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НАПРЯМ 1 

ІСТОРИЧНІ, СОЦІОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СПОРТИВНО-БАЛЬНИХ  

ТАНЦІВ В УКРАЇНІ 

Галик Марія, Куречко Галина 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Кожний вид спорту є особливим і по-своєму дивовижним. Спортивно-бальні танці 

розвивались не стрімко, однак з шаленою популярністю. Їхня історія вражає своїм 

походженням, а різновиди – своїми унікальними рухами. Вплив різних міжнародних 

організацій на розвиток цього спорту в Україні є вагомим у формуванні спортивно-бальних 

танців.  

 

Each sport is special and amazing in its own way. Ballroom dancing did not develop rapidly, 

but with wild popularity. Their history impresses with its origins, and the varieties with their unique 

movements. The influence of various international organizations on the development of this sport in 

Ukraine is important in the formation of ballroom dancing. 

 

Актуальність. Кожний, хто хоче навчитись танцювати і має достатню наполегливість 

у навчанні, може стати справжнім танцюристом. Танець складається із декількох простих 

фігур, якими без особливих труднощів можуть оволодіти всі бажаючі. Безсумнівно, 

композиції рухів прикрашають танець, але це тільки доповнення. Тільки завдяки ритму ми 

отримуємо справжнє задоволення від танцю. Кожен відчуває той ритм, який йому ближче до 

душі [4]. 

За останній час бурхливого розвитку набувають такі види складно-координаційних 

видів спорту як акробатичний рок-н-рол, аеробна гімнастика, черлідинг, спортивні та 

спортивно–бальні танці. Кожен із зазначених видів має свої особливості, які проявляються у 

побудові спортивних програм, наявності обов’язкових елементів, вимог і критерій щодо 

їхнього оцінювання. Загальновідомо, що зростання спортивних результатів, в будь якому 

виді спорту, можливе за умови, коли техніка виконання вправ або обов’язкових елементів 

буде відповідати певному рівню фізичної підготовленості спортсменів [2]. 

Досить цікавим видом спорту є спортивно-бальні танці, ритм яких відчути не легко. 

Спортивно-бальні танці – це складно-координаційний вид спорту, який тісно пов’язаний з 

мистецтвом рухів. Питання фізичної та спеціальної технічної підготовки спортсменів-

танцюристів є одними з основних, які привертають увагу багатьох фахівців даної галузі.  

Постановка проблеми. Для чіткого розуміння цього виду спорту потрібно 

опрацювати достатню кількість інформації, яка допоможе розібратись в основних 

положеннях. 

Мета роботи. Аналіз впливу міжнародних спортивно-танцювальних організацій 

(WDSF, WDC, IPDSC та ін.) на розвиток танцювального спорту в Україні на сучасному етапі. 

Завдання. Проаналізувати історію розвитку спортивно-бальних танців, їхні 

різновиди, дослідити вплив міжнародних організацій на цей вид спорту в Україні та стан 

українських організацій на сучасному етапі. 

Методи дослідження. Для цієї статті використано теоретичний метод дослідження. 

Проаналізовано інформацію, дано пояснення загальних визначень, класифіковано різновиди 

спортивно-бальних танців, узагальнено опрацьовану інформацію. 

Результати дослідження та їхнє обговорення. Доведено, що світові танцювальні 

організації відіграють велику роль у становленні й розвитку спортивно-танцювального руху 

в Україні на інституційному та професійно-технічному рівнях. Констатовано, що впродовж 

останніх років спортивний бальний танець як соціокультурний інститут зазнав серйозної 
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реструктуризації на шляху інтеграції до національної спортивної системи, як складової 

світових процесів, спрямованих на визнання його олімпійським видом спорту. Сучасні 

програми у спортивно-бальних танцях вимагають від спортсменів розвитку провідних 

фізичних якостей, високих функціональних можливостей і синтезу вправ з інших тотожних 

видів. Тенденції розвитку спортивно-бального танцю характеризуються збільшенням 

кількості різновидів хореографічних рухів відповідно стилю виконання, збільшенням 

інтенсивності виконання базових елементів, структурою та змістом конкурсних програм.  

У сучасному культурному просторі бальні танці характеризуються багаторівневістю, 

динамічністю й здатністю до саморозвитку. Це той вид танцювального мистецтва, який на 

сьогоднішній день зазнає істотних трансформацій на тлі синтезу мистецтва та спорту. Поряд 

із приналежністю до сфери хореографічного мистецтва, спортивний бальний танець 

переживає період бурхливого розвитку, що пов’язаний із переглядом базових принципів, 

формування й розвиток яких відбувся впродовж останніх ста років. Сучасний етап 

ознаменувався переходом бального танцю до категорії спорту, де вплив спортивних 

тенденцій набув яскраво вираженого характеру, у зв’язку з чим поява терміну 

“танцювальний спорт” видається цілком закономірною [1]. 

Спортивний бальний танець веде свій початок від бальних танців. Слово “бал” 

прийшло в українську мову з французької, яке походить від латинського дієслова ballare, яке 

означає “танцювати”. Бальні танці, в тому вигляді, як ми знаємо їх сьогодні, зародилися в 

Англії в кінці XVIII - початку XIX сторіччя. У цей період танці були привілеями вищого 

суспільства, невід’ємною межею великосвітських балів. Під музику найбільших 

композиторів того часу Ф. Шопена, І. Штрауса на балах танцювали вальс, мазурку, полонез. 

У кінці XIX - початку XX віку вони стали популярні серед нижчих шарів суспільства, які 

відвідували публічні танцювальні зали або “суспільні асамблеї”. 

На початку 20-х років XX ст. почали проводитися змагання з бальних танців. До 

першої світової війни в Європі вже проводилися великі танцювальні змагання, наприклад, в 

Парижі, Берліні і Баден-Бадені. Однак до середини тридцятих років вони були в основному 

закриті, оскільки не існувало ні професійної, ні любительської міжнародної танцювальної 

організації. З 30-х років минулого століття в Англії стали проходити перші танцювальні 

турніри. Трохи пізніше у Німеччині. Спочатку танцювальна програма складалася з 

класичних і європейських танців. Одним із найпрестижніших танцювальних турнірів був є 

Блекпул – танцювальний фестиваль, що проходить в Англії. Латиноамериканські танці 

виконуються в Європі з початку XX сторіччя. Ці танці беруть своє походження в XIX 

столітті, коли іспансько-португальські, африканські та індійські музичні стилі змішалися в 

Америці. З часом сформувалося три програми спортивно-бальних танців: європейська, 

латиноамериканська і так звана “десятка”, куди входять всі десять танців. Всі бальні танці є 

парними. Пару складають кавалер і пані, що танцює з дотриманням точок контакту. У 

Європейській програмі цей контакт більш щільний. Він зберігається протягом всього танця. 

У Латиноамериканської програмі контакт вільніший, частіше за все здійснюється за рахунок 

сполучених рук, а іноді може взагалі втрачатися або посилюватися при виконанні фігур. 

Європейські танці полонять своєю бездоганною манерою, розкішшю і блиском. Вони 

з легкістю перенесуть кожного глядача у часи розкішних королівських прийомів, чарівних 

дам і галантних кавалерів. Латиноамериканські танці полонять своєю емоційністю і 

нереально сильною енергією. Швидкий темп, запаморочливе обертання і запалювальні 

мелодії - все це робить латиноамериканські танці дуже популярними. З усіх танців тільки 

п’ять стандартизовані і виконуються в змаганнях: самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль і джайв. 

Серед танців європейської програми повільний вальс вважається найбільш красивим і 

елегантним. Крім того, він має найдовшу історію. Зародившись, вальс протягом всієї історії 

поповнювався рухами з різноманітних танців народів Європи, як придворних, так і народних. 

Розквіт його припав на ХIХ ст., коли вальс став одним із найпопулярніших танців. До нас 

вальс дійшов у декількох формах. Майже в кожній країні він видозмінювався під впливом 

традицій. Так з’явився віденський, фігурний, повільний вальс і вальс-бостон. Віденський 
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вальс зародився в XII-XIII століттях у Баварії і називався “німецьким”. Однак деякі 

дослідники ставлять під сумнів дане походження танцю. У 1882 році в паризькому журналі 

вийшла стаття, в якій стверджувалося, що вальс уперше виконувався в Парижі в 1178 р. під 

назвою Вольти з Провансу. Цей танець в ритмі 3/4 французи вважають попередником 

віденського вальсу. Перша відома мелодія віденського вальсу датується 1770 р. і під неї вже 

танцювали парами. У 1813 р. пан Бирон засудив вальс за не цнотливість. У 1816 р. 

аналогічна реакція була і в англійському вищому суспільстві. Боротьба проти вальсу 

продовжувалася і в 1833 році. У книзі хорошої поведінки, виданій для заміжніх леді, 

вказаним персонам не дозволялося виконувати цей танець, внаслідок його “дуже розпусного 

характеру”. 

Танго – танець не менш ефектний і, мабуть, найемоційніший з всієї європейської 

програми з яскраво вираженим ритмом і чітким кроком. Спочатку отримав розвиток і 

поширення в Аргентині, а потім став популярним у всьому світі. Цей танець прийшов у 

Європу в ХХ столітті, де був трохи “згладжений”, оскільки вважався непристойним. Можна 

сказати, що танго виділяється серед інших європейських танців тим, що в основі його лежить 

не плавне ступання з п’ятки на носок, а крок на всю стопу. Танець походить із Південної 

Америки, де був уперше виконаний в Буенос-Айресі. Окремі представники суспільства 

виступали проти поширення цього танцю, підкреслюючи, що люди, виконуючи його, 

наражаються на небезпеку впасти в розпусту. 

Європейську програму бальних танців завершують два фокстроти - повільний і 

швидкий. Обидва різновиди цього танцю сформувалися в ХХ столітті і відразу ж завоювали 

велику популярність серед молоді. Сучасний повільний фокстрот вважається досить 

складним танцем, оскільки складається з ланцюжка швидких і повільних кроків, що 

виконуються під спокійну музику. Зміна напрямів і інтенсивності руху вимагає значного 

уміння і хорошої координації, тому на початковому етапі фокстрот не вивчається. Швидкий 

фокстрот, навпаки, учні засвоюють з першого заняття. Це дуже жвавий танець, часто з 

елементами стрибків і підскоків. У глядачів створюється враження, що пара пурхає по 

паркету. У двадцятих роках багато музичних груп грали повільний фокстрот занадто 

швидко, що викликало деякі невдоволення, що відбилися навіть у пресі. Люди заговорили 

про швидкий фокстрот. Зрештою швидку версія продовжила існувати під ім'ям, яке всі ми 

знаємо тепер як квікстеп. Живий ритм квікстепа вимагає легкості і рухливості від 

танцюристів. 

Самба – один із найвідоміших латиноамериканських танців, що прийшов з Африки і 

Іспанії в Південну Америку і став надзвичайно популярним у Бразилії, де загальне 

захоплення ним переросло в карнавальне дійство. Цей танець вважається найзапальнішим 

латиноамериканським танцем. В основі його лежить пружинний крок із розворотом стегна. 

Це дуже ритмічний і енергійний танець.  

Ще один не менш ритмічний танець – ча-ча-ча. Зародився внаслідок поєднання рухів 

декількох танців, зокрема мамбо і румби. Цей танець вважається порівняно молодим, 

оскільки він сформувався в середині ХХ століття. Легка і ритмічна музика ча-ча-ча створює 

невимушену атмосферу і дозволяє розслабитися, а виразні рухи стегон додають цьому танцю 

особливого шарму. Найімовірніше, що назва походить від кубинського танцю гуарача, що 

став популярним в Європі на початку століття, а можливо, також, що назва є 

звуконаслідуванням музичного інструменту маракаси. 

З усіх танців латиноамериканської програми, відмінною рисою яких є швидкий темп, 

виділяється один – румба. Без перебільшення можна сказати, що це найкрасивіший танець. 

Навчитися танцювати його досить просто. Порівняно з іншими латиноамериканськими 

танцями румба – відносно повільний танець з нескладним основним рухом. Однак 

танцювати його нейтрально, не вкладаючи душу, абсолютно неможливо. Танцюючи румбу, 

кожна пара розказує свою історію любові. З’явившись ще в XIX ст. в Америці, цей танець 

вже тоді завоював популярність, однак був під забороною, оскільки вважався досить 

фривольним. У даний час румба сильно стандартизована, але це не заважає їй завойовувати 
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все більшу популярність серед любителів бальних танців. 

Пасодобль – це танець тореадора, що має стилізацію його рухів під час кориди. На 

відміну від інших латиноамериканських танців, де партнер, зазвичай, танцює для партнерки, 

в пасодоблі головна роль належить партнеру, а партнерка в цьому випадку виконує 

допоміжну функцію. Танець уперше був виконаний у Франції в 1920 році, став популярним у 

вищому паризькому суспільстві в 1930-х, тому багато які кроки і фігури мають французькі 

назви. Після Другої світової війни пасодобль був включений у латиноамериканську програму 

спортивних бальних танців. Перша назва танця – “один іспанський крок”, оскільки кроки 

робляться на кожний рахунок. Пасодобль був одним із багатьох іспанських народних танців, 

пов’язаних із різними аспектами іспанського життя. 

Завершує латиноамериканську програму енергійний джайв. Не менш запальний, ніж 

самба або ча-ча-ча, схожий по темпу і основних рухах на рок-н-ролом, джайв прийшов у 

Європу під час Другої Світової війни і був трохи спрощений. Внаслідок такого експерименту 

з'явилося декілька танців, що активно виконувалися на танцювальних майданчиках середини 

ХХ ст., в тому числі і неймовірно популярний рок-н-рол. Родом з південного сходу США, де 

він дуже популярний серед чорношкірого населення вже більше 100 років. На самому 

початку джайвом захоплювалася виключно молодь. Старше покоління намагалося навіть 

заборонити його виконання в танцювальних залах, оскільки його танцювали на місці і він 

заважав просуванню по лінії танця. Пізніше джайв трансформувався в різні форми, такі як 

бугі-вугі, твіст, диско і хастл. На сучасних турнірах по спортивних танцях джайв завжди 

виконують останнім, що вимагає від танцюристів високої витривалості, особливо в фіналах, 

де танці виконують підряд один за одним [3]. 

Міжнародний досвід і тенденції розвитку бального танцю втілюються і в Україні. 

Членство наших танцювальних товариств у міжнародних організаціях танцювального спорту 

відкриває можливості й перспективи участі в танцювальних заходах світового масштабу. 

Першою була Асоціація спортивного танцю України (АСТУ), створена у 1992 р., яку очолив 

С. Влох зі Львова. У цьому ж році її прийняли до IDSF. Танцювальним парам, що були 

членами АСТУ, відкрилась можливість представляти Україну на різних престижних 

змаганнях у рамках IDSF. Наші танцівники неодноразово ставали призерами й переможцями 

престижних змагань, які проходили в Італії, Франції, Австрії, Голландії, Німеччини, Англії й 

інших країнах. АСТУ завдяки виступам українських пар заслужила довіру міжнародних 

організацій, і IDSF надало їй право проведення чемпіонатів світу серед молоді та юніорів, 

кубків та чемпіонатів Європи серед дорослих. 

Загалом в Україні щорічно проводились до десяти великих турнірів світового 

рейтингу. Центрами спортивно-танцювального руху стають Львів, Харків, Київ, Одеса, 

Дніпропетровськ і Донецьк. У 1993 р. створено Українську Лігу професіоналів бального 

танцю (УЛПБТ), президентом якої стала генеральний секретар АСТУ – Ірена Бусь (Львів). 

Окрім тренерів АСТУ до складу цієї організації увійшли пари, яким потрібно було скласти 

професійні іспити європейської й латиноамериканської програм, щоб змінити свій статус 

любителя. Тим, хто складав професійний екзамен, присвоювались ступені Associate, Member 

або найвищий Fellow. Самі екзаменатори повинні були мати останній професійний ступінь. 

Активна робота дозволила президії УЛПБТ налагодити тісні контакти з англійською 

професійною організацією United Kingdom Alliance, завдяки співпраці з якою українські 

судді й викладачі підвищували свій професійний рівень та здобули право приймати екзамени 

в тренерів і професійних пар України. 

У 1993 р. була створена та зареєстрована ще одна професійна організація – Українська 

рада бального танцю (УРБТ), очолювана відомим тренером-професіоналом Олексієм 

Литвиновим з Харкова. По суті, це дві професійні організації, які одночасно подали свої 

заявки на вступ до ICBD, які були розглянуті у травні 1993 р., але на предмет вступу однієї 

організації від України. Саме тому під час засідання у Блекпулі президенти УЛПБТ та УРБТ 

створили об'єднану професійну організацію – Українську Раду танцю (УРТ), завдяки чому 

Україна отримала умовне членство у ICBD. Співголовами та керівниками організації стали І. 
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Бусь та О. Литвинов. Певний час УРТ активно працювала, розвиваючи професійний бальний 

танець в Україні. Нею організовувалися семінари для суддів, тренерів і викладачів, 

проводилися професійні іспити, а також заходи із запрошенням провідних фахівців світового 

рівня. Вся проведена робота не була даремною й Україна вперше в історії ICBD отримала 

повноправне членство через 2 роки. Сама ж УРТ у 1995 р. на загальних зборах змінила 

власну структуру, перетворившись на єдину професійну танцювальну організацію на чолі з І. 

Бусь. УРТ стала єдиним і повноправним представником України у ICBD, а згодом у 

перейменованих WD&DSC й WDC. Активна робота над розвитком професійного 

танцювання в Україні та участь суддів УРТ міжнародної категорії WDC в обслуговуванні 

Чемпіонатів світу та Європи серед професіоналів засвідчили продуктивність УРТ, яка також 

стала повноправним членом International Dance Organization (IDO) (офіс у Швеції) – 

міжнародної танцювальної організації, яка проводить міжнародні змагання й чемпіонати 

різних рівнів із сучасних танців – диско, хіп-хоп, брейк-данс, електрик, данс-шоу, свінг, 

сальса, мамба тощо. 

Проте співпраця між УРТ та АСТУ тривала не довго. У лавах АСТУ були розбіжності 

серед тренерів і не в останню чергу з огляду на фінансовий тиск Президії на організаторів 

змагань і на самих танцівників, що лише поглиблювало розкол в організації. Деякі 

танцювальні клуби перейшли до професійної ліги УРТ, займаючись любителями та 

посилюючи роботу з покращення та вдосконалення розвитку класифікаційних категорій. 

Інші об’єдналися навколо ідеї Української федерації спортивного танцю (УФСТ), яка була 

створена у листопаді 1996 р. Президентом став харків'янин Сергій Пінчук. Стосовно АСТУ, 

то в її складі залишились спортивні клуби та тренери, які впливали на Президію й 

персонально на С. Влоха, проте це не допомогло знизити рівень невдоволення політикою 

останнього, що, врешті- решт, призвело до створення у березні 1999 р. Спілки громадських 

організацій спортивного танцю України (СГОСТУ), яку очолив Ігор Машин. За роки свого 

існування вона стала однією з наймасовіших організацій, якій вдалося об'єднати у своїх 

лавах танцювальні клуби з усіх областей України. 

У лавах АСТУ згодом теж назрів черговий конфлікт, який закінчився тим, що в 2005 

р. відокремилися й утворилися дві організації: “Динамо–Україна” (президент Сергій 

Дороговцев) й “Україна танцювальна” (президент Сергій Кравчук). Проте це не було 

остаточною крапкою. У тому ж році IDSF припинила членство АСТУ, зобов’язавши всі 

організації до переговорів та об’єднання на рівні єдиного інституту, який би представляв 

Україну в IDSF. Враховуючи те, що в країні тоді існувало 7 організацій, які займались 

розвитком спортивного танцю, процес консолідації був досить довготривалим і зайняв аж 

три роки. У листопаді 2008 р. УРТ, УФСТ, “Динамо–Україна” та “Україна танцювальна” 

підписали документи про саморозпуск, утворивши Всеукраїнську федерацію танцювального 

спорту (ВФТС). Президентом об’єднаної організації обрали депутата Верховної Ради 

України Бориса Дейча із Судака. 

Після цього об’єднання, IDSF прийняли Україну членом Міжнародної федерації 

танцювального спорту. АСТУ й СГОСТУ відмовилися підписувати об'єднавчий меморандум 

та вступили до Ліги танцю (International Dance Union). Зупиняючись вкотре на АСТУ, варто 

зазначити, що вона з 2005 р. входила до IDSA і водночас представляла Україну у WDC. У 

2015 р. наказом № 2036 Міністерства молоді та спорту України від 16 червня 2015 р. АСТУ 

надано статус національної спортивної організації. 

У 2014 р. у зв’язку з анексією Криму Президент ВФТС Б. Дейч полишив організацію, 

повернувшись на півострів. Хоча до цього організація вже перебувала у кризовій ситуації з 

огляду на те, що її члени були невдоволені корупційними схемами керівництва, що 

закінчилося її розколом. Завдяки ініціативній групі був призупинений розвал організації й 

відбулася конференція, на якій було обрано нову Президію. Очолив її Андрій Поливка зі 

Львова [1]. 

Висновки. Проаналізувавши інформацію, констатуємо, що вплив міжнародних 

організацій на розвиток спортивно-бальних танців в Україні був високим. Завдяки такій 



8 

 

співпраці цей вид спорту не втратив свою актуальність до теперішнього часу. Українські 

танцювальні організації продовжують активно взаємодіяти як з профільним міністерством, 

так і з міжнародними організаціями, зокрема WDSF й WDC, здійснюючи великий обсяг 

роботи щодо впровадження нових стандартів і норм для спортсменів, тренерів і суддів. 

Варто відзначати, що світові танцювальні організації відіграють велику роль у становленні й 

розвитку спортивно-танцювального руху в Україні на інституційному та професійно-

технічному рівнях. Незважаючи на непрості як внутрішні, так і зовнішні відносини 

українських спортивно-танцювальних організацій, можна констатувати, що впродовж 

останніх років спортивний бальний танець як соціокультурний інститут зазнав досить 

серйозної реструктуризації на шляху інтеграції до національної спортивної системи як 

складової світових процесів, спрямованих на визнання його олімпійським видом спорту. У 

цій ситуації важливо залучати до роботи якомога більше кваліфікованих міжнародних 

фахівців, здатних дати експертну оцінку процесам, що відбуваються. Враховуючи активний 

розвиток виконавської техніки, систем суддівства та ін., ми повинні сприяти реалізації 

міжнародними організаціями їхніх планів і новітніх тенденцій в Україні, запрошувати 

зарубіжних фахівців, налагоджуючи обмін досвідом, а також системно й послідовно роботи 

свій внесок у розвиток бального танцю в нашій країні та світі, популяризувати його та 

забезпечити зростання виконавського рівня й масовості. 
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ОСНОВИ ТЕХНІКИ БІГУ НА ВИТРИВАЛІСТЬ 

Шафранський Ігор 

Львівський національний університет природокористування 

 

Актуальність. Класичними дистанціями бігу на довгі дистанції є біг на 3000, 5000, 

10000 м. Техніку бігу умовно можна розділити на старт і стартове прискорення, біг на 

дистанції й фінішування. Техніці бігу на довгі дистанції попри всі її індивідуальності, 

властиві характерні особливості: природність рухів, повноцінне відштовхування 

(концентрація зусиль бігуна в робочій фазі), легкість бігу (хороше розслаблення м’язів у 

фазах відносного відпочинку), значний темп (частота рухів). 

Результати дослідження та їхнє обговорення. Опановуючи техніку з бігу на 

витривалість, необхідно зосередитись на виробленні у спортсмена вміння розслабляти м’язи 

в неробочі моменти, концентрувати м’язові зусилля в робочі (відштовхування, винос стегна, 

постановка стопи) і утримувати нахил тулуба, при якому біг відбувається ніби за інерцією. 

Зусилля витрачаються переважно на долання опору середовища. Необхідно зберігати 

маятникоподібну роботу рук у передньо-задній площині, де плечі опущені і не заважають 

глибині дихання спортсмена. 

Раціональність і економічність бігу будуть здебільшого залежати від правильного 

дихання. Для того щоб покрити енерговитрати бігуна треба максимально повно забезпечити 

потребу організму в кисню. Кисневий борг, який виникає під час бігу, гаситься за рахунок 

значного посилення дихання. При цьому приходиться вентилювати до 100 літрів повітря за 

одну хвилину і навіть більше, що неможливо виконати при диханні через ніс. Дихати 

необхідно через ніс і ротом. Не слід дихати глибоко, тому що глибокий вдих здійснюється не 

https://otherreferats.allbest.ru/sport/01233184_0.html
http://fj.onu.edu.ua/sportyvni-balni-tantsi-shcho-tse-dlia-koho-navishcho/
http://fj.onu.edu.ua/sportyvni-balni-tantsi-shcho-tse-dlia-koho-navishcho/
http://4ua.co.ua/sport/qb3bc79a4c53a88421216c27_0.html
http://oldconf.neasmo.org.ua/node/256
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тільки дихальними м’язами, а й іншими, які розташовані в області грудної клітки, які під час 

бігу виконують свої специфічні функції. Ні за яких обставин на дистанції не варто 

затримувати дихання. 

Поведінка та дії бігуна під час змагань, контрольних пробіжок визначаються 

намаганням виграти змагання незалежно від часу пробігання дистанції або досягнути 

високого спортивного результату. 

Висновки. Для кожного бігу завчасно передбачається тактичний план. Але досить 

часто він змінюється під час ситуації, яка складається при забігу. При складанні плану 

враховуються умови проведення змагань, погодні умови, місце проведення, підготовленість 

бігуна та його суперників. 

Якщо мета тільки виграти забіг (час не має значення), то звичайно бігуни ведуть біг 

груповий. Досить важливо, щоби до початку фінішного прискорення спортсмен біг усю 

дистанцію з вищою за середню швидкістю. За рівною швидкістю перемагає витриваліший. 

 

 

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ОБ’ЄКТІВ ФІЛОСОФІЇ СПОРТУ 

Шукатка Оксана, Волошиновська Анастасія 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Життя у ХХІ столітті важко уявити без спорту. У всій метушні справ та плинності 

часу людство звикло до динаміки та переміщення, перетворивши їх у своєрідні змагання. 

Прагнення людей задовольнити свої потреби у русі, розвивати фізичні якості поступово 

трансформувалися у сучасні види спорту, а щоб перевірити свої вправність та 

професіоналізм, заходилися проводити змагання. Таким чином, спорт вийшов на новий 

рівень свого розвитку, оскільки до цього моменту розвивався лише локально у межах певних 

країн. Потреба у вивченні природи спортивних змагань, а також пов’язаних з ними 

соціальних відношень, норм поведінки, тощо, зумовило появу прикладної філософської 

дисципліни – філософія спорту. 

У своїй основі філософія є формою суспільної свідомості, світоглядом, системою ідей, 

поглядів на світ і на місце в ньому людини; досліджує пізнавальне, соціально-політичне, 

ціннісне, етичне та естетичне відношення людини до світу. Також філософія – це любов до 

мудрості, яка належить тільки людині і проявляється завдяки людині як найвищої істоти на 

Землі, яка наділена рефлексією, розумом, пам’яттю, може змінювати світ завдяки 

інтелектуальній і моральній складовій. Жоден інший вид в біосфері Землі не має іншого 

такого права, крім людини [1]. Як у житті, так і у спорті все постійно змінюється, 

відображаючи своєю динамікою мудрість людської думки. Тому філософія спорту – 

прикладна філософська дисципліна, яка здійснює аналіз філософських проблем стосовно 

спорту і інших пов’язаних з ним явищ [2].  

Поняття та сутність спортивних змагань сприймається науковою спільнотою не 

однозначно. Ще у 1706 р. Бернарден де Сен-П’єр у праці “Думки про виховання” 

стверджував, що змагальність є джерелом будь-якого зла, а П’єр де Кубертен вважав 

організацію олімпійських змагань серед дітей загрозливою. Сьогодні культивується точка 

зору, що змагальний спорт виконує важливі соціокультурні функції, у тому числі і серед 

дітей, яка найяскравіше представлена у спорті вищих досягнень, виконує культурну функцію 

і має виховний характер [1] та залежать від зусиль тренерів, особливостей соціальної 

структури суспільства, у рамках якої функціонує спорт, від цілей, для яких він 

використовується і яка модель спорту при цьому застосовується. Важливо, як організовані 

змагання, які цінності переслідуються, які зразки поведінки культивуються, який характер 

очікувань мають учасники та їхні наставники – матеріальний чи моральний, який склад 

учасників і які взаємовідносини між ними формуються, як організовано суперництво.  

