період було повідомлено про 873 травмах, 560 (64,2%) з яких були 
класифіковані як спортивні, а 313 (35,5%) не були пов’язані зі спортивною 
діяльністю. За локалізацією переважали травми попереку, колін і плечей, які в 
сумі становили 64,8% від усіх зареєстрованих спортивних травм. Статистика 
випадків травмування професійних важкоатлетів така: розтягнення  
м’язів – 44,8%; тендинит – 24,1%; розтягнення зв’язок – 13%; судома – 6,1%;  
ушиб – 3%; синовит – 1,8%; бурсит – 1,6% тощо.  
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РОЗВИТОК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО 
ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ КАРАТЕ 

Шпаковська Н. О., Кувалдіна О. В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,  

Миколаїв 

Вступ. Життя кожної людини – починається з першого ковтка  
повітря, що наповнює її легені. З кожним наступним ковтком, дитина  
стає старшою, сильнішою та більш розвиненою. Організм дитини  
швидко розвивається потребуючи нових знань та навичок. Доки дитина  
мала, вона вчиться найпростіших речей, а вже згодом потребує більш  
ширших та досконалих вмінь. Завдання кожних батьків навчити дитину  
бути здоровою, вихованою, самодостатньою – адже це найголовніше у нашому 
житті.  

Мета. Дослідити актуальність фізичного виховання для дітей старшого 
шкільного віку. 

Підростаючи, дитина йде до дитячого садочка – де її навчають бути 
самостійною, допомагати іншим, слабшим від себе та вміти відстоювати свою 
думку.  

Потім, дитина йде до молодшої школи, потрапляючи у новий колектив, 
ознайомлюючись з новим світом навколо себе, з новими проблемами та методами 
боротьби з ними… 

Таким чином до старшої школи приходить вже доросла дитина,  
яка вміє спілкуватися зі своїми однолітками. Для дитини цей вік є дуже  
складним, адже це переломний період між дитинством та дорослим життям: 
поглиблене навчання точних наук, необхідність вибору майбутньої професії… 
Через це безліч часу дитина проводить сидячи, займаючись інтелектуальним 
розвитком та отримуючи перші наслідки статичності навантаження, про це 
свідчать дані ВООЗ. В цей період для дітей старшого шкільного віку одні лише 
шкільні уроки фізичної культури не забезпечують необхідною руховою 
активністю, яка б могла врівноважити кількість розумової та фізичної праці. 
Корисними факультативними заняттями можуть стати одноборства. Розглянемо 
на прикладі карате. 

Метод дослідження. Характеристика обраного виду спорту для дітей 
старшої школи. Спостереження. 

Що таке карате? Карате – це японське бойове мистецтво, система захисту 
та нападу, що несе в собі цілісну систему розвитку тіла і духу.   
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Цікаво те, що карате вчить впевненості в собі, внутрішньому спокою, 
вчить звільнятися від негативних емоцій, вміти концентруватися та відповідати  
за свої вчинки. 

Загалом карате має 3 основні елементи: 
 Кіхон – (якщо перекладати дослівно, то основи основ) – а в сучасному світі 

ми розуміємо це, як базова техніка. 
 Ката – (чотири входи або танець) – розуміємо як поєднання технік. 
 Куміте – (перехрещені руки) – розуміємо, як поєдинок. 
На даному етапі життя дітей старшого шкільного віку, карате навчає 

правильно обирати пріоритети, оскільки кіхон спрямований на концентрацію 
уваги та найважливіше у даний час (тримати дзен – найважливішу частину). 
Також важливою частиною елементів карате – є дихання. Завдяки правильній 
методиці дихання людина, спортсмен або школяр, що вміє правильно  
дихати, вміє справлятися зі своїми емоціями та правильно наповнювати  
свій організм повітрям, без якого неможливий жодний процес будь якого 
організму.  

В той час ката навчає точності та плавності дій, в якому б ти не був  
настрої, чим би не була зайнята твоя голова. Ката підштовхує до  
відпрацювання, наполегливості, адже без цього не можливо досягти ідеального 
результату. 

Куміте поєднує в собі кіхон та ката, дає можливість викиду негативних 
емоцій, вчить відстоювати свої границі, адекватно сприймати як перемоги так і 
поразки. Розвиває духовно та фізично. 

Висновки. За результатами спостережень, я дійшла висновку, що  
для дітей старшої школи карате є гарною альтернативою фізичних навантажень 
порівняно з іншими видами спорту та навчання. Елементи карате у фізичному 
вихованні дітей старшого шкільного віку, є доцільними. Адже карате – це 
мистецтво, яке допомагає дитині обрати свій правильний життєвий шлях, саме 
через наполегливу працю, заохочує дитину до здорового способу життя, 
допомагає формувати свої життєві принципи та неухильно прямувати до 
самовдосконалення. 
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ОЦІНКА РИЗИКІВ ДОПІНГУ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАХОДІВ  
З ДОПІНГ-КОНТРОЛЮ У БАДМІНТОНІ 

Шундяк А. В., Савіна О. Ю. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Серед безлічі проблем сучасного спорту все більше значення починає 
набувати проблема допінгу. Вона є складною, оскільки включає в себе тісно 
взаємопов’язані медичні, юридичні, політичні, моральні, організаційні, соціальні 
та педагогічні аспекти. 

Використання допінгових препаратів суперечить сутності спорту, 
створюючи нерівні умови в досягненні спортивного результату, завдаючи шкоди 
престижу країни і команди, міжнародного спорту в цілому. 

Оскільки проблема допінгу актуальна, вона не могла залишитися без уваги 
вчених, журналістів, лікарів, тренерів, спортсменів. 

Сама назва «допінг» походити від англійського слова «dope», що означає 
давати наркотик. В спорті термін означає прийняття будь-яких речовин 
природного або синтетичного походження з метою домогтися поліпшення 
спортивних результатів, а також введення в організм людини (спортсмена) 
різними шляхами фармацевтичних субстанцій, у тому числі й біологічних рідин, 
або застосування маніпуляцій з метою штучного поліпшення працездатності 
(швидкісно-силових якостей, вимогливості, психічної стійкості тощо).  

В спортивних проектах прийом допінгу – це порушення правил, 
установлених уповноваженою на це спортивною організацією, яка не дозволяє 
використовувати субстанції чи методи і маніпуляції штучного підвищення 
працездатності спортсменів Такі речовини можуть різко піднімати на короткий 
час активність нервової і ендокринної систем, м’язову силу або навіть 
стимулювати синтез м’язових білків після навантажень на м’язи (наприклад, 
стероїди) [1]. 

Всесвітнє антидопінгове агентство (ВАДА, англ. World Anti-Doping  
Agency – WADA) – незалежна структура, що здійснює координацію боротьби з 
допінгом у спорті. Заснована у 1999 році. Основне завдання WADA – координація 
боротьби з допінгом в усьому світі. Агенція не проводить допінг-контроль,  
а лише розповідає і прописує, як має відбуватися цей процес. 

Основним документом, відповідно з яким у світі проводиться 
антидопінгова діяльність, є Всесвітній антидопінговий кодекс. Він перевидається 
кожні 6 років, остання редакція вступила в дію 1 січня 2015 року. Кодекс 
розповідає про основні напрямки боротьби з допінгом в усьому світі – для 
міжнародних федерацій з одного боку і для національних антидопінгових 
організацій з іншого [2]. 

Перевірка допінгу це запланований процес допущення спортсменів до 
змагань всіх видах спорту. 



233 

Перш за все: до того моменту, поки спортсмен власноруч не запечатає 
контейнер з пробою, яку він надав в одноразову ємність, пересвідчившись в тому, 
що ця ємність була запечатана в поліетиленовий пакет, який закритий, ніхто не 
має права торкатися ємності. Необхідно виключити будь-які маніпуляції. Тому, 
що відповідальність за вміст контейнерів і за те, щоб туди нічого стороннього не 
потрапило виключно лежить на спортсмені. Він здає пробу в одноразовий 
контейнер, тримає її в руках, власноруч розливає на пробу А і Б, власноруч 
запечатує. Ніхто не має в цей момент торкатися цієї проби. Якщо у когось є якісь 
зауваження, вони заносяться в протокол допінг-контролю. Якщо зауважень не 
має, то заноситься факт «Зауважень не має». Відповідно, тільки після того, як 
контейнер запечатується, його може торкатися допінг-офіцер, наприклад, щоб 
перемістити, записати номер тощо [3]. 

Федерація бадмінтону України надала тренерам та спортсменам перелік 
ліків які дозволені або заборонені для використання в період тренувань та змагань. 
До складу більшості заборонених ліків входять жаропонижаючі ліки, назальні 
спреї, проти-алергенні ліки, знеболювальні, тощо. 

Першою сходинкою нашого дослідження стало проведення соціологічного 
опитування. Об’єктами для спостереження стали спортсмени і тренери 
спортсменів. В анкетуванні взяли участь 51 респондент: з них 35 спортсменів 
кандидатів в майстри спорту і майстрів спорту і 16 тренерів. Крім цього,  
60 спортсменів розрядників з Миколаївського вищого училища фізичної 
культури. 

Спортивна спеціалізація анкетованих: бадмінтон, художня гімнастика, 
легка атлетика і греко-римська боротьба. Вік спортсменів склав 17-22 роки. 

Мета опитування – виявити ставлення до проблеми допінгу в спорті. 
Визначено ставлення учасників освітнього процесу установ спортивної 

спрямованості до проблеми допінгу. Встановлено, що близько 30% тренерів 
вважають неможливим досягти високих спортивних досягнень без застосування 
допінгу. Багато спортсменів вважають допінг цілком прийнятним засобом 
досягнення спортивних результатів, у декого є друзі, які використовують 
заборонені препарати для поліпшення спортивних результатів. Виявлено 
спотворення моральних орієнтирів у молодого покоління. 

На питання, які заходи необхідно вживати для боротьби з допінгом,  
20% молодих спортсменів і 25% тренерського складу відповіли – легалізація або 
перегляд списку. 

Слід зазначити, що позитивне ставлення до допінгу у молодих спортсменів 
часто збігалася з позицією їх тренера з даного питання. Також виявлена тенденція, 
яка визначає зміну ставлення до допінгу у молодих спортсменів в залежності від 
віку, тренувального стажу та спортивної кваліфікації. 

За зняття заборони висловилися 13,5% респондентів. Ці дані, безумовно, 
говорять про глобальність поширення проблеми допінгу в молодіжному 
середовищі. 
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Отримані результати відображають досить широкий спектр думок, який 
умовно можна розділити на наступні групи: 

1) респонденти, повністю підтримують допінг; 
2) група «вагаються» респондентів; 
3) респонденти, які заперечують допінг. 
За результатами проведення опитування можна зробити висновок,  

що з дорослішанням спортсмена змінюється його ставлення до допінгу, стаючи 
більш ліберальним. При цьому не можна не відзначити, що позитивне  
ставлення до допінгу у цієї групи спортсменів часто збігається з позицією їх 
тренера по даному питанню. 

Подальші дослідження планується проводити в напрямку роботи зі 
спортсменами із застосуванням інтерактивних методів про вплив допінгу на стан 
здоров’я спортсмена, побічні ефекти та відхилення. 
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ВИДИ СПОРТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ 
Шундяк А. В., Сокол О. В. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Тестування поширено і використовується в практиці спортивної медицини, 
у фізичній культурі й оздоровчій роботі [3]. В теперішній час тестування розвитку 
фізичного стану людини є достатньо актуальним, тесті призначені не лише 
оцінювати і контролювати рівень фізичного розвитку й отриманих знань і вмінь, 
але й з метою діагностики стану організму людини. [4]. 

Проблема якості проведення діагностичних тестів, визначення якісної 
оцінки фізичної підготовленості й розвитку фізичних якостей студентів 
представляється доволі вагомою. 

Інтегративним можна назвати тест, що складається з таких завдань, 
правильні відповіді на які вимагають інтегрованих (взаємопов’язаних, 
узагальнених) знань двох або більшого числа навчальних дисциплін. 
Використання таких тестів в школі, як контролюючих, так і навчальних – 
відмінний засіб реалізації міжпредметних зв’язків у навчанні. 

Загальна орієнтація задуму побудови тесту: нормативно-орієнтовані або 
критеріально-орієнтовані (предметно-орієнтовані) [1]. 
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При нормативно-орієнтованому підході розробляються тести для 
порівняння випробовуваних за рівнем навчальних досягнень. 

Головною відмінністю предметно-орієнтованого тестування є 
інтерпретація виконання тесту з точки зору його змісту. Наголос робиться на 
строго певну змістовну область (що тестовані можуть і що знають), а не на те, як 
вони виглядають на тлі інших. 

Дидактико-психологічна орієнтація тесту: тест досягнень для контролю 
знань теорії; тест досягнень для контролю вмінь і навичок різного ступеня 
складності з даного предмету, тест навченості (діагностики реальних навчальних 
можливостей з даного кола предметних або циклових знань – математичної, 
лінгвістичної.). 

Окремо виділяють так звані адаптивні тести, засновані на принципі 
індивідуалізації навчання. Кожен учитель розуміє, що хорошого учня немає  
сенсу давати легкі і дуже легкі завдання, так само як немає сенсу давати важкі 
завдання слабкому учню. В теорії педагогічних вимірювань була знайдена  
міра складності завдань і міра рівня знань, зіставні в одній шкалі. Після  
появи комп’ютерів ця міра лягла в основу методики адаптивного контролю  
знань, де труднощі і число пропонованих завдань регулюються в залежності  
від відповідей учнів [2]. 

Рухові тести підрозділяються в залежності від змісту, форми і умов 
виконання завдання (контрольні вправи, стандартні і максимальні функціональні 
проби) і від спрямованості на вимір одних і тих же або різних властивостей 
моторики людини (гомогенні і гетерогенні тести). 

Тест, в основі якого лежать рухові завдання, називається руховим. Існує три 
групи рухових тестів: контрольні вправи, стандартні проби, максимальні проби. 

Контрольні вправи, виконуючи які спортсмен отримує завдання показати 
максимальний результат. Результатом тесту є рухове досягнення. 

Стандартні функціональні проби, в ході яких завдання, однакове для всіх, 
дозується або за величиною виконаної роботи, або за величиною фізіологічних 
зрушень. Результатом тесту є фізіологічні або біохімічні показники при 
стандартній роботі або рухові досягнення при стандартній величині фізіологічних 
зрушень. 

Гомогенний тест являє собою систему завдань зростаючої складності, 
специфічної форми і певного змісту – система, створювана з метою об’єктивного, 
якісного, і ефективного методу оцінки структури і виміри рівня підготовленості 
учнів по одній навчальній дисципліні. Гетерогенний тест являє собою систему 
завдань зростаючої складності, специфічної форми і певного змісту – система, 
створювана з метою об’єктивного, якісного, і ефективного методу оцінки 
структури і виміри рівня підготовленості учнів за кількома навчальними 
дисциплінами. 
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Нерідко в такі тести включаються і психологічні завдання для оцінки рівня 
інтелектуального розвитку. 

Зазвичай гетерогенні тести використовуються для комплексної оцінки 
випускника шкіл, оцінки особистості при прийомі на роботу і для відбору 
найбільш підготовлених абітурієнтів при прийомі до вищих навчальних  
закладів. Оскільки кожен гетерогенний тест складається з гомогенних тестів, 
інтерпретація результатів тестування ведеться за відповідями на завдання 
кожного тесту (тут вони називаються шкалами) і крім того, за допомогою різних 
методів агрегування балів робляться спроби дати загальну оцінку підготовленості 
випробуваного. 

Інтерпретація результатів тестування ведеться переважно на мові 
тестології, з опорою на середню арифметичну, моду або медіану і на так звані 
відсоткові норми, що показують – скільки відсотків випробуваних мають 
тестовий результат гірше, ніж у будь-якого взятого для аналізу випробуваного з 
його тестовим балом. Така інтерпретація називається нормативно-орієнтованою. 

Висновки. За допомогою тестів зручно проводити контроль фізичної 
підготовленості й розвитку фізичних якостей, тести допомагають встановити 
правильність підбору засобів фізичної культури і спорту завдяки поетапному 
виконанню завдань тестування, які перевіряють рівень отриманих знань і вмінь, з 
яких складається результат тестування [5]. 
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ЗАСОБИ ГІМНАСТИКИ  
У ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНІЙ ФІЗИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ 

Яковенко Д. В., Фаріонов В. М. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Поняття професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП) 
знайоме всім вчителям і викладачам фізичної культури середніх загальноосвітніх 
і вищих навчальних закладів. В даний час науково-технічний прогрес і умови 
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життя висувають високі вимоги, як до професійної грамотності фахівців, 
так і до рівня їх фізичного розвитку і підготовленості до виробничої  
діяльності. Цей факт і визначає значення ППФП і для суспільства в цілому,  
і для кожної окремо взятої молодої людини. Всі професії мають свою  
специфіку і відрізняються одна від одної не тільки видом виробничої  
діяльності та умовами праці, а й вимогами до рівня фізичного розвитку  
фахівця, до його психічних властивостей і якостей особистості. При недостатній 
загальній підготовленості до виробничої діяльності, адаптація до умов роботи 
може займати чимало часу. Потреба розвивати специфічні, притаманні  
конкретній професії фізичні і психічні якості і фізіологічні функції має місце  
ще в процесі навчання. 

Мета дослідження. Проаналізувати доцільність застосування навчально-
тренувальних занять з гімнастики у якості засобу, що здатний здійснювати вплив 
на професійно-прикладну фізичну підготовку студентів вищого навчального 
закладу. 

Методи дослідження. Аналіз науково-методичної літератури, опитування, 
інтернет-джерела. 

Результати дослідження та їх обговорення. Ще в кінці XIX століття вчені 
цікавилися використанням різних засобів фізичної культури для підготовки 
молодої людини до трудової діяльності. У 1891 році П. Ф. Лесгафт писав,  
що, вводячи фізичну освіту в професійну школу, ми можемо досягти  
мистецтва в ремеслі [3]. Пізніше, в 20-30 роки XX століття у нас були  
опубліковані роботи, в яких розглядалося використання засобів фізичної культури 
для більш успішного засвоєння трудових навичок конкретних професій. Також 
вивчалися питання підвищення продуктивності праці, відновлення організму  
в процесі трудової діяльності та профілактики професійних захворювань. 

Під терміном ППФП розуміється підсистема фізичного виховання, що 
найкращим чином забезпечує формування та вдосконалення властивостей і 
якостей, що мають істотне значення для конкретної професійної діяльності [4]. 
ОФП, що є обов’язковою для всіх навчальних програм, не має безпосереднього 
відношення до процесу праці, але створює умови для успішної професійної 
діяльності, сприяючи зміцненню здоров’я, допомагаючи адаптуватися до умов 
праці. Недостатній рівень розвитку фізичних якостей може бути причиною 
допущення помилок в роботі, її затримки, невисокої продуктивності праці.  
ППФП необхідна і повинна будуватися на основі і в єдності з ЗФП. Сучасна 
підготовка молодих фахівців до професійної діяльності передбачає врахування 
особливостей різних професій. Вона вимагає чіткого планування навчального 
матеріалу, використання різноманітних засобів, які допомагають повною  
мірою формувати вміння і навички, необхідні в конкретній сфері діяльності.  
У процесі фізичної підготовки повинен вирішуватися ряд таких завдань, як 
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розвиток і вдосконалення фізичних і психічних якостей особистості, оволодіння 
знаннями і прикладними руховими вміннями та навичками, виховання  
засобами фізичної культури.  

«Гімнастика» є однією з важливих спортивних дисциплін навчального 
плану. Спортивна гімнастика розвиває такі фізичні якості як координація  
рухів, силова і статична витривалість, спритність, гнучкість і вестибулярна 
стійкість. Виконання акробатичних вправ і вправ на гімнастичних снарядах 
формує почуття рівноваги, руху, простору, вміння перемикати п розподіляти 
увагу, виховує, рішучість, сміливість. самовладання. Заняття гімнастикою 
формують навички володіння своїм тілом, навички роботи на висоті, 
забезпечують високий рівень функціонування рухового і зорового аналізаторів. 
Всі заняття з дисципліни «Гімнастика» зі студентами інституту діляться на 
теоретичні і практичні, що націлені на міцне засвоєння знань, рухових умінь і 
навичок на уроках. Приділяється велика увага методиці проведення занять і 
методиці навчання гімнастичним вправам. В процесі занять викладачі ставлять 
перед студентами одне з важливих завдань – навчитися викладати і застосовувати 
свої вміння незалежно від того, де доведеться працювати. Так, наприклад, 
протягом усього періоду навчання студенти проводять з навчальною групою 
стройові і загальнорозвиваючі вправи. Ці вправи складають основу виробничої 
гімнастики, фізкультурних пауз і хвилин. Для фахівців, зайнятих розумовою 
працею, з цих вправ можна складати комплекси, які допоможуть уникнути 
негативних наслідків малорухомого способу життя. Виконання акробатичних 
вправ, опорних стрибків, вправ на гімнастичних снарядах розвивають основні 
фізичні якості та навички, необхідні в багатьох професіях. Так, наприклад,  
м’язова сила, гнучкість, вміння володіти своїм тілом в незвичних для людини 
умовах необхідні представникам великого кола професій – будівельникам, 
льотчикам, монтажникам-висотникам, космонавтам, десантникам, пожежникам 
та багатьох інших професій. В процесі занять гімнастикою формуються прикладні 
психічні якості і властивості особистості, важливі для молодих фахівців. 
Виконання вправ на снарядах створює умови для виховання сміливості, мужності 
(наприклад, виконання опорного стрибка), дисциплінованості та наполегливості, 
працелюбності та цілеспрямованості. Крім безпосереднього виконання вправ  
на гімнастичних снарядах, майбутні викладачі освоюють методику навчання їм, 
проводять уроки гімнастики з навчальною групою. Багато з перерахованих 
засобів гімнастики використовується в військово-прикладній фізичній  
підготовці. Ще до них можна віднести особливу групу прикладних вправ, в яку 
входять лазіння по канату і гімнастичній стінці, з подоланням перешкод,  
повзання різними способами.  

Висновок. Таким чином, формуючи необхідні рухові вміння і навички, 
фізичні та психічні якості і властивості особистості засобами фізкультури і спорту 



фахівці з фізичної культури і спорту сприяють продуктивності будь-якої 
професійної діяльності і в кінцевому підсумку підвищення якості життя 
працездатного населення країни.  
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СЕКЦІЯ 4 

АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

СУЧАСНА СИСТЕМА АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
Бойко В. В., Корчевський Д. А., Семерджян М. Г. 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

Актуальність теми. В даній статті коротко розглянуто зміст і завдання 
основних видів адаптивної фізичної культури, її мета та вирішення проблеми в 
Україні. 

Виклад основного матеріалу. Адаптивна фізична культура – вид фізичної 
культури, метою якого є реабілітація, адаптація, соціальна та педагогічна 
інтеграція до суспільства осіб з відхиленнями у стані здоров’я (інвалідів). 
Дослідження у цьому напрямі охоплюють знання з фізичної культури, медицини, 
медико-біологічних та соціально-психологічних наукових і навчальних 
дисциплін. 

Адаптивна фізична культура – це спільна діяльність інвалідів  
і суспільства, яка виявляється у формуванні готовності людини до життя, 
оптимізації її розвитку й стану. 

Адаптивною фізичною культурою займаються люди з різними 
порушеннями: слуху, зору, інтелекту, опорно-рухового апарату (ураження 
спинного мозку, ампутації, дитячі церебральні паралічі) тощо. 

Загальні завдання адаптивної фізичної культури: мобілізація духовних  
сил, формування усвідомленого ставлення до реальності та своїх можливостей, 
розвиток вольових якостей, самореалізація; оптимізація функціонального стану 
організму; профілактика захворювань, ускладнень, дистрофічних процесів; 
створення позитивних компенсацій, а також ліквідація патологічних  
компенсацій; формування життєво необхідних знань, умінь і навичок для 
збереження й підтримки організму в активному функціональному стані. 

Спеціальні завдання адаптивної фізичної культури залежать від форми 
хвороби та зумовлених нею функціональних і рухових порушень. Здебільшого 
вони пов’язані з проблемою взаємодії людини з навколишнім середовищем: 
сприймання простору, цілеспрямоване пересування, можливість здійснювати 
рухи, використовуючи різні предмети, тощо. 

Види адаптивної фізичної культури: адаптивне фізичне виховання; 
адаптивний спорт; адаптивна рухова рекреація; креативні (художньо-музичні) 
тілесно-орієнтовані практики; екстремальні види рухової активності. 

Основною метою АФК є максимально можливе розвиток життєздатності 
людини, що має стійкі відхилення в стані здоров’я, за рахунок забезпечення 
оптимального режиму функціонування відпущених природою і наявних  
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(що залишилися в процесі життя) його тілесно-рухових характеристик і  
духовних сил, їх гармонізації для максимальної самореалізації в Як соціально  
та індивідуально значимого суб’єкта. Максимальний розвиток за допомогою 
засобів і методів адаптивної фізичної культури життєздатності людини,  
підтримка у нього оптимального психофізичного стану являє кожному  
інваліду можливості реалізувати свої творчі потенції і досягти видатних 
результатів, не тільки сумірних з результатами здорових людей, а й перевищують 
їх. Предмет: принципи, методи та методичні прийоми навчання рухових дій  
при заняттях АФК. 

Для багатьох інвалідів АФК є єдиним способом «розірвати» замкнутий 
простір, увійти в соціум, придбати нових друзів, отримати можливість для 
спілкування, повноцінних емоцій, пізнання світу та ін. Саме тут, найчастіше 
вперше у своєму житті, вони пізнають радість руху, вчаться перемагати і гідно 
переносити поразки, усвідомлюють щастя подолання себе і кожною клітинкою 
свого тіла відчувають філософію «чесної гри» ... 

Мета АФК як виду ФК – максимально можливий розвиток життєздатності 
людини, що має стійкі відхилення в стані здоров’я та (або) інвалідність, за 
забезпечення оптимального режиму функціонування відпущених природою  
і наявних (що залишилися в процесі життя) його тілесно-рухових характеристик 
 і духовних сил, їх гармонізації для максимально можливої самоактуалізації  
в якості соціально та індивідуально значимого суб’єкта 

Завдання, які вирішуються в АФК, повинні ставитися виходячи з 
конкретних потреб кожної людини; пріоритет тих чи інших завдань багато в чому 
обумовлюються компонентом (видом) АФК, навчальним матеріалом, 
матеріально-технічним забезпеченням освітнього процесу та іншими факторами. 

У самому узагальненому вигляді завдання в АФК можна розділити  
на дві групи. 

Перша група завдань випливає з особливостей займаються – осіб з 
відхиленням здоров’я та (або) інвалідів. Це корекційні, компенсаторні та 
профілактичні завдання. 

Говорячи про корекційних завданнях, тут мають на увазі порушення 
(дефекти) не тільки опорно-рухового апарату (постава, плоскостопість, ожиріння 
тощо), але і сенсорних систем (зору, слуху), мови, інтелекту, емоційно-вольової 
сфери, соматичних функціональних систем та ін. 

Друга група – освітні, виховні, оздоровчо-розвиваючі завдання – найбільш 
традиційні для ФК. 

У людини з відхиленнями у фізичному або психічному стані адаптивна 
фізкультура формує: 

 усвідомлене ставлення до своїх сил у порівнянні з силами 
середньостатистичного здорової людини; 
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 здатність до подолання не тільки фізичних, а й психологічних бар’єрів,  
що перешкоджають повноцінного життя; 

 компенсаторні навички, тобто дозволяє використовувати функції різних 
систем і органів замість відсутніх або порушених; 

 здатність до подолання необхідних для повноцінного функціонування  
в суспільстві фізичних навантажень; 

 потреба бути здоровим, наскільки це можливо, і вести здоровий 
спосіб життя; 

 усвідомлення необхідності свого особистого внеску в життя суспільства; 
 бажання покращувати свої особистісні якості; 
 прагнення до підвищення розумової та фізичної працездатності. 
Саме своєю орієнтацією на хронічних хворих та інвалідів адаптивна 

фізична культура відрізняється від одного з розділів (видів) загальної  
фізичної культури, який називається «оздоровчо-реабілітаційна, або лікувальна 
фізична культура» [9] або «рухова реабілітація». 

Об’єктом і суб’єктом педагогічної діяльності, у тому числі і вчителі 
фізичної культури, і тренера, є людина (О. М. Леонтьєв, 1975), а об’єктом  
і суб’єктом ж діяльності фахівця в галузі АФК – людина (дитина або дорослий)  
з обмеженими фізичними та психічними возможностямі. Для того щоб будувати 
педагогічний процес, визначати принципи та дидактичні лінії освітньої 
діяльності, необхідно знати стан здоров’я, фізичні, психічні, особистісні 
особливості людей даної категорії, так як характеристика об’єкта педагогічних 
впливів є вихідною умовою будь-якого процесу освіти. 

Категорія цих людей надзвичайно різноманітна: за нозологією (ураження 
зору, слуху, мови, інтелекту, опорно-рухового апарату, центральної нервової 
системи та ін., а також поєднані форми); за віком (від народження до старості), 
за ступенем тяжкості і структурі дефекту, часу його виникнення (при  
народженні або протягом життя), з причин і характером протікання 
захворювання, медичному прогнозом, наявності супутніх захворювань і 
вторинних порушень, станом збережених функцій, за соціальним статусом та 
іншими ознаками. 

Сучасна система АФВ в Україні має юридичне забезпечення і належить  
до державної системи реабілітації інвалідів. Державна система реабілітації 
базується на таких, закладених у вітчизняному законодавстві, принципах: 

 державний характер системи АФВ; 
 комплексність (єдність); 
 загальнодоступність; 
 обов’язковість. 
Висновки. На нашу думку, зважаючи на сучасні умови розвитку 

адаптивної фізичної культури і спорту наша країна розвивається та створює 
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відповідні організації, як Український центр фізичної культури інвалідів 
«Інваспорт». Ця громадська структура поєднує 25 обласних відділень,  
26 спеціалізованих ДСШ, 24 спеціалізовані відділення підготовки спортивного 
резерву, 56 відділень регіональних та міських центрів, 48 фізкультурно-
оздоровчих клубів для інвалідів. 

Міністерство України у справах сім’ї, молоді і спорту спільно з 
Національним олімпійським комітетом України забезпечує підготовку та участь 
інвалідів у Параолімпійських іграх, інших міжнародних іграх інвалідів.  
На фінансування фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів для інвалідів 
виділяються кошти з державного бюджету та бюджетів місцевого 
самоврядування. 

Тому, ми не стоїмо на місці, а розвиваємося, вирішуємо проблеми та 
покращуємо умови для прогресу адаптивної фізичної культури та спорту. 
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ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ АДАПТИВНОЇ  
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ 

Волкожа Л. С., Чухрай А. Д., Семерджян М. Г. 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

Адаптивне фізичне виховання (освіта) – вид адаптивної фізичної 
культури, що задовольняє потреби людини з відхиленнями в стані здоров’я в його 
підготовці до життя, побутової і трудової діяльності; у формуванні позитивного 
ставлення до адаптивної фізичної культури. 

В процесі занять адаптивним фізичним вихованням у людей з обмеженим 
здоров’ям формується комплекс спеціальних знань, рухових умінь і навичок; 
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розвиваються фізичні і психічні якості; підвищуються функціональні можливості 
організму; розвиваються залишилися в наявності телеснодвігательние 
характеристики. 

Основною метою АФК є максимально можливе розвиток життєздатності 
людини, що має стійкі відхилення в стані здоров’я, за рахунок забезпечення 
оптимального режиму функціонування відпущених природою і наявних (що 
залишилися в процесі життя) його тілесно-рухових характеристик і духовних  
сил, їх гармонізації для максимальної самореалізації в Як соціально та 
індивідуально значимого суб’єкта. Максимальний розвиток за допомогою  
засобів і методів адаптивної фізичної культури життєздатності людини, підтримка 
у нього оптимального психофізичного стану являє кожному інваліду можливості 
реалізувати свої творчі потенції і досягти видатних результатів, не тільки 
сумірних з результатами здорових людей, а й перевищують їх. Предмет: 
принципи, методи та методичні прийоми навчання рухових дій при 
заняттях АФК 

В адаптивному фізичному вихованні, яке необхідно починати з моменту 
народження дитини або виявлення патології, першочергова увага приділяється 
завданням корекції основного дефекту, супутніх захворювань і вторинних 
відхилень, виробленню компенсаторних механізмів здійснення життєдіяльності 
та профілактичній роботі. Тут велике значення набувають міжпредметні зв’язки, 
коли здійснюється освоєння рухових дій і понять, відбувається розумовий, 
моральне, естетичне, трудове виховання. Важливий цей компонент адаптивної 
фізичної культури і в разі набутої патології або інвалідності, коли людині 
доводиться заново вчитися важливим умінням і навичкам (ходьбі на протезах, 
просторової орієнтації в разі втрати зору та ін.). 

Зміст адаптивного фізичного виховання (освіти) спрямоване на 
формування у інвалідів і людей з відхиленнями у стані здоров’я комплексу 
спеціальних знань, життєво і професійно необхідних рухових умінь і навичок; на 
розвиток широкого кола основних фізичних і спеціальних якостей, підвищення 
функціональних можливостей різних органів і систем людини; на більш повну 
реалізацію його генетичної програми і, нарешті, на становлення, збереження і 
використання залишилися в наявності тілесно-рухових якостей інваліда. 

Основне завдання адаптивного фізичного виховання полягає у 
формуванні у займаються усвідомленого ставлення до своїх сил, твердої 
впевненості в них, готовності до сміливих і рішучих дій, подолання необхідних 
для повноцінного функціонування суб’єкта фізичних навантажень, а також 
потреби в систематичних заняттях фізичними вправами і взагалі в здійсненні 
здорового способу життя у відповідності з рекомендаціями валеології. 

Адаптивний спорт – вид адаптивної фізичної культури, що задовольняє 
потреби особистості в самоактуалізації, реалізації і зіставленні своїх здібностей із 
здібностями інших людей; потреби в комунікативній діяльності і в соціалізації. 
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При багатьох захворюваннях адаптивної спорт є єдиною можливістю 
задоволення однієї з головних потреб людини – самоактуалізації, тому що 
професійно-трудова, суспільно-політична та інші види діяльності виявляються 
недоступними. Внаслідок цього мета адаптивного спорту полягає в формуванні 
спортивної культури інваліда, залученні його до суспільно-історичного досвіду 
даної сфери, освоєнні мобілізаційних, технологічних, інтелектуальних цінностей 
фізичної культури. 

Основу адаптивного спорту становить змагальна діяльність і 
цілеспрямована підготовка до неї, досягнення максимальних можливостей, 
вдосконалення індивідуальної спортивної техніки за рахунок збережених 
функцій. 

Зміст адаптивного спорту (як базового, так і вищих досягнень) направлено 
на формування у інвалідів (особливо талановитої молоді) високої спортивної 
майстерності і досягнення ними найвищих результатів в змаганнях з людьми, що 
мають аналогічні проблеми зі здоров’ям. 

Основне завдання адаптивного спорту полягає у формуванні спортивної 
культури інваліда, залученні його до суспільно-історичного досвіду в даній сфері, 
освоєнні мобілізаційних, технологічних, інтелектуальних та інших цінностей 
фізичної культури 

Адаптивний спорт як соціальне явище можна порівняти з лакмусовим 
папірцем, що дозволяє дати оцінку реалізованої в суспільстві концепції ставлення 
до інвалідів: чи дійсно ми сприймаємо їх як рівних собі, що мають право на 
самостійний вибір шляху розвитку самореалізації, або тільки декларуємо це? 

Адаптивний спорт розвивається в рамках найбільших міжнародних 
паралімпійського, спеціального олімпійського і сурдо-олімпійського рухів. 

Шляхи підвищення інтересу до занять: 
- звертання до актуальної на певний момент для учня проблеми; 
- зміна цільових установок, змісту завдань, сюжетів; 
- звертання до вмінь і навичок соціального значення; 
- застосування вмінь і навичок на практиці у життєвих ситуаціях. 
Шляхи підвищення інтересу до виконання фізичних вправ: 
- зміна вихідних положень; 
- зміна темпу, інтенсивності навантажень; 
- зміна музичного супроводу, інвентарю, місця проведення занять; 
- залучення учнів до взаємодопомоги, самостійних занять;  
- проведення змагань; 
- нестандартні завдання, що сприяють ініціативі, сміливості. 

Принципи адаптивного фізичного виховання 
Принцип свідомості й активності спрямований на розвиток уміння 

орієнтуватися в навколишній дійсності. Викладач будує заняття таким чином, 
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щоб учень міг засвоювати навчальний матеріал, правильно сприймаючи  
дійсність. З цією метою вчителі повинні відповідати потребам та інтересам учня, 
бути ясними і зрозумілими для нього. В постановці індивідуальних завдань 
учителю значною мірою може допомогти досвід педагогіки Монтессорі, в основі 
якої лежить спостереження. 

Принцип індивідуалізації. Вчитель звертає увагу на вік, стать,  
особливості стану здоров’я, фізичного розвитку, темперамент, особистісні й 
характерологічні якості учня, його установки, цінності та інтереси, наявність і 
якість попередньої фізичної підготовки. Окрім того, вчителю необхідно також 
знати загальні закономірності патологічного процесу, який має місце в учня; 
орієнтуватися у пов’язаних із цим захворюванням змінах у руховій активності; 
добре розбиратися не тільки у фізичному, але й психічному потенціалі свого 
підопічного (в тому числі знати його реакцію на самий стан інвалідності); 
враховувати протипоказання, пов’язані з ризиком погіршення стану здоров’я, і 
конкретні індивідуальні заходи безпеки.  

Принцип доступності полягає в тому, що усі засоби, які використовуються 
в АФВ, повинні бути адекватними рівням фізичного навантаження, 
психомоторного розвитку, стану здоров’я, функціонального стану рухового 
апарату, попереднього рухового досвіду і фізичної підготовленості. Значною 
мірою доступність забезпечується на рівні формування кінестетичного  
образу за рахунок адекватного уявлення про дію і вибору відповідних засобів.  
Для цього бажано впливати на найбільше число сенсорних систем учня, його 
емоційну сферу, котрі можуть бути порушені залежно від нозології, тобто 
дотримуватися принципу наочності. 

Принцип послідовності вивчення вправ безпосередньо пов’язаний  
із принципом доступності. Це правило значно підвищує ефективність засвоєння 
нових фізичних вправ. Бажано як можна активніше використовувати  
позитивне перенесення рухових навичок. Це відбувається у тих випадках, коли у 
структурі та змісті вправ (у їхній головній фазі) є велика подібність.  
Принцип знаходить своє відображення в широкому застосуванні підвідних й 
імітаційних вправ. Відмічається, що перенесення навичок в інвалідів 
найефективніше на початкових етапах навчання, коли рухи виконуються  
у більш примітивних варіантах та під посиленим контролем свідомості.  
Не слід забувати і про негативне перенесення, коли раніше засвоєна  
рухова дія перешкоджає правильному виконанню фізичної вправи, що  
вивчається. 

Принцип диференційно-інтегральних оптимумів втілюється  
у застосуванні оптимальних локальних та інтегральних фізичних навантажень. 
Якісні зміни в організмі людини, досягнуті шляхом оптимальної дії локальних 
фізичних навантажень різного змісту, є основою для створення резервних 
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можливостей лімітованих систем при формуванні фонду життєво важливих 
рухових умінь і навичок. Розвитком основних рухових якостей створюються 
функціональні резерви організму. Із цією метою дозовано й індивідуально 
збільшують обсяг та інтенсивність тренувального заняття. Збільшення  
параметрів навантаження повинне підпорядковуватися наступному  
правилу: обсяг та інтенсивність навантаження зберігаються до тих пір, поки  
не відбудеться стабілізація ЧСС. Потім збільшують інтенсивність навантаження 
й організм пристосовується до нових умов рухової діяльності. Вважається,  
що стабільність одного з параметрів навантаження при варіюванні  
другого дозволяє системам організму ефективніше засвоювати кількісно-якісні 
форми тренувальних дій. 

Принцип систематичності випливає з принципів послідовності й 
диференційно-інтегральних оптимумів і базується на закономірностях умовно-
рефлекторної діяльності. Послідовність основних вправ повинна відповідати 
вирішенню конкретних завдань кожного з етапів рухової підготовки, підбір  
і повторюваність – закономірностям «перенесення» рухових навичок і фізичних 
якостей, а чергування навантажень і відпочинку – незмінному підвищенню 
функціональних можливостей організму учня. 

Систематичність забезпечується дотриманням таких правил: 
- завчасне встановлення послідовності вправ; 
- оптимізація сумарного навантаження педагогічних факторів, які 

застосовуються (методів, засобів, форм фізичного виховання); 
- додержання послідовності навчання фізичних вправ від головної, 

провідної фази вправи, до другорядної, похідної фази; 
- періодичним поверненням до основної фази рухової дії. 
Принцип чергування, або розсіяного м’язового навантаження важливий 

для попередження стомлення. Він передбачає таке поєднання засобів АФВ,  
при якому робота однієї групи м’язів, які здійснюють рух або реакцію пози, 
змінюється роботою іншої групи м’язів, що дає можливість здійснюватися 
відновлювальним процесам. 

Принцип міцності зводиться до створення в учня повних і точних уявлень, 
сприйняттів і відчуттів рухів, що вивчаються, для вироблення міцної навички. 
Порушення сенсорного аналізу або оптимального співвідношення функції 
свідомості й автоматизмів, які мають місце в АФВ, призводить до ускладнень у 
формуванні рухових умінь і навичок. Принцип міцності допомагає реалізувати 
дотримування таких правил: 

- не переходити до вивчення нових вправ, ґрунтовно не засвоївши 
поточний матеріал; 

- включати до занять засвоєні вправи, у нових поєднаннях і варіантах; 
- підвищувати інтенсивність і тривалість виконання засвоєних вправ. 
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Поряд із загальноприйнятими, існують і спеціальні принципи АФВ: 
- зв’язок знань, умінь з життям і практикою; 
- виховна й розвиваюча спрямованість; 
- всебічності, гармонійності змісту знань, умінь, звичок; 
- концентризм у навчанні. 
Засоби адаптивного фізичного виховання. Відповідальним ним для 

викладача АФВ є вибір засобів для певного заняття та конкретного учня. Вибір 
засобів визначається: 

1) завданнями навчального процесу;  
2) функціональними можливостями учня;  
3) матеріально-технічним забезпеченням;  
4) необхідними умовами безпеки.  
Засобами АФВ є: фізичні вправи, рухливі й спортивні ігри, засоби 

загартовування, елементи хореографії та ін. 
Танці – є емоційним засобом вираження настрою, відчуттів і думок через 

рухи і положення тіла. Формотворчим у танці є ритм – закономірне чергування 
рухів. Ритм передає емоційний стан: активність, поривчастість, плавність або 
спокій. Закономірності побудови рухових форм танцю базуються на законах 
музики, котра є зовнішнім впливовим фактором для органів і систем організму 
(нервової, серцево-судинної, дихальної). 

Рухливі ігри володіють високим оздоровчим і виховним  
потенціалом. Правила рухливих ігор диктують швидкі різноманітні  
фізичні дії учасників. Ситуація гри постійно змінюється, висуваючи  
перед гравцем вимоги до концентрації уваги, правильного її розподілу і 
переключення, осмисленої координації рухів. Заняття рухливими іграми 
дають можливість нормалізувати рухливість нервових процесів, розвивають 
увагу, пам’ять, ініціативу, вольові якості, сприйняття просторової і часової 
орієнтації, зміцнюють серцево-судинну і дихальну системи, активізують обмін 
речовин, розвивають руховий апарат, формують емоційно-вольову сферу  
і моральні якості. 

Використання ігор із оздоровчою метою ставить перед викладачем такі 
завдання: 

- регулювання фізичного навантаження залежно від функціональних 
можливостей учасників; 

- здійснення контролю адекватності емоційних переживань удосконалення 
рухових навичок і якостей. 

При дозуванні фізичного навантаження на занятті повинен  
враховуватися рівень загального фізичного навантаження в іграх (малої, 
середньої та великої рухливості). 
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Спортивні ігри та єдиноборства в адаптивному спорті: 
- при вадах слуху: бадмінтон, баскетбол, боротьба вільна і греко-римська, 

боулінг, волейбол, гольф, дзюдо, бочче, теніс, футбол, хокей, хокей з м’ячем, 
шашки, шахи; 

- при вадах зору: боротьба вільна і класична, голбол, дзюдо, роллінгбол, 
торбол, шашки, шахи і шахова композиція; 

- при ушкодженнях опорно-рухового апарату: бадмінтон, баскетбол (на 
візках), волейбол (сидячи), теніс, футбол, шашки, шахи; 

- при відхиленні у розумовому розвитку: бадмінтон, баскетбол, боулінг, 
волейбол, гандбол, гольф, футбол, софтбол, теніс, хокей на підлозі, бочче, 
настільний теніс. 

Загартування – цілеспрямована дія на організм природними 
загартовуючими засобами з метою підвищення рівня здоров’я шляхом 
формування механізмів адаптації до несприятливих дій температури повітря, 
води, атмосферного тиску, сонячної радіації, виховання морально-вольових 
якостей: свідомості, відповідальності, стійкості, витривалості. 

Водне середовище, окрім загартовуючої дії на організм, виявляє інші 
специфічні дії: зменшує силу гравітації, нормалізує функції центральної  
нервової системи, активізує обмін речовин, у процесі фізичних навантажень 
попереджає зневоднення і втрату з потом мінеральних речовин, знижує  
відчуття болю, попереджає травматизм, сприяє розвитку здатності управляти 
рухами в складних умовах, розвиває координацію. 

Під час фізичних вправ у воді полегшуються статичні положення, 
досягаються повільні плавні рухи, швидкими рухами, завдяки підвищеному опору 
водного середовища, розвивається сила. 

У воді застосовуються ігрові вправи, ігри з елементами змагання, сюжетні 
ігри, естафети, ігри з м’ячем, фізичні вправи, заняття на неглибокій воді базовою 
аеробікою, степ-аеробікою, танцювальною аеробікою, аеробікою з 
використанням різних обтяжень, еластичного бинта, предметів, завдяки котрим 
розвиваються координація, витривалість, сила, гнучкість, уміння розслаблятися. 
Проте слід пам’ятати, що при виконанні вправ у воді витрачання енергії у 2 рази 
більше, ніж при виконанні аналогічних вправ на суші, внаслідок ефекту опору 
більш щільного середовища та більшої теплопровідності, та враховувати цей 
фактор у харчуванні. 

Література 
1. Даленюк Н. А. Теорія і методика адаптивної фізичної культури, 2014 
2. https://stud.com.ua/122255/meditsina/vidi_adaptivnoyi_fizichnoyi_kulturi 
3. https://ukrdoc.com.ua/text/25894/index-1.html 



250 

СУТНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  
В УКРАЇНІ. СПОРТ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ 

Грабченко В. А. 
Державний університет «Житомирська Політехніка», Житомир 

Вступ. У роботі досліджена сутність адаптивного фізичного виховання  
в Україні, до того ж – вітчизняна практика фізкультурно-оздоровчої діяльності, 
популяризація у сучасному спорті. Продемонстрована організація спортивних 
інклюзивних заходів, їх різновиди, адаптування людей з функціональними 
обмеженнями у соціальному середовищі. 

Мета дослідження. Ознайомлення з таким підвидом фізичного  
виховання, як адаптивна фізична культура; організація і проведення відповідних 
заходів в Україні (благодійні проекти, спортивні заходи тощо); визначення 
користі для людей з певними розумовими патологіями, порушеннями  
зору, слуху, частковим або повним паралічем; аналіз розвитку інфраструктури у 
сфері спортивної інклюзії; огляд досягнень інва-спортсменів у кількісному 
вимірі; встановлення впливу регулярних фізичних занять на фізичне, психічне та 
соціальне здоров’я людей з інвалідністю; опис спортивних інклюзивних  
напрямів; визначення місця адаптивного фізичного виховання у сфері 
безпосереднього фізичного виховання та у сучасній культурі.  

Методи дослідження. Аналіз наукових підручників, статей на 
досліджувану тематику; використання власного досвіду у сфері інклюзивного 
спорту (участь у благодійних спортивних заходах; практика тренерства з людьми 
з комплексними порушеннями розвитку); спостереження за рівнем розвитку 
адаптивної фізичної культури в Україні за останні роки. 