Варто зазначити, що зараз перед спортом в цілому стоїть нова мета – гуманізація. 

Гуманізувати спорт – це посилити в ньому гуманні начала та різноманітні модуси людських 
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відносин у спортивній практиці. Гуманна сутність спорту виявляється у тому, що він 

народився й існує у якості унікального способу максимального виявлення здібностей 

людини, розкриття смислу талантів, перманентного стимулювання найбільшого розвитку 

певних людських здібностей, спортивних можливостей людини. У спорті високих досягнень, 

створюються нові засоби і методи виявлення діяльнісних здібностей людини, потім вони 

переносяться на масову спортивну практику [1]. 

Висновок. Незважаючи на те, що природа спортивних змагань викликає у деяких 

вчених сумніви щодо необхідності їхнього існування, теперішній час доводить нам їхню 

важливість та користь для повноцінного розвитку особистості у різних сферах життя.                                                                                                                                           
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ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я  

В КОНТЕКСТІ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

Шукатка Оксана, Волошин Ольга 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

У листопаді 2016 р. Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію розвитку системи 

громадського здоров’я, а у 2018 році в Україні запроваджено принцип збереження здоров’я 

населення, за якого всі ухваленні урядом рішення аналізуватимуться з точки зору впливу 

їхньої реалізації на громадське здоров’я. 

Проблема громадського здоров’я хвилювала як лікарів, так і філософів. Гіппократ 

вважав, що більшість захворювань залежать від вчинків та думок людини, умов її життя, 

довкілля. Встановлено, що рівень здоров’я людини на 50 % залежить від способу життя, по 

20 % – від стану довкілля і спадковості, 10 % – від медицини. Видатний середньовічний 

вчений Авіценна вперше об’єднав досягнення медицини з особливостями культурно-

побутових традицій. Oднaк, в умовах сьогодення стрімке зростaння технологій та 

цифрoвізaції тільки підсилило потребу вирішення вказаної проблеми, адже те, що нас оточує, 

перебуває всередині нас.  

5 жовтня 2021 року відбулась пресконференція  на тему: “Цифрові права чи 

громадське здоров’я: підвищення обізнаності про цифрові права під час пандемії COVID-19 

в Україні з урахуванням кращих практик ЄС”.  

Пандемія COVID-19, без сумнівів, пришвидшила цифрову трансформацію у світі та 

Україні. Керівниця Інституту Інноваційного Врядування Анна Мисишин підняла тему про 

необізнаність українців в цифрових навичках, зазначивши у своїй доповіді, що пандемія 

підняла на поверхню численні проблеми з цифровою нерівністю в Україні. Дуже багато 

людей не змогли користуватися тими сервісами та додатками, які були розроблені, щоб 

подолати пандемію та запобігти поширенню COVID-19. Зокрема, згідно з дослідженням, 53 

% українців не володіють цифровими навичками, вони володіють ними нижче базового 

рівня. Проблема також в тому, що 12 млн. українців не користуються сучасними 

смартфонами, через що вони не можуть користуватися додатками та сервісами, які були 

розроблені під час пандемії, зокрема 95 % таких сервісів недоступні для людей з 

інвалідністю. Виникло питання, чому в Україні досі немає законодавства, яке б відповідало 

директиві ЄС про цифрову доступність мобільних додатків та сервісів. 

Після порушень усіх питань, експерти наголосили, що для подолання цифрового 

розриву та цифрової нерівності потрібно забезпечити не лише онлайн, але і офлайн 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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навчання, особливо для людей старшого віку, зокрема, за допомогою асистентів. Одночасно 

необхідно забезпечити доступність для людей з зоровими та слуховими інвалідностями, що і 

повинно стати пріоритетом не лише для законодавчої та виконавчої влади, а й для закладів 

системи освіти. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧОЇ АЕРОБІКИ В УКРАЇНІ 

Лева Катерина, Куречко Галина 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Актуальність. На сучасному етапі розвитку аеробіка є дуже популярним видом 

рухової активності в Україні. Оздоровча аеробіка є одним із напрямків фітнесу. Було 

проведено низку досліджень з різних питань теорії та практики аеробіки, але на сьогодні, ця 

тема не достатньо вивчена і прокоментована. Автори не ставили завдань проаналізувати та 

періодизувати історію розвитку оздоровчої аеробіки в Україні, що й визначило актуальність 

нашого дослідження. 

Мета дослідження. Проаналізувати розвиток аеробіки в Україні та періодизувати 

процес розвитку оздоровчої аеробіки.   

Методи дослідження. Теоретичний аналіз педагогічної та науково-методичної 

літератури. 

Результати дослідження та їхнє обговорення. В даний час спостерігається активний 

інтерес населення до оздоровчих та спортивно-оздоровчих послуг у фітнес-клубах. Фітнес-

індустрія розглядається як сфера послуг, сукупність різних суб’єктів фітнес-діяльності 

(фітнес-клуби, фітнес-центри, спортивні клуби, студії, спортивно-оздоровчі центри, 

оздоровчі центри, тренажерні зали), що надають фітнес-послуги, із залученням до здорового 

способу життя, підтримки, збереження та зміцнення здоров’я людини, а також досягнення 

результатів із корекції фігури. Останніми роками попит на користування спортивно-

оздоровчими та фітнес-послугами дедалі більше зростає. Одним із популярних напрямків, які 

є практично в кожному клубі є оздоровча аеробіка. Проаналізувавши кількість фітнес-

установ, які відкриваються і функціонують, ми зможемо дослідити як розвивалася аеробіка в 

Україні. 

Фітнес-індустрія в Україні почала розвиватися тільки в 2000-х роках. Фітнес-клуби 

існували лише у деяких великих містах. Першими з’явилися в Києві, їх було три – “КСК”, 

“Акваріум”, “Фаворит”. Значне зростання попиту на фітнес-послуги припадає на 2005 рік, 

коли почали відкриватися клуби різних категорій, від класичних до преміум формату, у 

багатьох містах України. Найуспішнішим мережевим брендом став SportLife. Загалом в 

Україні функціонувало більше 600 фітнес-клубів. Станом на 2015 рік існувало вже понад 

1419 фітнес-об’єктів, а за даними 2017 року – 1569. Наразі існує понад 2000 фітнес-мереж. У 

кожному фітнес-клубі є тренажерний зал, студії групових програм, басейни, дитячий фітнес 

та лаунж-зони. У студіях групових програм найбільшу кількість класів виділено саме 

програмам аеробної спрямованості. Тому можна робити висновок, що розвиток оздоровчої 

аеробіки та її популярність постійно зростають. 

З 2020 року попит на фітнес послуги трохи змінився. Через пандемію та карантинні 

обмеження клуби почали зачинятися. Натомість, спостерігається відкриття все більше 

онлайн фітнес-клубів, пропонуються різноманітні марафони схуднення тощо. Оздоровча 
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аеробіка не зупиняється в розвитку, а просто дещо змінюється формат проведення занять. 

Вивчивши та проаналізувавши історію розвитку оздоровчої аеробіки в Україні, можна 

виділити такі основні етапи цього процесу: 

1. Етап зародження (до 2000-х рр.) 

2. Етап становлення (2000–2005 р.) 

3. Етап активного розвитку (2006–2019 р.) 

4. Етап сучасний (2020 р. – до сьогодні) 

Висновки та перспективи подальшого наукового пошуку. Вивчивши та 

проаналізувавши зародження, становлення та розвиток оздоровчої аеробіки в Україні, ми 

виділили основні етапи цього процесу. На базі аналізу кількості фітнес-мереж бачимо, що з 

кожним роком оздоровча аеробіка набирає все більшої популярності в Україні. Не зважаючи 

на карантинні обмеження, аеробіка продовжує розвиватися, але змінюється формат 

проведення занять. 

 

СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАЛЬНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Сіренко Романа, Книш Ольга 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

У статті проаналізовані особливості механізму адаптації студентів на тлі побудови 

розвивального освітнього середовища. У науковій роботі представлені висновки щодо 

питання психологічного впливу соціальної трансформації в сучасному суспільстві на 

індивідів. Особлива увага приділяється дослідженню стресостійкості в структурі особистості 

студентів під час адаптації до навчальної діяльності у закладі вищої освіти. 

Ключові слова: студенти, освіта, стресостійкість, адаптація, навчальна 

діяльність. 

 

The article analyzes the features of the mechanism of adaptation of students against the 

background of building a developmental educational environment. The scientific work presents 

conclusions on the issue of the psychological impact of social transformation in modern society on 

individuals. Particular attention is paid to the study of stress resistance in the personality structure of 

students during the adaptation to educational activities in higher education. 

Key words: students, education, stress resistance, adaptation, educational activity. 

 

Постановка проблеми. Актуальність. Пристосування студента до професії 

розпочинається з його інтеграції до навчання у ЗВО. Університет є соціальною спільнотою та 

соціалізованим закладом, тому вплив нового освітнього середовища на першокурсників, як 

на майбутніх фахівців, зокрема формування їхньої стресостійкості є особливо важливим. 

Навчальне середовище як об’єкт наукового дослідження є відносно складним явищем, яке 

охоплює психолого-педагогічну взаємодію викладача і студента, міжособистісні стосунки 

всередині студентського колективу, конкретну ситуацію взаємозв’язку традицій та інновацій 

всередині університету, принципи навчання та особливість власного сприйняття студента 

усього, формування у нього суб’єктивних понять [4]. 

Встановлено, що від обраної студентом стратегії поведінки в стресових і нових 

ситуаціях залежатиме його успішність у навчанні, міжособистісні стосунки (батьки, вчителі, 

однокласники), підготовка до виконання обов’язків обраної професійної діяльності тощо.  

Мета дослідження – проаналізувати стресогенні чинники під час навчальної 

діяльності студентів у ЗВО. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної 

літератури та емпіричних матеріалів дослідження.  

Результати дослідження та їхнє обговорення. Стресостійкість студентів є 

запорукою ефективної навчальної діяльності в різних сферах, починаючи від адаптації до 
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навчального процесу і завершуючи  фаховою підготовкою у процесі навчально-виробничої 

діяльності. 

Серед науковців погляди стосовно поняття “стресостійкість” суттєво відрізняються.  

Одні вчені це поняття розуміють, як здатність людини успішно виконувати окремий вид 

діяльності у різноманітних нелегких ситуаціях [6]. Інші вчені вважають що стресостійкість – 

це особливе вміння сприймати та аналізувати власні емоції; мати велике самовладання; 

здатність переживати психологічні навантаження, не завдаючи шкоди соціуму та власному 

здоров’ю [4]. 

Головними сферами життя у студентському віці є психологічна, соціальна та 

біологічна. Кожна з них має свої особливості та специфіку. До психологічної сфери 

відносять особливі психічні стани і атрибути, які є початком новоутворень та адаптивних 

процесів навчання у ЗВО; до соціальної сфери – становлення студентів у суспільстві, їхні 

міжособистісні стосунки, психологічні особливості; до біологічної сфери – типи нервової 

системи та інстинкти тощо [3]. 

 За даними Н. Войтович, труднощі,  які виникають у процесі адаптації студентів до 

навчання у ЗВО: 

1) Новий етап життя – нові непередбачувані ситуації. Діти йдуть до школи з 

раннього віку. Після тривалого навчання в шкільному колективі під пильним наглядом 

батьків і вчителів, раптово виникає різка зміна їхнього життя. Нове середовище і новий 

колектив, нові вимоги до навчання, нові правила. Це створює стресову ситуацію. 

2) Суттєві навчальні навантаження. Зміст та обсяг шкільних і університетських 

навчальних дисциплін є кардинально відмінними. Освоїти значну кількість навчального 

матеріалу у великому обсязі надзвичайно складно.  

3) Роль викладача. Усвідомлення ситуації, що за успіх у навчанні несе 

відповідальність сам студент і лише він. А роль викладача – навчити орієнтуватися та 

користуватися значною кількістю навчальних матеріалів, вміти аналізувати та 

систематизувати їх. 

4) Новий колектив. Потреба навчитися комунікувати з різними людьми, які не 

завжди є прихильними чи симпатизують.  

5) Вплив оточення. Зміна місця проживання, потреба адаптуватися до нових 

побутових умов в гуртожитку або в орендованому житлі. Сум за родиною, друзями,  

оточенням рідного міста. Це великий тиск, який може стати на заваді швидкої адаптації. 

6) Розчарування в обраній спеціальності [1, c. 59-60]. 

Якщо аналізувати думку Н. Войтович [1], то студенти, які навчаються на першому 

курсі змушені комунікувати з незнайомими людьми, налагоджувати нові соціальні контакти, 

також вони мають управлятися з великими інтенсивними навантаженнями, пов’язаними з 

новими предметами та формами навчання. Усе це викликає емоційну дезадаптацію, може 

спровокувати психологічні розлади і, інколи, бути поштовхом до суїциду. Аналізуючи думки 

різних авторів, можна зробити висновок, що у студентському віці ризик розвитку емоційних 

та психічних розладів є найбільшим на молодших курсах навчання, однак піку досягає на 3 

курсі навчання. 

Важливим джерелом стресу є зміна місця проживання студентів. Проживання в 

гуртожитках, налагоджування побуту, відносин з іншими мешканцями, усе це кардинально 

відрізняється від життя удома. Також важко відбувається адаптація до життя у великих 

містах, особливо, якщо до навчання у ЗВО майбутній студент жив у невеличкому місті чи 

селищі. Зазвичай, з переїздом втрачаються налагоджені стосунки та зв’язки, на новому місті 

не вистачає орієнтації, духовної підтримки тощо [1, c. 145]. 

Процес адаптації у студентів відбувається за такими формами (рис. 1): 
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Рис. 1. Процес адаптації студента 

Головними ознаками, які свідчать про низький рівень пристосування першокурсників 

до навчання у ЗВО є: тривога, зниження працездатності, швидка втомлюваність, 

дратівливість, не пристосовування до нового колективу, сонливість, головний біль, 

безініціативність, загальмованість або, навпаки, гіперактивність, загострення конфліктів з 

однолітками та викладачами, порушення дисципліни, прояви агресії, пропуски занять, 

зниження мотивації до навчальної діяльності [5].  

Високий рівень стресостійкості допомагає зберігати фізичне і психічне здоров’я 

молоді при подоланні важких стресових ситуацій у процесі пристосування до нових умов 

навчання у ЗВО. 

Стосовно того, як формується стресостійкість у студентському віці, важливо 

зазначити, що чинники, які формуються шляхом вибору успішної поведінки та коригування 

рівня тривожності, включають: навички вирішення проблем та позитивний погляд на 

майбутнє; хороше сприйняття іншими людьми їхньої поведінки, задоволеність обраним 

заняттям і позитивний емоційний фон.  

Г. Ришко [2, с. 107-108] акцентує, що сьогодні вкрай важливим є формування 

стресостійкості, вибору спеціальної поведінки, корекції тривожності та показників 

соціально-психологічного пристосування. Такі властивості можна здобути за допомогою 

проведення семінарів, практикумів, тренінгових занять, консультування, бесід та методів 

імітаційного моделювання. Широко застосовують інсценізації, ігри з імітаційним 

наповненням, різноманітні імітації, моделювання рольових ситуацій, умов та відносин 

професійної та навчальної діяльності. Усі ці засоби є дієвим інструментом для формування 

навичок самоконтролю. 

Висновок. У студентському віці одним із засобів виховання стійкості до стресу є 

вибір копінг-поведінки певної особи, у результаті чого знижується рівень тривожності та 

покращується соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у ЗВО. Вирішенню 

проблеми адаптації студентів до навчальної діяльності у ЗВО сприяють тренінги, де 

відбувається переосмислення різноманітних сценаріїв та ситуацій, виконання завдань 

психологічного змісту, які дозволяють підвищити психологічну стійкість студента.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СПОРТИВНИХ ТРЕНУВАНЬ  

Шукатка Оксана, Іващенко Олександра 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

У статті поверхово описано основні теоретичні відомості про базові речі, що 

стосуються спортивного тренування та принципів, що їх використовують у ході його 

проведення. 

Ключові слова: спортивне тренування, спортивна підготовка, фізичний розвиток, 

фізична підготовка. 

 

The article superficially describes the basic theoretical information about the basic things 

related to sports training and the principles used in its conduct. 

Key words: sports training, sports training, physical development, physical training. 

 

Актуальність дослідження. Компетентна організація спортивних тренувань 

спортсменів, що є фундаментом якісної фізичної підготовки, вимагає ґрунтовних знань та 

якісного теоретико-методологічного забезпечення. Іншими словами, без розуміння основ 

побудови тренувального процесу, успішність результативної фізичної підготовки спортсмена 

не є гарантованою. Систему спортивного тренування ХХІ століття характеризують 

прогресивні та осучаснені принципи, велика кількість взаємопов’язаних між собою завдань, 

підбір засобів і методів, які є обґрунтовані науковими дослідженнями та працями, 

перспективне багаторічне планування, висока, а головне професійна організація контролю, 

забезпечення гігієнічних умов. Усе це становить лише левову частину того, що потрібно 

брати до уваги, складаючи план спортивних тренувань. 

Метою дослідження є аналіз загальної теорії і методики спортивного тренування, 

ознайомлення зі структурою та основними складовими теоретико-методологічного 

забезпечення спортивної підготовки, опрацювання вихідних понять, якими характеризується 

теорія та методика спортивних тренувань, поверховий огляд та аналіз формування теорії і 

методики спортивної підготовки, розкриття методів спортивного тренування. 

Завдання дослідження: 

 у  стислій формі викласти основи теорії спортивних тренувань (цілі, завдання, 

засоби та принципи); 

 описати методи спортивного тренування. 

Під час виконання дослідження було використано такі методи, як: прямий 

(емпіричний) аналіз і синтез, теоретичний аналіз літературних даних. 

Результати дослідження. Термін “тренування” походить від англійського слова 

training, який означає вправу. Певний час у це значення вкладали поняття “спортивне 

тренування”, і розуміли під цим терміном неодноразове виконання фізичної вправи, що мало 

на меті досягнення найвищого результату. Проте зміст поняття “спортивне тренування” 

розширився і зараз під цим поняттям розуміють спланований педагогічний процес, який 

включає навчання спортсмена спортивної техніки і тактики, а також розвиток його фізичних 

здібностей [2, с. 29]. Спортивне тренування в повній мірі має відображати сам процес 
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спортивної підготовки спортсменів, який характеризують мета, завдання, засоби, методи, 

принципи, сторони та напрямки спортивної підготовки, а також структура тренувального 

процесу. 

Підготовка до спортивних змагань є метою спортивного тренування, вона спрямована 

на досягнення найбільш можливого для певного спортсмена рівня підготовленості, 

зумовленого специфікою змагальної діяльності і спрямованого на реалізацію запланованих 

спортивних цілей. До змісту спортивного тренування входять різноманітні складники 

підготовки спортсмена: теоретична, технічна, фізична, тактична і психологічна. У 

тренувальній, а особливо у змагальній діяльності жоден з цих складників не проявляється 

ізольовано. Вони об’єднуються у цілісний комплекс, що спрямований на досягнення високих 

спортивних показників. До завдань спортивного тренування відносяться: зміцнення здоров’я 

та всебічний фізичний розвиток; оволодіння спортивною технікою і тактикою; розвиток 

фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, гнучкості, спритності) у відповідності до 

обраного виду спорту; виховання моральних і вольових якостей; оволодіння практичними та 

теоретичними знаннями в галузі фізичного виховання і спорту. 

Результати вирішення завдань спортивного тренування, що мають комплексний 

характер, втілені у поняттях “спортивна форма”, “тренованість”, “підготовленість”. 

Тренованість кваліфікується ступенем функціонального пристосування організму до 

запропонованого тренувального навантаження, вона виникає у результаті систематичних 

фізичних вправ та сприяє підвищенню працездатності особистості. Тренованість зазвичай 

орієнтована на певний вид спеціалізації спортсмена у рухових діях та виражається у 

підвищеному рівні функціональних можливостей організму спортсмена, його специфічній та 

загальній працездатності, а також у досягнутому ним ступені досконалості спортивних 

навичок та вмінь. Тренованість спортсмена зазвичай поділяють на загальну та спеціальну. 

Засоби спортивного тренування поділяють на три групи вправ, серед яких загально 

підготовчі, вибрані змагальні, спеціально-підготовчі. 

Принципами спортивного тренування є найважливіші педагогічні правила, що 

раціонально структурують тренувальний процес, саме в них синтезовані наукові дані та 

передовий практичний досвід тренерської роботи. Скерування на максимально ефективні 

досягнення, поглиблена спеціалізація та індивідуалізація лежать в основі цих принципів. 

Якщо під час використання фізичних вправ без спортивних цілей зреалізовується тільки 

частковий, негранично можливий ступінь досягнень, то спортивна діяльність 

характеризується спрямованістю саме до максимуму, який є індивідуально різним, проте 

закономірним вважаємо прагнення кожного якомога більше здолати на шляху спортивного 

вдосконалення. Звісно, спортивні досягнення важливі не ізольовано, не відірвано, а як 

конкретні складники розвитку здібностей і майстерності. 

Під методами спортивної підготовки (методи вправи у спортивному тренуванні), слід 

розуміти способи роботи тренера і спортсмена, за допомогою яких досягається оволодіння 

знаннями, уміннями і навиками, розвиваються необхідні якості, формується світогляд. Усі 

методи умовно ділять на три групи: словесні, наочні і практичні. В процесі спортивного 

тренування всі ці методи застосовують в різних поєднаннях. Кожен метод використовують 

не стандартно, а постійно пристосовують до конкретних вимог, обумовлених особливостями 

спортивної підготовки. При підборі методів слід стежити за тим, щоб вони строго 

відповідали поставленим завданням, загальнодидактичним принципам, а також спеціальним 

принципам спортивного тренування, віковим і статевим особливостям спортсменів, їх 

кваліфікації і підготовленості. Методи спортивного тренування та фізичного виховання 

добирають у відповідності до педагогічних завдань тренувального процесу, 

загальнодидактичних принципів та специфічних принципів спортивного тренування, вікових 

та статевих особливостей спортсменів, їх кваліфікації та підготовленості. В спорті основна 

увага приділяється практичним методам [1]. Процес спортивного тренування враховує дві 

групи методів:  

1) загальнопедагогічні (включають словесні й наочні методи); 
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2) практичні (включають метод чітко регламентованої вправи, змагальний та 

ігровий).  

До словесних методів, які застосовують у спортивному тренуванні, належать бесіда, 

аналіз, обговорення, розповідь, пояснення. Ці форми найчастіше використовують в 

лаконічному вигляді, особливо при підготовці кваліфікованих спортсменів, чому сприяє 

спеціальна термінологія, поєднання словесних методів з наочними. Ефективність 

тренувального процесу багато в чому залежить від умілого використання вказівок і команд, 

зауважень, словесних оцінок і роз'яснень. 

До наочних методів, які використовують у спортивній практиці, належать: 

1) правильний в методичному відношенні показ окремих вправ і їх елементів, який 

зазвичай проводить тренер або кваліфікований спортсмен; 

2) демонстрація навчальних фільмів, відеозапису техніки рухових дій тим, хто 

займається, тактичних схем на макетах ігрових майданчиків і полів тощо; 

3) застосування найпростіших орієнтирів, які обмежують напрямок рухів, при 

подоланні відстані та ін.; 

4) застосування світлових, звукових і механічних пристроїв, у тому числі і з 

програмним керуванням та зворотним зв’язком.  

Серед методів, що спрямовані переважно на засвоєння спортивної техніки, 

виокремлюють методи розучування вправ у цілому (цілісноконструктивний) і по частинах 

(розчленовано-конструктивний). Під час їхнього застосування значну роль відведено 

підвідним та імітаційним вправам. У імітаційних вправах дещо зберігаються загальна 

структура основних вправ, однак під час їх виконання забезпечуються умови, які 

полегшують засвоєння рухових дій. Серед методів, що спрямовані переважно на 

удосконалення фізичних якостей, виокремлюють такі основні групи методів – безперервні й 

інтервальні. Для безперервних методів характерне одноразове безперервне виконання 

тренувальної дії. Інтервальні ж методи передбачають виконання вправ і з регламентованими 

паузами, і з чергуванням пауз і відпочинку. При використанні цих методів вправи можуть 

використовуватися і в рівномірному (стандартному), і в змінному (варіативному) режимах. У 

спортивній практиці широко застосовують також інтервальні методи тренування 

(враховуючи також повторні та комбіновані). Виконання комплексу вправ однакової та 

різної тривалості із постійною й змінною інтенсивністю з строго регламентованими 

перервами відпочинку є стандартними для зазначених методів. У режимах безперервної та 

інтервальної роботи на спортивному тренуванні використовується і круговий метод, 

спрямований на вибіркове або комплексне вдосконалення фізичних якостей. Ефективний 

ігровий метод використовують у процесі спортивного тренування не лише для початкового 

навчання рухам чи для вибіркового впливу на певні здібності, а й для комплексного 

підвищення рухової діяльності в ускладнених умовах. Він дає можливість удосконалювати 

такі якості та здібності, як швидкість орієнтування, самостійність, ініціатива, спритність, 

винахідливість та ін. Змагальним методом передбачено спеціально організовану змагальну 

діяльність, що служить оптимальним способом підвищення ефективності тренувального 

процесу. Застосування даного методу пов’язано із високими вимогами до техніко-тактичних, 

фізичних і психічних можливостей спортсмена, викликає достатній поштовх у діяльності 

найважливіших систем організму, чим стимулює адаптаційні процеси та забезпечує 

інтегральне вдосконалення різноманітних сторін підготовки спортсмена. При змагальному 

методі варто широко варіювати умовами проведення змагань, з метою максимального 

наближення їх до тих вимог, що найбільше сприяють вирішенню поставлених намірів. 

Конкретний метод застосовують не стандартно, а постійно пристосовуючи до конкретних 

ситуацій, які обумовлені особливостями спортивної практики. Під час вибору методів слід 

стежити за тим, аби вони чітко відповідали поставленим завданням, враховувати вікові й 

статеві особливості спортсменів, їх кваліфікацію і підготовленість, а також спеціальні 

принципи спортивного тренування [3]. 

Висновки. Опрацювання теоретичних і методичних даних є важливим для розуміння 
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того, як повинен бути організований процес спортивного тренування. Метою спортивного 

тренування є підготовка спортсмена до фізичного випробовування у вигляді змагань. 

Перелік завдань спортивного тренування, як і  методологія організації містить різноманітні 

дії, що так чи інакше спрямовані на вдосконалення фізичної готовності спортсмена.  
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У сучасному світі кожен студент повинен виділити трохи свого часу для фізичної 

активності, адже всім відома приказка, що в здоровому тілі – здоровий дух. Тому регулярні 

фізичні вправи – це один із найпростіших та найефективніших способів покращити сон, 

концентрацію, мотивацію та пам’ять. Але варто не забувати, що для кожного віку має бути 

індивідуально підібраний режим фізичної підготовки, правильного харчування та трудової 

діяльності. І лише тоді фізичні вправи та рухи будуть мати позитивний вплив на психічний 

та фізичний стан студента. 

 

    In today’s world, every student should devote a little time to physical activity, because 

everyone knows the saying that in a healthy body – a healthy spirit. Therefore, regular exercise is 

one of the easiest and most effective ways to improve sleep, concentration, motivation and memory. 

But we should not forget that for each age should be individually selected mode of physical 

training, proper nutrition and work. And only then physical exercises and movements will have a 

positive effect on the mental and physical condition of the student. 

 

Актуальність. Значення фізичної культури в процесі формування особистості 

величезна – в цьому відношенні не застаріла приказка – “У здоровому тілі – здоровий дух”. 

Основними причинами такого відношення до занять фізичними вправами у студентів є: 

зниження здоров’я, недостатнє фінансування, малорухливий спосіб життя, шкідливі звички, 

нестача часу для підготовки до інших занять, немає бажання займатись фізичною культурою 

та немає умов для занять фізичною культурою. Водночас величезне навчальне навантаження 

на студентів, яке часто шкодить їхньому загальному фізичному і психічному станам, може 

особливо негативно позначитися на процесі формування особистості, який збігається за 

часом з періодом навчання у ЗВО. Все це перешкоджає реалізації освітніх стратегій молоді в 

плані фізичної досконалості, тому за останні роки визначилась стійка тенденція росту 

кількості студентів з послабленим здоров’ям, у багатьох студентів відмічені початкові стадії 

захворювань. Серед студентів усіх курсів зустрічається не серйозне відношення до особистої 

фізичної підготовленості, стану свого здоров`я, небажання застосовувати засоби фізичної 

культури і спорту у повсякденному житті. Особливо актуальною є ця проблема для 

студентів, оскільки в молодому віці формуються і закладаються основи здорового способу 

життя, а фізичне виховання не завжди є пріоритетним напрямком. Тому 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. 