Результати дослідження та їх обговорення. Адаптивна фізична культура 
– це своєрідний інклюзивний спорт, що спрямований на формування як фізичних, 
так і психічних навичок. Таке фізичне виховання в першу чергу направлене на 
корекцію існуючої патології. Спортивна діяльність має на меті те, щоб у 
суспільстві нарешті був викорінений термін «людина з обмеженими 
можливостями». З кожним роком особливі люди отримують все більше і більше 
шансів на самовираження, в тому числі і у сфері спорту, як би парадоксально це 
не звучало. Особи з вродженими і набутими патологіями розвивають свої навички 
у тому чи іншому виді спорту, самостверджуються і стають повноцінними 
членами соціального середовища, мають рівні права. Розвиток спорту у всьому 
світі призвів до виникнення і популяризації і інклюзії. В тому числі позитивні 
«зрушення» відбувались і в Україні. Україна в адаптивному спортивному 
середовищі проявила себе у різних напрямах, серед яких паралімпійський та 
дефлімпійський спорт, креативні (тілесно-орієнтовані практики), Спеціальні 
Олімпіади для людей з вадами інтелектуального розвитку. Паралімпійський рух – 
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це інваспорт, до якого відносять представників відповідних нозологій. Серед них 
– інваліди з церебральним паралічем, з порушеннями зору, з ампутованими 
частинами тіла, з пошкодженими системами руху, люди з параплегією (параліч 
обох кінцівок). Спортсмени представляють свою державу на найпрестижніших 
міжнародних змаганнях – Паралімпійських іграх. Вперше Україна проявила себе 
в цьому напрямі інваспорту ще до здобуття незалежності, а саме – в 1989 році. 
Тоді українські спортсмени вибороли одне золото, 4 срібних та 2 бронзових 
медалі. Після здобуття незалежності Україна почала ще більше закріплювати своє 
лідерство на міжнародних змаганнях у різних видах спорту (дзюдо, легка та важка 
атлетика, плавання, пауерліфтинг, теніс та баскетбол на візках тощо). З того часу 
представники паралімпійського спорту щорічно отримують не тільки медалі і 
перемоги, а й престижні звання. 144 спортсмени здобули звання «Заслуженого 
майстра спорту України», 391 спортсмен удостоєні звання «Майстра спорту 
міжнародного класу», а 719 осіб – «Майстра спорту України». У дефлімпійському 
спорті задіяні люди з порушенням мовленнєвого-слухового апарату. У 1992 році 
була створена Спортивна федерація глухих України. Тоді ж всеукраїнська 
громадська організація спортивного спрямування почала співпрацю з 
Міжнародним спортивним комітетом глухих і отримала право участі у 
міжнародних змаганнях. У 1993 році Україна дебютувала, отримавши 20 нагород, 
та встановила 4 світових рекорди у Софії. У 2017 році українські спортсмени-
дефлімпійці вперше проявили себе аж у 15 видах спорту на міжнародній арені.  
До Спеціальних Олімпіад задіяні спортсмени з вадами інтелектуального розвитку. 
У 1968 році було створено Спеціальну Олімпіаду як благодійну організацію. 
Відтоді у міжнародних змаганнях беруть участь спортсмени зі 180 країн світу,  
в тому числі і з України. Креативні тілесно-орієнтовані практики направлені на 
самовираження, укріплення фізичних та духовних навичок через творчий напрям. 
Люди з інвалідністю використовують саме творчий аспект, передають свої  
емоції через поєднання рухів, музики та інших засобів мистецтва. Насьогодні в 
Україні проводиться пластична гімнастика, корегувальна ритмопластика та інші 
підвиди креативного інваспорту. Усі перераховані інклюзивні види спорту 
визнані Міжнародним Олімпійським комітетом згідно з Олімпійською Хартією. 
Соціальний захист інвалідів, забезпеченнями необхідними умовами для занять 
спортом та участі у змаганнях в Україні забезпечує Державний комітет України із 
питань фізичної культури і спорту. У сучасному розумінні адаптивна фізична 
культура – вдалий «симбіоз» інклюзії і фізичного виховання. Переваги такого 
фізкультурно-спортивного руху цілком обґрунтовані. Спортивні рекреаційні 
заняття діють як та сама панацея у випадку з людьми, що мають певні патології 
розумового чи фізичного розвитку. Фізичні навантаження діють з подвійним 
ефектом – лікуванням існуючих порушень та профілактикою і застереженням від 
інших. Так, з кожним роком Україна намагається створювати більше умов для 
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занять спортом, як на держаній, так і на міжнародній арені. Для цього залучаються 
компетентні спеціалісти зі сфери спорту, рекреації і реабілітації, благодійні 
фонди, спортивні організації з інших держав. Адаптивна фізична культура має на 
меті ніщо інше, як проходження шляху від фізичної реабілітації до повноцінного 
способу життя. Спорт не є чудодійною пігулкою, але дає багато необхідних 
переваг для людей з інвалідністю. Одною з найголовніших є подолання комплексу 
неповноцінності, особистісна самореалізація. Таким чином, формується відчуття 
самоповаги, що у свою чергу впливає і на фізичне самопочуття. Автоматично 
компенсуються втрачені рухові, слухові чи інші функції, адже особа вже не 
відчуває себе «не такою, як усі» у негативному сенсі. В Україні проводяться 
заходи спортивно-благодійного характеру як на міському, так і на державному 
рівні. Їх метою є популяризація інклюзивного спорту в сьогоденні, залучення 
більшої кількості людей до інваспорту, формування авторитету у людей з 
порушеннями серед інших. Якщо ж говорити про адаптивну фізичну культуру в 
Україні, то вона, безперечно, розвивається останнім часом. Наявні зміни 
неможливо не помітити. У містах створюються спортивні майданчики  
під відкритим небом, які адаптовані саме для людей з інвалідністю. Конфігурація 
і набір кардіо- та силових тренажерів залишається звичайним, проте  
оснащення розроблене відповідно до потреб спортсменів з патологіями.  
Вони широко застосовуються і в спортивних комплексах, і в реабілітаційних 
центрах. Наразі в Україні регулярно проводяться масові спортивні  
заходи, організовані на підтримку людей з комплексними порушеннями  
розвитку. Так, 15 травня 2021 року у Житомирі відбувся благодійний забіг 
«Біжу за життя», метою якого був збір коштів на обладнання Центру реабілітації 
дітей з інвалідністю. Окрім професійних спортсменів, до легкоатлетичного заходу 
були залучені і люди на візках. Основна мета таких проектів – створення 
максимально комфортних умов для занять інклюзивним спортом по всій  
території України і залучення до нього більшої кількості людей. Тематику спорту 
без обмежень не оминули і в культурній сфері. У серпні 2021 року на  
екрани вийшла повнометражна спортивна драма «Пульс», знята на реальних 
подіях. У фільмі відображена реальна історія української спортсменки, 
переможниці Паралімпійських ігор з легкої атлетики. У кінострічці детально 
розглянуті питання спорту і інвалідності, пристосування людей з патологіями до 
навколишнього середовища та безпосередньо – до спортивної діяльності.  
Мій власний досвід тренерства з дітьми з комплексними порушеннями розвитку 
тільки підтвердив усе вище перелічене. Проведення занять з ЗФП (загальна 
фізична підготовка) дало змогу розкрити потенціал кожної дитини, соціалізувати 
їх серед колективу. У результаті значно покращилось сприймання простору, діти 
почали легше взаємодіяти з навколишнім середовищем і відчули себе 
повноцінними членами групи.  
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Висновки. Тож, інклюзивна фізична культура оптимізує знаходження 
людей з порушеннями у соціумі, спрощує їх адаптацію до діяльності  
у колективі, розширює горизонти у спортивній сфері. Заняття інваспортом  
не лише покращують загальний фізичний стан і застерігають від  
хвороб, дистрофічних процесів, а і формують готовність людини до життя, 
розвивають її задатки, сприяють інтеграції до суспільства. Спортсмени з 
комплексними порушеннями розвитку автоматично ліквідують патологічні 
компенсації, покращують функціональні можливості. Формуються вольові  
якості, відбувається самореалізація інваліда через обраний вид адаптивного 
спорту. Завдяки набутим (чи розвинутим) психологічним і фізичним  
здібностям, людина повністю пристосовується до усіх сфер навколишнього 
середовища і видів діяльності. Переваги інклюзивних тренувань обширні – від 
адаптації у суспільстві до професійної спортивної самореалізації в обраному  
виді спорту (навіть – на міжнародній арені). Адаптивна фізична культура  
в Україні наразі стрімко рухається вгору. Маються на увазі благодійні  
заходи, спортивні проекти і змагання, як на рівні міського і державного рівнів,  
так і на міжнародному. Відповідно і інклюзивна інфраструктура теж  
розвивається з кожним роком. Збільшується кількість реабілітаційних та 
рекреаційних центрів, облаштованих спортивних майданчиків та клубів, 
громадських організацій, які співпрацюють з інвалідами. У кожній області  
є кваліфіковані працівники, що приділяють увагу людям з комплексними 
порушеннями розвитку (реабілітологи, спортивні лікарі, тренери тощо). 
Насьогодні особи з інвалідністю – це специфічна соціокультурна категорія людей, 
які мають багато можливостей для самовираження. Саме адаптивна фізична 
культура є важливим пунктом, який і допомагає їм досягти фізичного, психічного 
і соціального здоров’я.  
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ КІНЕТОТЕРАПІЇ В РОБОТІ З ДІТЬМ З ООП 
Гулицька Н. 

КУ «Бобровицького ІРЦ», м. Бобровиц, Чернігівська обл. 

Вступ. Кінезотерапія – це ефективний метод реабілітації, що базується 
рухах м’язів та суглобів. Поняття «кінезотерапія» (також відоме як 
«кінезитерапія», «кінезіотерапія», «кінезітерапія») походить від слів «кінезіс», що 
означає рух, та «терапія» – лікування, тобто, «лікування рухом». 

Лікування рухами передбачає адаптовані та наростаючі силові дії, що 
поступово ускладнюються, індивідуально підібрані, з урахуванням анамнезу та 
фізіологічних особливостей. В результаті повторюваного, послідовного та 
наростаючого навчання рухи закріплюються на нейрорефлекторному рівні, що 
відновлює трофіку та обмін речовин у кістково-м’язовій системи людини. 
Лікування здійснюється за допомогою спеціального обладнання: м’ячів, 
еспандерів, лікувально-реабілітаційних тренажерів, гантель тощо, а також лише 
за допомогою, наприклад, партерної гімнастики. 

Важливою умовою проходження кінезотерапевтичного курсу є правильне 
дихання, в протилежному випадку виконувані рухи не матимуть бажаного ефекту. 

Кінезотерапія успішно застосовується при захворюваннях центральної та 
периферичної нервової системи: вегето-судинна дистонія, неврити та невралгії, 
нейропатії, синдром Паркінсона, розсіяний склероз, постінсультні стани, головні 
болі, порушення сну, тривожні розлади, травми головного мозку, нейроінфекціі, 
ДЦП, при захворюваннях опорно-рухового апарату (остеохондроз, протрузії 
міжхребцевих дисків, нестабільність між хребцями, викривлення хребта, артрози 
плечових та колінних суглобів, артрити та періартрити). 

Протипоказання: виникнення або посилення болю при виконанні вправ, 
онкологічні захворювання хребта і суглобів, гострі травми з розривом сухожиль 
і м’язів, стани після операцій на хребті з формування анкілозів, оперативні 
втручання на суглобах 

Кінезотерапія буває: 
 активна, коли дитина рухається сама  
а) Лікувальна фізкультура(Лікувальна фізкультура є засобом 

відновлювальної і компенсаторної терапії, вона сприяє відновленню 
фізіологічних функцій, уражених хворобливими процесами. З допомогою 
фізичних вправ можна посилити компенсаторно-пристосувальні функції 
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організму. Під впливом фізичних вправ у тканинах організму настають зміни 
білкового обміну з утворенням продуктів розпаду, які стимулюють тканинний 
обмін і, надходячи в кров, підвищують нервово-м’язовий, тонус.) 

б) Рухливі ігри (для дітей). 
 пасивна, коли рухикінцівками дитини здійснюються або спеціалістами, 

або за допомогою спеціальних апаратів чи пристроїв (масаж, механотерапія, 
метод витягування тощо). 

а) Масаж 
б) Механотерапія (лікування фізичними вправами за допомогою 

спеціальних апаратів) 
в) Метод витягування. 

Виклад матеріалу. Рухові розлади мають величезну різноманітність 
клінічних відтінків, тому фахівець-кінезітерапевт повинен володіти як можна 
більш широким спектром методів і вміти застосовувати їх на практиці, 
безпосередньо у відновному лікуванні. При кінезітерапевтичному впливі 
використовується велике розмаїття рухів, що класифікуються як активно-пасивні, 
довільно-мимовільні, синергічні, асистовані, трюкові, виконувані активно і 
пасивно, за допомогою кінезітерапевта або механотерапії. 

У міжнародному понятті кінезітерапевт це фізичний реабілітолог, який  
у власній діяльності використовує лише фізичні вправи без додаткових 
«апаратних» методів. 

Заняття з реабілітологом на сучасному обладнанні має величезне  
значення для дітей із неврологічними порушеннями, в післяопераційний період 
чи в ході відновлення після травм. Найчастіше пацієнтами стають діти  
із діагнозами ДЦП, м’язовою дистрофією та іншими вродженими вадами 
фізичного розвитку. 

Основне завдання під час реабілітації – максимально розвинути рухову 
активність найменших пацієнтів, привити навички самостійності та сприяти 
швидкій та безболісній соціалізації у суспільстві. У ході активних чи пасивних 
тренувань розвивається координація, дрібна моторика, усуваються спазми, 
покращується іннервація (зв’язок органів з центральною нервовою системою)  
та кровообіг в уражених ділянках та всьому тілі. 

За допомогою унікального методу підвісної та блокової терапії 
(кінезотерапії) можна розвантажити м’язи, наблизившись до стану невагомості,  
а за потребою ефективно навантажити їх. Підвісна терапія сприяє зміцненню 
м’язів та є ефективною навіть у тих випадках, коли дитина не може самостійно 
пересуватись у просторі. Такого ефекту досягають, застосовуючи систему 
підвісів, під час чого дитина може рухатись без страху падіння. За допомогою 
системи підвісів можна максимально розвантажити і розслабити різні  
групи м’язів і цим значно зменшити больовий синдром. 
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Місце кінезотерапії в реабілітації ДЦП 

 
 

Вплив рухової дії на організм дитини: 
 Тонізуючий. Спрямований на зміцнення, підсилення і удосконалення 

функцій опорно-рухового апарату, скелетних м’язів, сухожиль і зв’язок; 
 Компенсуючий. Спрямований на компенсацію тимчасово втрачених, 

або хронічно порушених функцій за рахунок здорових; 
 Трофічний. Має на меті попередження дегенеративних і атрофічних 

процесів, посилення відновлюваних процесів; 
 Відновлюваний. Спрямований на цілковите відновлення порушеної 

функції. 
 Тренувальний полягає в повному відновленню порушених чи втрачених 

функцій, загальному зміцненні і покращенні здоров’я дитини. 
В залежності від загального фізичного стану, функціональних 

можливостей, індивідуальних, медичних та вікових особливостей дитини 
підбирається методика лікування. 

Пасивна і активна методика. 
Пасивна кінезотерапія проводиться з допомогою реабілітолога, а також  

з використанням спеціального обладнання, тренажерів та підвіних систем 
(механотерапія). Така методика спрямований на відновлення втрачених, або 
порушених функцій опорно-рухового апарату. Пасивна кінезотерапія, як правило, 
призначається дітям, які не можуть самостійно виконувати рухові дії. 

Основні методи пасивної кінезотерапії: 
 Рухові дії; 
 Розтягнення; 
 Масаж. 
 Механотерапія 
 Тейпування 
 Діагностичні методи 
Рухові дії можуть бути різного характеру та інтенсивності, виконуються з 

допомогою реабілітолога чи безпосередньо реабілітолог приводить в рух ту чи 
іншу частину тіла. Рухи, що виконуються, часто, є локалізованими в необхідній 
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для лікуванні ділянці тіла, відповідно до цього і підбирається допоміжне 
обладнання. 

Розтягнення, як метод пасивної кінезотерапії передбачає витягування 
хребта для лікування між хребцевих гриж, а також витягування суглобів, зазвичай 
проводиться з використанням підвісних систем. 

Масаж використовується для глибокого пропрацювання м’язів, 
застосування різних прийомів лікувального і оздоровчого масажу допомагає 
нормалізувати тонус м’язів, покращити еластичність м’язевого волокна та 
суглобів, масаж має заспокійливу, знеболюючу і анти спазматичну дію,  
покращує кровообіг. 

Активна кінезотерапія передбачає виконання рухових дій самою дитиною. 
Підбір вправ та тренажерів обумовлений метою лікувального процесу і базується 
на медичних, індивідуальних й вікових особливостях дитини. 

Показання до занять кінезотерапією є травми, післяопераційний період, 
патології та порушення в роботі опорно-рухового апарату, інсульт. 

Кінезотерапія є одним з основних інструментів при лікуванні ДЦП, 
сколіозу та інших порушеннях постави у дітей. Завдяки великому арсеналу 
методів і засобів лікування, досягається максимально можливий та стійкий 
терапевтичний ефект. 

Кінезотерапія – це дієвий метод реабілітації ДЦП. Завдяки індивідуально 
створеній програмі, виходячи з індивідуальних можливостей та медичних 
показань, може застосовуватися активний і пасивний методи кінезотерапії. Рухові 
дії спрямовані на покращення кровообігу та живлення тканин, зміцнення 
м’язевого корсету, зняття больового синдрому, в процесі тренувань формуються 
нові зв’язки між нейронами, тренуються ослаблені м’язів і знімається напруження 
з спазмованих, збільшується амплітуда рухів у суглобах. 

Використання підвісних систем допомагає оптимізувати інтенсивність 
фізичних навантажень, створює умови для активної участі дитини в процесі 
заняття. Дозволяє досягнути стану «невагомості», дитина може рухатись без 
страху впасти, тим самим відкриваючи можливість максимального 
пропрацювання всіх необхідних для реабілітації ділянок тіла. 
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ДО ПРОБЛЕМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ 
Жукова Г. В., Булгакова Т. М. 

Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ 

Наразі спостерігається зростання кількості молодих людей з інвалідністю. 
Серед них особливо різко зростає кількість дітей та підлітків з вадами зору. 
Заходи для учнів з обмеженими функціональними можливостями у системі освіти 
набувають все більшого значення, особливо ефективними з яких є фізична 
реабілітація та соціальна адаптація засобами фізичної культури та спорту. 

Мета дослідження – розкрити основні аспекти адаптивної фізичної 
культури. 

Методологічна база адаптивної фізичної культури ґрунтується на методах 
дисциплін психолого-педагогічного циклу (педагогіка, психологія, теорія та 
методологія фізичної культури тощо) та наук біомедичного циклу (анатомія, 
біохімія, фізіологія, біомеханіка, спортивна медицина, фізіотерапія, гігієна та ін.), 
зміст яких трансформується відповідно спрямованості людей із особливими 
потребами. 

Офтальмологічні показники є основою для побудови занять з фізичної 
культури та спорту людей із особливими потребами. Людей з вадами зору слід 
розділити на дві групи. До першої групи належать люди з такими 
захворюваннями: короткозорість, тотальна сліпота (повна атрофія зорового 
нерва) та інші. Особи цієї групи не мають протипоказань до занять спортом. 
Індивідам другої групи (прогресуючі форми короткозорості, глаукома) 
протипоказано виконувати статичні вправи, біг, різкі рухи [1]. Оскільки серед 
молоді з такими особливими потребами більше 60% мають велику кількість 
проблем із зором, то для них спортивна підготовка повинна ґрунтуватися на 
показниках їх організму, зосередженості на корекції, засобах, методах та 
величинах навантаження. 

Молоді люди із вадами зору характеризуються відсутністю впевненості у 
своїх рухах, що призводить до негативу, упередженого ставлення до вивчення 
нових рухових дій. Освоїти різкі та швидкі вправи для них важко [3]. Ускладнює 
проблему те, що люди із порушеннями зору мають різні супутні патології опорно-
рухового апарату, зокрема порушення постави, серцево-судинні хвороби, 
захворювання органів горла, хвороби обміну речовин, що потребує корекції 
навчального процесу та зменшення проявів хвороби. У психоемоційному 
 аспекті молоді із зоровими порушення властиві психоемоційні особливості 
(підвищена особиста та ситуативна тривожність, страх та домінування 
неадекватної самооцінки тощо), рівень прояву яких безпосередньо залежить від 
рівня збереженого зору [2]. 

Отже, розробка програм фізичного розвитку, навчання та методичне 
забезпечення педагогічного процесу для такої молоді повинно базуватися на 
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результатах медичних досліджень, офтальмологічних показниках та 
особливостях організму. У осіб з вадами зору низький рівень розвитку силової 
витривалості, координаційних якостей, вони потребують споживання великої 
кількості енергії під час виконання рухового завдання, що супроводжується 
швидкою втомою. Вивчення проблеми фізичної культури людей з вадами  
зору має безперервний характер і присвячується певним аспектам навчання, 
розвитку індивідуальних фізичних якостей. 

Література 
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ШАХИ ЯК ПОВНОПРАВНИЙ ВИД СПОРТУ СЕРЕД ОСІБ  
З ВАДАМИ СЛУХУ 

Мішин М. В., Осипова О. В. 
Харківська державна академія фізичної культури, Харків 

Вступ. Потужний розвиток дефлімпійського спорту в останні десятиліття, 
свідчить про важливе соціальне значення цього структурного утворення 
адаптивного спорту.  

Як засіб і механізм соціальної інтеграції осіб з вадами слуху 
використовується адаптивний спорт, в основу якого покладено рухові і фізичні 
потреби індивіда в реалізації рухової активності [1]. 

Однак, поряд з потребами людини з вадами слуху в руховій активності 
існує і потреба в психофізичній активності та розвитку інтелектуального 
потенціалу особистості [5]. 

Важко переоцінити роль інтелектуальних занять у житті осіб з вадами 
слуху. Особливе місце в цьому явищі належить шахам, як одному з абстрактно-
ігрових видів спорту, результат в яких визначається не руховою активністю 
спортсмена, а абстрактно-логічним обіграванням суперника [3].  

В контексті застосування шахів для соціально-психологічної реабілітації 
осіб з вадами слуху вкрай важливо те, що рухова діяльність не має істотного 
значення. Крім того, можливості шахів досить великі не тільки в реалізації 
дозвілля, а й в задоволенні потреби в спілкуванні, когнітивному розвитку 
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особистості, розширенні комунікативних можливостей, що у теперішний час 
набуває особливої актуальності.  

Мета дослідження: узагальнити сучасний стан розвитку шахів серед 
спортсменів з вадами слуху. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-
методичної літератури та всесвітньої інформаційної мережі Інтернет.  

Результати дослідження та їх обговорення. Шахи посідають значне 
 місце в сучасному житті і є одним із найстаріших видів спорту, який пройшов 
тривалий період своєї еволюції. Заняття шахами допомагають формувати не 
тільки зацікавленість до розумової праці, але і культуру особистісних рис 
громадянина України, які включають національну самосвідомість, духовність та 
культуру [4]. 

Шахи відносяться до інтелектуальних видів спорту, які пов’язані з 
вирішенням як завдань соціального виховання особи, так і власне специфічних 
завдань. Ці специфічні завдання спортивної підготовки спортсменів- 
інтелектуалів мають суттєві відмінності, котрі пов’язанні з такими видами, як 
інтелектуальна, спортивно-практична, психологічна та фізична підготовка,  
а для їх рішення використовуються також специфічні засоби та методи. Це 
пояснюється тим, що результат змагальної діяльності в інтелектуальних видах 
спорту досягається, не за рахунок реалізації техніко-тактичної майстерності 
виконання фізичних вправ і фізичної та функціональної підготовленості,  
а за рахунок абстрактно-логічного мислення та реалізації розумових і 
інтелектуальних можливостей [2].  

Шахи, як багатофакторний соціокультурний синтез спорту, мистецтва і 
науки, є розвиненою системою філософсько-психологічного та психофізичного 
розвитку особистості. Змістовність евристичного інтелектуального потенціалу 
шахів, тісно пов’язаного з історією розвитку людської думки, дозволяє шахам 
бути специфічним видом адаптивної фізичної культури та повноправним видом в 
адаптивному спорті. В основі цього виду спорту виступають не рухові,  
а психофізичні потреби осіб з вадами слуху в актуалізації і збільшенні обсягу 
когнітивного запасу мозку, так як ступінь розвитку професійно значущих 
психічних функцій і морально-вольових якостей індивіда визначає пріоритет 
психічної підготовленості в шахах [5] 

Нині шахи набувають дедалі більшої популярності. Відбувається активне 
впровадження в практичну підготовку шахістів інноваційних технологій для 
досягнення й підтримання високого рівня майстерності гри відповідно до 
мотивації та індивідуальних особливостей. 

Основними критеріями популярності того чи іншого виду спорту  
є кількість осіб, які ним займаються, охоплення країн та континентів, в яких він 
культивується, глядацький інтерес аудиторії до окремого виду спорту.  
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З наведених статистичних даних (табл. 1) [6] виявляється, що шахи є одним  
з основних видів спорту серед осіб з вадами слуху, що представлені в програмі 
зимових Дефлімпійських іграх. 

Таблиця 1 
Види спорту, які були представленні на ХІХ зимових Дефлімпійських іграх 

2019 року (Ломбардія: Вальтелліна – Валькьявенна, Італія) 

№ Вид спорту Кількість учасників Кількість 
країн 

Співвідношення до 
загальної кількості, (%) всього чоловік жінок 

1 Гірські лижи 
(Alpine Skiing) 65 47 18 25 13 

2 Лижні перегони 
(Cross Country 

Skiing) 
49 30 19 11 10 

3 Керлінг 
(Curling) 95 60 35 13 19 

4 Хокей на льоду 
(Ice Hockey) 109 109 – 5 22 

5 Сноубординг 
(Snowboard) 54 35 19 15 11 

6 Шахи 
(Chess) 121 86 35 20 25 

Разом 493 367 126 34  
 

Так на ХІХ зимових Дефлімпійських іграх було представлено 6 видів 
спорту. Загальна кількість спортсменів, яка приймала участь в іграх, склала  
493 атлети з яких 367 чоловіків та 126 жінок, представники 34 країн.  
Шахи були представлені спортсменами з 20 країн загальною кількістю  
121 особа (86 – чоловіків; 35 – жінок), що склало 25% від загальної кількості 
учасників Ігор. Саме, широке поширення шахів у світі, як для чоловік, так  
і для жінок, сприяло включенню їх, як нового виду, в програму зимових 
Дефлімпійських ігор.  

На 45-ому Конгресі Міжнародного комітету спорту глухих (The 
International Committee of Sports for the Deaf (ICSD), який було проведено  
27-28 березня 2015 року у Ханти-Мансійську (Росія), Міжнародний шаховий 
комітет глухих (The International Chess Committee of the Deaf (ICCD), згідно 
наданого звіту про свою діяльність та враховуючи тісну співпрацю  
з Міжнародною шаховою федерацією (Fédération Internationale des Échecs, FIDE), 
було прийнято асоційованим членом Міжнародного дефлімпійського комітету: 
«за» – 48 членів конгресу; «утримались» – 6, «проти» – 0. 

При організації тренувального процесу важливо правильно вибирати 
засоби і методи спортивної підготовки, з урахуванням як специфіки виду спорту, 
так і нозологічних особливостей спортсменів, здійснювати психологічну 
підготовку для реалізації розумових і інтелектуальних можливостей, 
застосовувати корекційно-розвиваючі засоби, що дозволяють успішно 
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використовувати механізми компенсації в процесі спортивного вдосконалення, з 
метою корекції відхилень у фізичному розвитку і фізичної підготовленості 
спортсменів, і, отже, забезпечення повноцінного соціального розвитку людини, 
що мають порушення слуху 

Розробка, обґрунтування та впровадження в практику новітніх програм 
щодо спортивної підготовки шахістів з вадами слуху є важливими і актуальними 
завданнями сьогодення. 

Висновки. Згідно аналізу та узагальненню наукових джерел з проблеми 
дослідження визначено, що соціальна інтеграція осіб з вадами слуху  
пов’язана не тільки з руховою активністю, а й потребує розвитку 
інтелектуального потенціалу особистості. Цьому сприяє заняття шахами, 
 які поєднують у собі елементи спорту, мистецтва та науки, і є розвиненою 
системою філософсько-психологічного та психофізичного розвитку 
 особистості.  

Змістовність евристичного інтелектуального потенціалу шахів,  
дозволяє їм бути повноправним видом спорту для осіб з вадами слуху. 
Підтвердженням цьому є включення шахів до програми зимових  
Дефлімпійських ігор.  

У зв’язку з участю шахістів з вадами слуху у наймасштабніших  
змаганнях сучасності, потребує детального вивчення та подальшого узагальнення 
науково-методичних аспектів їх підготовки. 
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ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА КВАЛІФІКОВАНИХ ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ-
АКАДЕМІСТІВ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

Нагребельний О. Г. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Академічне пара-веслування є одним з видів адаптивного спорту, які 
забезпечують найбільш повний загальний фізичний розвиток спортсменів з 
ампутацією кінцівок. Це обумовлено участю у виконанні гребка всіх груп м’язів, 
широкої амплітуди рухів, досить високими зусиллями, тривалістю змагальної 
вправи та її емоційністю. Популярність цього виду спорту для осіб з ураженням 
опорно-рухового апарату (ОРА) пояснюється також його оздоровчим 
потенціалом. Заняття веслуванням підвищують функціональні можливості 
серцево-судинної (ССС) і дихальної (ДС) систем, розвивають координаційні і 
швидкісно-силові здатності, надають загартувальний вплив на організм 
спортсмена [2]. 

Досягнення високих результатів у пара-веслуванні неможливе без  
високого рівня фізичного розвитку. Тому фізична підготовка веслувальників з 
порушеннями ОРА набуває особливого значення. Однак тільки загальних засобів 
фізичної підготовки для гармонійного розвитку спортсмена і створення бази 
зростання його спортивної майстерності недостатньо [1]. 

Оскільки пара-веслуванням займаються особи з поважними відхиленнями 
у стані здоров’я, або інваліди, необхідно ураховувати специфічні особливості 
тренувального процесу з такими спортсменами. Тренувальні заняття повинні 
сприяти не тільки підвищенню рівня фізичної й технічної підготовленості,  
але й систематичній корекції фізичного та функціонального стану, техніки 
рухових дій, а також формуванню компенсаційних механізмів [3, 4]. 

Тому очевидно, що пошук нових засобів фізичної підготовки 
веслувальників-ампутантів, які сприяли б не тільки розвитку фізичних якостей, 
але й підвищенню їх адаптаційного потенціалу, є актуальною. 

Метою нашого дослідження обрано вивчення впливу застосування 
розробленої методики і програми фізичної підготовки кваліфікованих 
веслувальників з порушеннями ОРА на їхню фізичну підготовленість. 

Для досягнення поставленої мети було вивчено й проаналізовано 
особливості фізичного розвитку й фізичної підготовки кваліфікованих 
веслувальників-академістів з порушеннями ОРА, розроблено й обґрунтовано 
методику і програму їхньої фізичної підготовки, а також перевірено в 
педагогічному експерименті (ПЕ) їх ефективність. 

При підготовці та проведенні дослідження використовувалися такі методи 
наукового дослідження, як аналіз та узагальнення спеціальної наукової та 
методичної літератури, а також тематичного контенту мережі Інтернет, 
педагогічне спостереження, ПЕ, тестування рівня фізичної підготовленості 
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веслувальників із порушенням ОРА в процесі тренувань, а також методи 
математичної статистики для обробки отриманих емпіричних даних і коректного 
представлення у роботі результатів дослідження. 

Педагогічний експеримент проходив упродовж п’яти місяців з грудня  
2020 по травень 2021 р. На основі аналізу літературних джерел та  
досвіду провідних фахівців з адаптивного веслування була розроблена й 
обґрунтована експериментальна програма фізичної підготовки й методика  
із застосуванням експериментального блоку спеціальних вправ на тренажерах і 
низки інших засобів ЗФП. Усі спортсмени, які брали участь в ПЕ,  
перенесли ампутацію нижньої кінцівки по коліно. Усі вони були оснащені 
спеціалізованими спортивними протезами Pro Karve. 

Основний частини заняття передувала розминка, що включає біг або роботу 
на тренажері, а також вправи на розтягування. Далі кожен спортсмен отримував 
завдання відповідно до індивідуального плану на місяць, в якому вказувалося 
кількість підходів і серій спеціальних вправ і величина обтяження. 

Одне заняття силової спрямованості включало вправи, які впливають 
на 5-6 м’язових груп із чергуванням динамічних навантажень. для цього 
використовувалися такі вправи. Перша вправа виконується на тренажері 
«Горизонтальна тяга» в режимі 50-60 рухів за хв. – для розвитку спеціальної сили 
і спеціальної витривалості. Час роботи – 5 хв. Друга вправа виконується на 
тренажері «Гірка» для розвитку вибухової сили ніг. Час роботи 4-5 хв.  
Третя вправа виконується на блокових тренажерах типу «Геркулес» які  
дають змогу впливати майже на всі групи м’язів. Параметри навантаження: з 
подоланням постійного опору 8 кг – для розвитку силової витривалості  
і 16 кг – для розвитку спеціальної сили. Четверта вправа виконується на 
горизонтальній лавці. Це тяга штанги лежачи на животі, яка застосовується для 
розвитку максимальної сили і силової витривалості м’язів плечового пояса  
і спини в рухах, максимально наближених до рухів веслувального циклу. 
Навантаження – 2 підходи по 20 разів. П’ята вправа – «гіперекстензія»:  
тренажер для цієї вправи оснащений м’якими подушками і валиками для  
ніг, які дають змогу виконувати рухове завдання з максимальним комфортом  
і безпечно Навантаження – 10 підходів по 20 разів. Шоста вправа виконується  
на тренажері для м’язів черевного преса (похила лава). Її виконання дає  
змогу розробляти всі м’язи живота, так само як і клубово-поперекові м’язи, прямі 
м’язи стегна у складі чотириголових м’язів стегон. Виконувати вправу слід 
багаторазово.  

Між окремими підходами слід робити більш тривалі фази відпочинку,  
під час яких виконують вправи на гнучкість. Також особливу увагу  
слід приділяти контролю за показниками функціонального стану ССС за ЧСС і 
артеріального тиску, так як у спортсменів після ампутації є особливості 
гемодинаміки.  
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Для контролю за рівнем розвитку витривалості застосовувався тест, що 
полягав у роботі на веслувальному тренажері «Concept-2» умовної дистанції 2 км, 
а також шестихвилинний біг на стадіоні. Для контролю за рівнем розвитку 
координаційних здатностей застосовувалось метання набивного м’яча масою 1 кг 
з-за голови на дальність з положення стоячи. Для контролю за рівнем розвитку 
сили застосовувалось підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в 
упорі лежачи, а також стрибок у довжину з місця, підйом прямих ніг у висі на 
гімнастичній стінці і тяга штанги максимальної маси лежачи на лавці. 

В табл. 1 і 2 зведено результати тестування фізичної підготовленості 
спортсменів КГ і ЕГ за описаною вище методикою до і після ПЕ: 

Таблиця 1 
Результати тестування рівня фізичної підготовленості спортсменів, 

зарахованих до експериментальної і контрольної груп до ПЕ 
№ 
з/п Назва і зміст тесту 

Рез-ти КГ Рез-ти ЕГ 
t p 

М M M m 
1 Підтягування на перекладині, разів 19,25 2,06 18,25 2,02 0,35 р>0,05 
2 Згинання-розгинання рук, разів 43,25 1,75 42,5 1,64 1,10 р>0,05 
3 Веслув. на «Concept-2» 2 км, хв. 7,12 0,14 7,14 0,17 0,12 р>0,05 
4 Стрибок у довжину з місця, см 129 2,02 130 2,75 0,56 р>0,05 

5 Піднімання прямих ніг у висі, 
разів 15,75 1,14 16,25 1,25 0,28 р>0,05 

6 Тяга штанги лежачи на лаві, кг 101,3 2,87 99,5 2,69 1,17 р>0,05 
7 Метання набивного м’яча стоячи, м 6,14 0,37 6,04 0,31 0,11 р>0,05 
8 Шестихвилинний біг, м 1145 41,9 1110 41,67 1,26 р>0,05 

 
Аналіз даних табл. вказує, що середні показники фізичної підготовленості 

веслувальників з порушеннями ОРА, які були зараховані до обох груп,  
за t-критерієм Стьюдента не мали достовірних відмінностей, що дає змогу 
стверджувати про однаковий початковий рівень їхньої фізичної  
підготовленості і, відповідно, про коректне формування груп. 

Таблиця 2 
Результати тестування рівня фізичної підготовленості спортсменів, 

зарахованих до експериментальної і контрольної груп, після ПЕ 
№ 
з/п Назва і зміст тесту 

Рез-ти КГ Рез-ти ЕГ 
t p 

М M M m 
1 Підтягування на перекладині, разів 20,5 1,71 25,0 1,77 2,1 р<0,05 
2 Згинання-розгинання рук, разів 45,00 1,20 49,25 1,42 2,02 р<0,05 
3 Веслув. на «Concept-2» 2 км, хв.. 7,00 0,17 6,51 0,14 0,79 р>0,05 
4 Стрибок у довжину з місця, см 131,3 2,26 136,5 2,14 2,16 р<0,05 
5 Піднімання прямих ніг у висі, разів 17,25 1,11 22,25 1,89 2,28 р<0,05 
6 Тяга штанги лежачи на лаві, кг 102,5 2,96 107,0 2,84 2,34 р<0,05 
7 Метання набивного м’яча стоячи, м 7,5 0,45 10,4 0,83 2,0 р<0,05 
8 Шестихвилинний біг, м 1178 42,9 1250 43,6 1,78 р>0,05 
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Аналіз зведених у табл. 2 і 3 результатів тестування спортсменів  
двох незалежних вибірок дає змогу констатувати, що середні результати  
тестів веслувальників, зарахованих до ЕГ, достовірно для (р<0,05) й істотно  
вищі від таких самих результатів спортсменів КГ за шести тестами.  
Достовірного приросту завдяки застосуванню експериментальної програми  
і методики фізичної підготовки спортсменів ЕГ не вдалося отримати тільки  
у тестах на розвиток витривалості. 

Отримані в ході нашого дослідження теоретичні та емпіричні результати 
дають змогу сформулювати такі висновки: 

1. Особливості фізичного розвитку кваліфікованих спортсменів-
веслувальників з порушеннями ОРА свідчать про доцільність використання 
диференційованого підходу у тренувальному процесі з урахуванням тривалого 
періоду перебудови організму людини після ампутації нижньої кінцівки, 
пов’язаної з його звиканням до абсолютно нових умов життя, який залежить від 
статі, характеру ампутації, вихідного рівня фізичної підготовленості, статусу 
людини, швидкої втоми й повільного відновлення, специфічної реакції ССС 
на фізичні навантаження тощо. Тому планування спортивного тренування 
спортсменів-ампутантів неможлива без урахування їх індивідуальних 
особливостей, викликаних порушенням ОРА. Очевидно, що при повній або 
частковій втраті однієї чи обох кінцівок змінюються умови функціонування 
органів і систем організму. Упродовж ПЕ було з’ясовано, що тренувальний  
процес веслувальників із порушеннями ОРА повинен істотно відрізняється від 
тренування повносправних спортсменів. 

2. Встановлено, що застосування запропонованої нами програми фізичної 
підготовки веслувальників з порушеннями ОРА, яка передбачає методику 
виконання спеціальних вправ на тренажерах і низки спеціальних завдань, сприяє 
підвищенню рівня їх фізичної підготовленості, що підтверджується істотним  
і достовірним для p<0,05 приростом результатів тестування спортсменів, 
зарахованих до ЕГ, порівняно з аналогічними результатами представників КГ. 

3. Розроблені методика і програма фізичної підготовки  
веслувальників з порушеннями ОРА може застосовуватись педагогами- 
тренерами з адаптивного веслування, а також доповнити зміст занять з теорії  
і методики академічного веслування, а також з адаптивного спорту для студентів 
ЗВО галузі ФКіС. 

Проте тривалість проведеного нами педагогічного експерименту, 
обумовлена специфікою умов його планування (тривалість навчання в 
магістратурі), незважаючи на отримання позитивних результатів, занадто мала 
для досягнення глибоких і стабільних перебудов організму учасників 
експерименту під впливом запропонованої тренувальної програми.  
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АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В СИСТЕМІ ОСВІТИ 
Нетреба Т. С., Понурко Є. С., Семерджян М. Г. 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

Вступ. Адаптивне фізичне виховання (АФВ) – новий напрям у вітчизняній 
системі освіти і науки, що вивчає аспекти фізичного виховання людей, що мають 
у результаті захворювань або травм різні стійкі порушення життєво важливих 
функцій організму і пов’язаних з ними обмежень фізичних можливостей.  

Метою адаптивного фізичного виховання є формування і розвиток рухової 
активності, фізичних і психічних здібностей, що забезпечують адаптацію людини 
до свого стану здоров’я, довкілля, суспільства і різних видів діяльності. 

В АФК використовують ті самі засоби, що й у фізичній культурі і спорті: 
фізичні вправи, рухливі і спортивні ігри, засоби загартовування, елементи 
хореографії та ін. Проблемним для викладача АФК є вибір засобів для певного 
заняття та конкретного учня.  

Вибір засобів визначається:  
1) завданнями навчального процесу;  
2) функціональними можливостями учня;  
3) матеріально-технічним забезпеченням;  
4) необхідними умовами безпеки. 
Застосування засобів фізичного виховання різного характеру і змісту  

у профілактичних, коригуючих і тренувальних цілях повинно бути реалізоване на 
основі глибокого знання анатомо-фізіологічних особливостей відповідної 
патології, індивідуального підбору оптимальних фізичних навантажень  
з урахуванням функціонального стану систем організму.  

Застосування різних методів формування дії по етапах алгоритму.  
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- Постановка завдання: вчитель звертає увагу учнів на проблемну 
ситуацію. Після того як учні сприйняли запропоновану проблему, викладач  
керує пошуком рішення.  

- Створення уявлення: викладач демонструє учню вправу; вчить його 
виділяти те суттєве, що вимагає засвоєння, залучає учня до виконання цієї  
вправи; вчитель демонструє, як виконувати цю вправу в різних ситуаціях;  
учитель просить учня виконати вправу, що вивчається.  

- Повторення: застосовуються дзеркальний, ігровий, змагальний методи.  
- Здійснення дії на словах: у парах або малих групах обговорюються 

проблеми, які виникали під час виконання вправи, що вивчається. 
- Індивідуальна самостійна робота учня: доведення дій, які вивчаються, до 

рухової навички, а також самостійний пошук варіантів виконання цих дій у нових 
умовах.  

Різноманітність форм АФК – добрий засіб підвищення мотивації до занять. 
Сьогодні можна виділити такі форми АФК:  

 ранкова гігієнічна гімнастика;  
 уроки – заняття фізичними вправами в навчальних закладах;  
 фізкультурні паузи;  
 динамічні перерви;  
 самостійні заняття фізичними вправами;  
 прогулянки;  
 загартовуючи процедури;  
 купання, плавання;  
 рухливі і спортивні ігри;  
 туризм: близький і дальній;  
 елементи спорту;  
 спортивні змагання, спортивні свята. 
Адаптивна фізична культура розглядається як частина загальної культури, 

підсистема фізичної культури, одна з сфер соціальної діяльності, що спрямована 
на задоволення потреби осіб з обмеженими можливостями в руховій активності, 
відновленні, зміцненні й підтримці здоров’я, особистісного розвитку, 
самореалізації фізичних і духовних сил з метою поліпшення якості життя, 
соціалізації та інтеграції в суспільство. Відмінною особливістю будь-якої 
культури є творчий початок. Отже, адаптивна фізична культура як нова 
навчальна дисципліна – це творча діяльність із перетворення людської природи, 
«окультурення» тіла, її оздоровлення, формування інтересів, мотивів, потреб, 
звичок, розвитку вищих психічних функцій, виховання і самовиховання 
особистості, самореалізації індивідуальних здібностей.  

Адаптивна фізична культура належить до комплексних наук. Вивчення 
даного курсу має на меті формування комплексу знань та вмінь, які органічно 
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вплітаються в загальну систему підготовки спеціалістів, допомагають адаптувати 
людей з функціональними обмеженнями до фізичних і соціальних умов 
оточуючого середовища.  

У ході адаптивного фізичного виховання вирішуються такі завдання:  
– загальні для всіх, що зумовлені потребами суспільства й відображені  

в державних програмах для масових і спеціальних (корекційних) освітніх установ, 
де базовий компонент становить основу освітнього стандарту в сфері фізичної 
культури;  

– специфічні, що відображають особливості фізичного виховання дітей із 
певними порушеннями в розвитку, зумовлені наявністю основного дефекту.  

До загальних завдань адаптивного фізичного виховання відносяться такі:  
 зміцнення здоров’я, сприяння нормальному фізичному розвитку, 

підвищення опірності організму до несприятливих впливів зовнішнього 
середовища; 

 навчання основам техніки рухів, формування життєво необхідних умінь  
і навичок; розвиток рухових (координаційних і кондиційних) здібностей;  

 формування необхідних знань у галузі фізичної культури особистості; 
виховання потреби й уміння самостійно займатися фізичними вправами, свідомо 
застосовувати їх з метою відпочинку, тренування, підвищення працездатності; 
виховання моральних і вольових якостей, залучення до організованості, 
відповідальності за свої вчинки, допитливості, активності й самостійності. 

До специфічних завдань адаптивної фізичної культури належать такі: 
корекційні, компенсаторні й профілактичні, вирішення яких розповсюджується  
й на загальні завдання.  

У процесі адаптивного фізичного виховання, що розпочинається 
 з моменту народження дитини або з часу виявлення тієї чи іншої патології, 
першочергова увага приділяється завданням корекції основного дефекту,  
що супроводжує захворювання і вторинні відхилення, виробленню 
компенсаторних механізмів здійснення життєдіяльності, профілактичній  
роботі. Якщо для здорових людей рухова активність – це звичайна потреба, то для 
інвалідів фізичні вправи – ефективний метод одночасної фізичної, психічної та 
соціальної адаптації. 

Висновки: 
1) адаптивна фізична культура інтегрує в собі фізичну культуру, медицину 

та корекційну педагогіку; 
2) адаптивна фізична культура є активною діяльністю, що розвивається в 

інтеграційній галузі освіти, науки, культури, соціальної практики; 
3) адаптивна фізична культура об’єднує в собі адаптивний спорт,  

адаптивну рухову реакцію, адаптивне фізичне виховання учнів і студентів 
спеціальних медичних груп загальноосвітніх шкіл і ВНЗ. 
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АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 
Николюк Т. В., Семерджян М. Г. 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

Актуальність теми. Останніми роками в Україні значно зростає кількість 
людей з вадами фізичного розвитку, яким складно адаптуватися до умов життя в 
сучасному суспільстві. Сучасний стан нашого суспільства вимагає гуманізації 
всіх аспектів його життя. У зв’язку з цим особлива увага повинна бути приділена 
особам, що мають недоліки розумового і фізичного розвитку. Зважаючи на те, що 
кількість інвалідів зростає швидкими темпами, при чому, як за абсолютною 
величиною, так і за питомою вагою у повному складі популяції, мінімізація 
кількості неповносправних та процеси їх адаптації, інтеграції у суспільство та 
реабілітації мають величезне значення. У даній статті наголошено на необхідності 
розвитку та поширення занять адаптивною фізичною культурою серед людей з 
фізичними вадами та на створенні належних умов для повноцінного життя таких 
людей у суспільстві. 

Виклад основного матеріалу. Адаптивна фізична культура – соціальний 
феномен, головною метою якого є соціалізація людей з обмеженими фізичними 
можливостями, а не тільки їх лікування з допомогою фізичних вправ і 
фізіотерапевтичних процедур. Адаптивна фізична культура належить до 
комплексних наук. Вивчення даного курсу має на меті формування комплексу 
знань та вмінь, які органічно вплітаються в загальну систему підготовки 
спеціалістів, допомагають адаптувати людей з функціональними обмеженнями до 
фізичних і соціальних умов оточуючого середовища. До основних елементів 
цього комплексу необхідно віднести вміння студентів застосовувати методики 
фізичного виховання при різного роду функціональних порушеннях, а також 
вміти враховувати результати застосування адаптивної фізичної культури в 
кожному конкретному випадку. 
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Мета, завдання адаптивного фізичного виховання  
Мета АФВ – адаптувати людей, які мають функціональні обмеження, до 

фізичних і соціальних умов навколишнього середовища.  
Загальні, незалежні від нозології, завдання АФВ: 
- мобілізація духовних сил, формування свідомого ставлення до реальності 

і власних можливостей у самореалізації;  
- оптимізація функціонального стану організму, підвищення рівня 

здоров’я;  
- профілактика захворювань і ускладнень внаслідок підвищення рівня 

неспецифічних і специфічних факторів захисту;  
- формування позитивних компенсацій та ліквідація негативних;  
- ефективний розвиток локомоторно-статичних функцій організму; 
- формування життєво необхідних знань, умінь і навичок збереження й 

підтримання організму в активному функціональному стані, подолання фізичних 
і психічних перевантажень;  

- гармонійний фізичний розвиток; 
- формування вмінь і навичок аналізу та реалізації фізичної діяльності.  
Специфічні завдання безпосередньо залежать від нозології та 

обумовлених нею функціональних, в тому числі рухових, порушень.  
У більшості випадків вони пов’язані з проблемами взаємодії людини  

з навколишнім середовищем: 
- визначення характерних особливостей розвитку і функціонування 

організму, пов’язаного з дефектом тієї або іншої функціональної системи;  
- визначення сутності спеціальної організації процесу виховання і навчання 

при окремих нозологіях;  
- розробка принципів і методів подолання наслідків дефекту, шляхів  

і способів підготовки аномальної дитини до життєвих ситуацій;  
- встановлення взаємозв’язку між вихованням аномальної дитини в умовах 

сім’ї і спеціально організованого процесу;  
- розкриття змісту, засобів, методів і організаційних форм виховання  

і навчання відповідно кожному типу спеціальної установи. 
Адаптивна рухова реабілітація – спрямована на відновлення у людей  

з обмеженими фізичними можливостями тимчасово втрачених або порушених 
функцій (крім втрачених або порушених на тривалий час у зв’язку з основним 
захворюванням – причиною інвалідності) після перенесених травм, фізичних і 
психічних напружень, які виникли у процесі активної діяльності або в результаті 
життєвих обставин 

Індивідуальна програм реабілітації й адаптації інваліда – комплекс 
оптимальних для конкретної людини видів, форм, об’єктів, термінів та порядку 
проведення реабілітаційних заходів. Дефектологія – система наук, що вивчає 
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психофізичні особливості розвитку осіб з фізичними та ментальними  
вадами, закономірності їх виховання і навчання. Дефектологія поєднує  
ряд специфічних напрямів: олігофренопедагогіку, логопедію, сурдопедагогіку, 
тифлосурдопедагогіку. 

Дефектологія – система наук, що вивчає психофізичні особливості розвитку 
осіб з фізичними та ментальними вадами, закономірності їх виховання і навчання. 

Олігофренопедагогіка – розвиває ментальні здібності розумово  
відсталих осіб. 

Сурдопедагогіка – педагогіка глухих і тих, хто слабо чує. 
Тифлопедагогіка – педагогіка незрячих та тих, хто погано бачить. 
Логопедія – корекція мовних порушень 
Характеристика національної системи АФВ 
Сучасна система АФВ в Україні має юридичне забезпечення і належить  

до державної системи реабілітації інвалідів.  
Державна система реабілітації базується на таких, закладених  

у вітчизняному законодавстві, принципах:  
 державний характер системи АФВ; 
 комплексність (єдність); 
 загальнодоступність; 
 обов’язковість. 
АФВ в системі реабілітації реалізується через реабілітаційну педагогіку, 

спрямовану на особистісне орієнтоване навчання та самореалізацію інваліда АФВ 
інвалідів в Україні представлене 10 типами навчальних закладів, основну частину 
яких становлять інтернати, що знаходяться на повному державному забезпеченні. 
Установи диференціюються за віковими та нозологічними показниками. 