Постановка проблеми. У нинішніх умовах життя спостерігається стійке погіршення 
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стану здоров’я та фізичного розвитку студентської молоді. Прослідковується загальне 

збільшення кількості серцево-судинних захворювань, системне порушення постави та 

наявність різних вад опорно-рухового апарату. 

Науковці визначили, що за останні роки спостерігається збільшення контингенту, що 

відноситься до спеціальних медичних груп на початку навчання у ЗВО та їхнє поповнення до 

останнього року викладання фізичного виховання. Фізичне виховання у ЗВО – це складний 

педагогічний процес, метою якого є формування фізичної культури особистості, здатного 

самостійно організовувати й вести здоровий спосіб життя. Це єдина навчальна дисципліна, 

яка вчить студентів зберігати та зміцнювати своє здоров’я, підвищувати рівень фізичної 

підготовленості, розвивати і удосконалювати життєво важливі фізичні якості та рухові дії. 

Така тенденція відбувається на фоні низького рівня фізичної підготовленості студентів, 

послаблення функцій нервової системи впродовж навчання та в період сесії, що негативно 

впливає на формування здоров’я майбутніх фахівців. Покращенню стану здоров’я студентів 

певною мірою сприяє фізичне виховання.  Оскільки його головною метою є формування 

фізичної культури особистості, здатного самостійно організовувати й вести здоровий спосіб 

життя.  

Мета роботи – дослідити фактори зміни психофізичного стану студентів у процесі 

занять фізичними вправами. 

Завдання: аналіз основних причин кризового психофізичного стану студентів; 

визначення шляхів та концептуальних підходів для їхнього подолання за допомогою 

фізичних вправ. 

Методи дослідження: теоретичний метод – аналіз та узагальнення інформації.  

Результати дослідження та їхнє обговорення. Термін “студент” – латинського 

походження і в перекладі означає той, що старанно працює та опановує знання. Студентство 

– це період найбільш активного розвитку моральних і естетичних почуттів, становлення і 

стабілізації характеру і що особливо важливо – оволодіння повним комплексом соціальних 

ролей дорослої людини. Студентський вік характеризується і тим, що в цей період 

досягаються багато оптимумів розвитку інтелектуальних і фізичних сил. 

Недостатність рухової активності сучасної студентської молоді є соціальним, а не 

біологічним феноменом. Тому в такому випадку суттєва роль покладається на їхню фізичну 

активність. А також не потрібно забувати, що при занятті фізичними вправами та спортом 

необхідно систематично оцінювати стан фізичного та психічного здоров’я. 

Регулярні фізичні вправи можуть мати глибоко позитивний вплив на психічне 

здоров’я, значно покращуючи стан людей із депресію, тривогою та СДУГ. Проста фізична 

активність може також відволікати увагу, дозволяючи знайти трохи спокійного часу, щоб 

відволіктися від негативних думок, що певним чином “живлять” депресію, адже фізична 

активність робить нас сильними, наповнює енергією, покращує статуру, координацію рухів і 

швидкість реакції. Вона тренує м’язи (зокрема й серце), зміцнює кістки, стимулює обмін 

речовин, допомагає підтримувати ідеальну масу тіла та зменшує ризик виникнення 

захворювань. Навіть якщо ви не звикли до фізичної активності, не хвилюйтеся, оскільки ви 

можете змусити своє тіло рухатися, навіть якщо це означає почати з помірних фізичних 

вправ. Прогулянки в парку двічі на тиждень або навіть розтяжка вранці можуть змінити 

ситуацію. Коли фізичні вправи стануть вам більш знайомими, ви можете шукати способи 

підвищення рівня інтенсивності.  

До показників оцінювання фізичного здоров’я можна віднести: самопочуття, сон, 

апетит, розумову і фізичну працездатності та позитивні і негативні емоції. Самопочуття 

після занять фізичними вправами повинне бути бадьорим, настрій гарним, без головного 

болю, розбитості та відчуття перевтоми. При наявності сильного дискомфорту варто 

припинити заняття і звернутися за консультацією до фахівців. Зазвичай, при систематичних 

заняттях фізкультурою сон гарний, зі швидким засипанням і бадьорим самопочуттям після 

сну. Застосовувані навантаження повинні відповідати фізичній підготовленості та віку. 

Апетит після помірних фізичних навантажень також повинен бути гарним. Пити відразу 
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після занять не рекомендується, краще почекати 30–60 хвилин. Для угамування спраги варто 

випити склянку мінеральної води. При погіршенні самопочуття, сну чи апетиту необхідно 

знизити навантаження, а при повторних порушеннях – звернутися до лікаря. 

Загальновизнано, що достовірним показником тренованості є пульс. Оцінку реакції пульсу 

на фізичне навантаження можна провести методом зіставлення даних частоти серцевих 

скорочень до навантаження та після, тобто визначити відсоток частішання пульсу. Але не 

тільки пульсу варто приділяти  увагу. Бажано, якщо є можливість, вимірювати також 

артеріальний тиск до і після навантаження. Також дуже важливо зробити оцінку функцій 

органів дихання. Потрібно пам`ятати, що при виконанні фізичних навантажень різко зростає 

споживання кисню працюючими м’язами і мозком. У нормі частота дихання дорослої 

людини складає 16–18 разів на хвилину. Важливим показником функції дихання є життєва 

ємність легень – об’єм повітря, отриманий при максимальному видиху, зробленому після 

максимального вдиху. Його величина, вимірювана в літрах, залежить від віку, розміру тіла і 

фізичної  підготовленості. У середньому в чоловіків він складає 3,5–5 л, у жінок – 2,5–4 л. 

При заняттях фізкультурою важливо стежити за вагою тіла. Показник ваги тіла є одним із 

ознак тренованості. Для визначення нормальної ваги тіла широко застосовують  індекс 

Брока. Нормальна вага тіла для людей зростом 155–156 сантиметрів дорівнює довжині тіла, з 

якої віднімають цифру 100; за 165–175 віднімають 105; а при зрості більше 175 см 

віднімають 110. Зміна ваги до 10 % регулюється фізичними вправами, обмеженнями у 

споживанні вуглеводів. При надлишку ваги понад 10 % варто створити суворий раціон 

харчування на додаток до фізичних навантажень. 

Вправи – це ефективний спосіб знизити рівень стресу та допомагають розслабити 

м’язи та зняти напругу в тілі. Оскільки тіло та розум тісно пов’язані між собою, то коли тіло 

почувається краще, так само і настрій змінюється, адже фізична активність призводить до 

відчуття ейфорії, тому в нашому мозку навіть прості фізичні вправи стимулюють вироблення 

певних хімічних речовин, таких як ендорфіни та серотонін, що покращують настрій. Це 

може зменшити відчуття самотності та ізоляції. Особливо, якщо фізичні вправи робити з 

кимось із друзів.  

Отже, вправи: 

1. Знижують відчуття страху. 

Багато людей страждають від відчуття страху. Спорт сприяє відновленню рівноваги, 

зменшує відчуття занепокоєння, через зниження кров’яного тиску та пульсу. Не 

переживайте, якщо спочатку ви будете повільно виконувати вправи, головне якісно їх 

виконувати. У боротьбі зі страхом також чудово допоможе плавання. 

2. Піднімають настрій. 

Спорт покращує психічний стан людини, дозволяючи більш ясно думати і в цілому 

дивитися позитивно на речі. Якщо вам швидко треба прийти в форму, тоді спорт – саме для 

вас. Відправтеся на довгу прогулянку на велосипеді. Це найкращий спосіб поєднати приємне 

з корисним – заняття спортом на свіжому повітрі чи у воді. 

3. Піднімають власну самооцінку. 

Фізичні вправи тренують інтуїцію, креативність та стресостійкість. Тривале займання 

спортом покращує вашу фізичну форму, а отже запобігає ситуаціям коли першопричиною 

поганого самопочуття є сором за власне тіло. Знайдіть вправи, які допоможуть вам боротися 

з негативом у вашому житті. Йога або пілатес – найкращі приклади вправ, бо вони 

медитативні і дійсно можуть допомогти сфокусуватися на певний час на собі, залишивши 

при цьому весь негатив позаду.         

4. Допомагають випустити пар. 

Давно відомо, що фізична активність призводить до відчуття ейфорії, яке допомагає 

протидіяти стресові, справитися з труднощами, відчути розслаблення, а отже і швидше 

відновити як фізичне, так і психічне здоров’я. Поєднуйте фізичну активність з релаксом, 

цього можна досягти за допомогою йоги, пілатесу або тай-чи. Якщо накопилися негативні 

емоції – тоді спробуйте пауерліфтінг. Для кращого ефекту можете спробувати поєднати ці 
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заняття. 

5. Залишають вас допитливим. 

Аеробні вправи збільшують кількість кисню у крові, що дозволяє мозкові працювати 

активніше. Як результат – ви маєте холодний розум, як під час виконання вправ, так і після 

них. Асоціація Альцгельмера також підтвердила позитивний вплив фізичної активності на 

роботу мозку. Рівень IQ частково залежить від того займається людина спортом чи ні. Якщо 

у вас напружена мозкова діяльність – прогуляйтеся. Це матиме кращий влив на вас і вашу 

працездатність. 

6. Зміцнюють відносини з коханими, рідними і друзями. 

Пари, які тренуються разом мають здоровіше спілкування, особливо якщо вони не 

лише займаються спортом, але і спілкуються про нього. Дослідження показали, що зайняття 

спортом зі своїм партнером покращують роботу в команді, що може допомогти створенню 

сильніших відносин у майбутньому. 

Одне із дослідження показало, що матері, які займалися за 12-тижневою програмою зі 

своїми доньками, отримали не лише кращі фізичні форми, але і міцніші стосунки. 

Тренуйтеся з кимось із членів своєї родини чи друзями. Прогулюйтеся або грайте зі своїми 

дітьми чи партнером. Під час прогулянки обговорюйте у кого як пройшов день. Щоб ви не 

обрали, будьте впевнені, що не варто виключно займатися спортом, залучайте ще і 

спілкування до цього процесу. 

Ритмічна гімнастика – це естетичний вид спорту, який формує у дітей розуміння 

краси, вишуканості, духовні потреби та інтереси, сприяє розвиткові творчих здібностей. 

Постійні заняття ритмічною гімнастикою разом із іншими видами фізичних вправ впливають 

на організм оздоровчий і тренуючий вплив. Особливу увагу до себе цей вид гімнастики 

привертає через емоційність та подібність до сучасних танців, таким чином, включає 

емоційність у виконанні вправ. Вправи ритмічної гімнастики виконуються під музику, 

головна особливість якої – чіткий ритм. Яскраві ритмічні звуки виховують почуття ритму, 

музикальність, вміння узгодити свої рухи з музикою.  Було досліджено, що ритмічна 

гімнастика при організації занять з фізичного виховання у студентів є незмінним засобом 

зменшення та нейтралізації негативних емоцій доволі продуктивним і сприятливим для 

підтримання або навіть формування позитивного психофізіологічного стану. 

Хатха-йога – один із напрямків, що практикує концентрацію та розрішення афектів. 

Цікавим феноменом у психології людини є тривожність. Тривожність – індивідуальна 

властивість особи, риса характеру, що проявляється схильністю до надмірного хвилювання, 

стану тривоги в ситуаціях, які загрожують, на думку цієї особи, неприємностями, невдачами. 

Хатха-йога передбачає ряд вправ, спрямованих на релаксацію. У зв’язку з цим було 

виявлено, що рівень тривожності при заняттях з елементами цієї йоги знижується з 

середнього рівня до низького. Тому можна стверджувати, що використання на заняттях 

фізичного виховання елементів хатха-йоги є корисним і сприятливим для психологічного 

комфорту, емоційного задоволення студентів, акумуляції ними енергії та зниження 

ситуативних тривожних імпульсів. 

Для правильного визначення рухової активності студента, а саме підбору 

оптимального фізичного навантаження, раціонального врахування його взаємодії з 

соціальними, біологічними та психологічними факторами впливу на фізичний стан, важливе 

значення має диференційований підхід до студентів. Тому вчені вибрали основні напрямки 

активізації рухової активності:  

• включення в руховий режим дозованої та спортивної ходьби, стрибків зі скакалкою, 

підгягування, вправ на гнучкість, загальнорозвиваючих вправ та бігу; 

• використання у навчальному процесі з фізичного виховання тривалих фізичних 

навантажень анаеробного та аеробного характеру;  

• включення фізичних навантажень з акцентом розвитку сили основних груп м’язів та 

загальної витривалості;  

• широке впровадження в руховий режим рухливих та спортивних ігор.  
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Тому самостійні заняття фізичними вправами, куди повинні увійти ранкова гігієнічна 

гімнастика на відкритому повітрі, туристичні походи і екскурсії, оздоровчий біг, спортивні 

ігри, лижні прогулянки, катання на велосипеді, заняття на тренажерах тощо, повинні 

отримати практичне впровадження та стати невід’ємною частиною в побуті студентства. 

Отже, залучення студентів до самостійних занять фізичними вправами і спортом, вироблення 

у них цієї потреби дозволить викреслити з відпочинку і розваг нудний час неробства і тим 

самим поліпшить їхню рухову активність, що, відповідно, позитивно впливатиме на 

інтелектуальні і фізичні якості особистості студента, тобто забезпечить його гармонійний 

емоційний розвиток. 

Висновки. Регулярні заняття фізичною культурою не тільки покращують здоров’я і 

функціональний стан студента, але й підвищують працездатність та емоційний тонус. Однак 

варто пам’ятати, що самостійні заняття фізичною культурою не можна проводити без 

лікарського контролю, і, що ще важливіше, самоконтролю. Таким чином, індивідуально 

підібрана норма рухової активності може протистояти нескінченному потоку стресу, тривоги 

і депресії, які характерні для теперішнього століття. Тож не дозволяйте напруженому графіку 

на роботі, вдома чи в університеті бути приводом уникання активності. Рухайтесь, коли 

знайдете час – ваш розум і тіло будуть вам вдячні! 
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МОТИВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ШКОЛЯРІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ  

Янчар Тетяна 

Львівський національний університет природокористування 

 

Актуальність. Формування мотивації у школярів до занять фізичною культурою без 

перебільшення можна назвати однією з центральних проблем сучасної школи в умовах 

модернізації української освіти. 

Мета та методи дослідження. Теоретичний аналіз вивченого досвіду провідних 

фахівців в області спортивного тренування, психології спорту, роботи тренерів дитячих 

юнацьких спортивних шкіл дозволив встановити, що роль спорту у розвитку особистості, 

благополучному існуванні людини у світі, збереження її здоров’я й адаптації до змін у 

суспільстві значно зростає в сучасних соціально-економічних, екологічних, моральних 

умовах. 

Результати дослідження та їхнє обговорення. Актуальність дослідження зумовлена 

погіршенням стану здоров’я школярів, яке останнім часом привертає все більше уваги 

лікарів, вчителів, батьків, суспільства. 

Вчені визначили, що стан здоров’я людини найбільше –  на 50 % –  залежить від 

способу життя, 20 % припадає на екологію, ще 20 % –  на спадковість і 10 % –  на медицину, 

тобто на не залежні від людини причини. У свою чергу, у здоровому способі життя основна 

роль відводиться правильно організованій руховій активності, що включає в себе регулярні 

https://studfile.net/preview/5648094/page:2/
https://kcphc.kyiv.ua/ua/informatsiini-matrialy/yaki-vpravi-ta-rukhi-mozhut-polipshiti-psikhichne-zdorovya
https://kcphc.kyiv.ua/ua/informatsiini-matrialy/yaki-vpravi-ta-rukhi-mozhut-polipshiti-psikhichne-zdorovya
https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/FViS-2012-2/092-97.pdf
https://web.znu.edu.ua/herald/issues/2012/FViS-2012-2/092-97.pdf
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заняття фізичною культурою. Практика підтверджує, що приступивши до систематичних 

занять фізичною культурою, людина активно проводить загартовування, дотримується 

розпорядку дня, раціональніше харчується. Водночас спорт виховує дух товариства і 

колективізму в дитячих колективах. Спортивні заняття стають складовою частиною 

всебічного та гармонійного розвитку, однією з важливих умов духовного і фізичного 

удосконалення дітей та підлітків.  

У дослідженні встановлено, що на заняттях фізичною культурою доцільно вводити 

демократичні елементи: дозволяти учням брати участь у виборі діяльності, у плануванні 

програми занять, надавати більшу свободу дій, можливість вільно висловлювати свою думку, 

створювати проблемні ситуації, розвивати якості лідерства, відповідальності за свої дії перед 

групою. Розробка індивідуальних програм фізичного вдосконалення для кожного учня, 

ведення щоденників самоконтролю підтримують інтерес до занять фізичною культурою. 

Висновки. Дослідження дозволяє зробити висновок про те, що мотивація занять 

фізичною культурою школярів повинна носити багаторівневий характер: від далеких 

перспектив у фізичному вдосконаленні до найближчих цілей і завдань, посильних для 

реалізації в даний момент. Безумовно, цілі і завдання мають бути індивідуальними, тобто  

особисто орієнтованими. 

 Систематичне вивчення мотивації процесу становлення інтересу до занять фізичною 

культурою і спортом –  найважливіша умова виховання особистої фізичної культури 

школяра. І поки не будуть створені умови для реалізації цілеспрямовано або спонтанно 

сформованих інтересів, особистої фізичної культури у школяра не буде, а отже, не буде 

основи здорового способу життя. 

 

 

ГЕНДЕРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Погорілов Андрій, Кійко Вікторія 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Актуальність. Все частіше серед молоді можна почути вислови: “сексизм”, “гендерні 

стереотипи”, “дискримінація”, “фемінізм”. Ці “нові” для України терміни стали наслідком 

глобалізації та зміни політичної орієнтації нашої держави. Питання гендерної компетенції в 

Європейському Союзі стоїть на порядку денному як питання прав людини, перебуває на 

етапі свого розвитку і постійного удосконалення. Гендерна компетентність дає змогу 

ефективно здійснювати комунікативні транзакції із представниками обох статей, уникаючи 

дискримінації, негативних особистісних проявів, дотримуючись поваги й толерантності до 

учасників комунікації.  

Особливо важливим є опанування гендерною компетентністю студентами, які 

здобувають спеціальності у галузі фізичного виховання, фізичної культури. Адже передбачає 

роботу з представниками обох статей, що відрізняються фізичними характеристиками й 

можливостями. Проте питання гендерної компетентності в галузі фізичної культури не є 

повноцінно дослідженим в Україні.  

Мета та методи дослідження. Мета – дослідити обізнаність молоді у сфері 

гендерної політики, проаналізувати існування гендерних стереотипів у молоді. Дослідження 

проводилось шляхом соціологічного опитування студентів.  

Результати дослідження та їхнє обговорення. Під час дослідження було опитано 

277 студентів  першого курсу ЛНУ ім Івана Франка. Опитування проводилося за 

попередньою згодою студентів на участь у ньому. Анкетування передбачало два блоки. За 

першим здійснювалася перевірка розуміння термінів “стать”, “гендер”, “андрогінність”, 

“егалітарна сім’я” й їхнє визначення був сформований для розуміння обізнаності студентів у 

термінології, включно різницю між “гендером” і “статтю”, де ми зрозуміли, що студенти 

розуміють ці терміни, проте 30,1% і 39,2% опитаних неправильно відповіли на визначення 

“гендерна роль” і “егалітарна сім’я”. Це свідчить про недостатнє інформування української 
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молоді стосовно гендеру, особливо у закладах освіти. 

Другий блок анкетування передбачав перевірку обізнаності у сфері гендерних 

стереотипів і стереотипів щодо професій.  Абсолютна більшість студентів розуміє, що таке 

гендерні стереотипи. Окрім цього, у блоці нами було поставлено інші запитання з декількома 

варіантами згоди чи незгоди. Більшість студентів впевнені, що немає суто чоловічих чи 

жіночих професій, значна частина студентів була прихильником варіанту “в чомусь згоден, в 

чомусь ні”. Ми вважаємо, що це свідчить про великий соціальний рівень обізнаності 

студентської молоді. 

Отож, проведеним опитуванням встановлено недостатню обізнаність студентів у 

питаннях гендеру, тобто недостатньо сформовану гендерну компетентність студентської 

молоді. Анкетуванням також засвідчено розуміння студентством хибності стереотипного  

погляду щодо розподілу чоловічих  і жіночих професій. 

Висновки та перспективи подальшого наукового пошуку. Гендерна 

компетентність – це сформована здатність і готовність особистості до організації відповідно 

до своїх компетенцій і завдань професійної діяльності ефективної міжстатевої взаємодії 

цільових аудиторій. Гендерна компетентність є важливою складовою знання студентської 

молоді.  Як і кожна наука вона несе по собі певну структуру необхідних компонентів, 

формування яких і складатиме цілісну картину розуміння понять “гендера” і “гендерної 

рівності”. Студенти є частково обізнаними у цьому питанні, проте ще бракує достатніх знань 

з проблем гендеру. З огляду на це, актуалізується необхідність коригування змісту 

підготовки студентів із питань розширення їх гендерної компетентності. Перспективний 

науковий інтерес становить розробка спеціальних курсів для студентів із розвитку або 

вдосконалення їхньої гендерної компетентності. 

 

 

РОЗВИТОК КОМАНДИ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ ТА ЇЇ  

СОЦІАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  

Янчар Тетяна 

Львівський національний університет природокористування 

 

Актуальність. Аналіз дослідження по темі підтверджує, що більшість соціально-

психологічних дослідження спортивних команд включають різноманітні критерії, що 

визначаються практичними, дослідницькими цілями авторів, і часто зачіпають один аспект 

вивчення, без обґрунтування діагностичної програми та врахування  вимоги необхідності і 

достатності параметрів. Змінені соціальні, соціально-економічні, соціально-психологічні 

умови розвитку сучасного суспільства висувають нові вимоги до спортивної діяльності 

спортсменів ігрових видів спорту. Відповідно необхідні сучасні психодіагностичні програми 

вивчення психологічної підготовленості команди. 

Мета та методи дослідження. Соціально-психологічний рівень вивчення 

особливостей розвитку і функціонування команд ігрових видів спорту передбачає: виявлення 

особливості команди як суб’єкта діяльності і об’єкта управління; вивчення закономірності 

спільної діяльності команди в сучасних соціально-економічних умовах; визначення 

специфіки групових динамічних процесів, їх вплив на членів команди і результативність 

спортивної діяльності. 

Труднощі створення і збереження команди, її боєздатності особливо відчутні на 

початку її формування і в період найвищих досягнень, коли все більш виражені ознаки 

взаємної конкуренції та підвищується рівень домагань гравців. Це проявляється в зростанні 

несприятливі психічних станів спортсменів та їхніх міжособистих відносинах у тренувальної 

та змагальної діяльності. У спортивних іграх успішність дій досягається зусиллями всіх 

членів команди. Завдання й дії кожного спортсмена диктуються його функціями в команді, 

підпорядковані загальній для всіх задачі. Зіграність окремих гравців, ланок і всієї команди в 

цілому сприяє прояву особистих якостей спортсменів – почуття взаємодопомоги, 
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взаємопідтримки, почуття приналежності до даної команді.  

У ці періоди дуже важливо проведення тренінгів, спрямованих на розвиток навичок 

успішного групової та командної взаємодії, що дозволить підвищити зіграність команди: 

достигнути злагоджених взаємних дій при організації атаки, при використанні тактичних 

комбінацій тощо. Підвищується готовність гравців і узгодженість їх дій індивідуальним 

прийомам нападу і захисту. Виходячи з вищевикладеного видно, що відповідно до вимог, що 

пред'являються в сучасному спорті, необхідно проводити наряд з фізичною, тактичною, 

технічною підготовкою психологічну підготовку спортсмена. Психологічна підготовка 

спортсмена – процес практичного застосування психологічних методів і засобів, 

спрямованих на формування психологічної готовності до спортивної діяльності. 

Висновки. Узагальнюючи отримані дані, можна зробити висновок про те, що 

виявлення та облік соціально-психологічних факторів, що впливають на результативність 

команди, дозволять ефективніше планувати навчально-тренувальний процес, підвищити 

психологічну підготовленість гравців, своєчасно усунути виникаючі складнощі в 

командоутворенні, використовуючи психологічні методи.  

 

 

СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

Семенюк Марія, Кушнір Ірина 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

У розвитку вітчизняного туристичного руху помітну роль відіграє спортивний туризм. 

По суті він є однією з найдоступніших і масових форм активного відпочинку, пізнання та 

вивчення навколишнього світу; проблеми формування і культивування здорового способу 

життя населення, забезпеченням його фізичного здоров’я. 

Спортивний туризм – вид спорту, в основі якого лежать змагання на маршрутах, що 

включають подолання категорованих перешкод у природному середовищі (перевалів, 

вершин (у гірському туризмі), порогів (у водному туризмі), каньйонів, печер та ін.), і на 

дистанціях, прокладених у природному середовищі й на штучному рельєфі [1]. 

Спортивний туризм є офіційно визнаним видом спорту в України, його включено до 

Єдиної спортивної класифікації України з видів спорту, що не входять до програми 

Олімпійських ігор. 

Перше місце по кількості походів серед видів спортивного туризму займає 

пішохідний (421), друге – водний (320), третє – гірський (282), четверте – велосипедний 

(101), п’яте – спелеотуризм (87), шосте – лижний (65), сьоме – вітрильний туризм (60) [2]. 

 Нині в Україні діє 1,7 тисячі дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них 253 

спеціалізовані. Фізичною культурою і спортом тут займаються понад 700 тисяч дітей та 

молоді, або 13,5 % від загальної кількості учнівської молоді у віці від 6 до 18 років [3]. 

У системі резервного спорту – 18 спеціалізованих навчальних закладів, де 

підвищують свою майстерність 5,4 тисячі дітей. 

Отже, розвиток дитячо-юнацького туризму в Україні за останні роки стабілізувався, а 

деякі показники свідчать про покращення стану туристсько-краєзнавчої роботи. Так, 

розвивається мережа центрів (станцій) туризму і краєзнавства, зросла кількість гуртків та 

дітей в них. 

Однин з напрямків розвитку спортивного туризму полягає в тому, що трохи 

сповільнився ріст складності походів, а також з’явилася потреба в пошуку складніших 

маршрутів у вже давно відомих і доступних районах країни. 

Останньою особливістю розвитку спортивного туризму є те, що він, як і вся Україна, 

входить у смугу великого державного регулювання всіх процесів, і як наслідок цього, 

виникає велика увага з боку держави за його розвитком.  

Аналіз стану розвитку спортивного туризму в Україні показує, що для стабілізації 

ситуації та подальшого його розвитку нагальною потребою стала консолідація зусиль 



26 

 

туристської громадськості країни у створенні потужної громадської організації як авангарду 

туристсько-спортивного руху. 

Отже, можна зробити наступні висновки та узагальнення: спортивний туризм в 

Україні є національним видом спорту, що має багаторічні традиції. Він містить у собі не 

тільки спортивну складову, але й особливу духовну сферу, і спосіб життя самих аматорів 

мандрівок. Центрами розвитку спортивного туризму, як і раніше, залишаються некомерційні 

клуби туристів, хоча багато туристів займаються ним самостійно; розвиток цієї 

багатогранної громадської діяльності спортивного туризму неможливий без організаційно-

територіальної структури; останнім часом спортивному туризму як ефективному засобу 

залучення населення до здорового способу життя стало приділятися значно більше уваги з 

боку органів державної влади. 
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                                                              НАПРЯМ 2 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ В  

ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

 

ОЦІНКА РІВНЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ-

ПЕДАГОГІВ, ЯК ПОКАЗНИК НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

Шайнога Анна, Кушнір Ірина  

Львівський Національний Університет імені Івана Франка 

 

Ця робота є аналізом отриманих даних із дослідження про функціональну 

підготовленість студентів-педагогів у період пандемії. Особливу увагу приділено  

визначенню функціональних проб та їх порівняльній характеристиці серед студентів На 

підставі цих даних наведено недоліки дистанційного навчання. Запропонована реорганізація 

даного процесу. Зроблені висновки на основі аналізу функціональних проб у студентів. 