За віковими показниками система АФВ поділяється на 4 групи: 
 дошкільні установи: ясла, дитячі садки, спеціальні групи при дитячих 

садках, 
 дошкільні відділення при спеціальних школах; спеціальні школи для дітей 

з різними нозологіями;∙ установи спеціальної середньої та професійної освіти; 
 середня і вища спеціальна освіта. 
За нозологічними показниками система АФВ поділяється на навчальні 

установи для людей з вадами: слуху, зору, мовлення, опорно рухового апарату, 
ментальними 

Висновки. У ставленні людей до інвалідності величезну роль відіграє 
соціокультурний аспект, обумовлений історичними формами й традиціями, що 
склалися в різних культурах, регіонах і соціальних системах. На всіх етапах свого 
розвитку людське суспільство не залишалося байдужим до тих, хто мав фізичні, 
сенсорні чи розумові порушення. Ці особи вимагали до себе особливої уваги. 
Якщо суспільство не надавало їм адекватної допомоги, якщо воно залишалося 
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байдужим до їхніх проблем, то вони ставали важким тягарем, великою проблемою 
й джерелом соціальних непорозумінь. Історія розвитку проблеми інвалідності 
свідчить про те, що вона пройшла складний шлях, починаючи від фізичного 
знищення, невизнання, ізоляції «неповноцінних членів» до необхідності 
інтеграції осіб з особливими потребами в суспільство. На основі аналізу 
досліджень закордонних і вітчизняних фахівців визначено різноманітні підходи 
до періодизації розвитку адаптивного спорту у світі. Еволюція фізкультурно-
оздоровчого й спортивного руху осіб з особливими потребами розглядається 
різними спеціалістами з урахуванням: нозологічних особливостей людей із 
фізичними, сенсорними та розумовими вадами;− специфіки становлення та 
розвитку різних напрямів (компонентів) адаптивної фізичної культури;− ролі та 
значення рухової активності в лікуванні осіб з особливими потребами;− 
важливості адаптивної фізичної культури для медичної та соціальної реабілітації 
людей, які− мають вади розвитку; та ґрунтуючись на приналежності адаптивного 
спорту як соціального явища до міжнародного олімпійського руху й, зокрема, до 
паралімпійського, дефлімпійського спорту й руху спеціальних олімпіад. Проте 
доцільним буде проаналізувати визначальні чинники розвитку адаптивної 
фізичної культури та спорту з урахуванням змін у ставленні суспільства до людей 
з особливими потребами в різні історичні періоди під впливом соціально-
економічних, культурних, політичних та інших чинників, що сприятиме пошуку 
ефективних шляхів соціальної інтеграції зазначеної категорії осіб, на що й будуть 
спрямовані подальші дослідження. 

Література 
1. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: 

збірник наукових праць… № 1 (21), 2013 
2. Теорія і методика фізичного виховання/методика фізичного виховання 

різних груп населення. підручник для студентів вищих навчальних закладів 
фізичної культури і спорту/під ред. Т.Ю. Круцевич. К.: НУФВСУ «Олімпійська 
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ЗАСОБИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 
Олєйнікова А. О., Штукун Л. В. Семерджян М. Г. 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

Вступ. Адаптивна фізична культура розглядається як частина загальної 
культури, підсистема фізичної культури, одна з сфер соціальної діяльності, що 
спрямована на задоволення потреби осіб з обмеженими можливостями в руховій 
активності, відновленні, зміцненні й підтримці здоров’я, особистісного розвитку, 
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самореалізації фізичних і духовних сил з метою поліпшення якості життя, 
соціалізації та інтеграції в суспільство. Адаптивна фізична культура (АФК) – це 
вид загальної фізичної культури для осіб з відхиленнями у стані здоров’я. 

Мета. Основною метою АФК виступає максимально можливий розвиток 
життєздатності людини, яка має стійкі відхилення в стані здоров’я або 
інвалідність, за рахунок забезпечення оптимального режиму функціонування 
відпущених природою і тих, що залишилися в процесі життя її тілесно-рухових 
характеристик і духовних сил та їх гармонізації для максимально можливої 
самореалізації в якості соціально та індивідуально значущого суб’єкту.  

Максимальний розвиток за допомогою засобів і методів АФК 
життєздатності людини, підтримка у неї оптимального психофізичного стану 
надають кожному інваліду шанси реалізувати свої творчі можливості і досягти 
видатних результатів, не тільки у порівнянні з результатами здорових людей,  
а й навіть перевищують їх. 

Завдання. Завдання АФК саме й полягають у максимальному відволіканні 
від своїх хвороб й проблем у процесі змагальної або рекреаційної діяльності 
людей з обмеженням у стані здоров’я, що передбачає спілкування, розваги, 
активний відпочинок та інші форми нормального життя. 

У процесі АФК вирішуються такі проблеми: 
 Визначення характерних особливостей розвитку і функціонування 

організму, пов’язаних із вадою тієї або іншої функціональної системи; 
 Визначення суттєвості спеціальної організації процесу виховання та 

навчання в залежності від нозології; 
 Розробка принципів і методів подолання наслідків вади, шляхів і способів 

підготовки дитини з особливими потребами до життєвих ситуацій; 
 Встановлення взаємозв’язку між вихованням дитини з особливими 

потребами в умовах сім’ї та спеціально організованого процесу; 
 Розкриття змісту, засобів, методів та організаційних форм виховання і 

навчання відповідно до кожного типу спеціальної установи. 
У процесі АФК формують схему власного тіла та його сприйняття, 

просторові уявлення, вербальний аналіз і вербально-логічне мислення, достатній 
словниковий запас, довільні компоненти діяльності, адекватні механізми 
емоційної саморегуляції, навички самостійної творчості. 

Шляхи підвищення інтересу до занять: 
 Звернення уваги до актуальної, на певний момент, для учня проблеми; 
 Зміна цільових установок, змісту завдань, сюжетів; 
 Звернення уваги до вмінь і навичок соціального значення; 
 Застосування вмінь і навичок на практиці у життєвих ситуаціях. 
Шляхи підвищення інтересу до виконання фізичних вправ: 
 Зміна вихідних положень; 
 Зміна темпу, інтенсивності навантажень; 
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 Зміна музичного супроводу, інвентарю, місця проведення занять; 
 Проведення змагань; 
 Нестандартні завдання, що сприяють ініціативі, сміливості, кмітливості, 

терпимості й доброті; 
 Застосування ігрових методів. 
Засоби адаптивного фізичного виховання (АФВ). У адаптивному 

фізичному вихованні використовують ті самі засоби, що й у фізичній культурі і 
спорті: фізичні вправи, рухливі й спортивні ігри, засоби загартовування, елементи 
хореографії та ін. 

Вибір засобів визначається: 
1. Завданнями навчального процесу; 
2. Функціональними можливостями учня; 
3. Матеріально-технічним забезпеченням; 
4. Необхідними умовами безпеки. 
Танці – вид культури, в якому засобом вираження настрою, відчуттів і 

думок є рухи й положення тіла. Формотворчим засобом у танці є ритм – 
закономірне чергування рухів. Ритм передає емоційний стан: активність, 
поривчастість, плавність або спокій. Закономірності побудови рухових форм 
танцю базуються на законах музики, яка є зовнішнім «задавачем ритму» для 
органів і систем організму (нервової, серцево-судинної, дихальної). 

Рухливі ігри володіють високим оздоровчим і виховним потенціалом. 
Правила рухливих ігор диктують швидкі різноманітні фізичні дії учасників. 
Ситуація гри постійно змінюється, висуваючи перед гравцем вимоги до 
концентрації уваги, правильним її розподілом і переключенням, високим рівнем 
координації рухів. Заняття рухливими іграми дають можливість нормалізувати 
рухливість нервових процесів, розвивають увагу, пам’ять, ініціативу, вольові 
якості, сприйняття просторової і часової орієнтації, зміцнюють серцево-судинну і 
дихальну системи, активізують обмін речовин, розвивають руховий апарат. Ігри 
допомагають формувати емоційно-вольову сферу і моральні якості. 

Під час дозування фізичного навантаження на занятті обов’язково повинен 
враховуватися рівень загального фізичного навантаження в іграх (малої, 
середньої та великої рухливості). 

Нині в адаптивному спорті популярні такі спортивні ігри та єдиноборства: 
 при вадах слуху: бадмінтон, баскетбол, боротьба вільна і греко-римська, 

боулінг, волейбол, гольф, дзюдо, бочче, теніс, футбол, хокей, хокей з м’ячем, 
шашки, шахи, лижі, біатлон; 

 при вадах зору: боротьба вільна і класична, дзюдо, роллінгбол, торбол, 
шашки, шахи і шахова компоставиція, лижні перегони, біатлон; 

 при ушкодженнях опорно-рухового апарату: бадмінтон, баскетбол (на 
візках), волейбол (сидячи), теніс, футбол, софтбол, теніс, хокей на підлозі, бочче, 
настільний теніс. 
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Загартовування – цілеспрямована дія на організм природними 
загартовуючими засобами з метою підвищення рівня здоров’я шляхом 
формування механізмів адаптації до несприятливих дій температури повітря, 
води, атмосферного тиску, сонячної радіації, виховання морально-вольових 
якостей: свідомості, відповідальності, стійкості, витривалості. 

Водне середовище, окрім загартовуючої дії на організм, виявляє інші 
специфічні дії: зменшує силу гравітації, нормалізує функції центральної нервової 
системи, активізує обмін речовин, у процесі фізичних навантажень попереджає 
зневоднення і втрату з потом мінеральних речовин, знижує відчуття болю, 
попереджає травматизм, сприяє розвитку здатності управляти рухами в складних 
умовах, розвиває координацію. 

Під час фізичних вправ у воді полегшуються статичні положення, 
досягаються повільні плавні рухи, швидкими рухами, завдяки підвищеному опору 
водного середовища, розвивається сила. У воді застосовуються ігрові вправи, ігри 
з елементами змагання, сюжетні ігри, естафети, ігри з м’ячем, фізичні вправи.  

Загальні методи АФК: 
 Репродуктивний – викладач підводить учня до основного вміння 

визначати послідовність вправ. Діти аналізують дії, визначають схожість і 
відмінності. Викладач демонструє учню вид діяльності (наприклад, вправи, ігри) 
і привертає його до цієї діяльності; 

 Проблемний – створюється проблемна ситуація. Викладач пропонує 
завдання, яке спонукає до аналізу, порівняння, висновків (систематизації знань); 

 Ігровий – рухливі або спортивні ігри, використання сюжету, наприклад 
казкового. 

Одним із спеціальних методів АФВ є пропедевтика – це вивчення уявлень 
учня, його пам’яті, мислення, мови, моторики; навчання його орієнтації у просторі 
і типових ситуаціях; корекція серйозних недоліків сприйняття; прищеплення 
навичок дисципліни та підвищення працездатності; формування мотивації до 
тренувань. 

Висновки. Адаптивна фізична культура спрямована на задоволення 
потреби осіб з обмеженими можливостями в руховій активності, відновленні, 
зміцненні й підтримці здоров’я, особистісного розвитку, самореалізації фізичних 
і духовних сил з метою поліпшення якості життя, соціалізації та інтеграції в 
суспільство. 

Література 
1. Адаптивне фізичне виховання: навч. посібник / уклад.: Осадченко Т. М., 

Семенов А.А., Ткаченко В.Т. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2014. – 210 с. 
2. Адаптивна фізична культура: навч.-метод. посіб. для студентів 

факультетів фізичного виховання / М.М. Трояновська; Національний університет 
«Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Чернігів, 2018. – 104 с. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ 
 З ПОРУШЕННЯМИ ПОСТАВИ 

Палічук Ю. І. 
Буковинський державний медичний університет, Чернівці 

Кошура А. В. 
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 

Вступ. На сьогоднішній день в Україні значна увага приділяється проблемі 
профілактики та лікування порушень постави в дітей шкільного віку [2]. 
Незважаючи на це, у 80-90% школярів діагностують порушення постави. Одна з 
причин виникнення такої ситуації полягає у недостатній ефективності  
наявних педагогічних технологій та методик, спрямованих на профілактику 
порушень постави в дітей та молоді шкільного віку. Ось чому проблема 
ефективного використання уже наявних, а також розробка нових технологій  
та їх впровадження в навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів 
нині є актуальною, адже освітні установи є єдиною системою суспільного 
виховання, що охоплює впродовж тривалого періоду все дитячо-підліткове 
населення країни [3,5]. 

Мета дослідження. Розглянути та вивчити загальні положення підвищення 
ефективності процесу фізичної реабілітації школярів з сутулою спиною. 

Методи дослідження. Для досягнення мети ми використовували наступні 
методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення науково-методичної 
літератури, педагогічні спостереження за дітьми з порушенням постави, 
функціональні методи дослідження (визначення рухливості хребта при нахилі 
вперед, визначення статичної витривалості м’язів спини, черевного преса), 
математико-статистичний метод. 

Результати дослідження та їх обговорення. Велике значення для 
ефективного вирішення проблеми профілактики порушень постави має 
адекватний вибір засобів. Значну вагу у вирішенні завдань профілактики 
порушень постави припадає на частку фізичних вправ. Саме вони є найдієвішим 
засобом профілактики і усунення порушень постави [1,4]. 

І. Д. Ловейко стверджує, що майже будь-яка добре виконана вправа сприяє 
формуванню правильної постави. Однак, в роботах інших авторів було 
розроблено та обґрунтовано оптимальне поєднання загальнорозвиваючих  
вправ (I група) і спеціальних вправ (ІІ група). Зокрема, було встановлено,  
що методика виправлення постави, в якій 30% часу відводиться спеціальним  
і 70% часу загальнорозвиваючим вправам, є найбільш ефективною. 

Велике значення для ефективного вирішення проблеми профілактики 
порушень постави має адекватний вибір засобів. Найдієвішим засобом 
профілактики і усунення порушень постави є фізичні вправи. Існує безліч 
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загальнорозвиваючих вправ, які широко використовуються в програмах  
фізичної реабілітації. В умовах різноманіття завдань, як правило, застосовуються 
вправи динамічного характеру як фізіологічно більш вигідні. Не можна 
недооцінювати також користі статичних вправ, головним чином для м’язів  
спини і черевного преса. Доцільним є поєднання динамічних і статичних  
вправ для розвитку витривалості організму. Дані вправи сприяють розвитку 
силової витривалості, покращують кровообіг в м’язах і сприяють формуванню 
правильної постави. 

Дослідження проводилося на базі Чернівецького навчально-
реабілітаційного центру № 1 у три етапи. 

На першому етапі здійснювався аналіз наукової та науково-методичної 
літератури з проблеми дослідження, визначався комплекс методів дослідження і 
проводилися педагогічні спостереження.  

На другому етапі проводився педагогічний експеримент, який полягав у 
застосуванні методики фізичної реабілітації, що складалась з занять лікувальною 
гімнастикою і використанні контролю за одночасним напруженням м’язів спини 
та черевного пресу. 

На третьому етапі дослідження проводились статистична обробка 
отриманого матеріалу. 

У дослідження взяли участь 52 підлітка у віці 13-14 років, з них  
28 хлопчиків і 24 дівчинки. Їм було рекомендовано лікарем-реабілітологом 
проведення фізичної реабілітації з метою корекції порушень постави. За 
випадковою вибіркою діти були поділені на дві групи – основну та контрольну. 
Розподіл дітей з порушенням постави на основну і контрольну групи 
здійснювалося методом випадкової вибірки. В основну і контрольну групу 
увійшли по 26 підлітків: 14 хлопчиків і 12 дівчаток. До дослідження у дітей 
визначались антропометричні, функціональні показники та рівень фізичної 
працездатності. 

Заняття проводилися через день. Діти в основній групі займалися за 
запропонованою методикою. Діти в контрольній групі займалися за 
загальноприйнятою методикою, яка полягає у використанні спеціальних, 
загальнорозвиваючих та дихальних вправ з кількістю кожного повторення  
10-12 разів. Тривалість заняття становила 40-45 хв. Діти основної та контрольної 
груп виконували домашнє завдання на виконання вправ для формування і 
закріпленні правильної постави протягом 10-15 хвилин щодня, з обов’язковим 
контролем за виконанням. 

На щадному режимі фізичної реабілітації дітей з порушенням постави, 
тривалість якого склала 24 процедури, в основній і контрольній групі як  
у хлопчиків так і у дівчаток відзначався статистично-достовірний приріст 
показників рухливості хребта.  
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На початку щадного режиму середні показники рухливості хребта  
у хлопчиків основної і контрольної групи склали 4,0±0,8 см, у дівчаток основної 
групи 4,3±0,7 см, контрольної – 4,5±0,6 см, в кінці щадного режиму у хлопчиків 
основної групи 4,7±0,8 см, контрольної – 4,7±0,8, у дівчаток основної  
групи 5,1±0,7 см, контрольної – 5±0,6 см. 

На щадно-тренувальному режимі, тривалість якого склала 36 процедур,  
у хлопчиків і дівчаток, в основній і контрольній групі було відзначено підвищення 
показників рухливості хребта. 

При порівнянні середніх показників рухливості хребта між основною та 
контрольною групою не було зафіксовано відмінностей. В кінці щадно-
тренувального режиму відзначалося підвищення даних показників, у хлопчиків 
основної групи 6,4±0,8 см, контрольної – 6,1±0,8 см, у дівчаток основної групи 
6,6±0,8 см, контрольної – 6,3±0,7 см, що пов’язано з використанням як в основній, 
так і в контрольній групах вправ для підвищення рухливості в суглобах. 

На тренувальному режимі, тривалістю 48 процедур, відзначався 
статистично достовірний приріст показників рухливості хребта в основний і 
контрольній групі як у хлопчиків так і у дівчаток.  

При порівнянні середніх показників між основною і контрольною  
групою було зафіксовано достовірні відмінності як у хлопчиків так і у дівчаток, 
що обумовлено ефективно підібраним режимом фізичного навантаження, 
застосуванням спеціальних вправ для підвищення рухливості в суглобах  
та використанням контролю за одночасним напруженням м’язів спини та 
черевного пресу.  

За даними антропометричного дослідження у дітей середнього  
шкільного віку з порушенням постави до початку проведення експерименту 
встановлено порушення їх морфо-функціонального стану – значення плечового 
показника у хлопчиків становив 95%, у дівчаток – 94,1%, що свідчило  
про наявність у них сутулої спини, екскурсія грудної клітки до початку 
дослідження як у хлопчиків, так і у дівчаток обох груп була зниженою (2,1±0,4 см 
та 2,0±0,3 см відповідно). 

На початку дослідження відзначались досить низькі показники 
функціонального стану опорно-рухового апарату у досліджуваних дітей з 
порушенням постави. У хлопчиків показник статичної витривалості м’язів живота 
становив 83,8±5,9 сек в основній групі та 84,2±5,9 сек – в контрольній, у дівчаток 
– 68,0±8,1 сек та 68,1±7,9 сек відповідно. Аналогічні показники спостерігались 
при дослідженні статичної витривалості м’язів живота та показниках життєвої 
ємності легенів. 

Наприкінці тренувального режиму відзначено підвищення показників 
рухливості хребта у хлопчиків основної групи до 8,5±0,8 см, контрольної – до 
7,7±0,9 см, у дівчаток основної групи до 8,5±1,1 см, контрольної – 7,1±0,9 см. 
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Динаміка показників рухливості хребта представлена в табл.1. 
Таблиця 1. 

Динаміка показників рухливості хребта у дітей з порушенням постави 
на різних режимах реабілітації (см.) 

Досліджувані 
групи 

Щадний режим Щадно-тренувальний 
режим Тренувальний режим 

Вихідні 
дані, 
M±m 

Після 
реабілітації, 

M±m 

Вихідні 
дані, 
M±m 

Після 
реабілітації, 

M±m 

Вихідні 
дані, 
M±m 

Після 
реабілітації, 

M±m 
Хлопчики 

Основна 
група 4,0±0,8 4,7±0,8* 4,7±0,8 6,4±0,8* 6,4±0,8 8,5±0,8* 

Контрольна 
група 4,0±0,8 4,7±0,8* 4,7±0,8 6,1±0,8* 6,1±0,8 7,7±0,9* 

Дівчатка 
Основна 

група 4,3±0,7 5,1±0,7* 5,1±0,7 6,6±0,8* 6,8±0,8 8,5±1,1* 

Контрольна 
група 4,5±0,6 5,0±0,6* 5,0±0,6 6,3±0,7* 6,3±0,7 7,1±0,9* 

 
Аналіз функціональної підготовленості дітей з порушенням постави виявив 

достатньо низькі показники фізичної працездатності як у хлопчиків – 9,5±0,1 
кгм/хв/кг, так і у дівчаток – 9,3±0,3 кгм/хв/кг, що свідчить про недостатню 
функціональну спроможність організму та обмеження у них рухової активності. 

Висновки. Запропонована методика фізичної реабілітації, заснована на 
ефективному фізичному навантаженні з урахуванням функціонального статусу 
школярів, точним дозуванням інтенсивності навантаження сприяла підвищенню 
показників рухливості хребта на фоні загального укріплення організму. 
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ЗАНЯТТЯ СПОРТОМ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ 
 ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА (З ДОСВІДУ ПРОЕКТНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ) 
Стецюк І., Стародуб О. 

Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж, Вінниця 

Вступ. Займаючись громадською діяльністю, ми помітили, що різні групи 
населення об’єднуються задля втілення значимої мети, проте ці групи 
замикаються на спільних їм ознаках: вид спорту, нозологія, очікувані результати, 
вік. Наприклад, є окремі організації, що допомагають дітям з синдромом Дауна, 
дітям з цукровим діабетом, дітям з аутизмом; сім’ям, які виховують дитину з тим 
чи іншим порушенням розвитку; дитині з синдромом Дауна, щоб потрапити  
в басейн, потрібно півроку збирати довідки, що вона «не заразна», з аутизмом – 
знайти тренера, який не побоїться іншості, та візьметься за індивідуальні  
заняття та ін. 

Ми вирішили спробувати об’єднати людей лише за ознакою бажання 
зайнятись спортом, без обмежень за віком, станом здоров’я, схильності до того чи 
іншого виду спорту тощо. Так виникла ідея проекту «Спорт єднає». 

Метою цього проекту є покращення процесу соціалізації, розширення 
світогляду усіх учасників проекту засобами занять спортом. Адже процес 
збільшення участі громадян у житті суспільства стане успішнішим, коли усі його 
учасники будуть мати рівний доступ до занять спільною корисною діяльністю, 
цікавою усім. 

Методи реалізації проекту. На майстер-класи від професійних спортсменів, 
майбутніх учителів фізичної культури (легка атлетика, баскетбол, футбол, 
боротьба, бокс) запросили дітей, підлітків з різними порушеннями у розвитку 
(синдромом Дауна, розлади аутичного спектру, цукровим діабетом першого  
типу) та їх сім’ї. 

Результати. Було проведено 5 майстер-класів, у яких взяли участь 
представники 5 організацій. Усі тренування були зафіксовані на фото і відео, що 
стали основою для фотовиставки, яка в свою чергу допомагає поширювати  
ідеї і цінності інклюзії серед широких груп населення. 

Наш проект був оцінений та отримав продовження вже в 9 країнах, і ми 
віримо, що це не межа. 

У навчальних планах підготовки вчителів фізкультури з’явились 
дисципліни, пов’язані з інклюзією. 
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Найкращими результатами вважаємо все ж таки яскраві позитивні  
емоції від усіх учасників: студенти переоцінили своє життя і можливості, діти з 
порушеннями розвитку виявили бажання займатись тим чи іншим видом  
спорту, знайшли друзів, їх батьки – отримали декілька годин для себе, щоб 
відпочити від «сірих буднів» та отримали нові контакти. 

Висновки. Наша ідея спрацювала: усі сторони та учасники проекту 
отримали вигоду від спільної участі. Жодна теоретична дисципліна чи наукова 
стаття не допоможе так швидко відносно здоровій людині зрозуміти проблеми 
тих, у кого є порушення розвитку. У кого ж є якась іншість, – мусить знати, що 
він не один, є й на нього схожі, а є й відмінні. І чим різноманітніший світ, тим 
цікавішим він може стати для кожного його учасника, головне не замикатись  
у собі та бути готовим до нових горизонтів. 

Інклюзія – це не про хворих і калік, і не для немічних і інвалідів!  
Інклюзія – це про рівність різних, про доступ до можливостей і можливість 
доступу, це про відповідальність за самостійність кожного і всіх! 

Детальніше з нашими проектами можна ознайомитись за посиланнями: 
https://www.facebook.com/publicactivity2019. 

ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ЗАКЛЮЧНИХ МІКРОЦИКЛІВ 
ПІДГОТОВКИ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ  

ЛЕГКОАТЛЕТІВ-ПАРАЛІМПІЙЦІВ У ЗМАГАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ 
Цвєтов І., Деркач В. М. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. На етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей 
високий результат спортсмена, під час основних змагань, визначає ефективність 
моделі підготовки, використаної у змагальному періоді. [1;2]. На сучасному етапі 
стан розроблення наукової проблеми, пов’язаної з проектуванням ефективних 
моделей управління навчально-тренувальним процесом висококваліфікованих 
легкоатлетів, без фізичних вад знаходиться на досить високому рівні [3]. 

Для висококваліфікованих легкоатлетів-паралімпійців визначальним є 
адаптування принципів, засобів, методів підготовки спортсменів без  
порушень розвитку до можливостей і особливостей спортсменів із фізичними 
порушеннями [4; 7; 8]. 

Проектування моделей управління тренувальним процесом 
висококваліфікованих легкоатлетів-паралімпійців в змагальному періоді 
підготовки до основних стартів, та стан її розв’язання знаходиться на рівні 
рекомендацій загального характеру, основу яких становить адаптування [8].  

Удосконалення сучасної моделі підготовки висококваліфікованих 
легкоатлетів-паралімпійців до основних змагань з раціональною організацією 
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тренувальних мікроциклів є актуальним науково-практичним завданням на 
сьогоднішній день. 

Мета та завдання дослідження: визначення напрямів удосконалення 
управління тренувальним процесом легкоатлетів-паралімпійців під час 
підготовки до основних стартів.  

Матеріал і методи дослідження: Для вирішення вищезазначених завдань 
використовували загальнонаукові методи (аналіз, порівняння, систематизація, 
узагальнення науково-методичної літератури); педагогічні методи 
(спостереження, тестування). Вивчення та узагальнення мікроциклів підготовки 
висококваліфікованих легкоатлетів-паралімпійців до Чемпіонату Європи 2021,  
та Пралімпійських Ігор 2021 у Токіо. 

Результати дослідження та їх обговорення. Одним із важливих і 
відповідальних періодів підготовки спортсменів високої кваліфікації є 
змагальний, адже реалізується для забезпечення того, щоби вони 
продемонстрували максимальний результат під час змагань, до яких така 
підготовка здійснюється [3;4;5]. 

У зв’язку із зазначеним надзвичайно важливим є узагальнення та 
систематизація даних щодо організації, змісту підготовки спортсменів високої 
кваліфікації до основних змагань. Основна причина зазначеного полягає у тому, 
що наявність такої інформації забезпечить подальше вдосконалення 
тренувального процесу, яке в свою чергу сприятиме досягненню нових рекордів. 

Питанням підготовки спортсменів із порушеними функціями, віднесених 
до різних нозологічних груп, на початкових етапах багаторічного процесу 
спортивної, за даними одного з провідних іноземних дослідників адаптивного 
спорту Д. П. Винника [2], присвячено значну кількість наукових праць. Але в свою 
чергу повністю відсутня будь яка інформація щодо тренувань 
висококваліфікованих легкоатлетів-паралімпійців до основних стартів. 

Нами пропонується одним із перших кроків у розв’язанні порушеної 
проблеми виокремлення теоретичних основ підготовки легкоатлетів-
паралімпійців, використовуючи інформацію загальної теорії спортивного 
тренування спортсменів без порушень розвитку. Це зумовлено тим, що ключовим, 
як у теорії та методиці фізичного виховання осіб із фізичними порушеннями, так 
і їх спортивної діяльності, є адаптування засад, методів, засобів, організації, 
підходів до формування і реалізації змісту, що використовуються в означених 
педагогічних процесах осіб без фізичних вад.  

Аналіз інформації, пов’язаної з етапом підготовки до основних змагань, 
засвідчив, що його завданням є подальше покращення спортивних результатів [8]. 
Основними особливостями етапу є максимальні для певного легкоатлета-
паралімпійця тренувальні навантаження, яких досягають, переважно за рахунок 
засобів спеціальної спрямованості.  
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У подальшому сумарний обсяг навантажень, здебільшого залишається на 
досягнутому рівні, а головним тут є пошук прихованих резервів підвищення 
певних сторін підготовленості спортсмена та забезпеченні їх реалізації у 
змагальній діяльності [5]. Зокрема, необхідно акцентувати увагу на фізичній 
підготовленості [3;4]; пріоритетним є пошук резервів у психологічній, тактичній 
підготовленості та формуванні найбільш ефективної моделі змагальної 
діяльності, що спирається на індивідуальність спортсмена і провідні сторони його 
підготовленості [3; 4; 5]. 

Але змагальні мікроцикли легкоатлетів-паралімпіців можуть відзначатися 
певними відмінностями, у зв’язку з притаманними спортсменам які мають фізичні 
вади особливостями, відображення яких знаходимо у чинній класифікації 
нозологічних груп та класів кожної з них. 

Головна особливість змагальних мікроциклів – повноцінне відновлення 
фізичних і психічних кондицій після граничних навантажень які 
використовувались у спеціально-підготовчому макроциклі (який складався  
з 2 ударних мікроциклів). 

Одним із напрямів досягнення цього – використання невеликих обсягів 
навантажень спеціальної спрямованості для вдосконалення техніко-тактичних дій 
і функціональних реакцій, що необхідні для демонстрації найвищих результатів у 
майбутній змагальній діяльності. 

Іншими завданнями, для вирішення яких використовують більшість 
загального обсягу засобів, є: рекреація і відновлення, формування оптимального 
добового режиму рухової діяльності й відпочинку, психологічна підготовка.  

Структуру змагальних мікроциклів визначає кількість і час конкретних 
старів під час змагань [5]. Головна особливість – зміст роботи передбачає 
комплекс заходів. Зокрема, це осмислення техніко-тактичний дій, реалізація  
яких сприятиме оптимальній (виходячи з особливостей наявної змагальної 
ситуації) організації ведення спортивної боротьби під час певного старту. 
Психологічне налаштування на такі старти, передусім у напрямі формування 
впевненості спортсмена у власній готовності продемонструвати найвищий 
результат. Водночас, важливими є: формування оптимального добового ритму 
рухової і вегетативної функцій; профілактика травм і захворювань, повноцінне 
відновлення; ефективна розминка до початку старту [5;6].  

Висновки: основою спортивного тренування висококваліфікованих 
легкоатлетів-паралімпійців на етапі максимальної реалізації індивідуальних 
можливостей може бути класична теорія підготовки висококваліфікованих 
спортсменів легкоатлетів без фізичних вад, але адаптована до особливостей 
захворювання представників кожного класу певної нозологічної групи.  

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Полягають у 
пошуку резервів у підготовці висококваліфікованих легкоатлетів-паралімпійців. 
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СЕКЦІЯ 5 

РОЗВИТОК WELLNESS-ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Дарда А. В., Тубальцева Н. П. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Туризм є однією з найважливіших сфер сучасної економіки України, 
який позитивно впливає на розвиток інших секторів економіки, включаючи 
готельне господарство, транспорт і комунікації, будівництво, роздрібну торгівлю, 
виробництво і торгівлю сувенірами та ін., будучи каталізатором їх розвитку. 
Туризм надає робочі місця кожній одинадцятій людині у світі. Крім того, цей вид 
діяльності спрямований на задоволення потреб людей в ознайомленні з історією, 
культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями різних країн та їх 
народів.  

За даними Всесвітньої туристичної організації ООН туристичний внесок у 
світову економіку оцінюється в 10% світового валового внутрішнього  
продукту. На долю міжнародного туризму (подорожі та пасажирські перевезення) 
припадає 30% світового експорту послуг і 7% від загального обсягу експорту 
товарів і послуг [1].  

В економіці нашої держави індустрія туризму хоч і стає все більш 
значущою детермінантною соціально-економічного розвитку, але разом з тим за 
темпами свого розвитку залишає Україну на найнижчих рейтингових позиціях 
світового туристичного ринку, хоча Україна, як відомо, володіє значним 
туристичним потенціалом. 

Мета. Показати динаміку розвитку та різноманіття туристичної діяльності 
Херсонської області. 

Результати дослідження. Характеризуючи Херсонську область, слід 
зазначити, що вона має вигідне геополітичне розташування, комфортні 
мікрокліматичні умови, різноманітний ландшафт, унікальну флору та фауну, 
багату історико-культурну, архітектурну спадщину, розвинену мережу 
транспортного сполучення, достатні людські ресурси.  

Усі ці переваги сприяють формуванню в регіоні потужного туристично-
рекреаційного комплексу, розвиток якого впродовж останніх років 
характеризується динамічним зростанням основних показників діяльності, що 
якісно впливає на соціально-економічну ситуацію в цілому. 

Насамперед, це єдина з усіх областей України, що має вихід до двох морів 
– Чорного й Азовського, морські пляжі, протяжність яких перевищує 200 км, 
родовища цілющих бальнеологічних ресурсів (мінеральних і термальних вод, 
лікувальних грязей, ропи соляних озер), а також 80 об’єктів і територій природно-
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заповідного фонду, два із чотирьох існуючих в Україні біосферні заповідники,  
4 національні природні парки (Азово-Сиваський, «Олешківські піски», 
«Джарилгацький», «Нижньо-дніпровський»), унікальна Дельта Дніпра 
«смарагдове намисто Херсонщини» – плавні міжнародного значення, курган 
«Огуз» (Нижньосірогозький район), «Лемурійське озеро» (затоки Сиваш в 
Чаплинському районі), виноробне господарство князя П.М. Трубецького 
(Бериславський район), історико-розважальний комплекс «Зелені хутори  
Таврії» (Голопристанський район), Цюрупинський ліс, та ще понад 5 тисяч 
історико-культурних об’єктів культурної спадщини [2]. 

В області функціонують водний, сільський зелений, винний, екологічний, 
історико-культурний види туризму, унікальні виставкові об’єкти під відкритим 
небом, фестивальні заходи. У регіоні налічується понад 1000 об’єктів для 
відпочинку: 49 установ дитячого відпочинку та оздоровлення, 60 садиб зеленого 
туризму, 51 готельний комплекс. Загальний ліжковий фонд цих об’єктів 100 тисяч 
місць. Область приваблює найнижчими поміж усіх пляжних напрямків  
України цінами на відпочинок.  

З туристичною метою в 2014 році область відвідали близько 2,2 млн осіб,  
у 2015 році – 2,8 млн осіб, у 2016 році – 3,2 млн осіб, у 2017 році – 3,5 млн осіб,  
у 2018 році – 3,5 млн осіб [2]. Найбільше гостей традиційно приїздили на 
Херсонщину з Дніпропетровської (695 тис.), Київської (520, тис.), Миколаївської 
(469,5 тис.) Запорізької (325,6 тис.) та Одеської (288,2 тис.) областей. Ці 
показники зумовлені географічним розташуванням та прямим транспортним 
сполученням між областями. Варто зазначити, що кількість туристів  
з Миколаївщини цього року збільшилася на 2,3%. 

У 2020 році спостерігаємо зменшення кількості іноземних гостей. Так, 
протягом 9 місяців поточного року Херсонщину відвідали 51,5 тис іноземців  
(у 2010 році – 66, 5 тис.). Країнами-лідерами за кількістю гостей стали Польща 
(26%), Франція (13%), Сполучені Штати Америки (13%), Швеція (10%) та 
Великобританія (9%). 

Варто зазначити, що у 2020 році спостерігається позитивна динаміка 
відвідування районів та міст, які не мають виходу до моря. Так, у Бериславському, 
Олешківському районах, містах Гола Пристань та Нова Каховка констатується 
збільшення гостей з показником від 4% до 19%. Вірогідно, що такий ріст 
викликаний зростанням інтересу туристів до активного та пізнавального 
відпочинку, пов’язаного з відвідуванням цікавих природних, історико-
культурних об’єктів та інших цікавих локацій. Наприклад, Національний 
природний парк «Олешківські піски» цього року відвідали понад 11 тис. 
 (у 2019 НПП відвідали близько 5 тис. екскурсантів). 

У 2020 році Херсонщина стала однією з найпривабливіших та 
найвідвідуваніших областей України! 
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Виходячи з усього вище написаного, робимо висновки: 
1. Херсонщина має потенціал для розвитку туристичного напрямку 

(локації, природа, архітектура). 
2. Потрібно урізноманітнити туристичні шляхи, якісь вдосконалити, якісь 

переробити. 
3. Не вистачає реклами та активного просування як на рівні країни, так і на 

світовому рівні. 
4. Навіть не зважаючи на такий фактор, як COVID-19, туризм не занепадає, 

він тримається на достатньо пристойному рівні. 
5. Не тільки курорти привертають увагу туристів. Зараз з’являється 

тенденція до зростання інтересу туристів до активного та пізнавального 
відпочинку.  

Висновок. Перед бізнесом та державній адміністрації Херсонської області 
стоїть завдання – залучати людей до різних видів туризму, а також розвивати нові 
напрямки, щоб була можливість зацікавити ще більший відсоток 
відпочивальників. Туризм і рекреація як економічно вигідні галузі 
господарювання у перспективі мають зайняти одне з провідних місць у структурі 
господарського комплексу області та вагому частку у структурі ВВП. Крім того, 
збільшення числа внутрішніх та в’їзних туристів має стати ефективним 
інструментом економічного зростання регіону. Кошти, які залишає кожен турист 
у межах області, є прямою інвестицією в туристично-рекреаційний комплекс.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ WELLNESS-ІНДУСТРІЇ  
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Жавко С. М., Гришина Н. В. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Розвиток wellness-індустрії в умовах пандемії та цифровізації є дуже 
важливою та актуальною в період сьогодення. Не може бути піддана сумніву 
позиція, згідно з якою пандемія Covid-19 на початку 2020 року, істотно вплинула 
на розвиток і споживчий попит колективних засобів розміщення, що дало 
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поштовх wellness-індустрії впроваджувати цифрові технології. В сучасних умовах 
інформаційні технології знайшли широке поширення в цій індустрії. 

Метою дослідження є: узагальнення та аналіз розвитку інформаційних 
технологій і впливу пандемії на розвиток wellness-індустрії. 

Методи дослідження. Теоретичною основою є праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених. У процесі проведення дослідження використовувались такі 
методи: аналітичний, статистичний, порівняльний, графічного аналізу, логічного 
узагальнення результатів. 

Результати дослідження та їх обґрунтування. Wellness-індустрія сьогодні 
належить до однієї з найбільш стрімко розвиваючих сфер у суспільстві, яка має 
потенціал сталого зростання. 

Одним із завдань wellness-індустрії є запобігання і профілактика хвороб, а 
також ознак старіння, як зовнішніх, так і внутрішніх. Wellness-індустрія набула 
глобальних масштабів. Разом з wellness-програмами розвиваються такі напрямки 
оздоровлення, як таласо-, вино-, арома, бальнео-, фанго-, апі-, галопу, стоун-, 
озоно-, рефлексо, кріо, магніто-, електро-, кольорово, кінезіо-, світло-  
і музикотерапія [1]. 

Варто відмітити, що на сьогодні wellness-індустрія є однією з 
найприбутковіших галузей в економіці та за розміром близькою до 
інформаційних і комунікаційних технологій [1]. Однак, в березні 2020 року,  
у зв’язку зі сформованою ситуацією поширення коронавірусної інфекції, багато 
колективних засобів розміщення були змушені призупинити свою діяльність  
на невизначений термін, деяким же, хто не зміг підлаштуватися під нові реалії, 
довелося піти з ринку назовсім. Дана сфера зіткнулася з небаченою раніше 
кризою. Згідно з дослідженнями, представленими у звіті Global Wellness Institute 
за 2020 р. загальний обсяг фінансування та угод у 2020 р. значно погіршився: 
обсяг фінансування знизився до 4,6 млрд. доларів в першому півріччі 2020 р. що 
на 24% менше, ніж за аналогічний період 2019 р. (табл. 1) [2]. 

Таблиця 1. 
Зміна попиту на колективні засоби розміщення в період пандемії, (%) 

№ Колективний засіб розміщення Зміна попиту з 2020 р. на 2019 р., у % 
1 Заміські будинки + 54 
2 Апарт-готелі + 46 
3 Кемпінги + 24 
4 Гостьові будинки - 38 
5 Хостели - 42 
6 Вілли + 14  
7 Готелі - 25 

 
В сучасних умовах людина тісно пов’язана з безліччю digital-каналів 

(гаджети, мобільні додатки, сайти), тому важливою перевагою для бізнесу 
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вважається можливість компанії швидко підключатися до процесу  
загальної цифровізації. Варто відзначити, що wellness-індустрія також тісно 
пов’язана з новими розробками й технологіями. У 2019–2020 рр. були розроблені 
нові технології у сфері оздоровлення. Студенти університету Аджмана  
в ОАЕ розробили додаток, який використовує фотографії для діагностики 
дефіциту вітамінів [3]. Два фітнес-стартапи у 2020 році досягли оцінки  
більш ніж в 1 млрд. доларів: «Keep» – китайський стартап, орієнтований на 
онлайн-фітнес, став популярним з початком пандемії Covid-19, коли люди  
були змушені перебувати вдома; і американський «Classpass» – фітнес-програма 
для заняття вдома і в залах [3]. 

Досить добре розвивається маркетингова стратегія з точки зору розвитку 
цифрових інформаційних технологій. У сфері маркетингу з’явилися корисні, для 
світової wellness-індустрії, нововведення: 

1) технології PassiveUserInterface, за допомогою яких можна збирати дані 
про поведінку споживачів з їх мобільних пристроїв, а потім обробляти за 
допомогою штучного інтелекту; 

2) соціальні мережі Facebook, Instagram, що дозволяють вести трансляції  
у реальному часі. Смартфони і додатки стали частиною повсякденного життя, 
тому така віртуальна реальність надає Wellness-туризму нові можливості; 

3) технології розпізнавання емоцій по сітківці очей. Надають можливість 
підбирати комплексні послуги для відпочинку з урахуванням емоційного стану 
клієнтів. 

Увага інвесторів до цифрових інформаційних рішень оздоровчих послуг 
зросла після Covid-19: пандемія прискорила тенденцію впровадження оздоровчих 
продуктів і послуг – від тестів сну до фітнес технологій будинку, оскільки люди 
прагнуть знизити ризик зараження від відвідування організацій, таких як різні 
центри, слони краси та ін. [3]. 

Висновки. Отже, в умовах пандемії Covid-19 wellness-індустрія  
має глобальні масштаби і є важливою для покращення здоров’я населення.  
З урахуванням того, що зараз є дуже актуальним підтримувати здоровий спосіб 
життя та догляду за собою, wellness послуги є трендом для бізнесу, адже  
сучасний споживач шукає розширену комплексну пропозицію. Оскільки це буде 
сприяти загальному оздоровленню населення, а також попередженню можливих 
проблем зі здоров’ям. 

Література 
1. Іщенко, Т. І. Перспективи розвитку wellness-індустрії в готельному 

господарстві України / Т.І. Іщенко, О.Б. Шидловська, І.М. Стоян. – URL: 
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/14216/1/welness_industry.pdf 
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URL: https://www.globalwellnesssummit.com/2020-global-wellness-trends/ (date of 
access: 11.10.2021). 

3. Spring Wise Health and wellness innovations [Electronic resource]. 
innovations, post-conflict conditions, pandemic. 2020. – URL: https:/ /www.springwise. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СПОРТИВНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ  
В МИКОЛАЇВСЬКОМУ РЕГІОНІ 

Іщенко О. А., Глазкова В. П., Олійникова І. М. 
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Туристична сфера у світовій економіці є досить привабливим видом 
фінансової діяльності, яка приносить високі та стабільні прибутки. Південний 
регіон нашої країни має вигідне економіко-географічне положення, значний 
рекреаційний, трудовий та ресурсний потенціал для розвитку туризму.  

Мета дослідження є дослідження спортивно-рекреаційного туризму  
в Миколаївській області та розробка перспективних напрямів його розвитку. 

Результати дослідження та їх обговорення. Стратегічним напрямом 
розвитку туристичної галузі Миколаївського регіону є перетворення її  
у конкурентоспроможну, високорентабельну, інтегровану у світовий ринок 
галузь, що зможе стати вагомим чинником прискорення соціально-економічного 
розвитку області, підвищення якості життя населення, гармонійного розвитку і 
консолідації суспільства [1]. 

Одним із перспективних напрямів вітчизняного туризму є розвиток 
рекреаційного туризму, який має потужний потенціал, високий рівень попиту, 
широкий спектр можливостей для інвесторів, що в подальшому забезпечить 
високий рівень прибутків для регіону.  

Спортивний туризм здійснює різноманітні спортивні, оздоровчі, 
рекреаційні, пізнавальні, виховні, економічні та інші функції. Головною  
ж особливістю спортивного туризму є те, що він не вимагає значних  
матеріальних витрат, оскільки розвивається в існуючому навколишньому 
середовищу і не вимагає значних капіталовкладень для підготовки і проведення 
туристсько-спортивних масових заходів та зведення спеціальних споруд для їх 
проведення; матеріально-технічне та організаційне забезпечення в значній  
мірі здійснюється силами та засобами самих туристів, а також державними і 
громадськими організаціями [2, с.124]. 

Найбільш перспективними напрямами розвитку туризму для 
Миколаївського регіону є молодіжний та активні види туризму, такі як 
 рафтинг, джанпінг, кайтинг, велотуризм, пішохідний туризм, спортивне 
орієнтування тощо. 
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До Миколаївської області з кожним роком все більше приваблюють 
туристів такі заходи та фестивалі: проведення в національному природному  
парку «Бузький Гард» (тролей, роуп-джампінг); розвиток пішохідних і 
велосипедних туристичних маршрутів Миколаївщини; організація фестивальної 
діяльності як нового погляду на розвиток туризму в об’єднаних 15 територіальних 
громадах (на прикладі Міжнародного фестивалю повітряних зміїв «TryhuttyIKF», 
який відбувся на території Ольшанської ОТГ); проведення заходів в 
регіональному ландшафтному парку «Гранітно-Степове Побужжя» 
(скалолазання, рафтинг, джампінг, дайвінг, сплав на байдарках). Проект 
«Велорух» підтримує і розвиває ідею сталої міської мобільності шляхом 
створення безпечних та комфортних умов для всіх учасників дорожнього руху, 
зокрема велосипедистів (за підтримки Європейського Союзу). В Южноукраїнську 
постійно проходить фестиваль «Extreme energy fest», метою якого є широке 
залучення населення до занять фізичною культурою і спорту, розвиток різних 
видів спорту і його популяризація в Миколаївській області, підвищення рівня 
майстерності спортсменів, популяризація рекреаційних зон для активного 
відпочинку, розвиток туристичної галузі області. 

Ефективний розвиток рекреаційно-туристичної сфери можливий лише 
шляхом раціонального поєднання державного та регіонального управління: 
здійснюючи єдину національну рекреаційно-туристичну політику, регіони 
адаптують її до своїх особливостей – природних, соціальних, економічних, 
а забезпечуючи інтереси комплексного розвитку власне регіональної туристичної 
системи, гармонійно ув’язують її структуру з загальнонаціональною туристичною 
політикою. 

Висновки. Таким чином, розвиток туристично-рекреаційної сфери у 
Миколаївському регіоні потрібно розглядати як інструмент мобілізації його 
конкурентних переваг, посилення ділової активності, підвищення рівня 
зайнятості населення, покращення фінансових показників діяльності суб’єктів 
господарювання, формування позитивного туристичного іміджу, що в свою чергу, 
актуалізує питання ефективного використання потенціалу регіону. 

Література 
1. Програма розвитку туризму і курортів Миколаївської області на 2021-
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2. Лебедєв І.В. Соціальне значення туризму // Туристичний бізнес: Світові 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ WELLNESS-ІНДУСТРІЇ 
Коверний О., Топалов М., Гришина Л. О. 

Первомайська філія Національного університету кораблебудування імені 
адмірала Макарова, м. Первомайськ, Миколаївська обл. 

Вступ. В сучасних умовах поширення онлайн-послуг важливе місце займає 
Wellness-індустрія, яка за підрахунками аналітиків CB Insights, вже в 2018 році 
нараховувала понад 150 успішних стартапів, які розвивають бізнес у сфері 
здоров’я і краси у всьому світі. Особливого значення Wellness-послуги набувають 
в умовах пандемії COVID-19, коли одним із перспективних і важливих напрямів 
обирається цифрове здоров’я, благополуччя, забезпечення здорового способу 
життя. Тому тема дослідження є актуальною і своєчасною. 

Результати дослідження. Слід відзначити, що ринок цифрового здоров’я 
та оздоровлення процвітає, починаючи від фітнес-трекерів, які відстежують 
звички та фізичні звички людей, до діагностичних та лікувальних інструментів 
для сектора охорони здоров’я. Згідно з нещодавньою доповіддю Global Market 
Insights, ринок цифрового здоров’я та оздоровлення оцінювався в 2019 році на 
суму понад 106 млрд дол. США. А з глобальною пандемією 2020 року, яка 
прискорює потребу в цифрових технологіях охорони здоров’я, прогнозується, що 
галузь буде зростати стабільно на 28,5% до 2026 року. 

В Україні останнім часом приділяється велика увага питанням 
впровадження інформаційних технологій в сферу охорони здоров’я в цілому. 

МОЗ спільно з Національною службою здоров’я України, ДП «Електронне 
здоров’я», ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» визначило проєкти 
цифрової трансформації у сфері охорони здоров’я до 2023 року. 

У рамках ініціативи Міністерства цифрової трансформації України 
створено Публічний каталог проєктів цифрової трансформації до 2023 р. До 
Публічного каталогу увійшло 94 проєкти, які у відкритому доступі міститимуть 
статуси та доступи до інформації про них, а також дедлайни та відповідальних 
виконавців за реалізацію процесів. Проєкти, що визначені Урядом на найближчі 
3 роки, допоможуть Україні увійти до топ-20 цифрових держав світу. 

Серед найбільш пріоритетних напрямів до 2023 р. МОЗ визначено: 
 розвиток медичних послуг та управління медичною інформацією 

(електронна система охорони здоров’я – ЕСОЗ); 
 забезпечення якості та безпеки лікарських засобів, медичних виробів  

(e-ліки); 
 промоцію здорового способу життя, захисту населення від інфекційних 

хвороб та протидію соціально небезпечним захворюванням (e-громадське 
здоров’я).  