Ключові слова: функціональна підготовленість, функціональні проби, інформативні 

показники, малорухомість, адаптаційний потенціал, фізичний стан, дистанційне навчання, 

пандемія. 

 

This work is an analysis of the data obtained from the study on the functional preparedness 

of teacher students during the pandemic. Particular attention is paid to the definition of functional 

samples and their comparative characteristics among students Based on these data, the 

disadvantages of distance learning are given. The reorganization of this process is proposed. 

Conclusions are made on the basis of analysis of functional samples in students. 

Key words: functional preparedness, functional tests, informative indicators, sedentary, 

adaptive potential, physical condition, distance learning, pandemic 

 

Актуальність дослідження. Останнім часом в Україні спостерігається стійка 

тенденція зниження рівня рухової активності та погіршення стану здоров’я студентської 

молоді [2]. Здобувачі освіти вищих навчальних закладів, як майбутні фахівці з вищою 

освітою великою мірою визначають майбутнє нашої країни, тому вони повинні мати не 

тільки високий рівень професійної підготовленості, але й бути фізично витривалими, 

працездатними і здоровими. Малорухливий спосіб життя, знижений інтерес до фізичної 

культури, нервові, психічні й емоційні напруження – головні причини їх захворювання. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Дитячо-юнацька_спортивна_школа
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Загальновизнано, що фізичні вправи і рухові дії – найкращий шлях до оздоровлення [2]. 

Аналіз результатів анкетування студентів, проведеного нами, дозволив встановити, 

що у межах зазначеної норми рухової активності (8–12 годин на тиждень) достатньо 

рухаються лише 26,3 % студентів. 

Відомо, що використання різноманітних видів фізкультурної діяльності сприяє 

профілактиці захворювань, підвищенню працездатності, збільшенню тривалості життя, 

організації повноцінного дозвілля, боротьбі зі шкідливими звичками, створює умови 

пізнання власних можливостей і забезпечує оптимальні обсяги рухової активності (С. А. 

Бозанова, О. Качеров, Т. Ю. Круцевич, І. Козетов, Б. М. Шиян та інші) [4-5]. 

Потрібно створити оптимальні умови для поліпшення фізичного потенціалу й 

здоров’я студентів. Для цього необхідно проаналізувати стан функціональної 

підготовленості серед студентів, і на цій основі розробити рекомендації щодо удосконалення 

процесу фізичного виховання в університетах, а саме покращення функціональних проб. 

Врахування антропометричних показників при розрахунках індексів функціональної 

підготовленості, спрямовує студентів на підтримання балансу між показниками свого 

функціонального розвитку за рахунок свідомо підвищеної рухової активності, спрямованої 

на самовдосконалення [2]. 

Метою даного дослідження є визначення інформативних показників функціональної 

підготовленості студентів-педагогів та оцінення їх за порівняльною шкалою результатів. 

Запропонувати реорганізацію даного процесу. 

Завдання, які передбачено для досягнення зазначеної мети: отримання студентами 

необхідних знань, вмінь та навичок у галузі фізичного виховання з метою покращення 

фізичної підготовленості; оволодіння методами оцінки рівня функціональної 

підготовленності студентів; на основі проведеного дослідження здійснити порівняльню 

характеристику показників щодо стану серцево-судинної системи, рівня фізичного стану; 

запропонувати заходи, що могли б покращити функціональну підготовленість студентів. 

Методи дослідження. З метою вивчення оцінки функціонального стану організму ми 

використовували проби Штанге, Генчі, Руф’є та проводили розрахунок адаптаційного 

потенціалу та рівня фізичного стану. Для більш повної характеристики функціональної 

підготовленості студентів нами був здійснений аналіз та синтез науково-методичної та 

педагогічної літератури щодо проблеми дослідження; клінічний метод (вивчення медичних 

карт, огляд, вимірювання частоти серцевих скорочень (ЧСС) та артеріального тиску; метод 

математичної статистики; соціологічний метод (анкетування опитування). 

Дослідження проводилося зі студентами-педагогами 1 курсу Львівського 

національного університету імені Івана Франка. В ньому взяло участь 23 студенти жіночої 

групи, віком 17-19 років, які під час експеременту були практично здорові.  

Результати дослідження та їхнє обговорення. Нами було проведено дослідження у 

2022 році, яке складалося із декількох етапів.  

На першому етапі дослідження ми обробили науково-методичну та спеціальну 

літератури з проблеми, що досліджувалася: анатомо-фізіологічні особливості організму, 

функціональна підготовка – як складова частина процесу фізичного виховання, рухова 

активність, індекси функціональної підготовленості,  методичні рекомендації з фізичної 

культури. Як свідчить науковий пошук, що організація фізичного виховання студентів як 

науково-педагогічна проблема полягає в створенні фундаменту для всебічного фізичного 

розвитку, зміцнення здоров’я, формування різноманітних рухових навичок. 

На другому етапі дослідження ми присвятили увагу виявленню у студентів першого 

курсу рівня функціональної підготовленості. Для цього ми провели анкетування студентів, 

що дало нам можливість встановити рівень рухової активності; вивчення медичних карт, 

огляд та визначення рівня функціональних показників у пробах студентів. Ми взяли до уваги 

визначення функціональних проб з затримкою дихання, зі змінами положення тіл у просторі 

та проби з фізичними навантаженнями на визначення функціонального стану серцево-

судинної системи, а це наступні: проба Штанге, проба Генчі, проба Руф’є та оцінка рівня 
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фізичного стану. Завдяки нашим чітким вказівкам, студенти зробили точні вимірювання, які 

показали наступні результати.  

На третьому етапі, на основі використання методу математично-статистичної обробки 

отриманих даних, ми проаналізували рівень функціональних проб кожного студента (табл. 

1). 

Отож, результати визначення проби Штанге показали, що у 10 студентів, а це близько 

43,5%, рівень проби із затримкою дихання під час вдиху є незадовільним. Це може свідчити 

у подальшому житті про проблеми роботи дихальної системи, низьку чутливість до кисню та 

нетренованість у період дистанційного навчання. 

Після аналізу результатів проби Генчі ми побачили зміни порівняно з результатами 

проби Штанге у гіршу сторону. Дані показали, що 14 студентів, а це майже 61 % мають 

незадовільний показник, що свідчитиме про недостатню чутливість до кисню та наявність 

проблем у роботі серцево-судинної системи і несприятливу реакцію на дефіцит кисню у 

подальшому житті.  

Проба Руф’є, коли студенти вимірювали ЧСС та виконували рухову активність, 

показала наступні результати, що 7 студентів, а це понад 30 % мають погану працездатність 

– серцеву недостатність.   

Зауважимо, що результати вимірювань функціональних проб показали негативний 

вплив дистанційного навчання у період пандемії. Дані, дали змогу оцінити рівень фізичного 

стану. До уваги бралися ріст, маса тіла, вік, середній артеріальний тиск та ЧСС. Це показало, 

що лише 10 студентів, а це 43,5% мають високий рівень фізичного стану. 

 Із кількості цих студентів на основі проведеного анкетування: 4 студенти – 

займаються фізкультурою 4-5 раз на тиждень, 4 студенти займаються 2-3 рази на тиждень, та 

2 студенти займаються раз на тиждень, або займалися раніше впродовж довгого часу. 

 

Таблиця 1 

Результати вимірювань функціональних проб студентів-педагогів жіночої групи 

№ 

студента 

Проба 

Штанге 

(с) 

Проба 

Генчі 

(с) 

Проба 

Руф’є 

(ум.од.) 

Рівень 

фізичного стану  

Оцінка рівня фізичного 

стану 

1 44 40 4.8 1.007 Високий 

2 32 17 10 0.417 Середній 

3 33 26 4 0.599 Високий 

4 45 35 4 0.484 Вище середнього 

5 34 28 1.6 0.929 Високий 

6 69 38 5.6 0.643 Високий 

7 103 43 4 0.341 Нижче середнього 

8 34 25 11.2 0.440 Середній 

9 28 20 5.2 0.380 Середній 

10 51 33 12.4 0.634 Високий 

11 60 31 2 0.599 Високий 

12 77 43 4.4 0.650 Високий 

13 45 32 7.6 0.306 Нижче середнього 

14 38 25 14.8 0.641 Високий 

15 60 36 8.4 0.433 Середній 

16 56 41 26 0.527 Вище середнього 

17 36 20 6.8 0.334 Нижче середнього 

18 44 26 7.2 0.607 Високий 

19 19 36 10 0.405 Середній 

20 66 37 4.8 0.430 Середній 

21 35 26 4 0.439 Середній 
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22 40 20 3.6 0.660 Високий 

23 34 23 10 0.377 Середній 

 

Про що  ж можуть свідчити такі результати? Що потрібно формувати інтерес та 

мотивацію до занять з фізичної культури.  

Використання різноманітних видів фізкультурної діяльності сприяє профілактиці 

захворювань, підвищенню працездатності, збільшенню тривалості життя та покращенню 

вище згаданих проведених проб. У наших дослідженнях визначалася мотивація студентів до 

занять фізичною культурою та спортом в умовах дистанційного навчання. Студентам 

запропоновано було визначити три головні мотиви, які, на їхній погляд, можуть викликати 

потребу в систематичних заняттях фізичною культурою і спортом. Перші три ранги у 

відповідях студентів були мотиви, що характеризують такі бажання: мати здоров’я, тримати 

себе у формі, покращити емоційний стан. 

Усі студенти є обізнані в питаннях про вплив фізичної культури на організм та 

здоров’я, тому серед причин, які перешкоджають школярам регулярно займатися спортом, 

студенти обрали відсутність вільного часу. 

З метою зацікавлення студентів до занять фізичною культурою актуальним стає 

вирішення пріоритетності вибору форм занять фізичними вправами в школі. Значний інтерес 

студенти проявляють до різних секцій спортивних ігор, єдиноборств, силової атлетики, що 

наявне в Львівському університеті ім. Івана Франка, але є на даний час недоступним у 

зв’язку з дистанційним навчанням. 

Під час карантину заняття спортом у переважній кількості студентів припинилися і 

це, як ми бачимо, негативно вплинуло на рівні функціональної підготовленості та фізичного 

стану. 

Таким чином, визначення функціональних проб Штанге, Генчі, Руф’є, вивчення 

ставлення студентів до свого здоров’я під час дистанційного навчання, є актуальною 

науковою проблемою. Вважаємо, що дистанційні заняття не сприяють збереженню здоров’я 

та не мотивують до здорового способу життя за умови свідомої самоорганізації студента та 

його ціленаправленої здоров’яформувальної поведінки. 

Висновки. Підводячи підсумок, аналіз спеціальної літератури дозволяє сказати, що 

фахівці фізичної культури та спорту вважають одним з головних завдань фізичного 

виховання серед молоді - підвищення рівня функціональної підготовленості студентів. 

Оцінювання функціональної підготовленості студентів за показниками індивідуальних 

результатів, дозволяє створити у студентів позитивний настрій та спонукає їх більше 

займатися спортом. Необхідно відзначити, що більше 50 % студентів мають незадовільні 

результати вимірювання функціональних проб під час дистанційного навчання. Тому 

необхідно формувати в студентів потребу в заняттях фізичними вправами та інтерес до них, 

бо інакше спорт стане другорядним несуттєвим аспектом життя, на який не варто витрачати 

особистий час і у подальшому житті у них виникнуть проблеми із здоров`ям. 

Проведене дослідження показало, що планування навчальної роботи з фізичного 

виховання в університеті повинне здійснюватися з урахуванням очного навчання та 

бажанням кожного студента щодо обраного фізичного виду активності. 

Перспективи подальших досліджень. Надалі вважаємо за логічне продовжити 

дослідження експериментальним обґрунтуванням адекватних засобів і методів фізичного 

виховання для досягнення високого рівня не лише функціональної підготовленості, але й 

фізичної. 
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ТЕХНІКА І ТАКТИКA ГРИ В НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС 

Бенцак Роман, Туваков Аразнепес 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Встановлено, що під час техніко-тактичної підготовки гравець повинен послідовно 

опанувати такі складові: оволодіти виконанням технічних елементів; розучити способи 

застосування вивчених технічних елементів у грі; вивчити загальні положення тактики гри у 

настільний теніс; вивчити закономірності проведення змагальних ігор; досконало знати 

способи, засоби й можливості тактики; вивчити тактичний досвід найсильніших гравців у 

настільний теніс; мати навики практичної реалізації елементів, способів, прийомів, варіантів 

тактики в умовах тренувальних занять і змагань; вивчити вірогідні дії можливого суперника 

– його тактичну, фізичну й вольову підготовленість, набір техніко-тактичних дій, що може 

використати суперник впродовж гри; вміти розробляти тактичні дії до майбутньої гри з 

врахуванням знань умов змагань, сил і можливостей майбутніх суперників; проводити аналіз 

проведення ігор у минулих змаганнях й ефективність обраних техніко-тактичний дій. 

Основними завданнями техніко-тактичної підготовки тенісистів можна вважати наступні: 

розвиток рухових здібностей, головна увага приділяється засвоєнню спеціальних рухових 

здібностей; вдосконалення дій в атаці, захисних та контр атакувальних дій, опрацювання 

комбінацій у різних ігрових ситуаціях; одержання спеціальних тактичних знань, що пов’язані 

з власними індивідуальними діями й діями суперника в різни фазах зустрічі; формування 

психологічного й морального “обличчя” студента-тенісиста, свідомого ставлення до 

навчально-тренувального процесу.  

Ключові слова: настільний теніс, техніка, тактика, гра, студенти.  

  

The growth of training and competitive loads in modern table tennis requires students of 

high level of preparedness: physical, technical, tactical and psychological. At the same time, 

students are forced to perform various technical techniques aimed at solving concrete tactical tasks 

against a background of high competitive intensity of the game for a minimum short period of time. 

It should be emphasized that creativity or improvisation of student tennis players in gaming 

activities and their skill lies in a certain level of training, which allows varying tactical models in 

order to increase the number of unpredictable situations for an opponent and reduce such situations 

from an opponent. Various variants of previously modeled technical and tactical actions should 

create an opportunity to exit any, even the most difficult situation with minimal losses. Tactical 

effectiveness of the game is directly dependent on the player’s ability to assess the situation and 

find the right decision in a specific game moment. This, ultimately, is determined by the state of 

preparedness of students-tennis players, which is the result of genetic giftedness and the cumulative 

effect of the training process of various types of training. The level of perfection of performance of 

technical and tactical actions is no less important aspect of technical and tactical readiness. It 

depends on the effectiveness of the implementation of technical elements, the skillful combination 

of refined tactical schemes for competitive struggle with the use of non-standard moves and the use 

of player’s individual capabilities to achieve the final result depends on the efficiency of the game 

in table tennis.  

Key words: table tennis, technique, tactics, game, students.  
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Постановка проблеми й аналіз результатів останніх досліджень. На сучасному 

етапі розвитку настільного тенісу гравці стали частіше застосовувати складні захисні, 

атакуючі й контр атакуючі дії, зокрема, технічні елементи із різноманітними обертаннями. 

Як свідчить аналіз міжнародних змагань, гравці, які застосовують технічні елементи з 

різноманітними обертаннями (подачі й удари), як правило, виграють гру [2].  

Виконання технічних елементів із різноманітними обертаннями відноситься до одних 

із самих складних й ефектних ігрових дій – дослідження змагальної діяльності показує, що 

використання технічних елементів із різноманітними обертаннями робить гру динамічнішою 

й видовищною.  Тому керування тактичною підготовкою гравця й ширше використання 

різноманітних технічних елементів у реалізації техніко-тактичних завдань, на сьогоднішній 

день, є актуальним, і проблема техніко-тактичної підготовки гравця – є одною з 

найважливіших й актуальних у теорії й практиці настільного тенісу [2, 3].  

Настільний теніс включає різноманітні форми рухової діяльності, розвиває точність й 

швидкість рухів, сприяє розвитку серцево-судинної, нервової і дихальної систем, 

поліпшенню обміну речовин, зміцненню опорно-рухового апарату, а також характеризується 

безперервною зміною ігрової обстановки і допомагає розвинути просторово-часові відчуття 

[3].   

         Зростання тренувальних і змагальних навантажень у сучасному настільному тенісі 

вимагає від спортсменів високого рівня підготовленості: фізичної, технічної, тактичної й 

психологічної. При цьому вони змушені за мінімально короткий проміжок часу виконувати 

різноманітні технічні прийоми, які спрямовані на вирішення конкретних тактичних завдань 

на фоні високої змагальної інтенсивності гри.   

          Мета дослідження – теоретично узагальнити основні засади техніко-тактичної 

підготовки гравців у настільний теніс.   

         Методи й організація дослідження. Для досягнення поставленої мети були 

застосовані аналіз та узагальнення науково-методичної літератури.   

          Результати і дискусія. Необхідно підкреслити, що творчість чи імпровізація 

тенісистів в ігровій діяльності й їхня майстерність полягає в певному рівні тренованості, 

який дозволяє варіювати тактичними моделями з метою збільшення кількості 

непередбачуваних ситуацій для суперника й зменшення таких ситуацій від суперника. Різні 

варіанти раніше змодельованих техніко-тактичних дій повинні створити можливість вийти з 

будь-якої, навіть, найскладнішої ситуації з мінімальними втратами. Тактична ефективність 

ведення гри знаходиться у прямій залежності від вміння гравця оцінювати ситуацію й 

знаходити правильне рішення в конкретному ігровому моменті. Це, у кінцевому підсумку, 

визначається станом підготовленості тенісистів, що є результатом генетичної обдарованості 

й кумулятивного ефекту навчально-тренувального процесу різних видів підготовки [1]. 

Рівень досконалості виконання техніко-тактичних дій є не менш важливою стороною 

технічної й тактичної підготовленості. Саме від ефективності виконання технічних 

елементів, вмілого поєднання відшліфованих тактичних схем ведення змагальної боротьби з 

використанням нестандартних ходів та використання індивідуальних можливостей гравця 

для досягнення кінцевого результату, залежить ефективність ведення гри у настільному 

тенісі. 

При систематичному вдосконаленні виконання тактико-технічних дій, у гравця 

розвивається здатність “розуміти” початок атакуючої дії суперника – передбачити напрямок, 

швидкість й спрямованість виконання дій, а також вдосконалюється здатність до 

варіативного сприйняття ритму структурного рисунку виконання технічного прийому (дії) і 

його просторово-часових характеристик. Всі ці аспекти моторної діяльності гравця, 

синтезуються у конкретний тактико-технічний комплекс рухів й реалізуються через його 

сенсорну й рухову чутливість, значно покращуючи потужність його м’язових зусиль, тим 

самим істотно підвищуючи результативність технічної дії, що виконується [2, 4].   

Зміст усієї техніко-тактичної підготовки гравця у настільному тенісі полягає у 
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формуванні здатності вести гру на основі розважливого визначення стратегії ведення 

поєдинку з різними суперниками, швидко оцінювати ігрову обстановку, приймати й 

виконувати правильні ігрові “рішення” для досягнення перемоги. У цілому, техніко-тактична 

майстерність гравця у настільному тенісі ґрунтується на багатому запасі спеціальних знань і 

навиків, що дозволяють точно виконувати попередньо складений план проведення гри, а у 

випадку очікуваних або непередбачених відхилень оперативно оцінювати сформовану 

динамічну ситуацію і знайти найефективніше рішення.   

Висновки: 
1. Отже, метою техніко-тактичної підготовки, виходячи із всього сказаного вище, є 

навчання тенісистів раціональному вирішенню тактичних завдань, які виникають впродовж 

зустрічі. Здійснення цієї мети досягається за допомогою реалізації спеціальних вправ 

техніко-тактичного характеру, які визначають ефективність вирішення даних завдань.  

2. Головними завданнями техніко-тактичної підготовки тенісистів можна вважати 

наступні: розвиток рухових здібностей; опрацювання комбінацій у різних ігрових ситуаціях; 

одержання спеціальних тактичних знань, що пов’язані з власними індивідуальними діями й 

діями суперника в різних фазах зустрічі; формування психологічного й морального 

“обличчя”  тенісиста, свідомого ставлення до навчально-тренувального процесу.  
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ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Обаряник Тетяна, Бітківська Лідія 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

У статті розглядаються можливості використання дистанційних форм занять у 

закладах вищої освіти для підвищення рівня мотивації студентів. Проаналізовано сучасні 

технічні можливості для організації дистанційного навчання, виділено їхні переваги й 

недоліки. Підсумовано, що проведення занять зі спортивного  орієнтування в дистанційній 

формі є можливим та доцільним, коли проводити заняття в класичній формі неможливо.  

 

The article considers the possibilities of using distance learning in higher education 

institutions to increase the level of student motivation. The modern technical possibilities for the 

organization of distance learning are analyzed, their advantages and disadvantages are highlighted. 

It is concluded that conducting orienteering classes in distance form is possible and appropriate 

when it is impossible to conduct classes in classical form. 

 

Актуальність. Успішність навчання та підвищення спортивної майстерності 

студентів залежить від структури діяльності особистості, ведуче місце в якій посідає 

мотивація студента до навчально-тренувальної діяльності. Саме позитивна і стійка мотивація 

спонукає студентів до активної навчальної діяльності. 

Мотиви навчальної діяльності не постійні і можуть змінюватись. Як і будь-яка 

діяльність, навчальна діяльність – полімотивована, тому в ній можуть переплітатися загальні, 

соціальні, пізнавальні, а також вузько особисті мотиви. Залучення якомога більшої кількості 
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потреб підвищує загальний рівень мотивації [2]. 

Практика свідчить, що у сучасному освітньому процесі застосування інноваційних 

технологій у закладах вищої освіти (ЗВО) забезпечує можливість опанувати навчальний 

матеріал в індивідуальному темпі, з використанням ефективніших способів сприйняття 

інформації, робить навчальний процес інтенсивнішим, перетворює здобувача вищої освіти в 

активного учасника освітнього процесу, формує позитивну мотивацію навчання. 

Мета: підвищення ефективності навчально-тренувального процесу студентів-

орієнтувальників в умовах дистанційного навчання. 

Завдання: 

1. Узагальнити теоретичний та практичний досвід формування мотивації до занять 

спортивним орієнтуванням у ЗВО. 

2. Визначити особливості використання дистанційних форм в навчально-тренувальній 

роботі зі студентами-орієнтувальниками, як засіб формування мотивації до занять. 

Методи дослідження: 

1. Теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел. 

2. Соціологічне опитування (бесіда). 

3. Спостереження. 

Результати дослідження та їхнє обговорення. Успішність навчання та підвищення 

спортивної майстерності студентів залежить від структури діяльності особистості, ведуче 

місце в якій посідає мотивація студента до навчально-тренувальної діяльності. Власне 

позитивна і стійка мотивація спонукає студентів до активної навчальної діяльності. 

На формування мотивації навчання впливає сукупність зовнішніх і внутрішніх умов. 

Становлення мотивації залежить в цілому від розгортання й ускладнення зв’язків індивіда з 

навколишнім світом і з різними людьми. Формуванню мотивації сприяють насамперед усі 

шляхи суспільного виховання, засоби сімейного виховання. 

У теперішній час важливим елементом організації навчального, виховного та 

тренувального процесу є пошук нових форм та методів роботи, які відповідають як вимогам 

часу, так і специфіці основного виду діяльності. Однією з таких форм є дистанційне 

навчання з використанням засобів інформаційних технологій. 

До висвітлення питань щодо дистанційного навчання та навчання в умовах карантину 

зверталися багато вітчизняних педагогів та науковців (Котвіцька А., Овакімян О., Волкова 

А., Галій Л., Крутських Т., Пахомова І., Сисоєва С., Осадча К., Ткачук В., Єчкало Ю., 

Тарадуда А., Стеблівець І.).  

У працях авторів поняття “дистанційного навчання” розглядається як 

індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності 

людини, який відбувається, в основному, шляхом взаємодії віддалених один від одного 

учасників освітнього процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі 

сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій [1]. 

Дисципліна “Фізичне виховання” є єдиною рекреаційною дисципліною у вищій школі 

та безпосередньо спрямована на збереження здоров’я здобувачів вищої освіти під час 

засвоєння значних обсягів теоретичного матеріалу, що має дуже велике значення у контексті 

здоров’я збереження студентської молоді. Грамотно спланований обсяг рухової активності є 

запорукою набуття опірності організмом до захворювань, а також їхньої профілактики.  

Заняття спортивним орієнтуванням поєднує у собі розвиток фізичних, когнітивних та 

емоційно-вольових якостей, має значний вплив на формування особистості вихованців. 

Навчально-тренувальна робота включає блоки фізичної, тактико-технічної, психологічної 

підготовки, а також загальнорозвиваючі блоки, що сприяють гармонійному розвитку. Значну 

частину підготовки складають практичні заняття, в тому числі і практичні заняття на 

місцевості, під час яких формуються основні якості та навички. Виходячи з цього, 

організація навчання спортивному орієнтуванню, використовуючи дистанційну освіту як 

основну форму організації навчання є неможливою. Водночас, використання дистанційних 

форм в якості допоміжних у поєднанні з класичними формами організації навчально 
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тренувального процесу є можливим та доцільним, дає можливість індивідуалізувати 

навчально-тренувальні й виховні впливи, сприяти формуванню самостійності й підвищенню 

мотивації вихованців, забезпечити безперервність навчально-виховного процесу в періоди, 

коли організація тренувань в класичній формі неможлива. Розглянемо можливості 

застосування дистанційних форм щодо різних напрямків підготовки. 

Тактико-технічна підготовка – це основний компонент навчально-тренувального 

процесу в спортивному орієнтуванні. Підготовка орієнтувальників передбачає  теоретичні 

заняття, а також практичні заняття у приміщені. І частина цих занять за необхідності може 

бути проведена в дистанційній формі з використанням різноманітних вправ чи завдань, 

перегляд відеоуроків через мережу Інтернет. Так у дистанційній формі за необхідності 

можуть бути організовані заняття з вивчення й повторення умовних знаків карт спортивного 

орієнтування та легенд КП, покращення знань щодо їхнього застосування; вимірювання 

відстаней на карті і застосування масштабу; вдосконалення читання й розуміння рельєфу, 

який зображений горизонталями; вибір оптимального шляху руху між КП; аналіз 

проходження змагальних та тренувальних дистанцій спортсменами; пошук помилок; 

віртуальне подолання дистанцій тощо.  

При організації дистанційних занять із тактико-технічної підготовки важливо 

враховувати вікові та індивідуальні особливості спортсменів, рівень їхніх попередніх знань 

та спортивну майстерність. Залежно від цього заняття можуть бути організовані як в 

груповій формі, так і індивідуальні або малими групами. При проведенні таких занять 

обов’язково потрібно використовувати наочні дидактичні матеріали (ілюстрації, 

відеофрагменти, карти), можливо використання тестових завдань, презентацій за темами. 

Але важливо, щоб під час дистанційних занять, як і занять в класичній формі, 

використовувалися різні методи в комплексі [3]. 

Фізична підготовка складається із загально фізичної та спеціальної фізичної 

підготовки й складає значну частку загального часу. Проведення занять із фізичної 

підготовки, направлених на розвиток фізичних якостей (швидкості, швидкісної витривалості, 

витривалості тощо) в дистанційній формі є можливою. Якщо студенти на попередніх 

заняттях, що проводяться в класичній формі , ознайомлені з вправами, які використовуються, 

оволоділи необхідними руховими навичками й навичками самоконтролю, частина занять з 

фізичної підготовки, можуть бути проведені за планом, складеним викладачем без його 

безпосередньої участі, але за його контролем.  

Після виконання тренер отримує від студентів зворотній зв’язок про виконану роботу 

за допомогою різних засобів зв’язку, в якому відображається виконана робота, й може на 

основі цих даних корегувати завдання на наступні тренування. 

 Забезпечення безпеки є найважливішим елементом під час тренувань спортсменів. 

Під час самостійних занять студенту не можна використовувати вправи, які базуються на 

нових технічних елементах та рухових навичках, а також вправи, які потребують додаткових 

заходів безпеки (страхування). Під час занять потрібно привчати студентів вести спортивний 

щоденник, який підвищить рівень самоорганізації, самоконтролю та мотивації, а також там 

вписують як об’єктивні (ЧСС) так і суб’єктивні (рівень стомлювання, самопочуття) 

показники стану спортсмена тощо.   

Психологічна підготовка є одним з найважливіших елементів роботи зі студентами-

орієнтувальниками. Вона має значення для підготовки спортсменів, адже поєднує ігри, 

вправи, тренінги та спеціально організовану діяльність, це допомагає формуванню 

спортивного колективу, розвиває увагу, емоційно-вольові якості та когнітивні процеси. 

Роботу з розвитку уваги й пізнавальних процесів можна організувати в дистанційній формі. 

Отже, заняття можна проводити або в індивідуальній формі за завданнями, які підготував 

викладач, або в груповій - в режимі відео-конференції. Важливо використовувати спеціальні 

розвиваючі програми та ігри, адже вони сприяють розвитку мислення, пам’яті та уваги. 

Безліч таких програм є у вільному доступі в мережі Інтернет.  

Останнім часом для дистанційних форм роботи використовувався в основному 
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Інтернет, де можна читати матеріали, виконувати завдання та надавати зворотній зв’язок 

через певні проміжки часу. Якщо використовується онлайн-формат, заняття проводять у 

режимі чату (текстові повідомлення), аудіо- або відеозв’язку (індивідуальна робота) або на 

конференціях (групи). Кожен із цих форматів має свої переваги та недоліки. Таким чином, 

офлайн-форма має нижчі вимоги до якості спілкування, і на відміну від онлайн-форми, вона 

не вимагає від усіх учасників тренуватися одночасно, і кожен може взяти участь у курсі у 

зручний час. Водночас онлайн-формати надають кращі можливості для зворотного зв’язку та 

контролю в більшості випадків, сприяючи використанню колективних підходів (обмін 

думками, дискусії тощо). 

Якщо розглядати варіант організації дистанційної роботи в онлайн-режимі, то у 

популярних сьогодні форматів аудіо або відео спілкування, безумовно, є багато переваг, 

оскільки вони дають можливість чути та бачити один одного, відчувати емоції та емоційний 

стан учасника, надають тренеру можливість оцінити рівень сприйняття матеріалу студентами 

та внести корективи під час заняття, якщо це необхідно. Водночас варто зазначити, що 

форма чату (SMS в реальному часі) також має багато переваг: вона вимагає меншої якості 

спілкування, запобігає втраті інформації через низьку якість зв’язку та повністю охоплює 

навчальну програму курсу, що дозволяє учасникам повторно переглянути всі матеріали 

курсу та всі коментарі. 

Необхідно зазначити, що із запровадженням дистанційної освіти у ЗВО, цей захід 

зазвичай організовують на базі спеціалізованих платформ для дистанційного навчання, 

зокрема MOODLE, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams тощо, що дозволяє краще засвоїти 

матеріал та практичні навички. 

Однією з найпопулярніших  є платформа Moodle. Для підтримки і підвищення мотивації під 

час виконання тестових завдань необхідно використовувати модель, запропоновану амери-

канським ученим Джоном Келлером, який виділяє чотири етапи: увагу (attention); значущість 

(relevance); упевненість (confidence); задоволення (satisfaction) [4]. 

Відповідно до цієї моделі, бажано насамперед привернути увагу студентів до 

навчального матеріалу, який використовується на платформі Moodle, далі пояснити 

значущість виконуваного завдання і показати правильність виконання для додання 

впевненості. На останньому етапі виконання завдань варто заохотити учня, надати 

інформацію про досягнутий результат. 

Як освітня діяльність, дистанційна освіта, як і класична, має свої переваги та недоліки. 

Розумне поєднання різноманітних форм у навчально-виховному процесі має певні переваги 

та доповнює одна одну, підвищуючи тим самим якість навчання. 

 Дистанційне навчання має такі переваги: можливість навчатися у будь-який час, 

можливість навчатися в будь-якому місці, навчання без відриву від основної діяльності, 

можливість навчатися у своєму темпі, доступність навчальних матеріалів, мобільність, 

навчання в спокійній обстановці та індивідуальний підхід. Проте, непотрібно також забувати 

про його недоліки: необхідність сильної мотивації для студента, нестача практичних вмінь та 

навиків, дистанційна освіта не підходить для розвитку комунікабельності, проблема 

ідентифікації студента та студенти не завжди можуть мати необхідне технічне обладнання: 

комп’ютер або доступ до мережі Інтернет. 

Висновки. Проведення занять зі спортивного  орієнтування в дистанційній формі є 

можливим і доцільним в умовах, коли проводити заняття в класичній формі неможливо. 

Дистанційні заняття за змістом повинні бути тісно взаємопов’язані з відповідними 

заняттями, які проводяться в класичній формі. Організація дистанційного навчання потребує 

спеціальної підготовки тренерів (викладачів), необхідного технічного забезпечення та 

розробки відповідних методик. 
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АНАЛІЗ НОРМАТИВНИХ ВИМОГ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ 

ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДСНС УКРАЇНИ  

Ковальчук Андрій, Антошків Юрій, Петренко Андрій 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 

Аналіз системи оцінювання та нормативів виконання навчальних вправ з фізичної 

підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників 

оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за 

призначенням. 

Ключові слова: нормативи, рухові навички, рухові якості, фізична підготовка 

працівників підрозділів ДСНС України 

  

Професійна підготовка рятувальника включає в себе систему підготовки набуття 

вмінь та навиків з різних напрямів службової діяльності, а зокрема практичне відпрацювання 

контрольних нормативів із загальної фізичної підготовки (фізичне виховання), яка є основою 

фундаментом виконання оперативно-рятувальних завдань за призначенням. 

 Відповідно до статті 90 Кодексу цивільного захисту України та з метою забезпечення 

належного рівня професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу служби 

цивільного захисту та працівників органів управління та формувань оперативно-рятувальної 

служби цивільного захисту ДСНС України, Наказ Міністерства внутрішніх справ України 

20.11.2015 № 1470 здійснюється практична оцінка рівня спеціальної та загальної фізичної 

підготовки працівників підрозділів ДСНС України.  

У зв’язку з підвищенням вимогливості да стану рівня загальної фізичної підготовки 

атестованого складу підрозділів ДСНС України на нашу думку та на підставі створення 

робочої групи провідних фахівців у сфері фізичної культури та спорту підрозділів та вищих 

навчальних закладів ДСНС України (Наказ ДСНС України №17 2831/172 2 від 21.02.2022 р.)  

варто переглянути та доопрацювати систему оцінки рівня фізичної підготовленості та 

нормативів виконання навчальних вправ із підготовки осіб рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту та працівників оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням. 

Провівши аналіз та апробацію тестування з нормативів виконання навчальних вправ з 

фізичної підготовки для особового складу підрозділів оперативно-рятувальної служби 

цивільного захисту України можемо стверджувати, що особовий склад поділено на шість 

медико-вікових груп (МВГ) серед чоловіків та жінок з віковим кроком у п’ять років:  

I МВГ до 30 років;  

II МВГ 30–35 років;  

III МВГ 35–40 років;  

IV МВГ  40–45 років;  

V МВГ 45–50 років;  

VI МВГ 50 років і старше. 

Провівши аналіз контрольних нормативів із оцінки рівня фізичної підготовленості 

особового складу підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України 

нами зроблені наступні висновки: 
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Аналізуючи наказ МВС України №1470 від 20.11.2015 р. “Про затвердження 

Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу 

служби цивільного захисту та працівників оперативно-рятувальної служби цивільного 

захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням” розділі XIII. Нормативи 

виконання навчальних вправ з фізичної підготовки для особового складу підрозділів 

оперативно-рятувальної служби цивільного складу виокремлено шість МВГ з періодом в 

п’ять років для чоловіків та жінок. Для оцінки рівня розвитку основних фізичних якостей 

чоловіків запропоновано 14 тестових вправ: 10 вправ з оцінки загально-фізичної підготовки, 

4 вправи – зі спеціальної фізичної підготовки. Для оцінки рівня розвитку основних фізичних 

якостей жінок запропоновано 9 тестових вправ: 6 вправ з оцінки загально-фізичної 

підготовки, 3 вправи – зі спеціальної фізичної підготовки. Визначено у 5 та 6 МВГ для 

чоловіків відсутність тестувань з окремих вправ, а у жінок 4,5,6 МВГ – відсутність тестувань 

з окремих вправ та два види практичного оцінювання: диференційний залік та залік.  

На підставі проведеного аналізу практичного тестування особового складу 

оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України необхідно переглянути та 

допрацювати комплекс тестових вправ для оцінки рівня розвитку основних фізичних якостей 

та рівня загально-фізичної підготовки. Варто уніфікувати систему оцінки рівня фізичної 

підготовленості для чоловіків та жінок, враховуючи рівномірний розподіл тестових вправ 

для окремо визначених рухових якостей. Також на нашу думку потрібно проводити 

тестування з загально-фізичної підготовки упродовж усього терміну несення служби, а саме 

у всіх МВГ серед чоловіків та жінок. Для оцінки використовувати лише диференційний залік 

як вид контролю. Тестові вправи з загально-фізичної та спеціально-фізичної підготовки 

необхідно виокремити та розмежувати. 
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Публікація актуалізує питання високої захворюваності на COVID-19 серед молоді.     

Низький рівень обізнаності про те, що робити після інфікування вдвічі подовжує процес 

відновлення. Робота містить огляд основних вправ, які комплексно допоможуть попередити 

інфекцію, а після хвороби значно полегшать процес одужання. Підсумовуючи, стаття є 

корисною для кожного, хто є в зоні ризику зараження COVID-19. 

 Ключові слова: COVID-19, фізичні вправи, реабілітація. 

 

The publication raises the issue of high incidence of COVID-19 among young people. Low 

levels of awareness of what to do after infection doubles the recovery process. The work contains 

an overview of basic exercises that will comprehensively help to prevent infection, and after the 

disease will greatly facilitate the healing process. In conclusion, the article is useful for anyone who 

is at risk of contracting COVID-19. 

Key words: COVID-19, physical exercises, rehabilitation. 

 

Актуальність. Відомо, що за останні кілька років у цілому світі від коронавірусу 

загинуло 5,44 мільйони людей. Цифра справді вражаюча, але число тих, хто вижив вселяє 

надію – це 290 мільйонів щасливчиків. Хоча, на жаль, ця хвороба ніколи не проходить без 

наслідків для здоров’я. Ця стаття допоможе розібратись з проблемами, які виникають після 

цієї  інфекції та надасть варіанти для їхнього вирішення. Проте пам’ятайте, що консультація 

з лікарем є необхідною після перенесення COVID-19 для того, щоб впевнитись, що вірус 

повністю поборений і виключити можливість наявності побічних наслідків хвороби. 

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я. 

Постановка проблеми. Незнання особливостей хвороби, її перенесення та 

виздоровлення, брак інформації, щодо вивчення і надання допоміжного комплексу вправ, які 

можуть значно скоротити процес реабілітації до і після хвороби. 

            Мета статті полягає в ознайомленні із дихальними та фізичними вправами, які є 

корисними для підтримки здорового стану організму та стануть в нагоді тим, хто ще 

потерпає від наслідків COVID-19, або ж хоче попередити вплив інфекції на організм. 

            Завдання: 

1. Змотивувати людей виконувати фізичні вправи для підтримки стану власного 

здоров’я. 

2. Донести інформацію про те, як хворобливий стан впливає на наше здоров’я та 

самопочуття. 

3. Надати коротку довідку про COVID-19 та категорії людей, що перебувають у групі 

ризику. 

            Методи дослідження: вивчення й аналіз наукової літератури, педагогічне 

спостереження, бесіди, емпіричний метод, опитування. 

 Результати дослідження. Нами було проведене дослідження, а саме соціальне 

опитування, учасниками якого стали 40 добровольців-львів’ян з різних соціальних груп. 

Учасники були поділені на 8 категорій: 

1. Жінки до 21 року, які ведуть активний спосіб життя 

2. Жінки до 21 року, які не ведуть активний спосіб життя 

3. Жінки старше 22 років, які ведуть активний спосіб життя 

1. Жінки старше 22 років, які не ведуть активний спосіб життя 

2. Чоловіки до 21 року, які ведуть активний спосіб життя 

3. Чоловіки до 21 року, які не ведуть активний спосіб життя 

4. Чоловіки старші за 22 роки, які ведуть активний спосіб життя 

5. Чоловіки старші за 22 роки, які не ведуть активний спосіб життя 

Основне питання, на яке відповіли учасники: Чи мав коронавірус згубний вплив на 

ваше самопочуття та здоров’я? Варіантами відповідей були: так або ні. Переглядаючи 

результати опитування ми помітили цікаву тенденцію: активна молодь менше схильна 
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страждати від наслідків вірусу, хоча люди старшого віку, які ведуть активний спосіб життя, 

теж скаржилися на здоров’я вдвічі рідше, ніж ті, хто веде малорухливий спосіб життя. В 

опитуванні може простежуватись похибка, адже під час аналізу результатів до уваги не 

брались стан здоров’я добровольців до перенесення вірусу та наявність чи відсутність у них 

шкідливих звичок, які теж значно впливають на важкість перебігу хвороби. 

Цікаво, що результати нашого опитування лише підтвердили наукове дослідження А. 

Крамера про те, що пандемія діятиме як стресор, а відповідно окрім фізичної шкоди, нанесе 

також шкоду нашому ментальному здоров’ю, що в свою чергу теж вплине на фізичний стан 

організму [1]. 

Як бачимо, люди, які фізично не були готові до таких навантажень на їхній організм, 

потерпають від наслідків вірусу COVID-19 навіть після повного одужання. 

У важких випадках такі ознаки як: постійна задишка при підніманні сходинками на   

3-5 поверх; неможливість надовго затримувати дихання; часткова втрата пам’яті; повне 

виснаження після невеликої прогулянки; затрата багатьох зусиль при виконанні домашніх 

обов’язків, можуть продовжуватись протягом 6 місяців після негативного тесту на COVID-

19. 

Якщо звернутися до статистики, яку нам пропонує провідна американська 

телерадіокомпанія CNN, то можемо побачити, що в Австралії чи США у 2022 знову 

реєструють рекордне число випадків зараження вірусом. Окрім того, у Європі та Америці 

зростає число дітей, яких уражає вірус COVID-19. З таких невтішних новин можемо зробити 

висновок, що пандемія поки не йде на спад. Те, що можемо зробити ми – це підтримувати 

здоровий стан нашого організму для того, щоб наші імунна та дихальна системи були у 

нормі та могли повноцінно протистояти вірусу. Як наслідок: наш організм зможе самостійно 

боротись із COVID-19. Будучи свідомим і піклуючись про себе, кожен з нас звільнить одне 

ліжко в медичній палаті, тим самим врятує життя людям, які мають вроджені вади, що 

унеможливлюють поборення вірусу ресурсами власного організму. 

COVID-19 – це вірус, що виник у результаті природної еволюції і не був штучно 

виведений у лабораторії. Дата появи цього віруса достеменно не відома, а першою датою, 

коли зафіксували COVID-19 у Китаї, вважають 17 листопада 2019 року. В документації 

ВООЗ вірус вперше з’являється 31 грудня цього ж року. 3 березня 2020 року офіційно 

проголошена Пандемія корона вірусу [2]. 

Завдяки низці проведених досліджень на початку Пандемії COVID-19 стало відомо, 

що в основному вірус уражає імунну та дихальну системи. Коронавірусна хвороба може 

мати безсимптомну, легку та важку форми перебігу. Приблизно 2 з 10 хворих переносять 

інфекцію у важкій формі і як наслідок страждають від пневмонії – запалення легень. У 90 % 

випадків безсимптомний перебіг хвороби фіксували у дітей.  

Найчастіше важкі форми спостерігаються у літніх людей та людей, які мають 

проблеми зі здоров’ям. Наприклад, найтяжче хворіють люди з групи ризику, до якої 

належать: 

1. Люди похилого віку; 

2. Люди, хворі на артеріальну гіпертензію, онкологічні захворювання та діабет; 

3. Люди з серцево-судинними захворюваннями та хворобами дихальних шляхів; 

4. Курці та люди, які ведуть неактивний спосіб життя. 

5. Люди, які контактували з хворими на COVID-19; 

6. Медичні працівники. 

Інфекція рідше уражає людей, які слідкують за своїм здоров’ям та є фізично 

активними. Звісно, що немає підбірки вправ, після виконання яких навколо Вас з’явиться 

невидимий щит, який відлякуватиме вірус. І, безсумнівно, вправи треба виконувати 

комплексно, а результату варто очікувати уже через місяць регулярних тренувань. 

Як ми дізналися, COVID-19 у різних людей проявляється по-різному. Запалення в 

легенях і дихальних шляхах є поширеними симптомами, які утруднюють дихання. Ці 

симптоми можуть проявлятися при легкому, середньому або тяжкому перебігу COVID-19. 

https://life.pravda.com.ua/health/2020/11/17/243041/
https://life.pravda.com.ua/health/2020/04/18/240584/
https://life.pravda.com.ua/health/2020/03/19/240274/
https://life.pravda.com.ua/health/2020/03/19/240274/


40 

 

Люди, які в тяжкій формі хворіють на цю вірусну інфекцію, в результаті можуть захворіти на 

пневмонію. Тому, таким людям рекомендуємо комплекс вправ який помітно покращить 

самопочуття та додасть легкості та впевненості після перенесення COVID-19, підготує 

імунну та дихальну системи до боротьби з потенційним вірусом. Найголовніше правило 

звучить так: “Все потрібно робити поступов”. 

Очевидно, що після перенесеної хвороби організм ще не одразу готовий до важких 

фізичний навантажень, тому для того, щоб не нашкодити і без того ослабленому організму, 

варто розпочати своє відновлення поступово збільшуючи навантаження та додаючи 

поступово вправи у такому порядку: 

1. Дихальні вправи; 

2. Легка руханка/гімнастика/ йога або ж ранкова зарядка; 

3. Прогулянка парком або помірний біг чи плавання; 

4. 15-ти-хвилинне тренування; 

5. Інтенсивне кардіотренування. 

Під час одужання від COVID-19 дихальні вправи виконують важливу роль  для 

зміцнення діафрагми – головного дихального м’яза, розташованого під легенями. 

Надходження необхідної кількості кисню у кров може сприяти збільшенню об’єму легень, а 

самопочуття значно покращиться, відчуєте приплив енергії. 

COVID-19 вражає всі дихальні шляхи, ще більше перешкоджаючи потоку повітря. Це 

може спровокувати напади астми та викликати гострий респіраторний дистрес-синдром 

(ГРДС). При вивченні зв’язків дихання з різними життєвими функціями було встановлено, 

що такі характеристики дихання, як вдих, затримка дихання, видих суттєво впливають на 

багато функцій людини. Емпірично було встановлено, що за допомогою зміни характеристик 

дихання можна регулювати різні функції організму. 

Однак, дихальні вправи не запобігають COVID-19, такі вправи можуть 

лише зміцнити легені, що потенційно знижує вплив COVID-19 на дихальну систему. Тому 

ми пропонуємо таку методику дихальних вправ: 

1. Знайдіть затишне і тихе місце, щоб сісти і відчути своє дихання. 

2. Розслабтеся, закрийте очі і стежте за своїм диханням протягом наступної хвилини. 

3. Не відкриваючи очей почніть з глибокого вдиху через ніс від живота до глибини 

легень, щоб роздути всі альвеоли та розбити всі токсини та забруднювачі, які могли 

накопичитися. Затримайте дихання на кілька секунд, а потім повільно видихніть. Інші 

варіанти вправ: дихання через стиснуті губи, дихання живота, або діафрагмальне дихання, 

дихання в швидкому темпі. 

Досконалість потребує практики. Варто зауважити, що хоча ці вправи здаються 

простими, для їхнього освоєння потрібен деякий час. Для початку не варто пробувати ці 

вправи, коли у вас простежується нестача повітря, спробуйте їх, коли дихаєте нормально, а 

потім, коли навчитесь їх виконувати правильно і Вам буде зручніше, можете 

використовувати їх, коли буде задишка. В ідеалі для швидкого результату потрібно 

виконувати вправи приблизно 5–10 хвилин щодня. 

Якщо почати займатись такими видами спорту як йога та гімнастика поступово та 

непрофесійно, то вони допоможуть зміцнити координацію тіла, покращать тонус різних груп 

м’язів, зміцнять концентрацію, покращать загальне самопочуття та якість життя та 

допоможуть розслабитись і знизити стрес, що власне і стане корисним під час реабілітації 

після COVID-19. Кілька простих поз у йозі для новачків: падмасана (поза лотоса) – 

найвідоміша поза в йозі, поза котика, поза ембріона.  

Прогулянка парком, помірний біг або плавання, загартують організм в цілому, також 

сприятимуть більш активній роботі легень, що у свою чергу вплине на механізм відновлення 

цього органу після перенесеного вірусу. Лікарі також рекомендують попрактикувати 

плавання людям, у яких спостерігаються захворювання серцево-судинної системи та хвороби 

дихальних шляхів, 15 хв. тренування: біг, берпі, стрибки Джека або “зіркою”, альпініст. 

Після тренування виконайте ходьбу на орбітреку для заспокоєння дихання. 

https://www.healthline.com/health/breathing-exercises-for-covid#how-it-works
https://www.healthline.com/health/breathing-exercises-for-covid#prevention
https://www.healthline.com/health/breathing-exercises-for-covid#prevention
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            Для інтенсивного кардіотренування, ми пропонуємо такі методичні поради: 

1. Стежте за пульсом, а при його прискоренні до 130–140 ударів в хвилину зупиніть 

тренування. 

2. Під час заняття пийте стільки чистої води, скільки захочеться. 

3. При запамороченні або потемнінні в очах слід припиніть тренування. 

4. Під час заняття стежте за своїм диханням і намагайтеся здійснювати повільні, але 

глибокі вдихи і видихи (це дозволить максимально швидко розвинути легені і витривалість). 

5. Якнайшвидше намагайтеся переходити до занять на вулиці – чисте повітря відмінно 

вентилює та оздоровлює легені. 

6. Почніть із короткої розминки та ходьби або бігу на біговій доріжці чи надворі. 

      Наступні вправи такі як: відтискання, підтягування колін до грудей, боксування 

руками, приставний крок з нахилом (вітряк), махи ногами вперед, планка-павук, розведення 

рук із захлестом гомілок, біг з високим підйомом колін, стрибки зі скакалкою, нахили, 

присідання з вистрибуванням, повноцінно заміняють одна одну. Кожна з них приводить в 

тонус різні групи м’язів і позитивно впливає на систему органів дихання, що є надзвичайно 

корисним після перенесення COVID-19. 

     Висновки. Пандемія COVID-19 у більшій чи меншій мірі залишила свій слід на 

здоров’ї кожного з нас. Як уже було сказано, на складність перенесення вірусу впливають 

безліч факторів, таких як генетика, схильність до захворювань іншого типу. Проте стан 

організму та відсутність шкідливих звичок є тими факторами, на які вплинути і змінити є 

найпростіше, а отже самопочуття і здоров’я під час і після хвороби повністю у наших руках. 

У даній статі наведені методи, за допомогою яких можна зробити процес свого 

одужання значно приємнішим. Запропоновано вправи різного рівня складності, а отже вони 

підійдуть новачкам та людям, які активно займались спортом раніше. Окрім того, варто 

дотримуватись правил збалансованого харчування і виконувати дихальні вправи. 
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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В РЕЖИМІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  

ТА ВІДПОЧИНКУ СТУДЕНТІВ  

Баштавенко Дар’я, Мартинів Олег 
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У запропонованій статті розглядається фізична активність студентів у режимі 

відпочинку та навчального процесу. Стаття присвячена детальному аналізу відношення 

студентів до фізичної культури, що визначається шляхом проведення дослідження у формі 

опитування студентів різних ЗВО. Значна увага приділяється мотивації студентів та 

способам, які вони використовують задля занять спортом, а саме: запропонована фізична 

активність в рамках навчального закладу, самостійна фізична активність, що проводиться під 

час виконання навчальної програми, або під час відпочинку (канікулярний період). В основі 

лежить дослідження, вивчення теоретичного матеріалу та проведення опитувань задля 

підвищення точності та розуміння настроїв студентів сьогодення. Стаття носить ознайомчий 

характер.  

Ключові слова: фізичне виховання, мотивація, шляхи реалізації, аналіз. 
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            In the offered article physical activity of students in a mode of rest and educational process 

is viewed. The article is devoted to the detailed analysis of students` attitude to physical education, 

which is defined by conducting research in the form of a survey of students studying in different 

universities. A great concern is paid to the motivation of students and methods they use for sport 

activities, namely: offered physical trainings within the educational institution, independent 

physical activity carried out during the implementation of the curriculum or during recreation 

(vacation period). It is based on the research and examination of theoretical materials. The poll was 

held to improve the accuracy and understand the attitude and mood of students today. The article 

has an introductory nature.  

Key words: physical education, motivation, ways of implementation, analysis. 

   

Актуальність. Фізична активність є однією з найважливіших передумов для 

підтримки високого рівня здоров’я людини, зокрема студента. Щоденна нормована м’язова 

активність впливає на всі системи організму, зокрема серцево-судинну, нервово-психічну та  

опорно-рухову, дає можливість покращити стан метаболізму, підтримувати енергетичний 

баланс та уникнути проблем, пов’язаних із зайвою вагою. Ці, та багато інших переваг, 

дозволяють розглядати фізичну активність як обов’язкову та завжди актуальну складову 

життя середньостатистичної людини, що прагне зберегти своє здоров’я.  

Постановка проблеми. Студентство через певну специфіку життя має особливе 

відношення до фізичної активності. Постійне нервове напруження, відсутність вільного часу, 

пристосування до нового способу життя та колективу, мають свій вплив на ставлення 

студентів до різних аспектів життя, спорту зокрема.   

Аналіз останніх досліджень і публікацій висвітлює вплив фізичної культури в 

різних її проявах на життя та добробут молоді, чому науковці приділяють найбільшу увагу.  

Метою дослідження є детальний розгляд фізичного виховання молоді, мету, 

мотивацію та шляхи реалізації.  

Задля досягнення мети дослідження було встановлено декілька завдань: 

проаналізувати зацікавленість молоді у заняттях фізичною культурою; розглянути 

найпоширеніші види мотивації студентів; проаналізувати способи, що використовують 

студенти задля досягнення максимальної результативності тренувань.  

           Серед методів дослідження було обрано вивчення теоретичного матеріалу та 

проведення опитування задля підвищення точності та розуміння настроїв студентів 

сьогодення. 

Результати дослідження та їхнє обговорення. Намагаючись визначити мету, з якою 

студенти беруть участь у різних видах спорту, ми провели опитування серед студентів  

різних ЗВО України. Кількість опитаних студентів становила 60 осіб різного віку та статі. 

Студентам були поставлені такі запитання: 

1. Чи займаєтесь ви спортом на даний момент? 

2. Якою є мета ваших тренувань? 

3. Який формат тренувань ви обираєте/обрали б?  

4. Яким чином ви вирішуєте проблему з періодичними карантинними обмеженнями?  

Розглядаючи результати відповіді на 1 питання, слід зазначити, що лише 15 % 

опитаних зазначили, що фізична культура абсолютно відсутня в їхньому житті, 30 % 

займаються спортом на професійній основі, тоді як найбільша кількість опитаних (55 %) 

зазначають покращення рівня здоров’я та фізичної підготовленості як головну мету та 

займаються для себе.  

Щодо мети, то 50 % опитаних застосовують фізичні  навантаження як спосіб боротьби 

з негативними емоціями та стресом. Студенти зазначають, що боротьба, бокс, карате, 

кікбоксинг та інші види спорту дають можливість вивільнити зайву агресію. Інші 25 % 

студентів займалися фізичною культурою задля розвитку певних конкретних характеристик 

організму, для застосування їх у побуті, або ж професійній діяльності. Серед якостей, які 

намагались розвинути, переважають фізична сила та м’язова витривалість. Метою 5 % 
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опитаних було намагання шляхом відвідання різних спортивних гуртків порозумітися з 

іншими студентами, пришвидшити процес пристосування до нового колективу та скласти 

про себе певну думку в оточенні.  

Пропоную окремо розглянути аспект мотивації студентів до занять спортом. 

Мотивацію можна умовно розділити на дві категорії, а саме: мотивація в рамках навчального 

закладу та персональна мотивація.  