Слід відзначити, що інноваційні програми, які допомагають користувачам 
стримувати звички, пов’язані з хронічними захворюваннями, такі як куріння та 
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вживання алкоголю, недосипання, неправильне харчування та відсутність 
фізичних вправ, тепер є великим бізнесом. Насправді, згідно зі звітом 
ResearchAndMarkets.com, очікується, що ринок додатків для фітнесу зросте з 
3312,58 млн дол. США у 2019 році до 13 016,77 млн дол. США до кінця 2025 року. 
Найбільшою сферою зростання є ніша дієти, харчування та краси.  

Як свідчить досвід зарубіжних країн, серед основних напрямів Wellness-
індустрії можна відзначити: 

1. надання послуг з догляду за тілом (стартап Urban); 
2. надання послуг стиліста (сервіс Glam Squad); 
3. різноманітні йога-практики (сервіс для його Provita); 
4. фітнес (сервіс TruBe) та масаж (сервіс Zeel); 
5. поради по догляду за собою (стартап HiMirror); 
6. додатки для тренувань (Runkeeper); 
«розумні» гаджети (фітнес-трекер Fitbit), та інші. 
Висновки. Отже, розвиток Wellness-послуг є передумовою становлення 

бізнесу в сфері здоров’я, краси та оздоровлення в багатьох країнах світу, про що 
свідчить успішне функціонування більш як 200 стартапів. В Україні також 
необхідно більше уваги приділяти розвитку Wellness-індустрії, як важливого 
чинника соціально-економічного розвитку країни. 

 
Рис 1. Цифрові технології у забезпеченні розвитку Wellness-індустрії 

 

Література 
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PROSPECTS OF WELLNESS – HOTEL DEVELOPMENT IN UKRAINE 
Kramarenko O. S. 

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolaiv 

Modern society is characterized by a high level of morbidity. The constant search 
for effective treatment and rehabilitation of the disease leads society to use various 
innovative and non-traditional methods. The majority of the population, in addition to 
recreation, travel, and regular business trips, want to receive services that will improve 
their health. 

Currently, it is necessary to note the negative trend in Ukraine to reduce the 
number of accommodation facilities (Picture 1). 

 

 

Picture 1. Dynamics of the number of collective accommodation facilities 
 in Ukraine for 2011-2020, units Source: compiled according to the State Statistics 

Service of Ukraine [1] 
 
In Ukraine, the number of collective accommodation facilities has decreased 

significantly over the last ten years. Thus, in 2011 their number was 5882 units, and in 
2020 – 4523 units, which is 1359 units less than the research period. 

The team of authors believes that «Today in Ukraine there is a desire for natural 
methods of treatment and preservation of health. The idea of «wellness» as an 
opportunity for natural healing is perfectly suited to the stereotypes and needs of our 
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fellow citizens. More and more Ukrainians want to combine recreation  
with health and well-being, so the topic of «wellness» is relevant today not only for 
professionals in the beauty and health industry, but also for those who invest, build, 
operate and manage hotels» [2]. Thus, in fact, «wellness» technologies are used to 
prevent various diseases. There fore, today «wellness» hotels will be in greatest  
demand in Ukraine. 

Marchenko N. I. Dietrich. Wellness-hotel is not only specific additional services, 
but also the wellness-philosophy which the company adheres to. One of the components 
of this philosophy is a healthy sleep of the guests. In recent years, more and more hotels 
have begun to pay attention to the role of healthy sleep. This approach is supported by 
recent medical research, which confirms that the main cause of depression may be 
chronic insomnia. For example, some hotels, such as JWMarriott, have developed 
special programs that include certain snacks that have a beneficial effect on sleep and 
fitness classes [3]. 

 
Рис. 2. Складові wellness-готелів в Україні 

Source: grouped by author 
 
The main components of wellness hotels in Ukraine are: harp therapy, amber 

rooms, thermal baths, salt caves, medical spas, cosmetic surgery hospitals, etc. 
Shapovalova O.O and Sapa Y.A. Believe that the market of «spa & wellness» 

services in the world is at the stage of rapid development. In most civilized countries, 
spa rest has become an integral part of the life of a self-respecting citizen. The growing 
daily health burden is bringing thousands of customers to spas around the world. «Spa 
& wellness industry today is not only one of the segments of the international tourism 
market, but also an independent economic industry with its formed supply and demand, 
norms and rules» [4, p.158]. 
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of wellness 
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Salt cave Medical spa 

Thermal baths 
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Summing up, it should be noted that the number of collective accommodation 
facilities in Ukraine has decreased significantly over the last ten years. It is proposed to 
improve the activities of hotels taking into account wellness technologies. 
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ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ 
Малогон А. С., Кальвін В. С., Тубальцева Н. П. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Туризм став рушійною силою соціально-економічного розвитку у 
багатьох країнах світу. Ключовою тенденцією розвитку міжнародного туризму є 
постійне зростання обсягів туристичних поїздок у світі. Згідно даних Всесвітньої 
туристичної організації, у 2017 р. кількість туристичних прибуттів зросла на 7%  
і становила 1,323 млрд. (для порівняння у 2010 р. цей показник був  
удвічі меншим і становив лише 669 млн.). За прогнозами, чисельність прибуттів і 
надалі зростатиме і становитиме 1,8 млрд. у 2030 р. Масштаби надходжень  
від експорту туристичних послуг становили у 2017 р. 1,6 трлн. дол. США, що  
на 8% більше порівняно з попереднім роком [1 ]. 

Мета. Моніторинг проблем розвитку та подальших шляхів розвитку 
туристичної сфери України. 

Результати дослідження. Одним із головних факторів, що впливають  
на рівень розвитку міжнародного туризму в останні роки є зростання  
добробуту населення у країнах, що є найважливішими постачальниками туристів 
у світовому масштабі. Аналіз туристичних потоків свідчить, що у структурі 
міжнародних туристичних поїздок найбільшу питому вагу займають виїзди з 
високорозвинених країн (табл. 1). 

Україна відноситься до групи країн із незначним впливом туристичної 
галузі на національну економіку. Ефект від діяльності галузі оцінюється 
експертами як вкрай негативний, особливо через надвисокі обсяги витоку коштів 
за кордон як результату неконтрольованої діяльності операторів виїзного 
туризму. За малих обсягів споживання туристичних послуг названі процеси не є 
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критичними, але поступове збільшення імпорту туристичної продукції (товарів і 
послуг) без урівноваження від експортних операцій здатне призвести до 
структурних диспропорцій у економіці країни. На сьогодні прямий внесок галузь 
складає близько $ 1,3 млрд. що є суттєво низьким показником для країни із 
багатомільйонним населенням. Україна займає лише 75 місце за внеском 
іноземних туристів в галузь. Україна не може бути експортною країною в туризмі 
на сучасному етапі розвитку. Низький платоспроможний попит значної частини 
населення вимагає орієнтації на розвиток так званого «бюджетного відпочинку». 
споживачі вибирають коротші терміни відпочинку та індивідуальне розміщення, 
більша увага приділяється оздоровчому, морському, сільському зеленому 
туризму. 

Таблиця 1 
Провідні країни світу за кількістю туристичних прибуттів та грошових 

доходів від туризму у 2019 р [2]. 

№ Країна Кількість прибуттів, млн. Країна 
Доходи від туризму, 

млрд. дол. США 
1. Франція 86,9 США 210,7 
2. Іспанія 81,8 Іспанія 68,0 
3. США 76,9 Франція 60,7 
4. Китай 60,7 Тайланд 57,5 
5. Італія 58,3 Великобританія 51,2 
6. Мексика 39,3 Італія 44,2 
7. Великобританія 37,7 Австралія 41,7 
8. Туреччина 37,6 Німеччина 39,8 
9. Німеччина 37,5 Макао (Китай) 35,6 
10. Тайланд 35,4 Японія 34,1 

Через карантин Covid-19 туристична сфера у нашій державі опинилась у 
складному становищі. Туристична галузь України минулого року зазнала 
близько 60 мільярдів гривень збитків. Багато привабливих туристичних 
об’єктів залишаються невідомими навіть для українців і практично недоступними 
для відвідувачів через відсутність належного сполучення чи погану якість 
транспортної інфраструктури. Значна кількість об’єктів культурної спадщини 
потребує залучення коштів для відновлення та реконструкції. Ефективному 
розвитку галузі перешкоджають недостатня державна підтримка, відсутність 
пільгового оподаткування та кредитування суб’єктів підприємницької діяльності 
у сфері туризму. Додатковими проблемами розвитку туристичної сфери є: 

- відсутність інформації про привабливі туристичні об’єкти окремих 
регіонів на українському та міжнародному туристичних ринках;  

- недостатня реклама та невміння зацікавити відвідувачів; 
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- низький рівень розвитку об’єктів туристичної інфраструктури;  
- недостатній розвиток розважального сектора туристичної індустрії. 
Пандемія COVID-19 перенаправила туристичні потоки з зовнішнього 

направлення на внутрішні. На другому місці за популярністю серед внутрішніх 
туристів після відпочинку на березі моря – Західна Україна, на третьому – 
столичний регіон та, власне, Київ, на четвертому – локальні туристичні цікавинки 
в інших місцях. Закриття кордонів підштовхнуло людей подорожувати Україною. 
Наприклад, туроператор JoinUP! за 2020 рік, за винятком чотирьох місяців 
карантину, організував відпочинок по Україні для понад 7000 туристів,  
розповів DW директор з розвитку в’їзного туризму компанії Сергій Кириченко. 
«За увесь 2019 рік було близько 7500 туристів. Якби ми працювали в ті чотири 
місяці, то я впевнений, що ми перевершили б результат 2019 року», – каже він. 

Через пандемію туроператори почали більш пильно дивитися на 
внутрішній ринок, зокрема, шукати нові готелі та розвивати досі не дуже 
популярні напрямки – Дністровський каньйон, озеро Сиваш, бальнеологічний 
курорт у селищі Сатанів, що у Хмельницькій області. 

Для забезпечення соціально-економічної ефективності туристичної 
діяльності необхідно створити умови для функціонування туризму на засадах 
сталого розвитку. За для інтенсивного розвитку сфери туризму та курортів 
необхідно вдіяти такі заходи: 

- забезпечити координуючу роль держави в реалізації національної 
туристичної політики;  

- зосередити ресурси держави на пріоритетних завданнях розвитку сфери 
туризму та курортів;  

- створити загальнодержавну інформаційну систему у сфері туризму та 
курортів та її інтеграція до світової інформаційної туристичної мережі;  

- удосконалити законодавство з питань регулювання суспільних відносин у 
сфері туризму та курортів;  

- популяризувати нашу державу у світі та просувати якісні національні 
туристичні продукти у світовому інформаційному просторі. Згідно з Планом 
заходів щодо підтримки сфери культури, охорони культурної спадщини, розвитку 
креативних індустрій та туризму, затвердженим урядом, у сфері розбудови 
сучасної туристичної інфраструктури у 2021 році буде розроблено Державну 
цільову програму розвитку внутрішнього та в’їзного туризму «Мандруй 
Україною», проект «Туристичні магніти України».  

Висновок. В сучасних умовах господарювання, враховуючи нові виклики, 
що стоять перед туризмом, необхідно застосовувати нові підходи, принципи та 
механізми активізації розвитку туристичної сфери. Саме використання 
нестандартних рішень дасть змогу подолати існуючі проблеми та забезпечити 
ефективний розвиток туризму.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ WELLNESS-ІНДУСТРІЇ 
Назрієва З. Т., Гришина Н. В. 
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Вступ. Від початку свого зародження й до тепер індустрія wellness швидко 
та активно розвивається в сучасному світі. Основні цінності зазначеного напрямку 
приваблюють жителів міст і мегаполісів можливістю присвятити час своєму 
здоров’ю, а постійно зростаючий темп життя є одним із головних чинників, який 
спонукає шукати цікаві способи заохочення нових клієнтів.  

Розширення індустрії веде до ускладнення у сфері менеджменту й потребує 
спеціальних знань не тільки у сфері здоров’я та wellbeing, але й з точки зору 
керівних позицій. Дослідження та виявлення особливостей розвитку та 
управління даної індустрії є обов’язковим задля забезпечення злагодженої роботи 
всіх бізнес-процесів, організації персоналу та утримання своїх клієнтів, яких у 
свій час приваблює налагоджена робота організації.  

Метою дослідження є виявлення основних особливостей розвитку 
wellness-індустрії на прикладі дослідження продукту «Bodywell». 

Обрані методи дослідження дозволяють якнайширше розкрити тему, 
навести актуальні приклади та дати повне розуміння питання. Були  
використані наступні методи: системний аналіз, синтез, логічного узагальнення 
результатів. 

Результати дослідження та їх обговорення. Перш, ніж розпочати 
дослідження, розберімося в тому, що з себе представляє дана індустрія. Wellness-
індустрія виникла у 80-х роках ХХ ст. Концепція напрямку полягає в турботі за 
своїм здоров’ям на всіх рівнях: фізичному, ментальному, духовному тощо. Гарне 
самопочуття досягається завдяки професійній роботі з тілом під наглядом 
фахівців: урівноважені фізичні навантаження, різноманітні послуги краси та 
здоров’я, зокрема ті, які уповільнюють старіння тканин шляхом використання 
здобутків сучасної медицини.  

Варто відмітити, що спектр оздоровчих пропозицій дуже різноманітний  
і вони застосовуються в кожній країні у різних напрямках. Наприклад, в Америці 
wellness-індустрію найбільш використовують у сферах фізичної активності та 
косметології. В Азії потужно розвивається оздоровча зона в якій доглядають за 
красою та турботою за тілом. У Європі оздоровча індустрія відіграє важливу роль, 
особливо де є численні термальні джерела і курорти для купання. 
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Відповідно до даних McKinsey за 2021 рік ринок wellness-індустрії 
складає 1,5 трлн доларів і він продовжує стрімко зростати [2]. Цей факт чітко  
дає розуміння, що надання послуг wellness є актуальним і буде таким ще  
протягом тривалу часу [1]. 

Якщо казати про менеджмент даної сфери – керівники повинні бути 
висококваліфікованими спеціалістами у своєму напрямі. Гарне розуміння 
тонкощів, нюансів дасть можливість вибудовувати організацію та взаємодію в ній 
таким чином, щоб все функціонувало правильно [3]. 

Відслідковування нових віянь індустрії, покращення, персоналізація та 
впровадження яких на власну організацію стане вирішальним кроком у ході 
конкурентної боротьби.  

Одним із таких трендів сьогодення є діджиталізація й використання 
інформаційних систем для обліку, організації, ведення основних бізнес-процесів 
на підприємстві.  

Діджиталізація всіх сфер життя міцно інтегрувалась і робить зручнішим, 
швидшим, у багатьох випадках дешевшим контроль великої кількості 
повсякденних справ. На основі цього, ми розглянули на прикладі платформи 
«Bodywell», які є особливості менеджменту wellness-індустрії з точки зору 
інноваційних технологій. 

У wellness-індустрії важливою частиною роботи є складання графіку 
процедур і тренувань, узгодження часу працівників і клієнтів. Варто не забувати, 
що бувають запізнення, форс-мажори тощо. А час у даному випадку рівний 
грошам. Тож використовуючи платформу «Bodywell», надавачі послуг точно 
організовують власний час і час клієнта. 

Також поява у керівництва платформи «Bodywell» інформації про клієнтів 
і співробітників, платежах, послугах, які зібрані в одній системі, дасть змогу 
проаналізувати роботу, швидше приймати управлінські рішення щодо, 
наприклад, закупки того чи іншого виду обладнання або найму фахівців.  

Не менш проблемним буває вирішення фінансових питань, тож, узявши у 
помічники інформаційну систему, менеджер враховує всі рухи фінансів і отримує 
аналітику [4]. Більш того, часто клієнтам набагато зручніше використовувати для 
оплати застосунок, аніж проводити транзакцію іншими шляхами, із чого випливає 
конкурентна перевага тих організацій, які пов’язали свою роботу з сучасними 
інформаційними системами.  

Можливість контролювати й відмічати відвідування процедур (сеансів, 
тренувань) дає змогу більш чітко розуміти своїх клієнтів, складати графік, який 
їм підходить для кожного відвідувача, готувати для них персональні пропозиції, 
чим у свою чергу підвищувати лояльність. 

Широкий функціонал та зручність інформаційних систем таких, як 
«Bodywell», робить приємнішим досвід замовлення wellness-послуг у 
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користувачів, і більш ефективним розвиток менеджменту надавачів послуг,  
даючи можливість підготувати продукт особливо високої якості.  

Висновки. Отже, проаналізувавши достатню кількість джерел, ми можемо 
зробити висновок, що освоєння та розширення на ринку wellness-послуг дасть 
змогу підприємцям у значній мірі підвищити свій рівень доходу, створення 
робочих місць, використання місцевих традицій і методів оздоровлення, 
 розвиток територій. Основними особливостями розвитку менеджменту  
в досліджуваній сфері є: 

 стрімка діджиталізація процесу запису, дослідження й обліку клієнтів; 
 потреба на високому рівні орієнтуватися в послугах, які надає організація; 
 залишатися конкурентоспроможним враховуючи постійно світові 

тенденції у галузі wellness-індустрії. 

Література 
1. Global Health and Wellness Market (2021 to 2026) – Industry Trends, Share, 

Size, Growth, Opportunity and Forecast: GlobeNewswire: веб-сайт. URL: 
https://bit.ly/2ZkLUC7 (дата звернення: 10.10.2021) 

2. Shaun Callaghan, Martin Lösch, Anna Pione, and Warren Teichner Feeling 
good: The future of the $1.5 trillion wellness market: McKinsey & Company: веб-сайт. 
URL: https://mck.co/3m3SRjz (дата звернення: 11.10.2021) 

3. Зустріч з Оксаною Невен, CEO&Co-Founder BODYWELL: веб-сайт. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=LRrK1CHf3Kk (дата звернення: 08.10.2021) 

4. Управляйте расписанием, финансами, услугами и персоналом легко: 
Bodywell: веб-сайт. URL: https://bodywell.io/ (дата звернення: 09.10.2021) 

РОЛЬ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ  
У ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ЗМІЦНЕННІ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

Омельченко Т., Арасланова В. 
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ 

Вступ. «Успішна людина – здорова людина», «Здорова нація –  
здорова країна»! Людина – найвища цінність суспільства, а здоров’я, носієм якого 
вона є, зумовлює гармонійний розвиток людини і тим самим є запорукою 
всебічного розвитку суспільства. Соціально-економічні зміни останніх  
років негативно вплинули на стан здоров’я населення України: показники 
смертності в 7 разів перевищують показники народжуваності, збільшується 
захворюваність за всіма класами хвороб, знижується тривалість життя  
(так, за тривалістю життя Україна посідає передостаннє місце серед усіх країн 
Європи і сьоме Центральної Азії [3].  

Мета дослідження: визначити роль оздоровчо-рекреаційної рухової 
активності у збереженні та зміцненні здоров’я населення України. 
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Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел; 
соціологічні методи дослідження (опитування, бесіди, анкетування); педагогічні 
методи дослідження (спостереження, експеримент); методи математичної 
статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. Аналізуючи причини даних 
змін, науковці [1,2] виділяють: скорочення рівня рухової активності, підвищення 
рівня неінфекційних хронічних захворювань, істотне зменшення фінансової 
забезпеченості, відсутність орієнтирів на здоровий спосіб життя. Значний резерв 
для вирішення цієї проблеми вбачається у раціональному використанні 
потенціалу оздоровчо-рекреаційної рухової активності [2]. Міжнародні 
організації (ООН, ЮНЕСКО, ВООЗ, Рада Європи, Європейський Союз) вказують 
на необхідність удосконалення діяльності суспільства зі сприяння здоровому 
способу життя населення шляхом створення сприятливих умов для підвищення 
рівня його залучення до рухової активності.  

Для формування здорового способу життя українців органам місцевого 
самоврядування рекомендовано створювати інфраструктуру для активного 
відпочинку, облаштовувати парки, розвивати комплексну систему місцевих 
парків. Установлено, що парки сприяють поліпшенню громадського та 
індивідуального здоров’я, надаючи умови для рухової активності. «Ми дуже 
прагнемо, щоб найближчим часом тисячі, саме тисячі, десятки тисяч активних 
парків, спортивних майданчиків з’явились по всій нашій країні – і у великих 
містах, і маленьких селищах» – зазначив В. Зеленський [3]. В українських 
населених пунктах з’явилися локації з віртуальним тренером, коли у парку  
можна знайти табличку з QR-кодом «Тренуйся тут», обрати необхідний 
рівень складності та виконувати комплекс вправ, дотримуючись рекомендацій 
тренера.  

Висновки. У зв’язку з цим, враховуючи розроблену загальноукраїнську 
програму «Здорова Україна», одним із завдань якої є створення активних парків, 
доцільним є дослідження ролі оздоровчо-рекреаційної рухової активності у 
збереженні та зміцненні здоров’я українців. 
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РОЛЬ МЕДИЧНОЇ СУБВЕНЦІЇ  
У СИСТЕМІ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Рижиков І. В. 
Національний університет «Києво-Могилянська академія», Київ 

Право на охорону здоров’я (далі – ОЗ) та медичну допомогу є 
найважливішим правом громадянина України. Тому прямим і найголовнішим 
обов’язком держави є піклування про здоров’я людини та забезпечення його 
охорони згідно з проголошеними у Загальній Декларації прав людини, 
Європейській соціальній хартії, Міжнародному пакті про економічні, соціальні та 
культурні права.  

Державна політика спрямована на якісну та ефективну реалізацію  
медичної реформи, яка з початку 2017 р. розпочала новий етап, характерними 
ознаками котрого стали: подальший розвиток сімейної медицини, введення 
референтних цін на певні ліки окремих видів хвороб, подальше підвищення якості 
медичних послуг – один із реальних шляхів виведення даної галузі з глибокої 
масштабної кризи, оновлення не тільки медичної, але й усієї соціальної та 
гуманітарної сфери. Це зумовлено тим, що показники здоров’я громадян є 
узагальнюючою характеристикою рівня та якості життя, індексом соціального, 
культурного й економічного розвитку суспільства в цілому. З реформою  
ОЗ безпосередньо пов’язаний і рівень національної безпеки нашої держави.  

Саме тому на сучасному етапі розвитку України надзвичайної актуальності 
набуває питання належного забезпечення з боку держави реалізації медичної 
реформи на всіх її ланках, а також державної політики регулювання ринку 
медичних послуг в Україні. Істотною причиною цього, з одного боку, є наявність 
недосконалих механізмів державного управління даною сферою, а з другого – 
вказане явище обумовлюється недостатністю ґрунтовних наукових  
досліджень, які б охоплювали весь спектр державної політики реалізації  
медичної реформи в Україні.  

Отже, зважаючи на соціально-політичну значущість й економічну вартість 
як індивідуального, так й суспільного життя, ОЗ громадян – це одна із 
найважливіших функцій сучасної держави. Крім того саме кількісні та якісні 
показники тривалості життя й рівня здоров’я населення, низка інших показників 
соціальної політики відрізняють багаті та розвинені країни світу від бідних та 
слаборозвинених. Саме на вирішення цих питань спрямована реформа  
у медичній галузі України. 

Основними задачами для України в частині реформування системи охорони 
здоров'я на сучасному етапі можуть бути наступні: збільшення витрат на охорону 
здоров'я в структурі ВВП; здійснення переходу на вдосконалений розподіл 
ресурсів через загальну медичну систему; посилення ролі страхових компаній у 
фінансуванні галузі; завершення реалізації принципу «гроші ходять за 
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пацієнтом»; пошук додаткових джерел фінансування галузі; аналіз та оптимізація 
механізму використання коштів на лікування та функціонування закладів охорони 
здоров'я; визначення першочергових пріоритетних напрямів оптимізації. 

На рівні ОТГ поряд із забезпеченням якісних медичних послуг важливим 
завданням є оздоровлення населення і дітей, в першу чергу. Це зумовлено 
необхідністю реалізації сучасної державної політики в галузі оздоровлення дітей, 
спрямованої на забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей та 
молоді. Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є 
охоплення організованими формами оздоровлення дітей, що потребують 
особливої соціальної уваги та підтримки. Упродовж останніх років за медичними 
показниками зберігається тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, що 
зумовлено негативними соціально-економічними, екологічними та іншими 
факторами. Поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, 
запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного процесу 
та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації оздоровлення 
та відпочинку дітей, зокрема в період літніх канікул. 

Вирити означені питання можливо шляхом розробки і реалізації на рівні 
ОТГ відповідних Програм. Головною метою виконання таких програм є 
забезпечення повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, створення 
належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної роботи, якісного медичного обслуговування й харчування, 
забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг, 
а також максимального стимулювання діяльності дитячих закладів  
оздоровлення та відпочинку.  

ТУРИСТИЧНІ КЛАСТЕРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ 
Селіванов Є. О., Федоренко А. В., Тубальцева Н. П. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Вступ. Туризм став рушійною силою соціально-економічного розвитку у 
багатьох країнах світу. Більш ніж у 100 країнах туризм сприяє високому рівню 
зайнятості, розвитку фізичних сил людини, а також є важливою статтею 
надходжень до державного бюджету. Ключовою тенденцією розвитку 
міжнародного туризму є постійне зростання обсягів туристичних поїздок  
у світі. За прогнозами, чисельність подорожей і надалі зростатиме і вартість 
становитиме 1,8 млрд. у 2030 р. [3]. 

Метою є моніторинг процесів розвитку індустрії туризму на регіональному 
рівні. 