Одними з найчастіших видів мотивації в рамках  ЗВО є додаткові бали або оцінки, що 

додаються до рейтингу студентів у разі їхньої участі у різноманітних спортивних змаганнях 

або ж проектах. Іншим шляхом для заохочення молоді є надання необхідного обладнання та 

професійного тренера. Таким чином, студенти мають змогу розвивати себе в різних 

спортивних напрямках, не шукаючи такої можливості в окремих спортивних центрах, 

фітнес-клубах, тощо. Важливим також є виїзд студентських збірних на змагання за межі 

міста, де знаходиться навчальний заклад. Таким чином, крім участі в змаганнях студенти 

відточують навички командної роботи, згуртовуються в єдиний колектив і набувають певної 

популярності у студентському середовищі. Додатковою мотивацією у разі перемоги в такого 

виду змаганнях є надання стипендій, пільг, або іншого виду винагород.  

Найголовнішу роль грає персональна мотивація, яку теж можна розділити на декілька 

підвидів. За результатами наукових досліджень Річарда Райана та Едварда Л. Дечі, виділяють 

зовнішню  та  внутрішню мотивацію. 

Найбільш самовизначеною мотивацією є внутрішня. Вона присутня, коли люди 

займаються діяльністю з притаманних і особистих причин задля насолоди і задоволення. 

Наприклад, студент має внутрішню мотивацію, коли йому подобається займатися певним 

видом спорту, тому що він відчуває задоволення від практики.  

Зовнішня мотивація проявляється тоді, коли існують зовнішні або навколишні 

фактори, які обумовлюють поведінку людей. Вона поділяється на чотири типи. Перший 

рівень - інтегрована регуляція (усвідомлення важливості певної поведінки). Наприклад, коли 

студент обрав заняття певним видом спорту, тому що він визначив переваги заняття ним і, 

крім того, це відповідає його/її особистим цінностям. Другий рівень - ідентифіковане 

регулювання (переконання, що втілення певної поведінки є корисним або важливим). 

Наприклад, коли спостерігається ініціативна поведінка, визначена студентом, займатися 

певним видом спорту. Третій рівень - інтроектоване регулювання (поведінка людей 

спрямована на уникнення почуття провини). Наприклад, коли студенти, які не мають 

кваліфікації, беруть участь у конкретній грі з тренуванням навичок, щоб не розчаровувати 

своїх однолітків чи тренерів. Четвертий рівень - зовнішнє регулювання (люди здійснюють 

будь-який вид діяльності, щоб отримати винагороду або уникнути покарання). Наприклад, 

коли учень завжди бере участь у певному виді спорту за рішенням викладача або більшості 

учнів, намагаючись уникнути низької оцінки в підсумкових результатах з предмета. 

Повертаючись до  результатів дослідження та питання “формату тренувань”, можна 

відмітити  схильність до відвідування тренажерного залу, зокрема 27 з 60 осіб обирають 

заняття з тренером, 21 студент обирає самостійне заняття з використанням запропонованих 

тренажерів, і 12 осіб займаються вдома, самостійно. 

Варто зазначити, що крім самостійно організованих занять існують ті, що обумовлені 

програмою фізичної активності навчального закладу. Кожна освітня програма передбачає 

наявність фізичної культури як обов’язкового предмету. В рамках цього предмету студенти 

мають можливість покращити стан своєї фізичної підготовки відповідно до запропонованої 

програми та в рамках розкладу, однак, на жаль, кількість уроків не є достатньою для 

повноцінного фізичного розвитку. Студенти займаються з викладачем, розвиваючи всі групи 

м’язів та здаючи певні нормативи, що є показником успішності та розвитку певних 

характеристик організму.  

Додатковими варіантами для занять фізичною культурою є різноманітні гуртки, 

організовані навчальним закладом з метою поглибленого вивчення того чи іншого аспекту. 

До таких гуртків зазвичай входять аеробіка, веслування, баскетбол, футбол, волейбол та 
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інші. Одним з найцікавіших гуртків, які обирає авантюрна молодь є туризм.  

За результатами дослідження можна сказати, що всі опитані, що  займаються будь-

яким видом фізичної культури, продовжують займатися вдома та вдосконалювати свої 

фізичні якості навіть за умов пандемії Covid-19.  

Звичайно, лікарі та тренери надають певні рекомендації щодо проведення фізичної 

активності в домашніх умовах. Наведений невеликий комплекс вправ допоможе, за 

правильної з технічної точки зору виконання, задіяти найбільшу кількість м’язів, тримати 

себе у формі та ефективно проводити вільний час.  

1. Планка на ліктях (задіяні м’язи преса, плечового пояса, рук, спини, ніг, сідниці). 

2. Присідання (задіяні м’язи спини, пресу, стегна, литки).  

3. Кораблик (задіяний м’язовий корсет, здебільшого м’язи спини). 

4. Згинання та розгинання рук в упорі лежачи від підлоги (укріплює м’язи рук, спини 

та пресу).  

5. Вправи на розтяжку задля відновлення організму після фізичного навантаження та 

зменшення чутливості м’язів: метелик, поза немовляти, розтягування м’язів грудей.  

Висновки. За результатами опитування більшість знаходить можливості та час для 

тренувань, враховуючи специфіку графіку та студентського життя в цілому. Значення 

фізичної культури для студентів здебільшого полягає в можливості звільнитися від нервової 

напруги та негативних емоцій, а також підтримувати свою фізичну форму та стан здоров’я. 

Займатися фізичною культурою студенти можуть як у запропонованих навчальним закладом 

гуртках, так і самостійно вдома, або  відвідуючи різні фітнес-центри, що є одним з 

найпопулярніших форматів.  

Фізична культура була і залишається важливою складовою життя студентів, але 

потребує постійного перегляду методик, збільшення можливостей та покращення умов для 

занять. Поширюючи бажання займатися спортом серед молоді державні діячі закріплюють 

важливість цього аспекту у суспільстві, адже найбільшою рушійною та впливовою на 

спільноту силою завжди залишалася молодь.  
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значення набувають цілеспрямовані дії щодо збереження стану репродуктивного здоров’я 

студенток, яке є невід’ємною складовою частиною здоров’я нації в цілому і має провідне 

значення для забезпечення сталого розвитку суспільства.  

Мета та методи дослідження. Важливим напрямком діяльності закладів вищої освіти  

є пошук нових форм зміцнення здоров’я студенток у процесі їхнього навчання і виховання, 

впровадження технологій збереження здоров’я у навчально-виховному процесі, охоплення 

студенток заняттями фізичною культурою та спортом. 

Спортивні ігри можна розглядати як масову форму занять фізичною культурою. Для 

студенток адекватними видами спорту є волейбол, баскетбол, бадмінтон, теніс. Заняття 

спортивними іграми не тільки допомагає сформувати струнку красиву фігуру, але й має 

великий вплив на здоров’я людини.  

Спортивні ігри за своєю технічною складністю цілком доступні для занять людям, які 

ніколи раніше не займалися спортом. Удосконалення техніко-тактичних дій під час 

тренувань буде сприяти підвищенню рівня фізичної підготовленості та матиме неабиякий 

позитивний вплив на здоров’я людини. При досить високому рівні фізичного розвитку для 

студенток цілком можна записатися в секції баскетболу, гандболу. Однак для того, щоб 

відвідування тренувань з баскетболу або гандболу позитивно впливало на здоров’я, варто 

пам’ятати про те, що дані спортивні ігри характеризуються досить високим темпом гри, 

необхідністю виконання великої кількості швидкісно-силових рухів і значним фізичним 

навантаженням на всі основні системи органів людського тіла. Тому, щоб уникнути 

загострення наявних захворювань і погіршення здоров’я, перед відвідуванням занять у 

секціях спортивних ігор бажано проконсультуватися з лікарем. 

Висновки. Так використання спортивних ігор у оздоровчій діяльності студенток 

університету сприяє розвитку особистості та фізичної підготовленості, а вибір секції 

спортивних ігор повинен здійснюватися з урахуванням фізичної підготовленості організму і 

рівня фізичних навантажень, які впливають на людину в даному виді спорту. 

НАВЧАННЯ ТА ДОЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Шафранський Ігор, Шимечко Андрій 

Львівський національний університет природокористування 

 

Актуальність. Рівень фізичної підготовки студентів неоднозначний. Використовувати 

систему рухових фізичних навантажень (РФН) необхідно, враховуючи фізичні можливості 

кожного студента. Отже, потрібно виявити ступінь співвідношення рівня загальної фізичної 

підготовки студентів представленим вимогам.  

Мета та методи дослідження. Розробка методичних рекомендацій з організації 

рухових дій, ізометричних вправ (ІВ) і, зв’язаних з ними, оптимальних комплексів РФН. 

Результати дослідження та їхнє обговорення. З розрахунку розумового навантаження 

студента впродовж робочого дня можна передбачати такі РФН: ранкова-гігієнічна 

гімнастика (15-20 хв.); фізкультпаузи під час дистанційного навчання (2-5 хв.); активні 

заняття фізичними вправами (ФВ) у вечірній час, дозовані ходою і бігом (60-65 хв.). Разом 90 

хвилин. 

У цьому дослідженні ми зупинимось на ІВ. Їхня перевага пояснюється: економією часу 

(м’язи включаються за 5 с); м’язи стомлюються значно менше, ніж при динамічному 

навантаженні; час, необхідний для відпочинку м’язів, зменшується. 

Розглянемо основні різновиди ІВ: 

 ізометричні-статичні (у чистому виді – без рухів), при яких максимальні м’язові 

навантаження протидіють опору, який подолати складно; 

 вправи з навантаженням, в процесі виконання яких роблять зупинки впродовж 10 с 

(наступає ізометричне напруження). 

ІВ можна займатися щоденно, бо після них не відчувається втома.  
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 Стоячи (без нахилу голови назад), не згинаючи колін, тиснути на верхню раму 

долонями рук трохи зігнутих у ліктях. 

 Піднімання на носках як можна вище і залишатися в цьому положенні 6 с (не ІВ, 

але ефективна). 

 Стоячи спиною до стінки (ноги нарізно, руки на пояс), потилицею тиснути на неї, 

підклавши під голову щось м’яке. 

 Як вправа “3”, але тиснути чолом. 

 Долоні зведені, однією долонею тиснути на другу, що впирається в твердий 

предмет. 

 Як вправа “5”, але пальці переплетені (в замок). 

 Тиснути обома руками на вертикальну частину дерев’яної рами. 

 Тиснути однією рукою, злегка зігнутою в лікті, на вертикальну частину дерев’яної 

рами. 

 Тиснути обома випрямленими руками на вертикальну частину дерев’яної рами. 

 Тягнути донизу предмет, закріплений зверху. 

 У положенні сидячи, зігнувши ноги в колінах під різними кутами, чинити тиск 

ногами. 

Висновки. Зміст і характер впливу ІВ поки що знаходиться в стадії дослідження. Тому 

дозування часу напруження й інтервалів відпочинку залежать від фізичного стану 

конкретного студента. Максимально напружений м’яз можна досягти завдяки протидії, 

наприклад гандбольних воріт, швецької стінки, дерев’яної рами. Рекомендується щоденно 

виконувати 11 ІВ впродовж 1–2 хв. М’язи при виконанні цих вправ повинні скорочуватись 

плавно і тривати не більше 4–6 с. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

Кроншталь Галина, Симко Вікторія 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

У даній статті розглянуто особливості системи фізичного виховання у сучасній 

шкільній системі освіти. Проаналізовано роль фізичного виховання в початковій школі в 

умовах Нової української школи. Вивчення цих питань дасть змогу краще зрозуміти 

особливості фізичного виховання молодших школярів у Новій українській школі. 

Ключові слова: Нова українська школа, школярі, початкова школа, фізичне 

виховання. 

 

This article considers the features of the system of physical education in the modern school 

education system. The role of physical education in primary school in the conditions of NUS is 

analyzed. The study of these issues will provide a better understanding of the peculiarities of 

physical education of primary school students in the New Ukrainian School.  

Key words: New Ukrainian school, schoolchildren, primary school, physical education. 

 

Актуальність. Щодня ми намагаємося прогресувати у всіх сферах життя: побуті, 

роботі, відпочинку і тому подібне. Аналогічно влада хоче покращувати якість нашого життя, 

тому запроваджує певні реформи. Однією із яких був ухвалений у вересні 2017 року – Закон 

“Про освіту”. Ним регулюються основні засади нової освітньої системи. Згодом Кабінет 

Міністрів у лютому 2018 року затвердив новий Державний стандарт початкової освіти. Так 

утворилася Нова українська школа (НУШ) – школа, яка має на меті максимально розкрити 

потенціал дитини, прислухаються до кожної їхньої думки, вчать критично мислити, а також 

ставати відповідальним громадянином. Місце, де буде комфортно і приємно навчатись, де 

йде пряма співпраця “вчителі-діти-батьки”, а до того ж, де діти будуть уміти здобуті знання 

застосовувати на практиці [5]. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti
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Актуальність цього дослідження полягає в тому, що фізичне виховання та заняття 

фізичною культурою перестали відігравати начебто важливу роль у шкільній системі, бо до 

нього ставляться безвідповідально. У Концепції Нової української школи спершу 

враховуються індивідуальні здібності дитини, бо сучасний стиль життя просто зобов’язує 

дбати про вдосконалення тіла, знання про особисту гігієну та здоровий спосіб життя. Для 

того, аби учням було цікаво виконувати фізичні вправи, то повинна бути систематичність і 

вплив як школи, так і родини, задля підвищення підготовки. На жаль, сучасні діти 

малорухливі, у них перевага на комп’ютерні ігри більша, ніж розвагам на вулиці. Завдяки 

фізичному вихованню школярів вирішуються завдання: виховувати морально-вольові якості; 

формувати важливі рухові дії та вміння виконувати їх в різних умовах; розвивати рухові 

якості; стриманість; організованість, а також вивільняти надлишкову енергію. У процесі 

фізичного виховання молодших школярів вирішуються різні питання: виховуються 

морально-вольові якості особистості; виробляється необхідність у повсякденних зарядках. 

Спостерігається брак часу, який за планом відводиться на фізичне виховання, але вирішити 

ці питання тільки зусиллям школи неможливо, адже лише застосування різних варіантів 

фізичного виховання під час навчального дня (у позакласний та вільний час) може заповнити 

нестачу рухової активності дітей. 

Мета – дослідити теоретичні особливості фізичного виховання молодших школярів у 

початковій школі. 

Завдання: 

1. Проаналізувати проблеми фізичного виховання школярів молодшого шкільного 

віку. 

2. Розкрити зміст системи фізичного виховання молодших школярів. 

Результати дослідження та їхнє обговорення. Першим важливим етапом у 

всебічному розвитку особистості є початкова школа. Фізичні вправи для молодшого 

шкільного віку є приводом формування таких навичок: правильної поведінки, взаємин із 

колективом, певних патріотичних поглядів, відповідальності за власний фізичний стан та 

інших.  

Молодший шкільний вік – один із етапів, коли є активний ріст і певне загартування 

організму, відбувається розвиток більшості фізичних якостей, утворення інтересів, потреб і 

звичок. У цьому віці найактивніше проявляється потреба в сильному русі. Потужно 

розвивається м’язова система, але відстають дрібні м’язи, але все ще м’язова система низька, 

через це учні здатні швидко втомлююватися. Цікаво, що однозначно лише фізичне 

виховання може задовольнити таку високу рухову активність. Набуває значення останнім 

часом  професійна фізична підготовленість вчителя фізичного виховання [1]. 

Організація освітньої діяльності в 1–4-х класах закладів загальної середньої освіти у 

2020-2021 навчальному році здійснюється відповідно до законів України “Про освіту” [4], 

“Про загальну середню освіту” [3], Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 

“Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016–2020 роки” 

[10], Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів 

України від 14 грудня 2016 р. № 988-р “Про схвалення Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на 

період до 2029 року”) [8], Державного стандарту початкової освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 [6], Державного стандарту 

загальної початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 

від 20.04.2011 [7]. Визначені Концепцією Нової української школи [5] пріоритети 

реформування загальної середньої освіти знаходять своє відображення в державному 

стандарті початкової освіти [2]. Звертаємо увагу на те, що Державний стандарт 

застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної 

повної загальної середньої освіти (для учнів 1–3-х класів). У 4-х класах реалізується 

Державний стандарт початкової загальної освіти (2011). Усі зазначені вимоги державних 

стандартів обов’язкові для всіх закладів загальної середньої освіти. Державним стандартом 



48 

 

початкової освіти (2018) визначено, що початкова освіта має два цикли навчання (1–2 і 3–4 

класи). Враховуються вікові особливості розвитку та потреби дітей. Зміст освіти в цьому 

документі представлено в дев’яти освітніх галузях: мовно-літературній, математичній, 

природничій, технологічній, інформатичній, соціальній і здоров’язбережувальній, 

фізкультурній, громадянській, історичній та мистецькій. 

Спираючись на пропозиції щодо оновлення програми з фізичної культури, зроблено 

аналіз та запропоновано внесення змін до структури та змісту програми, що впроваджується 

на сьогодні в українській школі. Впевнено можна казати, що програма дійсно відповідає всім 

вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти, але ж деякі види і форми 

реалізації навчальних, оздоровчих і виховних завдань застарілі та потребують реорганізації. І 

лише дивлячись у майбутнє, а не озираючись на минулі усталені схеми, ми можемо 

осучаснити українську школу та наважитися до справжніх глибоких змін, заради 

майбутнього нового освіченого та зацікавленого покоління українських школярів.  

На погляд науковців, існує три основні моделі оновлення програми: кардинальна 

(змінити способи рухової діяльності, забрати з програми навіть пояснення щодо 

оцінювання), суттєва (зміна способів рухової діяльності, програмного змісту), значуща 

(ліквідація старих методичних рекомендацій, вимог). Варіативні модулі не є обов’язковими і 

дають змогу школі обирати вид спорту чи рухової діяльності за наявністю матеріально-

технічної бази, зважаючи на регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та 

бажання учнів. Оновивши освітні програми, можемо оновити школи. Перейменування 

способів рухової діяльності: вправи для формування культури рухів з елементами 

гімнастики; вправи для оволодіння навичками пересування: вправи для опанування 

навичками володіння м’ячем, стрибкові вправи, ігри для активного відпочинку, вправи для 

розвитку фізичних якостей, вправи для формування постави і профілактики плоскостопості.  

Пропозиції і зміни до таблиці оновлення чинного змісту програми: 

1. Додати у розділ ігри для активного відпочинку – ігри у бадмінтон, фрізбі. Вилучити 

деякі ігри на зразок: “Клас, струнко!”, “На свої місця”; 

2. Лижну підготовку і ковзани (ігри та вправи в інших розділах, що пов’язані з цими 

видами рухової діяльності) виокремлено у варіативний модуль; 

3. Плавання (через те, що погляди розійшлися) виокремлено у варіативний модуль. 

4. Танцювальні кроки осучаснено. 

5. До предмету “Фізична культура” додано вправи з фітболом та степ-кроки.  

6. Знято нормативні показники, а додатки вчитель використовує за своїм бажанням. 

Використання бальної шкали для оцінки в системі контролю фізичної 

підготовленості; умови виконання вправ для визначення резервних можливостей учнів; 

орієнтовні показники динаміки змін розвитку фізичних якостей учнів 1-х, 2-х, 3-х і 4-х класів 

(результат на кінець навчального року); показники рухової компетентності учнів за період 

навчання з першого по четвертий клас. 

Календарне та позаурочне планування здійснюється вчителем у довільній формі, у 

тому числі з використанням друкованих чи електронних джерел тощо. Формат, обсяг, 

структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є 

індивідуальною справою вчителя. Встановлення універсальних стандартів таких документів 

є неприпустимим. Робота вчителя має бути забезпечена академічною свободою (викладання, 

звільнення від втручання в діяльність, вибір форм, методів і засобів навчання, які 

відповідають освітній програмі тощо). Учитель може вільно обирати також освітню 

програму, що здійснюються для підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних 

працівників. 

Отже, учитель має право сам переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями 

навчального матеріалу, виділяти кількість годин на вивчення тем. Адміністрація закладу 

може лише надавати методичну допомогу з метою покращення освітнього процесу, але не 

контролювати його. 

Розроблена під керівництвом О. Савченко Типова освітня програма для організації 
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освітнього процесу в 1-3 класах з предмету “Фізична культура”. Метою є всебічний фізичний 

розвиток особистості різними засобами та формування в молодших школярів ціннісного 

ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять, виховання 

загартованих і патріотичних громадян України [9]. 

Зазначена мета може реалізовуватися за такими змістовими лініями: “Рухова 

діяльність”, “Ігрова та змагальна діяльність”. 

Змістова лінія “Рухова діяльність” передбачає формування в молодших школярів 

уявлення про фізичну культуру як сукупність різноманітних фізичних вправ, способів 

рухової та ігрової діяльності. Вони спрямовані на фізичний розвиток, зміцнення здоров’я та 

формування вмінь і навичок; формування правильної постави й профілактику 

плоскостопості. 

“Ігрова та змагальна діяльність” – лінія виховання ініціативності, активності та 

відповідальності у процесі рухливих і спортивних ігор за спрощеними правилами; 

забезпечення усвідомлення важливості співпраці під час ігрових ситуацій; формування 

уміння боротися, здобувати чесну перемогу та з гідністю сприймати поразку, контролювати 

свої емоції, організовувати свій час і мобілізувати ресурси, оцінювати власні можливості в 

процесі ігрової та змагальної діяльності, виконувати різні ролі в ігрових ситуаціях, 

відповідати за власні рішення користуватися власними перевагами і визнавати недоліки в 

тактичних діях у різних видах спорту, планувати та реалізувати спортивні проєкти (турніри, 

змагання тощо); формування в молодших школярів умінь і навичок виконання естафет.  

Зміст освітньої реформи за Романом Шияном: формування творчих здібностей 

засобами фізичної культури, охоплює попередні змістові лінії, але додається “Турбота про 

стан здоров’я та безпеку”. Вона спрямована на формування свідомого ставлення до власного 

здоров’я та вмінь безпечної поведінки в процесі фізкультурної діяльності. Усі підходи до 

змісту занять фізичною культурою спрямовують учителів на всебічний розвиток особистості: 

фізична активність, індивідуальне сприймання матеріалу. Розв’язок усіх цих завдань має на 

меті відхід від жорсткої обмеженості занять, а й підвищує їхню емоційну насиченість, бо 

продукує велику різноманітність форм, методів та засобів фізичного виховання [11]. 

Висновки. На жаль, в Україні склалася така тенденція, що здоров’я учнів у школах 

важко назвати хорошим, бо до предмету “Фізична культура” ставилися дещо халатно, а 

більшість випускників показують незадовільну фізичну підготовку і скаржаться на проблеми 

зі здоров’ям. В умовах Нової української школи розглядається “Школа компетентностей”, 

яка буде враховувати індивідуальні здібності кожної дитини.  

Освітня реформа Нової української школи чи не на перше місце ставить фізичний 

розвиток, бо тільки так діти можуть ставати загартованими, готовими до праці й оборони 

нашої Батьківщини. Існує величезна кількість засобів фізичного виховання, але найчастіше 

це рухливі ігри, що сприяють розв’язанню навчально-оздоровчих завдань. До того ж 

використання нових ігрових технологій дозволяють організувати й провести цікаві уроки, а 

ще й уникнути одноманітності, підвищити ефективність навчального процесу, а також 

викликати натхнення та бажання учнів самостійно займатися спортом. Ефективність новітніх 

технологій на заняттях також полягає в рівносторонньому впливі на опорно-руховий апарат, 

серцево-судинну, дихальну і нервову системи організму дитини, розвиток рухових 

здібностей та профілактику різних захворювань.  

Метою фізкультурного виховання є формування соціальної компетентності, стійкої 

мотивації до занять фізичною культурою і спортом для гармонійного розвитку, покращення 

можливостей організму, удосконалити рухові навички, уміння їх використовувати в різних 

життєвих ситуаціях; знати правила безпечної і чесної гри, уміти боротися, вигравати і 

програвати. Учень усвідомлює важливість фізичних вправ для здоров’я, та розвитку своєї 

ідентичності, відтак дана тема не є повністю вичерпаною і потребує подальшого наукового 

пошуку.             
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ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО СПОРТИВНО ОРІЄНТОВАНОГО 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ПРИ ФАКУЛЬТАТИВНІЙ ФОРМІ ЗАНЯТЬ 

Темченко Володимир, Акінін Леонід, Коник Геннадій,  

Коленченко Анастасія, Чупир Катерина 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Актуальність. Залучення здобувачів вищої освіти до регулярних занять фізичним 

вихованням та спортом при факультативній формі організації занять є актуальною і 

складною проблемою сьогодення. Реформування освітнього процесу у закладах вищої освіти 

призвело до переведення навчальної дисципліни “Фізичне виховання” у розряд 

необов’язкової без підсумкового контролю. Для формування навчальних груп фізичного 

виховання необхідно застосовувати не лише нові форми організації освітнього процесу, а й 

нові форми, засоби та способи залучення студентської молоді до занять фізично активністю. 

Мета та методи дослідження. Мета дослідження – порівняльний аналіз залучення 

здобувачів вищої освіти Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна до 

регулярних занять у спортивно орієнтованих групах фізичного виховання у 2019/2020 – 

2021/2022 навчальних роках. Методи дослідження: аналіз літературних джерел, методи 

математичної статистики. 

Результати дослідження та їхнє обговорення. Спортивно орієнтоване фізичне 

виховання впроваджено в освітній процес Каразінського університету у 2005 році, що дало 
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https://osvita.ua/school/program/program-1-4/60407/
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https://osvita.ua/school/program/program-1-4/60408/
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можливість студентам більш конкретно реалізовувати свої потреби шляхом занять у 

навчальних групах з обраного виду спорту (рухової активності). При обов’язкових заняттях з 

понад 5000 студентів обирали для себе один або кілька видів спорту для подальшого 

вдосконалення свого здоров’я. З початком реформування освітнього процесу у вищій школі 

у 2014 році протягом чотирьох років було здійснено зміну форми проведення занять з 

обов’язкової на факультативну. Основною проблемою забезпечення наповнюваності 

спортивно орієнтованих навчальних груп при цьому є залучення здобувачів вищої освіти до 

регулярних занять фізичною активністю. Частково ця проблема вирішується змістом занять, 

які направлені на забезпечення оптимального, індивідуального для кожного студента, обсягу 

фізичного навантаження при оздоровчій направленості занять, які доступні студентам 

протягом усього терміну навчання на безоплатній основі.   

Значну роль при залученні студентів до регулярних занять фізичним вихованням 

відіграють інформаційні засоби: реклама фізкультурно-спортивних можливостей 

університету як на паперових носіях, так і в електронному інформаційному просторі: на 

сайтах університету, факультетів та навчально-наукових інститутів, органів студентського 

самоврядування, соціальних мережах тощо. Найбільш докладну інформацію студенти 

можуть отримати на сайті кафедри фізичного виховання та спорту sport.univer.kharkov.ua, на 

якому вони також мають можливість зареєструватися для занять за допомогою спеціально 

розробленої google-форми. 

Аналіз кількості здобувачів вищої освіти, які приступили до занять фізичним 

вихованням на кафедрі фізичного виховання та спорту Каразінського університету за останні 

три навчальні роки, показав її значне зменшення у порівнянні з періодом, коли заняття були 

обов’язковими, але ця кількість позволяє забезпечити нормативну наповнюваність 

навчальних груп (10– 15 осіб). Щороку понад 2200 студентів залучались до регулярних 

занять фізично активністю, не зважаючи навіть на карантинні обмеження. 

Найпопулярнішими у студентів були заняття у тренажерній залі та ігровими видами спорту. 

Дещо меншою була зацікавленість до занять спортивними єдиноборствами. 

Висновки та перспективи подальшого наукового пошуку. На підставі практичних 

результатів показано, що використання спортивно орієнтованого фізичного виховання у 

освітньому процесі позволяє зацікавити та стимулювати здобувачів вищої освіти до 

фізкультурно-оздоровчих занять при їхній факультативній формі. Перспективою подальших 

наукових досліджень може бути вивчення зацікавленості студентів до занять конкретним 

видом спорту (рухової активності). 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

НУШ НА ПРИКЛАДІ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 

Башавець Наталія, Трей Ірина 

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського 

  
Актуальність. На уроках фізичної культури перед учителем НУШ виникає завдання 

розвитку фізичних якостей учнів. Одним із розділів програми з фізичної культури є “Дитяча 

легка атлетика”, за допомогою якої розвиваються фізичні якості, які мають прикладне 

значення у житті – витривалість, сила, швидкість, спритність та гнучкість. Легка атлетика 

поєднує природні фізичні вправи: ходьбу, біг, стрибки та метання. 

Проведення уроків фізичної культури з розділу навчальної програми “Дитяча легка 

атлетика” сприяє зміцненню фізичного здоров’я дітей, формуванню міцного  та розвиненого 

підростаючого покоління. Різноманітність легкоатлетичних вправ та можливості варіювати 

навантаження в ходьбі, бігу, стрибках, метанні дозволяють раціонально використовувати їх 

на занятгях для дітей різного віку та ступеня фізичної підготовленості.  

В даний час актуальним є вивчення ігрових вправ, ігрових завдань та ігрового методу, 

як засобу розвитку фізичних якостей учнів. Одним з ефективних методів розвитку фізичних 

якостей учнів на заняттях  фізичної культури є ігровий метод з різними іграми та ігровими 
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завданнями, вправами, якщо на уроці діти молодшого та середнього шкільного віку. 

Мета дослідження: вивчити ефективність застосування ігрового методу під час 

уроків з фізичної культури на прикладі дитячої легкої атлетики. Методи дослідження: 

теоретичні методи (аналіз науково-методичної літератури за темою дослідження, 

узагальнення літератури),  емпіричні методи (педагогічний експеримент, аналіз, порівняння 

та узагальнення результатів, кількісна та якісне оброблення результатів, тестування). 

Результати дослідження та їхнє обговорення. Для виявлення ефективності 

застосування ігрового методу заняттях з фізичної культури було проведено дослідження 

рівня розвитку фізичних якостей у дітей віком 10–11 років, які були поділені на КГ та ЕГ. 

Для цього ми вибрали такі тести: на виявлення рівня розвитку швидкості – біг на 30 м, 

біг на 60 м; спритності – човниковий біг 3х10 м, біг зі зміною напрямку руху “Змійка 15 м”; 

витривалості – біг на 1000 м (для хл.), біг на 500 м (для дівч.). З проведеного тестування було 

виявлено, що більшість показників обох груп перебувають на низькому рівні. 

Виходячи з отриманих результатів, було вирішено з учнями ЕГ проводити заняття із 

застосуванням ігр, ігрових вправ, ігрових завдань спрямованих на розвиток зазначених 

фізичних якостей. Заняття проводились протягом двох місяців з цілеспрямованим 

використанням ігрового методу для учнів ЕГ. 

Для розвитку швидкості застосовувалися такі ігри та ігрові вправи: біг із м’ячем; біг 

по прямій з прискоренням та зупинками; “Швидко за місцям”; “День і ніч”; комбінована 

естафета; “Третій зайвий” тощо. Для розвитку спритності – fun up руханки, біг прямою 

доріжкою із зигзагами; біг на зустріч із зупинкою; “М’яч у кошик”; “Гонка м’ячів по колу”; 

“Мисливці та качки”; “Метання в рухливу мету”; “Відштовхування та приземлення в зонах” 

тощо. На витривалість застосовувалися – смуга перешкод по колу; естафети, “Біг прапорців”; 

“Салки, ноги від землі”; “Струмок”; “Гонка з вибуттям”; “Поїзди”. Вправи проводилися в 

кінці основної частини занять. Для виявлення ефективності застосування ігрових вправ на 

заняттях було проведено повторне тестування рівня розвитку витривалості, швидкості та 

спритності дітей 10–11 років. Зіставлення отриманих даних дозволило визначити 

ефективність розробленого комплексу ігрових вправ спрямованих на розвиток витривалості, 

швидкості та спритності. 

Висновки та перспективи подальшого наукового пошуку. Оскільки запропоновані 

ігрові вправи, які застосовувалися на заняттях з модуля “Дитяча легка атлетика” з учнями ЕГ 

виявилися ефективнішими, подальшим науковим пошуком є розширення засобів 

застосування навчально-методичного інструментарію ігрового характеру. 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В ОСВІТНІЙ СФЕРІ 

Борисюк Анастасія, Павлишин Оксана 

Львівський національний університет  імені Івана Франка 

 

Сучасний ритм життя вимагає фізичної активності та професійної продуктивності. З 

кожним роком збільшуються навантаження, розширюється коло професійних завдань, які 

потребують вирішення. Все це вимагає більш високого рівня фізичної досконалості, яке 

досягається за допомогою занять фізичною культурою. 

Значення фізичної культури і спорту для здоров’я, розвитку і загального стану 

людини важко перебільшити. З ранніх років батьки, педагоги, засоби масової інформації 

спонукають дітей активно займатися спортом. У ранньому віці заняття спортом проходять, 

як правило, під наглядом досвідчених тренерів і фахівців, що стежать за правильним і 

гармонійним розвитком організму. У шкільному віці цю роль в основному виконують 

вчителі фізичної культури в школі.  

До 16–17 років самосвідомість людини ще не сформована. Саме в цьому віці заняття 

спортом сприяють всебічному розвитку індивіда. Позитивним аспектом є і те, що спорт 

сприяє розвитку комунікабельності, позбавляє від комплексів; фізичні навантаження, 

активний рух дуже благотворно позначаються на успіхах в розумовій праці студентів. Разом 
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з цим приходить і необхідність самостійної оцінки своїх фізичних можливостей і, відповідно 

до цього, реально розраховувати свої сили [1]. 

Майбутня професійна діяльність студентів, як правило, вимагає наявності хорошої 

фізичної форми і відмінного здоров’я. А домогтися цього можна, регулярно займаючись 

спортом і фізичною культурою. Значимість фізичної підготовленості людини, обумовлена 

специфікою професійної діяльності, водночас формує силу духу, піднімає рівень моральних 

якостей, формує такі професійно необхідні якості як цілеспрямованість, відповідальність, 

вміння співпрацювати в команді, відкриває все нові і нові можливості для реалізації талантів. 

Фізичне удосконалення студентів потребує достатнього часу для дозвілля, яке є 

пріоритетною цінністю, адже сприяє реалізації багатьох соціокультурних потреб 

особистості.  

Однак в реальній практиці частина студентів неправильно оцінюючи роль 

фізкультурних знань, як важливого фактору збереження та зміцнення здоров’я, віддають 

перевагу пасивним формам дозвілля, оскільки володіють слабкою орієнтацією на рухову 

діяльність, пов’язану зі зміцненням здоров’я, та недооцінюють роль фізичної культури як 

чинника духовного розвитку [2, 3]. 

Висновок.  Фізична культура відіграє провідну роль у формуванні здорового способу 

життя. Необхідно проводити теоретичне та практичне навчання, ставити мету і формувати 

переконання про необхідність рухової активності для студентської молоді. 
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                            АКТУАЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ САМОБУТНЬОГО 

УКРАЇНСЬКОГО АТЛЕТИЧНОГО НАПРЯМУ СЕРЕД СТУДЕНСЬКОЇ МОЛОДІ 

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Вовк Ігор, Хома Михайло 

Львівський національного університету природокористування 

 

Актуальність. Будь-яка нація, яка поважає себе, намагається продемонструвати світу 

не тільки своїх кращих спортсменів, але й запропонувати види спорту і спортивні напрями 

створені нею. Японія пишається боротьбою дзюдо, Корея – тхеквондо, Англія – футболом, 

боксом, тенісом, Канада – хокеєм, альпійські країни кьорлінгом. Престижно, коли вид спорту 

народжений у твоїй країні стає ще й олімпійським. Дуже важливо для кожного громадянина, 

коли культура твого народу приймається світом. Чому Україна й її керівництво не має таких 

амбіцій і не усвідомлює важливість цієї теми? Так, у нашій країні є самобутній “Бойовий 

Гопак”, який, до речі на державному рівні майже не підтримується, але у спортивних 

єдиноборствах у світі вже “затісно” і практично кожна нація пропонує свій варіант двобою. 

А от у силових видах спорту, простору для творчості ще багато, і можна робити спроби, 

спираючись на славні традиції прадідів, створити, розвинути щось виключно українське і 

запропонувати світу. 

Мета та методи дослідження. Розробка методичних рекомендацій з організації 

сучасного атлетичного напряму серед студентської молоді університету, вивчення та 

узагальнення атлетичних напрямів серед населення України. 

Розглянемо ситуацію докладніше. “Незаглиблений” в спортивну тематику загал знає, 

що існує такий силовий олімпійський вид спорту як важка атлетика, менш проінформований 

про не олімпійський, але дуже потужний пауерліфтинг. До цього переліку силових видів 
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спорту відносять армрестлінг чи тепер армспорт, а декому, через відомчі змагання довелось 

близько познайомитись з таким пострадянським а насправді дуже цінним, за комплексністю 

дії і в прикладному плані силовим напрямом як гирьовий спорт. Особливу увагу у загалу 

привертають також напрями естетичного плану такі як бодібилдінг, фітнес та близькі до них 

ексклюзивні квазіспортивні види.  

Висновки. Ми знайомі з багатьма спортивними напрямами, пов’язаними з розвитком 

сили. Також знаємо, що силові тренування є головною складовою тренувальних програм 

спрямованих на вдосконалення форм тіла. Сучасний атлетизм, фітнес, бодібилдінг – це вже 

добре сформована окрема субкультура, яка підтримується спортивною та фітнес-індустрією 

транснаціонального рівня. 

Отже, український спортивний силовий напрям потрібний і це мають усвідомити 

інституції, що відповідають за імідж країни. Але нам треба зробити так, щоб наша майбутня 

розробка сприймалася не гірше, ніж класичні і популярні силові види спорту, щоб не було 

відтінку другосортності, не було відвертої компіляції вже існуючих напрямів, щоб була 

перспектива стандартизувати цей напрям в повноцінний вид спорту. Окрім того бажано, щоб 

цей напрям відображав українську самобутність і традицію.  

 

 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОГО 

СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Шимечко Андрій, Шафранський Ігор 

Львівський національний  університет природокористування 

 

Актуальність. На сучасному етапі розвитку країни в умовах якісного перетворення 

всіх сторін  життя суспільства зростають вимоги до фізичної підготовленості наших 

співгромадян, необхідної для їхньої успішної трудової діяльності. Перед ЗВО стоїть завдання  

всебічного поліпшення професійної підготовки і фізичного виховання майбутніх фахівців.  

Фізична культура і спорт у навчально-виховному процесі ЗВО виступають як засіб 

соціального становлення майбутніх фахівців, як засіб активного розвитку їхніх 

індивідуальних і професійно значимих якостей, як засіб виховання в дусі колективізму та 

взаємодопомоги, з почуттям відповідальності та гордості за свій колектив, країну, як засіб 

фізичної досконалості. 

Фізичне виховання і спорт сприяють підготовці майбутніх фахівців до 

високопродуктивної праці, протидіяти негативним факторам, що впливають на здоров’я, 

навчання, умінню самостійно використовувати засоби фізичної культури в праці і 

відпочинку, формувати загальну і професійну культури здорового способу життя. Дані 

медичної науки і багаторічний досвід людства показують, що фізичні вправи є могутнім 

засобом зміцнення здоров’я і підвищення стійкості й опірності організму людини  багатьом 

інфекційним захворюванням. 

Для того, щоб бути здоровим, треба не лікувати самого себе, а вжити заходи з 

попередження захворювання. Насамперед це фізична культура і спорт, активна праця і 

відпочинок, раціональне харчування, особиста і суспільна гігієна, відмова від шкідливих 

звичок. Фізичні вправи відсувають вікові границі старіння, продовжують життя людини 

(діють як акумулятор енергії). 

Результати досліджень та їхнє обговорення. Нема необхідності пояснювати, що 

краще не бігати за здоров’ям у 40– 60 років підтюпцем, а краще постійно займатися 

фізичними вправами. Ці заняття повинні ввійти в звичку, як миття рук і тіла, чищення зубів. 

Якщо вважати заняття фізичними вправами другорядною справою, то завдання оздоровлення 

людей не вирішити. У світі спостерігається стійка тенденція підвищення соціальної ролі 

фізичної культури і спорту. Навчальні заняття (обов’язкові і факультативні) – основна форма 

фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Самостійні заняття дозволяють 

збільшити загальний час занять фізичними вправами та у сукупності з навчальними 
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забезпечують оптимальну безперервність і ефективність фізичного виховання. 

Висновки: 

1. Фізична культура і спорт у навчально-виховному процесі  виступають як засіб 

соціального становлення майбутніх фахівців. 

2. Фізичне виховання і спорт сприяють підготовці майбутніх фахівців до 

високопродуктивної праці. 

3. Необхідно вживати заходи з попередження здоров’я. 

4. Фізична культура і спорт виступають як невід’ємна частина здорового засобу 

життя студентів. 
 

НАПРЯМ 3 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ХОРЕОГРАФІЄЮ НА ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ 

Закладна Катерина, Куречко Галина 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

Актуальність. Незбалансованість фізичних та розумових навантажень серед 

студентської молоді створює передумови для прогресування хронічних хвороб. Заняття з 

хореографії мають потужний потенціал у розвитку здорового способу життя. Активні 

заняття різними видами танцю сприяють зміцненню фізичного та психічного здоров’я, 

підвищують працездатність та збільшують адаптаційні резерви організму студентів. 

Мета дослідження. Визначити вплив занять хореографією на стан здоров’я молоді. 

Оцінити значення танців для психічного та емоційного стану студентів. 

Методи дослідження. Теоретичний аналіз педагогічної та науково-методичної 

літератури, узагальнення. 

Результати дослідження та їхнє обговорення. Аналіз мистецтвознавчої та 

педагогічної літератури свідчить, що специфіка хореографічного мистецтва визначається 

його багатогранним впливом на людину, що обумовлено природою танцю, як одного із видів 

мистецтва. Ознайомившись з дослідженнями О. Вакуленко, О. Жаборницької та І. Карпової 

щодо впливу занять хореографією, можна зазначити, що завдяки таким заняттям значно 

поліпшується загальний фізичний стан, з’являється навичка збереження правильної постави, 

покращується координація рухів, гнучкість хребта, рухливість суглобів, еластичність зв’язок 

і м’язів. Відбуваються позитивні зміни в здатності орієнтуватися в просторі. Розуміння 

фізичних можливостей свого тіла сприяє вихованню впевненості в собі, запобігає появі 

різних психологічних комплексів. Здоров’язберігаючий потенціал занять танцями 

проявляється у розвитку моторної, слухової, зорової та образної пам’яті, згідно з 

результатами дослідження О. Янковської. Класичний танець надзвичайно якісно впливає на 

дисциплінованість людини. Необхідність взаємодії партнерів під час занять спортивними 

бальними танцями формує потребу у синхронному естетичному зростанні та освоєнні 

навичок збереження психоемоційної рівноваги. Дослідники В. Корчинський та А. Зотов 

стверджують, що використання засобів вільної пластики сприяють психічному 

розвантаженню, емоційній розрядці, розслабленню і розтягуванню м’язів. Ритмічні рухи під 

музику покращують кровопостачання міжхребцевих дисків, зберігаючи їх пружність. 

Регулярні помірні навантаження м’язів спини створюють надійний м’язовий корсет, що 

підтримує хребетний стовп. Граційні рухи руками під час виконання хореографічних вправ 

зміцнюють м’язи плечового поясу, грудні м'язи і міжреберну мускулатуру, а також 

розвивають дрібну моторику. Танцювальні рухи дозволяють уникнути венозного застою в 

ногах, їх виконання вважається ефективним профілактичним заходом проти варикозного 

розширення вен. Рухи живота, найбільш явно виражені в східних танцях, забезпечують 

ефективний масаж внутрішніх органів, покращують їхнє кровопостачання. Динамічна зміна 
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багатьох положень у складно координаційних рухах танцю сприяє створенню нових 

нейронних зав’язків. Заняття хореографією найуспішніше реалізують розвиток зорових, 

слухових і рухових форм чуттєвого й емоційного сприйняття світу, знімають розумову втому 

і дають додатковий імпульс для інтелектуальної діяльності, що є надзвичайно важливим для 

студентської молоді.  

Висновки та перспективи подальшого наукового пошуку. Хореографічне 

мистецтво є одним із ефективних засобів усебічного розвитку особистості. Це один із видів 

рухової активності, який позитивно впливає на всі системи організму людини. Перспективи 

подальшого наукового пошуку вбачаємо у залученні студентів до різноманітних форм занять 

хореографією для самореалізації особистості в аспекті збереження та зміцнення здоров’я. 

 

                        ОСНОВИ І СПОСОБИ ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 

Шукатка Оксана, Лавриш Вікторія 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

На сучасному етапі основним завданням фізичного виховання є збереження і розвиток 

інтелектуального та фізичного потенціалу нації. Вирішення цього завдання вимагає 

виховання повноцінної, гармонійно розвиненої, фізично і психічно здорової особистості, 

складовою якого є забезпечення фізичної активності. Актуальною проблемою фізичного 

виховання молоді постає фізичне самовдосконалення. Сьогодні, на жаль, фізичному 

самовихованню як процесу цілеспрямованої, усвідомленої, планомірної роботи над собою, 

зорієнтованої на формування високої фізичної культури особистості, приділяється 

недостатньо уваги. Важливу роль у підвищенні ефективності фізичного самовдосконалення 

молоді відіграють інноваційні підходи, застосування яких покликане підвищити мотивацію 

до фізичного самовдосконалення, забезпечити використання варіативності навчально-

тренувального процесу, пошук та застосування нових шляхів виховання творчості та 

ініціативи учнів, студентів і викладачів фізичної культури. 

Актуальність дослідження вбачаємо у виділенні основ і особливостей фізичного 

самовиховання та самовдосконалення, усвідомлення необхідності формування самостійності, 

самодисципліни, прагнення до зміцнення свого фізичного здоров’я, відтак здоровий спосіб 

життя, зумовлений самим життям, сучасними змінами у суспільстві, гострою потребою 

людей у фізичному здоров’ї та саморозвитку. 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні впливу фізичного самовдосконалення на 

життя людини, дослідження шляхів підвищення його ефективності та визначення і розкриття 

його сутності.  

Серед методів дослідження обрали: методи теоретичного аналізу й узагальнення 

даних науково-методичної літератури та документальних матеріалів. 

Результатом дослідження стало висвітлення основ та особливостей фізичного 

самовиховання та самовдосконалення, необхідність формування самостійності, 

самодисципліни, прагнення до зміцнення фізичного здоров’я особистості, що зумовлене 

сучасними змінами у суспільстві та гострою потребою у фізичному здоров’ї. Водночас було 

з’ясовано, що надзвичайно важливим у підвищенні ефективності фізичного 

самовдосконалення є формування мотивації, яке слід розглядати в рамках формування 

ціннісного ставлення до власного здоров’я. Адже, як з’ясувалося впродовж дослідження, 

ефективність здоров’язбережувальної діяльності забезпечується стійкістю мотивів, вмінням 

ставити перспективні цілі, передбачати наслідки власної діяльності, долати труднощі, 

шукати нестандартні засоби вирішення завдань, а також вмінням діяти творчо. 

Виходячи з поставленої мети, можемо зробити наступні висновки. Фізичне 

самовдосконалення – необхідна умова здорового способу життя та включає в себе ряд 

методів і прийомів, які дозволяють сформувати гармонійно розвинену особистість. Активне 

фізичне самовдосконалення сприяє також зміцненню організму, розвитку фізичних якостей, 
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вдосконаленню рухових навичок, придбанню поваги до активних розваг та спорту, 

розкриттю та розвитку особистих спортивних здібностей. Його роль у розвитку духовності 

особистості теж присутня, адже фізична культура дисциплінує, виховує відповідальність. 

Люди, які займаються фізичним самовдосконаленням, з оптимізмом дивляться на будь-які 

труднощі. Разом із фізичним самовихованням, воно має значний вплив на здоров’я людини 

та її загальне самопочуття. Гарне самопочуття, у свою чергу, дозволяє якісно виконувати 

обов’язки, продуктивно працювати та вести яскраве і насичене життя. 

 

 

ПОШИРЕННЯ ІДЕОЛОГІЇ ІНОУЛЯЦІЇ ЯК ПРИМІТИВНОГО СПОСОБУ 

ВАКЦИНАЦІЇ  

Шукатка Оксана, Криворучко Ілля 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Як відомо, ключовими елементами збереження здоров’я у сучасному світі є 

дотримання правильного харчування, фізична активність, відмова від куріння та алкоголю, 

але в разі поширення інфекційних хвороб та введення жорстких карантинних обмежень для 

приборкання поширення вірусів та інфекції додається ще один важливий аспект збереження 

здоров’я – це вакцинація. Згідно з ВООЗ, вакцинація підтримує імунну систему людини і 

активно бореться з вірусами та бактеріями, що викликають інфекційні хвороби. На тлі 

коронавірусної пандемії наразі відсутні конкретні факти, що свідчать про тісний зв’язок між 

фізичною активністю та вакцинацією від COVID-19. Вищенаведена проблема досліджується 

і є актуальною, а для глибшого розуміння її ролі в історії людства необхідні знання витоків 

ідеології вакцинації. 

Проблема поширення ідеології інокуляції в Європі не стала предметом 

цілеспрямованих наукових пошуків, однак, знаходимо певні напрацювання закордонних 

вчених. Зокрема, турецькі вчені Emine Ö.Evered, Kyle T.Evered дослідили наслідки 

поширення ідеології інокуляції леді Монтегю в Європу з Османської імперії. Варто 

зазначити, що головними причинами появи інокуляції в Європі є пропаганда інокуляції в 

працях грецьких вчених Емануеля Тімоніса та Якоба Піларіноса, які дослідили появу та 

процес інокуляції в Османській імперії, а також висока захворюваність на натуральну віспу 

через антисанітарію та недотримання гігієни в європейських країнах, яка тривала вже 

декілька століть. Вищенаведені причини й спонукали жінку англійського посла в Османській 

імперії леді Мері Вортлей Монтегю дізнатися про процес щеплення, провести його і 

поширити ідеологію інокуляції у Великобританію. Після дворазового проведення щеплення 

в присутності лікарів (1718 та 1721 роки) директор Королівського коледжу лікарів та 

засновник Британського музею Ганс Слоун (1660-1753 рр.) схвалив варіоляцію у 

Великобританії. Таким чином, 21 квітня 1721 року вважається датою появи першої варіоляції 

в Англії [1]. Незважаючи на критичні зауваження стосовно пропаганди варіоляції, практично 

вся Європа почала масово використовувати методи щеплення: в Уельсі почали щепитися в 

1722 році, у 1723 році - в Ірландії, а в 1724 році - у Німеччині [2]. На території України 

перша інокуляційна лікарня була заснована в 1783 році в Києві. Проте, через 

некваліфікованість шарлатанів та лікарів варіоляція не давала відчутного результату, що й 

призвело до ще більшого поширення віспи на територію Англії та інших європейських країн. 

Пізніше італійський лікар Анджело Гатті (1724-1798 рр.) в 1760 році опублікував інструкцію 

правильного ведення щеплення, але згодом варіоляція втратила свою актуальність: востаннє 

в Данії провели масове щеплення у 1778 році, у Великобританії дозвіл на інокуляцію діяв аж 

до 1840 року, а останньою європейською країною, яка провела щеплення серед населення в 

1896 році, стала Італія [2]. На противагу варіоляції були винайдені вакцини проти 

натуральної віспи, сказу, висипного тифу, поліомієліту та інших хвороб. 

       Проаналізувавши поширення пропаганди інокуляції в Європі, варто зробити 

висновок, що ідеологія вакцинації в Європі фактично з’явилася вже в 1721 році, коли леді 

Монтегю успішно провела експеримент із щеплення проти натуральної віспи. Однак, через 
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недостатню кваліфікованість лікарів, нерозуміння серед населення важливості інокуляції для 

збереження здоров’я, а також проведення щеплення серед ворожок та шарлатанів призвело 

до неефективності інокуляції, що й спричинило появу вакцини від натуральної віспи.  
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Дана робота присвячена дослідженням в галузі фізичного виховання і стосується 

питання рухової активності молоді, як могутнього засобу зміцнення здоров’я, звільнення від 

негативних емоцій та ролі фізичних навантажень у покращенні психічного здоров’я.  

Ключові слова: фізичне виховання, здоров’я, молодь. 

 

This work focuses on the research in the field of physical education and addresses the issue 

of physical activity of young people as a powerful means of improving health, releasing from 

negative emotions and the role of exercises in improving mental health. 

Key words: physical education, health, youth. 

 

Актуальність дослідження полягає в тому, що молодь, зазвичай, перебуває в 

стресовому стані майже весь час, що беззаперечно шкодить їхньому здоров’ю, тому 

важливо зрозуміти, як за допомогою фізичної активності можна позитивно вплинути на 

самопочуття.  

Постановка проблеми. Беручи до уваги факти, які свідчать про те, що спорт 

корисний для психічного та фізичного здоров’я, і що студенти університетів піддаються 

підвищеному ризику проблем зі здоров’ям, дослідження повинне допомогти молоді 

побачити справжній вплив спорту на рівень психічного та фізичного здоров’я студентів 

університетів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження та пошук рішень щодо даної 

проблеми знайшли відображення в роботах вчених М. Булатової [1], Ю. Мосейчука [2], які 

присвятили психологічному та фізичному здоров’ю молоді багато уваги. Проте, незважаючи 

на чималу кількість опублікованих наукових робіт, все ще відчувається брак теоретико-

методологічних досліджень, в яких проблема розглядалась більш комплексно з поєднанням 

теорії та практики. Все це зумовлює необхідність подальших теоретико-методологічних 

досліджень з проблемою уникнення погіршення станів емоційного та фізичного здоров’я 

серед молоді. 

Мета дослідження – детально розглянути порушення, які можуть виникати в молоді 

у зв’язку з різними обставинами та шляхи вирішення цих проблем за допомогою розробки 

методів боротьби, які є тісно пов’язаними з руховою активністю та її впровадженням в 

повсякденне життя.  

Для досягнення зазначеної мети передбачено досягнення таких завдань:  

1. Проаналізувати поширеність проблем психологічного та фізичного здоров’я серед 

молоді за допомогою анкетування.  

2. З’ясувати, чи наявні певні взаємозв’язки між основними закономірностями чи 

засобами фізичної підготовки молоді з наявними у них емоційними та фізіологічними 

порушеннями. 

3. Запропонувати методику, або засоби розвитку, вирішення проблем психологічних 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844020323318
http://www.vaccine-side-effects.com/vaccination-history/vaccine-history-pre-dating-jenner/
http://www.vaccine-side-effects.com/vaccination-history/vaccine-history-pre-dating-jenner/
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та фізіологічних відхилень за допомогою фізичних навантажень. 

Методи дослідження базуються на проведенні досліджень за допомогою 

застосування анкетного опитування для визначення рівня психологічних та фізичних 

розладів студентів.  

Результати дослідження та їхнє обговорення. Існує багато фактів, що спорт 

корисний для психічного  та фізичного здоров’я, і що студенти університетів знаходяться в 

зоні ризику набуття проблем зі здоров’ям. Наступні дослідження були проведені з метою 

визначення рівня емоційної стабільності студентів, вміння пристосовуватися до навколишніх 

умов та дослідженню різниці між студентами-спортсменами та не спортсменами, зважаючи 

на рівень психологічного здоров’я. Для успішного проведення досліджень було залучено 30 

охочих студентів Львівського національного університету імені Івана Франка з таких 

факультетів: журналістики, іноземних мов та міжнародних відносин.   

Таблиця 1 

Кількість студентів, які брали участь у дослідженні та їх розподіл на факультети 

Факультети Кількість студентів Курс 

Факультет журналістики 8 3 

Факультет іноземних мов 15 1 

Факультет міжнародних відносин 7 4 

Дослід 1. Встановлення рівня емоційної стійкості за допомогою методики “Тип 

поведінкової активності” Л. І. Вассермана і Н. В. Гуменюка. Типологічний особистісний 

опитувальник є призначеним для діагностики типів поведінки людини, рівня її загальної 

активності, наслідків певних типів активності. Тест складається із 61 питання. Кожна 

відповідь має свої бали, які коливаються від 1 до 13. Залежно від загальної суми набраних 

балів, людина може проявляти той чи інший тип поведінкової активності (прямопропорційно 

кількості набраних балів, починаючи від мінімального - тип А, до максимальних - тип Б1). 

Типи А та А1 є характерними для нетерплячих та надзвичайно активних людей, які не 

зможуть спокійно працювати в команді. Таким студентам рухова активність є необхідною 

для контролю свого емоційного стану під час навчання. У свою чергу, типи Б та Б1 є 

притаманними людям, які вже вміють контролювати свої емоції. 