Результати дослідження. Наша держава об’єктивно має всі передумови для 
інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості 
географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатий природний, 
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історико-культурний та туристично-рекреаційний потенціал. Однак сьогодні в 
Україні розвиток цієї важливої сфери національної економіки недостатній, хоча, 
за розрахунками фахівців, лише у вигляді податків вона могла б щороку 
приносити до державної скарбниці до $4 млрд. Але у структурі вітчизняного ВВП 
туристична галузь займає менше 2%, водночас у масштабі світової економіки 
туризм генерує більше 10% доходів, або $8,8 трлн. [3]. 

В Україні туризм може бути найприбутковішою сферою національної 
економіки. Туристична індустрія з року в рік без значних залучень інвестицій  
та державних дотацій стабільно нарощує обсяги виробництва туристичного 
продукту в Україні. Очевидно, що під час розроблення ринкових механізмів 
стимулювання й сприяння розвитку туризму, надання пріоритетності цій  
галузі, ця сфера діяльності могла би стати джерелом оздоровлення населення 
держави. Практично відсутні міжрегіональні кластерні утворення у вітчизняній 
рекреації та туризму, оскільки більшість з них знаходяться на початковій  
стадії формування та розвитку. Сьогодні в Україні функціонують два тематичних 
кластера: 

1) сільського («зеленого») туризму – «ЕКОТУР», «Кам’янець», 
«Мальовнича Бережанщина», «Дніпро-транскордонний», «Оберіг», в шести 
суміжних прикордонних районах Гомельської та Чернігівської областей;  

2) пізнавального туризму, що представлений міжрегіональним кластером 
«Південне туристичне кільце», який охоплює територію Одеської, Миколаївської, 
Херсонської областей (сюди ж увійшов туристичний кластер «Вознесенськ») [1].  

В Україні останнім часом активно розвивається сільський туризм як 
тематичний напрям кластеризації, орієнтований на організацію відпочинку 
туристів у приватних господарствах сільської місцевості з використанням майна 
та трудових ресурсів, особистого селянського, підсобного або фермерського 
господарства, природно-рекреаційних особливостей місцевості та культурної, 
історичної, етнографічної спадщини регіону. Основними об’єктами такого 
відпочинку є екоферми, екоготелі, екокафе, агрооселі. Такий тематичний напрям 
кластеризації розглядається як:  

1) можливість отримання прибутків від прийому на проживання туристів і 
надання їм супутніх послуг (харчування, риболовлі, катання на конях, полювання 
та ін.);  

2) можливість облаштування туристичних маршрутів й організації 
екскурсій; 

3) можливість пропонувати туристам екологічно-чисті продукти 
харчування, товари народного промислу. 

Наприклад, на Миколаївщині триває розвиток сільського зеленого туризму 
– загалом в області функціонує 74 об’єкти для відпочивальників. Найбільше їх 
зосереджено у Березанському районі – 41 або 55% від загальної кількості. 
Очаківський район представлений 10 сільськими садибами, Первомайський – 5, 
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Кривоозерський та Миколаївський – по 4, в інших районах розташовуються  
по 1-2 об’єкти [ 2 ].  

Загалом територіальна концентрація туристичних підприємств відбиває 
територіальну структуру попиту: максимальною вона є у Києві, порівняно 
високою в Одеській, Херсонській, Миколаївській, Волинській, Закарпатській, 
Тернопільській, а найменшою – у Кіровоградській, Хмельницькій, Донецькій та 
Луганській областях. 

Висновок. Україна, як країна, що знаходиться в центрі Європи, має всі 
передумови для належного розвитку здоров’я людини за рахунок туризму, 
оскільки займає одне з провідних місць за рівнем забезпеченості цінними 
природними та культурними ресурсами. Потенційний фонд природоохоронних, 
оздоровчих та рекреаційних територій становить 12,1 млн га, тобто 20% площі 
території України, що відповідає міжнародним показникам раціонального 
збереження природно-рекреаційних ресурсів.  

Розвиток регіонального туризму та ефективна діяльність окремих 
туристичних підприємств в значної мірі залежать від грамотного використання 
сучасних умов та програм розвитку економічної діяльності регіону. З метою 
створення конкурентоспроможного та високоякісного регіонального 
туристичного продукту необхідно розробити єдину регіональну програму, яка 
дозволить збільшити обсяги усіх конкурентоспроможних туристично-оздоровчих 
послуг, здатних задовольнити потреби населення країни та іноземних громадян. 
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РОЗВИТОК СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ  
НА МИКОЛАЇВЩИНІ В УМОВАХ COVID-КРИЗИ 

Табота С. О., Стройко Т. В. 
Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського, Миколаїв 

У сучасному світі зростає роль здорового способу життя в цілому, фізична 
культури і спорту Вони стають соціальним феноменом, об'єднуючою силою і 
національною ідеєю, сприяє розвитку сильної держави і здорового суспільства. 

Спортивно-оздоровчий туризм спрямований на те, щоб органічно 
поєднувати зусилля держави, його урядових, громадських і приватних 
організацій, установ і соціальних інститутів Зараз ефективні моделі спортивно-
оздоровчого туризму створюються на нових економічних і правових відносинах, 
виступаючи в цілому політикою, спрямованою на взаєморозуміння та 
адаптування до глобальних викликів та загроз. 

Сфера туризму сьогодні  зазнає збитків глобального масштабу внаслідок 
запровадження заходів щодо подолання пандемії коронавірусу та невизначеності 
подальшого розвитку ситуації. 96% туристичних дестинацій у всьому світі 
зазнали обмежень [1]. За різними сценаріями, у 2020 році очікується падіння 
обсягу міжнародних туристичних прибуттів на рівні 58-78% порівняно з минулим 
роком. За оцінками експертів, відновлення попиту до рівня 2019 року займе не 
менше двох років, водночас авіакомпанії будуть змушені підвищити вартість 
подорожі в середньому на 43-54% [2].  

Поряд із виїзним туризмом значних втрат зазнав і внутрішній туризм.  
В цілому, втрати туристичної галузі в Україні оцінюються у понад 1,5 млрд дол. 
США [3]. Пізній початок курортно-рекреаційного сезону внаслідок впровадження 
обмежувальних заходів також створив кумулятивний ефект, який негативно 
вплинув як на індустрію відпочинку та подорожей, так і на супутні галузі – 
готельно-ресторанний бізнес, транспорт (пасажирські перевезення), роздрібну 
торгівлю, індустрію розваг та діяльність установ культури.  

Пандемія, спричинена поширенням вірусу COVID-19, додала нових 
труднощів та зробила процес формування внутрішнього туризму як 
високоефективної та конкурентоспроможної галузі ще складнішим. Одним з 
варіантів подолання негативних проявів COVID-кризи в туристичній індустрії  
є розвиток спортивно-оздоровчого туризму.  

Спортивний туризм – це специфічний вид туристсько-спортивної 
діяльності, головною формою якої є спортивний похід або змагання з видів 
туризму, ці види діяльності спрямовані на випробовування фізичних, психічних, 
духовних сил людини, удосконалення туристської майстерності туриста, 
виконання нормативів спортивних розрядів. 

Спортивний туризм має за мету спортивне удосконалення в подоланні 
природних перешкод. Це означає удосконалення всього комплексу знань, умінь  
і навичок, фізичної підготовленості, необхідних для безпечного пересування 
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людини по місцевості. Для реалізації спортивної мети здійснюють подорожі, 
насичені природними перешкодами, що дає змогу класифікувати їх як  
спортивні походи. Спортивним туризмом в Україні займається Федерація 
Спортивного Туризму України. Основною ідеєю спортивного туризму є участь 
спортсменів в спортивних походах, змаганнях зі спортивного туризму, 
експедиціях та екскурсіях [4]. 

Цей вид туризму, є особливо актуальним саме в умовах COVID-кризи.  
Для фізичного та психічного здоров’я туризм є об’єктивно необхідним, адже  
всю історію людства ми мандруємо групами і поодинці, пішки і на колесах, у 
горах і на водоймах, і навіть у космосі. Ще один аспект, постійний пошук 
суперництва, змагання, випробування власних сил. Відтак рано чи пізно будь-яка 
розвага має шанси перетворитися на спорт.  

Нині спортивний туризм – офіційно визнаний вид спорту, чітко 
регламентований нормативними документами. За участь у змаганнях 
присвоюються спортивні розряди і звання «Майстер спорту України». За цими 
сухими словами криється величезний зміст, ціла культура.  

Спортивний туризм, специфічний та унікальний вид спорту, який вирішує 
багато соціальних та економічних проблем у суспільному житті України. Перш за 
все, це унікальний засіб спілкування між людьми, який ґрунтується на 
безпосередньому знайомстві з життям, історією, культурою та звичаями тих 
регіонів, де проходять маршрути походів, що є проявом самодіяльної народної 
дипломатії. 

Це найбільш демократичний вид відпочинку, якому притаманні специфічні 
форми народної творчості, вільний вибір форми особистої активності на 
самостійно розробленому маршруті. 

Це – здоровий спосіб життя, найбільш доступний для реального втілення 
для усіх вікових і соціальних груп населення. 

Це комплексне явище, яке розвиває людину у духовній сфері, має 
пізнавальні аспекти, у тому числі виховання екологічної культури, сприяє 
самоствердженню особистості, завдяки фізичним навантаженням у поєднанні  
з благотворним впливом навколишнього природного середовища підсилює 
оздоровчий ефект. 

Це джерело кваліфікованих кадрів, інтелектуального продукту у сфері 
розробки теорії і практики туризму, створення нових маршрутів (зокрема,  
і комерційних), сучасного спорядження тощо [5]. 

На території Миколаївської області знаходиться немало недоторканих 
природних об’єктів, які могли б стати популярними туристичними об’єктами саме 
з позицій розвитку спортивно-оздоровчого туризму. Саме це могло б спонукати 
приватних інвесторів до вкладання коштів. Позитивно впливатиме на розвиток 
туристичної галузі більш активне залучення інвестицій до таких об’єктів як: 
садиба «Острівець» (Вознесенський район), Страусина ферма «Кременівський 
страус» (Веселинівський район), музейний комплекс козацької слави та воєнної 
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техніки (місто Южноукраїнськ), поріжки (місто Вознесенськ), Мігея 
(Первомайський район). 
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ЗАСТОСУВАННЯ WELLNESS-КОУЧІНГУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
Туфекчі О. О., Крамаренко І. С. 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв 

Сьогодні освітній процес потребує удосконалення, з точки зору, підходу 
впровадження оздоровчих технологій. Окрім визначеного в навчальному плані 
фізичного виховання, вважаємо за доцільне використовувати Wellness-коучинг у 
освітньому процесі. 

Редько Т.М. вважає, що «Wellness коучинг – є процесом застосування 
принципів та методів професійного коучингу та консультування в питаннях 
здоров’я, для зміни поведінки та способу життя з метою покращення загального 
самопочуття та здобуття більш високого рівня здоров’я» [1]. Отже, від 
традиційних фізичних вправ і тренувань Wellness коучинг відрізняється тим, що 
це процес професійного консультування.  

Важливим у впровадженні Wellness-коучингу в освітньому процесі це його 
поетапність (рис. 1). 
 
І етап  
 
ІІ етап 
 
 
ІІІ етап 
 
ІV етап 

 

Рис. 1. Етапи проведення Wellness коучингу в освітньому процесі 
Джерело: згруповано автором 

Формулююється ціль (що потрібно досягти в результаті). Таковж відбувається усвідомлення 
активності і важливості для студентів їх мети 

Розробляться конкретний план дій та обговорюється термін виконання. Конкретні кроки 
визначаються таким чином, щоб 

Застосування обраних стратегій та консультування 

Здійснюється контроль і аналіз отриманих результатів. Перевіряється чи досягнута мета 
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Першочерговим завданням Wellness коучингу в освітньому процесі  
є визначення цілей, що необхідно досягти з урахуванням актуальності потреб  
студентів. Другим етапом є розроблення плану та термінів виконання,  
з урахуванням можливостей виконання. На третьому етапі використовується 
обрана стратегія та консультування. На завершальному етапі важливим  
є здійснення контролю та аналізу отриманих результатів у порівняні  
з поставленою метою.  

Дутчак М. визначає, що «Для сучасної вітчизняної системи спорту та 
активного відпочинку характерною є висока динаміка галузевого ринку праці.  
Тут зростає диференціація вимог до рівня кваліфікації зайнятих фахівців. Це 
обумовлено різними соціальними та індивідуальними запитами щодо 
оздоровлення через заняття руховою активністю та щодо використання спорту 
для виявлення резервних можливостей організму, задоволення видовищних 
запитів населення та самоідентифікації націй в умовах глобалізації світу». 

Отже, сучасний освітній процес потребує впровадження інноваційних 
технологій, а тому Wellness коучинг дозволить забезпечити професійне 
консультування щодо належного рівня забезпечення оздоровлення та 
підтримання здорового способу життя серед молоді.  
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ВПЛИВ WELLNESS-ТУРИЗМУ  
НА РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 

Шайхутдінова К. Г., Труніна І. 
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, 

Кременчук 

Швидка трансформація суспільства техногенної цивілізації передбачає 
зміни в парадигмі рекреаційних потреб населення відповідно до запитів 
туристичної індустрії. Постійно збільшується частка туристів, орієнтованих на 
індивідуально-спеціалізований туристичний продукт сформований згідно 
новітнім тенденціям сучасного способу життя за своїми пріоритетами. Одним із 
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таких пріоритетів є здоровий спосіб життя, омолодження та отримання насолоди 
від життя, все це уособлюється терміном «wellness», що означає принципово нову 
течію рекреаційної діяльності. Wellness – термін, що нещодавно увійшов у 
словники багатьох мов світу й означає стан фізичного й душевного благополуччя, 
прекрасний стан душі та тіла, релаксацію, відновлення сил організму через 
активну оздоровчу діяльність. Аксіоматично, що через основні функції та 
зростаючий попит на wellness на початку нинішнього століття з’явився новий 
підвид лікувально-оздоровчого туризму – wellness-tourism, котрий на сьогодні є 
одним із провідних трендів туристичної індустрії. 

Найбільш цитованими у вітчизняних працях зарубіжними дослідниками 
велнесу (wellness) є Х. Данн, Дж. Тревіс, Д. Арделл та Г. Хеттлер. Рекреаційні 
інновації розглядалися такими зарубіжними авторами як: T. Дейлі, Д. Eдвардс,  
C. Кейс K. Kіллік, А. Хілл Дж. Шеверейн, де висвітлено новітні форми  
роботи в рекреаційній діяльності wellness-комплексів. Науковці висвітлюють 
певні шляхи вирішення проблем впровадження інноваційних підходів, зокрема 
активне впровадження арт-терапії та wellness-технологій в рекреаційну 
діяльність туристичної індустрії. 

Головне завдання велнеса – запобігання та профілактика хвороб, а також 
ознак старіння, як зовнішніх, так і внутрішніх. Велнес – це філософія 
благополуччя людини в усіх сферах її буття: духовної, соціальної та фізичної. Той, 
хто живе згідно з філософією велнеса – вдалий, сповнений енергії, оптимістичний 
та бадьорий незалежно від віку. Він приділяє увагу зовнішньому вигляду свого 
тіла, дотримується принципів здорового харчування, помірно використовує 
фізичні навантаження. Основні принципи філософії велнес: рух, розумова 
активність, розслаблення та гармонія, краса та догляд за тілом, збалансоване 
харчування. 

Велнесс представляє собою собі досить сильну і швидко зростаючу 
індустрію, яка допомагає своїм споживачам уповільнити старіння, продовжити 
молодість і підвищити свій життєвий тонус [1, с. 45]. 

Wellness органічно поєднує духовні практики Сходу й високі сучасні 
технології, традиційні методики оздоровлення й новітні розробки в дієтології та 
косметології, методи традиційної й альтернативної медицини, останні досягнення 
фізіології й біомеханіки та індивідуальний підхід до кожного. Отже, Wellness –  
це гнучка система взаємозв’язку рекреаційних медичних, фізичних, 
психологічних, культурних і соціальних заходів, спрямованих на всебічне 
відновлення людини [2, с. 87]. 

У нашій країні лише рекреаційно-курортні заклади, що розташовані біля 
великих міст, як правило обласних центрів та столиці, мають відносно непогані, 
як для України, можливості для «wellness weekend-tours» (велнес-туризму 
вихідного дня). Роки стрімкого зростання туристичної галузі минають і стає 
зрозуміло, що туристи стали більш розбірливими, непередбачуваними у своїх 
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смаках та пріоритетах. І ця ситуація потребує від керівників туристичних 
підприємств прийняття стратегічних рішень щодо концептуальних змін у збутовій 
політиці та пошуку шляхів задоволення нових потреб споживачів. 

Тема розвитку wellness-туризму в Україні викликає все більшу 
зацікавленість, як у потенційних клієнтів, так і у мас-медіа. Одне із свідчень тому 
– новий спецпроект Інтернет-порталу про здоров’я «health.info», який цілком 
присвячено SPA. Також «Союз Професіоналів SPA, готелів і Wellness-курортів 
України» сприяє в інформуванні споживачів і гостей SPA про кращі центри, 
салони, курорти та готелі SPA в Україні. Для цього було створено інтернет-
додаток «навігатор SPA & Wellness», завдяки якому, в режимі он-лайн, клієнт 
може швидко знайти SPA або Wellness-об’єкт, згідно регіону його знаходження 
на карті України [3, с. 54]. 

Найбільшою цільовою групою для постачальників туристичних послуг стає 
покоління середнього віку. Воно характеризується прагненням до оптимізації 
життя. Пропозиції wellness-готелів, активний відпочинок, заохочувальні 
подорожі й пропозиції з емоційним забарвленням, туристичні послуги та 
продукти, що пропонують полегшення життя, економію часу й зручність (пакетні 
тури індивідуального типу), спрямовані на задоволення рекреаційних потреб. 

Сучасні трансформації туристсько-рекреаційних комплексів зумовлені 
двома обставинами. Пріоритетним стає здоровий спосіб життя та росте число 
людей, які хочуть підтримувати гарну фізичну форму й мають потребу у 
відновлюючих антистресових програмах. Вони охоплюють як класичні курси 
лікування, так і різноманітні засоби релаксації. Друга причина переорієнтації 
туристсько-рекреаційних комплексів полягає в тому, що їх традиційна підтримка, 
у тому числі фінансова, з боку муніципалітетів і держави, у зв’язку із 
нестабільною економічною та політичною ситуацією в країні, скорочується. 
Здравниці змушені вдосконалювати свій продукт, щоб вийти на нові сегменти 
споживчого ринку й залучити додаткових клієнтів. 

Однією із нових форм роботи для більшості українських курортів, що не 
потребують суттєвих перебудов оздоровчого закладу може бути – wellness 
weekend-tour. Оздоровчі, релаксаційні або естетичні SPA-пакети на декілька днів 
давно завоювали популярність на європейському ринку SPA-послуг. Така форма 
роботи курорту або закладу приваблива для клієнтів незалежно від пори року.  
З появою альтернативи традиційному оздоровчому туризму термін  
перебування на курорті стає більш гнучким, тобто не передбачає фіксованих 
курсів лікування, на відміну від лікувального-оздоровчого. Для SPA та wellness-
туризму характерна набагато менша залежність від сезонних та кризових 
тенденцій. При переорієнтації групового туризму на індивідуальний 
обов’язковими критеріями є підвищення якості обслуговування, кваліфікація 
персоналу та належна туристична інфраструктура. Тому зростає необхідність 
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впровадження нових послуг та технологій при організації рекреаційної діяльності 
для створення конкурентоспроможного туристсько-рекреаційного продукту. 

Wellness – це відображення способу життя, яке ґрунтується на формуванні 
емоційної гармонії душі та фізичного стану, це забезпечення фізичного, 
духовного й емоційного здоров’я, стиль і спосіб життя, який може комплексно 
задовольнити рекреаційні потреби сучасної людини. Це перехід на новий рівень 
розуміння якості життя, свідоме ставлення до себе, до свого психічного й 
фізичного здоров’я.  

Отже, необхідно запроваджувати нові на вітчизняному ринку wellness-
туризму форми роботи з клієнтами туристсько-рекреаційних комплексів. 
Орієнтуватися на основні цільові групи, які споживають wellness та SPA послуги 
та пов’язані з ними інноваційні технології. Впроваджувати wellness-інновації, що 
дозволять краще трансформуватись туристсько-рекреаційним комплексам з 
метою задоволення сучасних потреб населення Використовувати закордонний 
досвід організації wellness-туризму в діяльності туристсько-рекреаційних 
комплексів України. 
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Вступ. Останнім часом підтвердженням концепції постіндустріального 
суспільства (автор Д. Белл, 1973р.) є активізація процесу переходу від масового 
виробництва продукції і товарів до переваги галузей, що надають послуги. І як 
наслідок цього процесу спостерігається зміна системи цінностей, що є 
результатом відображення сучасних економічних і соціальних явищ. В умовах 
запеклої конкуренції особливе значення надається креативності. Актуальність 
даної проблематики полягає в тому, що туристична індустрія являється частиною 
економіки вражень і залежить від економічних, демографічних, соціально-
політичних, креативних процесів та впливає на позитивний розвиток здоров’я 
людини. 
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Метою роботи є визначення впливу економіки вражень на розвиток людини 
та на діяльність туристичних фірм Миколаївщини. 

Результати дослідження. Поняття «креативна економіка» було введено 
журналом Business Week в серпні 2000 року. У Європі вона включає  
в себе 13 секторів економіки [1]. 

Туристичну сферу вважають сектором креативної економіки, яку інколи 
називають економікою вражень. Термін «економіка вражень» був 
запропонований в книзі Б. Джозефа Пайна II і Джеймса Гілмора «Економіка 
вражень. Робота – це театр, а кожен бізнес – сцена» (2005 р.), а передбачив  
її появу ще в 1970 р Елвін Тоффлер [1]. Економіка вражень – це підхід до 
виробництва та просування товару або послуги, заснований не на задоволенні 
конкретної потреби, а на створенні позитивного враження як від виробництва  
і просування, так і від отримання товару або послуги [1]. Економіка вражень – це 
не індустрія з виробництва вражень, це зміна парадигми у відносинах «продавець-
покупець». Поява економіки вражень пов’язане зі зміною характеру людських 
потреб. Розвиток засобів зв’язку і загальна інформатизація призводить до 
роз’єднаності, тому людина прагне заповнити свої соціальні потреби через 
відчуття незабутніх вражень. 

На думку геронтологів, нові враження так само необхідні для центральної 
нервової системи, для її повноцінної роботи, як і задоволення потреби уві сні, а 
одноманітність життя, нудьга і відсутність нових вражень призводять до 
передчасного старіння. Інтерес до всього нового і незвіданого – це найсильніший 
антивіковий фактор. Потреба в отриманні нових емоцій і почуттів виникає від 
необхідності відчуття життя і соціальних спілкувань. Емоційні позитивні сплески 
надовго зберігаються в пам’яті, на відміну від придбаних нових товарів.  
Не випадково сьогодні паризький Діснейленд відвідують 12 млн. чоловік  
проти 6 млн. відвідувачів Лувру [2]. 

Сучасний споживач, який має можливість задовольняти свої пізнавальні 
потреби за допомогою Інтернету, чекає від підприємств індустрії туризму нових 
незвичайних маршрутів, сподіваючись отримати нові враження. Маркетологи, 
займаючись просуванням послуг, освоюють нові інструменти, які впливають  
не на розум споживача, а на його почуття, намагаючись зачепити «за живе», 
роблять ставку на приємні емоції [2]. 

Продукти туристичної індустрії перестають бути стандартними,  
туристичні організації розробляють нові маршрути і програми індивідуального 
обслуговування з урахуванням незвичайних бажань. Традиційні види  
туризму починають набувати нові риси, в маршрутному і стаціонарному 
туризмі на перший план виходять об’єкти, що відповідають вимогам 
екзотичності.  
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Про реалізацію креативних заходів свідчать такі дані: в Миколаївській 
області понад 14 щорічних фестивалів проводяться і взимку, і влітку; протягом 
2019 року представники Миколаївської області взяли участь у 5 виставково-
ярмаркових заходах (м. Київ, м. Львів та м. Мінськ) та проведено презентації 
туристично-рекреаційних можливостей під час 7 спеціалізованих туристичних 
заходів в містах Києві, Одесі, Миколаєві, Львові, Тернополі, Чернігові.  

Туристична фірма «ЛідеР-тур» впроваджує для миколаївців не лише 
подорожі по цікавим туристичним маршрутам, а й дарує своїм туристам 
можливість відчути на собі економіку вражень. Розробляючи авторські маршрути 
працівники туристичної фірми при використанні креативних підходів 
намагаються найповніше розкрити туристичний потенціал Миколаївщини 
(тематичні подорожі Миколаївським краєм на свято Івана Купала, молодіжний 
фестиваль «Миколаїв любить Миколая», інформаційні буклети «інформація  
в кишені», проведення в офісах туристичних фірм міні – презентації однієї  
з європейських країн, туристичний маршрут (подорож на катері Південним  
Бугом від міста Миколаєва до міста Очакова) «Час біжить все швидше – тож  
не поспішайте». 

Висновок. Сьогодні туризм є однією з провідних сил розвитку світової 
економіки. Цей процес відбувається за такими напрямками: розширення сфери 
впливу культури активізує взаємодію творчих працівників з підприємцями; нові 
ідеї стимулюють створення креативних розробок і продуктів; привертає увагу 
бізнесу до освоєння нових територій; сприяє розвитку людини. 
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