Таблиця 2  

5 типів особистостей, які були виділені авторами тесту Л. I. Вассерманом і  

Н. В. Гуменюком 

Типи поведінкової 

активності 
Характеристика особистості 

Тип А 
Гіперактивна, занадто енергійна, нетерпляча, 

імпульсивна 

Тип А1 Енергійна, конкурентоспроможна, неагресивна  

Тип АБ 
Збалансована, схильна до домінантності, впевнена, 

емоційно стабільна  

Тип Б 
М’яка, відповідальна, схильна до розумової 

діяльності 

Тип Б1 
Раціональна, обережна, некваплива, достатньо 

активна 

 

Дослід 2. Опитувальник К. Роджерса для виявлення адаптованості/не адаптованості 

особистості. Модернізований варіант діагностичного опитувальника К. Роджерса 

призначений для виявлення рівня успішності соціально-психологічної адаптації. У 

запропонованому переліку частина тверджень характеризує особистість як адаптовану, тобто 

досить успішно пристосовану до умов навколишнього соціального середовища. Природно 

адаптація - це постійний процес, оскільки соціальне середовище постійно міняється, тому 

ознакою адаптації вважається збереження людиною здатності до подальшого розвитку і змін: 

змінювати звички, формувати нові навички, розвивати уміння, що могли б допомогти в 
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нових умовах. Така ж кількість тверджень характеризує не адаптованість людини, тобто 

відсутність визначеної соціально-психологічної гнучкості зі зміною ситуації, у якій вона 

знаходиться. Така людина продовжує жити так, як жила раніше, не дивлячись на те, що 

життя досить істотно змінилося. Тест складається з 82 питань, на які потрібно відповідати 

«так» або «ні» у залежності від того, як певне твердження відноситься до вас. Варто 

прочитати усі твердження і дати чесну відповідь на всі з них, тільки тоді результат буде 

об'єктивним. Загальний показник адаптованості визначається відношенням суми позитивних 

відповідей, по шкалі адаптованості, до суми позитивних відповідей по шкалі не 

адаптованості. Чим вищий отриманий коефіцієнт, тим вищий рівень соціально-психологічної 

адаптованості особистості. 

Дослід 3. Визначення різниці у поведінці та здоров’ї студентів спортсменів та 

студентів, які не займаються спортом. Учасників було підібрано випадковим чином. У цьому 

дослідженні для збору даних використовувалася “шкала психічного здоров’я”. Шкала 

складається з п'яти вимірів: компетентність, впевненість у собі, здатність до соціальної 

взаємодії, емоційна зрілість, відсутність невротичних симптомів та самооцінка. Значення 

альфа-коефіцієнта Кронбаха дорівнює (0,67), а значення коефіцієнта Спірмена-Брауна 

дорівнює (0,87). Аналіз даних проводився за допомогою програми “Статистичний пакет для 

соціальних наук (SPSS) 20.00”. Результати представлені у вигляді таблиці. Тест складався зі 

ста питань, на які потрібно було відповісти “так” (1 бал) або “ні” (0 балів). 

Після проведення анкетувань наведено такі результати аналізу даних щодо рівня 

спорту та психічного здоров’я студентів університетів (табл. 3, табл. 4, табл. 5) 

Таблиця 3 

Результати першого досліду 

Типи поведінкової активності 
Кількість студентів, які 

належать до певного типу 

Тип А 2 

Тип А1 6 

Тип АБ 3 

Тип Б 1 

Тип Б1 3 

 

З результатів можна побачити, що серед охочих студентів переважають більш 

імпульсивні та активні типи особистості. Завдяки проведенню даного анкетування 

визначено, що спорт може стати частиною програми корекції.  

Таблиця 4 

Результати другого досліду 

Типи адаптації Кількість студентів Відсоток 

Висока 17 57% 

Низька 13 43% 

 

Отож, результати показують, що все-таки більшість студентів мають високий рівень 

навички пристосування, тому під час занять спортом вони швидко можуть змінювати види 

своєї діяльності. Що стосується іншої частини студентів, яким потрібен час для 

пристосування, часті зміни вправ не рекомендуються, адже це викликає стрес, який згубно 

діє на здоров’я. Опитування проводилося з метою виявлення рівня адаптації охочих 

студентів, адже, як згадувалося раніше, насправді здорова людина – це та, яка вміє швидко 

пристосовуватися до навколишніх умов.  

Таблиця 5 

Результати третього досліду 

Студенти Кількість Середні значення 

відповідей 

Стандартна 

похибка 

Коефіцієнт 

різниці 
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Студенти-

спортсмени 

15 32,40 5,83 4,51 

Студенти-не 

спортсмени 

30 27,47 7,88 4,51 

 

Отже, існують суттєві статистичні відмінності між студентами-спортсменами та 

студентами-не спортсменами, залежно від їхніх відповідей за шкалою психічного здоров'я, 

на користь студентів-спортсменів.  Як ми можемо побачити, коефіцієнт середнього значення 

відповідей у студентів-спортсменів є більшим, ніж у студентів-не спортсменів, хоча в другої 

групи більша чисельність. Таким чином, можна зробити висновок, що люди, які активно 

займаються спортом, мають стабільнішу психіку та адекватну самооцінку, що  безперечно 

позитивно впливає на здоров’я. 

Дослідження, які проводилися з метою визначення рівня психічного здоров’я 

студентів, виявило важливу інформацію, висновки та результати. За результатами цих 

досліджень було зроблено висновок, що студенти університету мають високий рівень 

психічного здоров’я. Із вищесказаного стає зрозуміло, що існують фактори, які допомагають 

студентам, такі як: соціальні умови, стабільна економічна ситуація та обставини, що 

змушують їх відчувати власну значущість, а також дають змогу впоратися з психологічними 

наслідками життєвих труднощів. Ці фактори сприяють різкому зростанню ступеня 

психологічної та соціальної сумісності, є своєрідною моральною підтримкою, яка стимулює 

студентів справлятися зі своїми проблемами ефективніше. На основі результатів я дійшла 

висновку, що між студентами-спортсменами та студентами-не спортсменами існують суттєві 

відмінності за рівнем психічного здоров’я. Заняття спортом впливають на різні складові 

особистості та її зростання, а також розвивають певні життєві потреби студентів, впливаючи 

таким чином на їх поведінку та особистість. Наприклад, можливість вільно взаємодіяти з 

людьми оцінюється, як позитивний емоційний досвід, відчуття досягнення та покращення 

загального психічного самопочуття, позитивно впливає на спортивну активність, а також 

депресію і тривожність [2]. Спортивна діяльність сприяє підвищенню впевненості в собі. 

Науковець Ларрі  зазначив, що фізичні вправи дозволяють студентам бути більш 

задоволеними, більш комунікабельними, товариськими та впевненими в собі. Таким чином, 

спорт є корисним для психічного здоров’я студентів університетів і підкреслює важливість їх 

психічного здоров’я через його інтеграцію в різні види відпочинку та змагання. Результати 

дослідження є науковою основою для проведення профілактичної роботи серед студентів з 

метою забезпечення належного рівня їх психічного та фізичного здоров’я. Сформований 

набір скринінгових тестів і методик дозволяє виявити емоційно-поведінкові розлади у 

студентів та їх зв’язок із функціональними змінами. 

Висновки. За підсумками спостереження, опитування та аналізу емоційних станів 

студентів із використанням різних методів для дослідження психологічних та фізичних 

порушень, можна стверджувати, що рухова активність позитивно впливає на самопочуття, 

працездатність та головне – емоційний стан студентів. Існує пряма взаємозалежність між 

виконанням фізичних вправ та виникненням у студентів, які їх виконують, позитивних змін 

їхнього емоційного стану, що сприяє поліпшенню стану здоров’я студентів. Аналіз 

спеціальної наукової літератури показав широку розповсюдженість психологічних і 

фізичних порушень серед сучасної молоді і відсутність стійких позитивних тенденцій до 

покращення стану їхнього здоров`я. Це вимагає розробки засобів, які сприяли б профілактиці 

психосоматичних та фізіологічних порушень. Науково доведені факти про низький рівень 

рухової активності студентів, а також про взаємозв’язок фізичної і психічної суті людини 

свідчать про необхідність розробки заходів корекції психоемоційного стану. В опрацьованій 

літературі ці питання висвітлені недостатньо, а виявлені факти часто є суперечливими й 

неконкретними, що дозволяє зауважити наявність наукової проблеми, яка полягає у 

недостатньому науково-методологічному обґрунтуванні питань корекцї емоційно-

поведінкових та фізичних порушень у молоді засобами фізичного виховання. За допомогою 
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проведених досліджень встановлено, що майже в половини студентів різних років навчання 

наявні порушення соціально-психологічної адаптації, які виявляються емоційно-

поведінковими порушеннями. Структура цих порушень різна та залежить від кількості 

навантажень. Студенти всіх років навчання, які мають емоційно-поведінкові порушення, 

характеризуються нераціональним використанням своєї енергії (типи поведінкової 

активності), низьким рівнем адаптованості (аж 43 % студентів не вміють швидко 

пристосовуватися) і розумової працездатності (зменшення швидкості опрацювання зорової 

інформації, подовження часу опрацювання знаків, зменшення точності та продуктивності). 

Наростання емоційно-поведінкових змін у студентів, які опитувалися, виникає на фоні 

зниження толерантності до фізичних навантажень. Також, при порівнянні студентів-

спортсменів та студентів-не спортсменів було визначено, що перша група переважно володіє 

здоровою психікою та адекватною самооцінкою, що беззаперечно позитивно впливає на 

здоров’я.  
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

Слонівська Соломія, Павлишин Оксана 

Львівський національний університет імені Івана Франка                                                                                                                                       

  

У сучасних умовах в Україні склалася критична ситуація зі станом здоров’я сучасної 

студентської молоді. Основними причинами кризи є знецінення соціального престижу 

здоров’я нашої молоді, ролі фізичної культури і масового спорту, як засобу зміцнення 

здоров’я та фізичного розвитку.  

Актуальність викликана зростанням і зміною характеру навантажень на організм 

людини у зв’язку з ускладненням суспільного життя, збільшенням ризиків техногенного, 

екологічного, психологічного, політичного і військового характеру, що провокують 

негативні зрушення в стані здоров’я. У психолого-педагогічних дослідженнях обґрунтовано 

різні шляхи забезпечення здорового способу життя. Вітчизняні й зарубіжні вчені Є. 

Слободян, Г. Шаталова, П. Брегг наголошують, що здоровий спосіб життя зміцнить здоров’я 

людини та загартує організм, уповільнить процес старіння. Здоровий спосіб життя є 

передумовою для розвитку різних аспектів життєдіяльності людини, досягнення довголіття 

та повноцінного виконання соціальних функцій, для активної участі у трудовій, громадській, 

сімейно-побутовій формах життєдіяльності. 

Метою нашого дослідження було визначити аспекти здорового способу життя, 

проаналізувати результат опитування, яке було проведене серед студентів.  

У дослідженні було використано методи вивчення і аналізу літературних джерел, 

опитування та методи математичної статистики для обробки даних. Для опитування була 

створена Google Форма. 

За визначенням, поняття “здоровий спосіб життя” – це розумне використання свого 

життєвого потенціалу, а також дотримання науково обґрунтованих рекомендацій ВООЗ та 

інших медичних організацій. Заснований на загальних порадах стосовно харчування, 

фізичних навантажень, гігієни, загартування холодом, позбавленні від шкідливих звичок та 

залежності, запобігання захворюванням які передаються статевим шляхом. 

Світова наука розробила цілісний погляд на здоров’я як феномен, що поєднує 

принаймні чотири його сфери або складові – фізичну, психічну (розумову), соціальну 

(суспільну) і духовну. Всі ці складові невід’ємні одна від одної, вони тісно взаємопов'язані і 

саме разом, у сукупності визначають стан здоров’я людини. 
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У процесі дослідження можна узагальнити, що здоровий спосіб життя полягає у 

правильному харчуванні, фізичних навантаженнях, та самовдосконаленні, саме так відповіли 

74% опитаних студентів. Також важливим є психологічний стан та задоволення від самого 

процесу – 18%. Решта відповідей, це по 8% – схвалення з боку оточуючих (батьків, друзів, 

викладачів та ін.) та уникання засудження з боку батьків, друзів, викладачів. 

Проведене нами дослідження дозволяє сформулювати висновки: складові здорового 

способу життя містять різноманітні елементи, що стосуються усіх сфер здоров’я – фізичної, 

психічної, соціальної і духовної. Для усвідомлення здорового способу життя важливі 

проінформованість і можливість доступу до спеціальних профілактичних процедур, що 

мають уповільнювати природний процес старіння, наявність належних екологічних умов, 

інших складових здорового способу життя, що стосуються не тільки фізичного і психічного, 

а також соціального і духовного здоров`я. 
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ 

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Рибалко Ліна, Йопа Тетяна, Пермяков Олександр  

Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка” 

 

У статті порушено проблему ролі сформованої здоровя’язбережувальної 

компетентності на формування здорового способу життя учнів/студентів. Розкрито сутність і 

зміст поняття “здоров’язбережувальна компетентність”, “здоровий спосіб життя”, 

проаналізовано основні чинники, що негативно впливають на здоров’я молоді, вплив 

здоров’язбережувального середовища на формування здорового способу життя.  

 

The article considers the problem of the influence of health-preserving competence on the 

formation of a healthy lifestyle of students. The concepts of «health competence», «healthy 

lifestyle» of students are revealed, the main factors that negatively affect the health of students, the 

impact of a healthy environment on the formation of a healthy lifestyle of students are analyzed. 

 

Актуальність. Процес формування здорового способу життя (далі – ЗСЖ) учнівської 

та студентської молоді у сучасній Україні стоїть досить гостро. Це пов’язано з різними 

чинниками: низьким рівнем рухової активності молоді, інтенсифікацією навчального 

процесу, низьким рівнем культури здоров’я молоді, недостатньо сформованим рівнем 

здоров’язбережувального освітнього середовища у закладах освіти.  

Наведені вище фактори впливають на забезпечення виховання в учнів розуміння 

свого здоров’я як цінності. Вплив даних факторів на життєдіяльність учнів у навчальній, 

позанавчальній, сфері вільного часу, сім’і та побуту є засадами формування потреби в ЗСЖ 

учнів.   
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Таким чином, виховання в учнів розуміння свого здоров’ як цінності, та формування 

педагогом здоров’язбережувальної компетентності молоді забезпечує високий рівень 

реального здоров’я, озброює їх багажом знань, умінь і навичок, необхідних для реалізації 

здорового способу життя та високої культури здоров’я [7, с. 133]. 

Постановка проблеми. Процес формування ЗСЖ учнівської і студентської молоді 

регламентується рядом важливих державних документів: це Національна стратегія з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація”; “Стратегія розвитку фізичного виховання та спорту 

серед учнівської молоді на період до 2025 року”; Закон “Про загальну середню освіту”, 

Державна Програма “України” та ін.  

Різні питання формування ЗСЖ молоді розкрито у роботах Т. Бойченко, Є. Вайнера, 

О. Вакуленко, Ю. Лісіцина, Л. О. Мехед, Сущенко та ін. З медичного погляду формування 

ЗСЖ учнів висвітлено у працях Г. Апанасенко, Т. Літвінової, Г. Мешко, О. Цоглі, О. Чабана 

та ін. Психолого-педагогічні аспекти ЗСЖ дітей та молоді вивчали О. Антонова, Ю. Бойчук, 

М. Носко, Н. Поліщук, Л. Рибалко, О. Шиян та ін.  

Питання здоров’язбережувальної компетентності учнівської та студентської молоді 

розкрито у роботах Т. Андрющенко, О. Антонової, О. Ворохаєвої, М. Єфремової, Ю. Лимар, 

Н. Поліщук, Л. Рибалко, Н. Хольченкової та ін. 

Незважаючи на те, що проблемам здоров’язбережувальної компетентності та 

здорового способу життя дослідники приділяють досить багато уваги, питання впливу 

здоров’язбередувальної компетентності на формування здорового способу життя учнівської 

та студентської молоді розкрито, на наш погляд, недостатньо повно. 

Мета та завдання дослідження – проаналізувати роль здоров’язбережувальної 

компетентності на формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді.  

Методи дослідження: теоретичний аналіз й узагальнення даних наукової та науково-

методичної літератури за темами: здоров’язбережувальна компетентність та здоровий спосіб 

життя. 

Результати дослідження та їхнє обговорення. Завданням закладів освіти є: 

формування в підростаючого покоління свідомого ставлення до життя і здоров’я; вироблення 

навичок здорового способу життя; формування здоров’язбережувальної компетентності [4, с. 

116; 7, с. 134]. 

Як бачимо, серед важливих чинників, що впливають на формування здорового 

способу життя учнів, є здоров’язбережувальна компетентність. Здоров’язбережувальна 

компетентність – це здатність людини застосовувати в умовах конкретної ситуації 

сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо ставитися до власного здоров’я 

та здоров’я інших людей [5, с. 49]. Водночас здоров’язбережувальною компетентністю 

вважається комплекс знань, умінь, ставлень та цінностей, спрямованих на збереження та 

укріплення здоров’я – на уроках та в позашкільній діяльності. Т. Андрющенко зазначає, що 

дітям потрібно дати знання про здоров’я, сформувавши таким чином ціннісне ставлення до 

здоров’я та створивши умови для вироблення життєвих навичок, які сприяють покращенню 

здоров’я [1, с. 123]. 

При цьому не варто забувати, що здоров’язбережувальна компетентність забезпечує 

успішне збереження та зміцнення фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що не існує однозначного 

трактування поняття “здоровий спосіб життя”. Але їхній зміст полягає в одному – збереженні 

і зміцненні здоров’я [2, с. 44].   

Здоровий спосіб життя розуміємо як спосіб життєдіяльності, спрямований на 

збереження та покращення здоров’я людей, діяльність зі збереження і зміцнення здоров’я, 

що сприяє здійсненню людиною своїх функцій через посередництво діяльності щодо 

оздоровлення умов життя – праці, відпочинку, побуту [6, с. 210]. 

У літературі [1-7] аналізуються основні фактори, що негативно впливають на здоров’я 

учнів та відповідно є наслідками відсутності в них здоров’язбережувальних 
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компетентностей. До них автор відносить: недотримання гігієнічних умов в організації 

навчального процесу; недосконалість та перевантаження навчальними програмами; низький 

рівень рухової активності; інтенсифікація навчального процесу; нераціональне харчування; 

недостатня компетентність педагогів у питаннях здоров’я і здорового способу життя; 

авторитарний стиль поведінки педагога; низький рівень культури здоров’я учнів. 

Для забезпечення виховання в молоді розуміння свого здоров’я як цінності, в першу 

чергу необхідно [7, с. 134]:  

- оптимальне поєднання методів, форм, засобів навчання та виховання, їх 

відповідність віковим особливостям школярів;  

- раціональна організація праці й відпочинку; 

- створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов;  

- формування в учнів та їхніх батьків культури здоров’я;  

- популяризація здорового способу життя; 

- налагоджування співпраці з громадськими організаціями та державними установами. 

Головною умовою покращення здоров’я учнів є створення здоров’язбережувального 

середовища. Саме освітнє середовище, що базується на принципах збереження і розвитку 

здоров’я вихованців та стимулювання позитивних процесів фізичного, інтелектуального, 

психічного, духовного розвитку дитини, отримало назву здоров’язбережувального.  

Основними ознаками здоров’язбережувально середовища є: оптимальне поєднання методів, 

форм, засобів навчання та виховання, їхня відповідність віковим особливостям молоді; 

дослідження впливу нових навчально-методичних засобів навчання на здоров’я учнів; 

дотримання режиму рухової активності, поєднання рухового і статичного навантаження; 

забезпечення емоційно сприятливої атмосфери навчання; формування в учнів та їх батьків 

культури здоров’я [4, с. 116].  

Для створення та ефективнішого управління здоров’язбережувальним середовищем 

закладу освіти необхідна цілеспрямована діяльність зі збереження і зміцнення здоров’я 

учнів/студентів, яка спрямована на:  

- створення безпечних і нешкідливих умов навчання і виховання; 

- формування культури здоров’я особистості; 

- підвищення рівня здоров’язбережувальної компетентності вчителя/викладача; 

- створення умов для збереження і зміцнення професійного здоров’я 

вчителя/викладача; 

- формування психологічної культури [5, с. 49].  

Важливу роль у формуванні позитивної мотивації на здоровий спосіб життя молоді, 

створення здоров’язбережувального освітнього середовища під час навчальних і 

позанавчальних занять відіграє особистість вчителя (особливо вчителі фізичної культури). 

Власне від його бажання передати учням знання та вміння щодо формування та зміцнення 

здоров’я залежить формування динамічного стереотипу щодо самоорганізації власного 

здоров’я та участі у створенні здоров’язбережувального освітнього процесу в школі.  

Висновки. Від обраного молоддю способу життя залежить стан їхнього здоров’я в 

майбутньому. Стан здоров’я залежить від багатьох чинників, серед яких – 

здоров’язбережувальна компетентність, що дає комплекс знань, умінь, ставлень та цінностей, 

спрямованих на збереження та укріплення здоров’я.  

Список літератури: 

1. Андрющенко Т. К. Формування здоров‘язбережувальної компетентності як 

соціально-педагогічна проблема. Науковий вісник Волинського національного університету 

імені Лесі Українки. 2012. № 7. С. 123–127. 

2. Грибан Г. П., Краснов В. П., Опанасюк Ф. Г., Скорий О. С. Фізичне виховання у 

здоровому способі життя студентської молоді. Науковий часопис Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні 

проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. 

Драгоманова. 2018. Вип. 4. С. 43–46.  



66 

 

3. Державний стандарт базової середньої освіти. Постанова КМУ № 898 від 

30.09.2020. Освіта. Ua. 30.09.2020.  

4. Мешко Г. М. Формування здоров’язбережувального освітнього середовища як 

аспект діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу. Науковий вісник 

Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2017. Вип. 1 (40). С. 157 

–161.  

5. Рибалко Л.М. Здоров’язбережувальний аспект фізичного виховання студентської 

молоді. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. 

Запоріжжя: Видавничий дім “Гельветика”, 2020. № 1. С. 48-54. 

6. Рибалко Л.М. Показники здорового способу життя студентської молоді. Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету. Вип. 154. Том 2. Чернігів : ЧНПУ, 

2018. С. 208-214. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт.  

7. Цогла О. О. Культивування здорового способу життя на основі впровадження 

здоров’язбережувальних компетенцій. Освіта і здоров’я підростаючого покоління. Зб. наук. 

праць в 2-х частинах. За ред. С. В. Страшка. Вип. 2. Ч. 2. К. : Алатон, 2018. С. 133–135. 

 

 

ДЕТЕРМІНАНТИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ ЗВО  

ХВОРИХ НА ОЖИРІННЯ 

Янчар Тетяна 

Львівський національний університет природокористування 

 

Актуальність. Нині особливе значення мас ефективне навчання у вищому 

навчальному закладі, яке значно залежить від стану здоров’я студента. Згідно численних 

досліджень, тенденція до істотного зростання кількості студентів ЗВО хворих на ожиріння, 

спостерігається з року в рік. Вивчення нами динаміки приросту хворих на ожиріння 

студентів спеціального медичного відділення Національного університету “Львівська 

політехніка” показало, що їхня кількість невпинно зростає. 

Актуальність пошуку нових і вдосконалення існуючих форм фізичного виховання зі 

студентами, хворими на ожиріння, зумовлена необхідністю з умовах сьогодення підтримання 

належного рівня здорового способу життя сучасного студентства.  

Мета та методи дослідження. Головна мета занять із фізичного виховання для 

студентів, хворих на ожиріння, – всіма формами, методами, засобами навчання виховати в 

студентів звичку до здорового способу життя, навчати їх пошуку індивідуальних шляхів 

самовдосконалення з метою позбавлення надлишкової ваги та пов’язаних із цим проблем у 

стані здоров’я і в такий спосіб сприяти досягненню головної мети занять у спеціальних 

медичних групах – переведенню студента в основну медичну групу з фізичного виховання. 

Висновки. Заняття з фізичного виховання з цими студентами, в першу чергу, 

ґрунтуються на врахуванні особливостей захворювання та наявних супутніх патологій 

ушкодженого хворобою організму, індивідуальних психо-фізіологічних особливостей, 

фізичних можливостей та рівня фізичної підготовленості. Специфіка занять у спеціальних 

медичних групах зі студентами, хворими на ожиріння, полягає в тому, заняття у таких групах 

повинні проводитися за спеціальною програмою, спрямованою на позбавлення наявних 

відхилень у стані здоров’я, внаслідок зменшення маси тіла та підвищення рівня фізичної 

підготовленості. 

Водночас, треба чітко дотримуватись індивідуалізації курсу, яка здійснюється з 

урахуванням ступеня та форми ожиріння на основі дозування навантаження. 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ  

ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

Савула Діана, Мартинів Олег 
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Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

            У статті розглянуто психолого-педагогічні та медико-біологічні аспекти формування 

здорового способу життя, що служить методом фізичного виховання.  Ці чинники відіграють 

невід'ємну роль у формуванні здоров’я. Встановлено, що система здорового способу життя 

залежить безпосередньо від таких вагомих аспектів, як психологічний, педагогічний, 

медичний та біологічний. Розкрито сутність поєднання цих чинників та визначено їхнє місце 

у житті людини. Розглянуто функції цих аспектів та вплив на фізичне здоров’я особи. 

Ключові слова: аспект, здоровий спосіб життя, фізичне виховання, здоров’я. 

 

The article considers psychological, pedagogical, medical and biological aspects of forming 

a healthy lifestyle, which serves as a method of physical education. These factors play an integral 

role in shaping health. It is established that the system of a healthy lifestyle depends directly on 

such important aspects as psychological, pedagogical, medical and biological ones. The essence of 

the combination of these factors is revealed and their place in human life is determined. The 

functions of these aspects and the impact on a person's physical health are discussed in the article. 

Key words: aspect, healthy lifestyle, physical education, health. 

             

Актуальність. Актуальність дослідження пов’язана з тим, що здоровий спосіб життя 

на сьогоднішній день відіграє вагому роль в житті людини. Більш того, цей метод набирає 

популярності у молоді та сприяє формуванню корисних звичок. Формування здорового 

способу життя тісно пов’язане з різноманітними аспектами, оскільки саме вони допомагають 

підтримувати здоров'я та сприяють правильному функціонуванню організму. Здоровий 

спосіб життя – це невід’ємна складова фізичного виховання людини. Психологічний, 

педагогічний, медичний та біологічний аспекти допомагають якнайкраще виявити та 

продемонструвати їх зв'язок із здоровим способом життя. 

           Постановка проблеми. Збереження здоров’я – одна з найскладніших проблем, яка 

потребує розгляду та вирішення на всіх рівнях вивчення життя людини: як у 

психологічному, так і в педагогічному контекстах. На жаль, сьогодні стратегія покращення 

та зміцнення здоров’я вважається медичною проблемою і зводиться лише до лікування 

пацієнтів. Проте здоровий спосіб життя не обмежується лише цим методом, а й пов’язаний з 

іншими факторами.  

Для формування парадигми підтримки розвитку власного здорового способу життя, 

важливим елементом є визнання важливості психологічного аспекту даного питання, а також 

правильне використання в цьому процесі елементів когнітивної психології. 

            Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідники завжди приділяли особливу 

увагу питанню здорового способу життя та його зв’язку з різними аспектами. Фахівці 

вважають, що здоров’я – це не суто медичне питання, а й біопсихосоціальний стан. Отже, 

можна стверджувати, що здоров’я людини є поєднанням багатьох факторів: біологічних, 

психологічних, соціальних тощо. Це і стало предметом дослідження науковців різних 

галузей знань: 

- медичної (Г. Апанасенко, Д. Давиденко, В. Волков, П. Половников), біомедичної           

(Ю. Лісіцин, О. Щетінін); 

- соціальної (О. Вакуленко, Л. Жаліло, В. Климова, В. Скумін, О. Яременко); 

- психологічної (В. Ананьєв, В. Климова, С. Шапіро); 

- педагогічної (Е. Вільчковський, Н. Денисенко, Т. Дмитренко, О. Дубогай). 

            Мета статті полягає у вирішенні питання збереження здоров’я та узагальнення 

досліджень для розв'язання питань формування здорового способу життя. Важливо докласти 

зусилля всього суспільства та сформувати відповідальне ставлення кожної людини до 

особистого здоров’я та здоров’я оточуючих людей. 

            Результати дослідження та їхнє обговорення. У результатах дослідження 

розглядаються насамперед психолого-педагогічні питання формування здорового способу 
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життя людини. Здоров’я розглядається як складний соціокультурний феномен і водночас як 

характеристика особистості, що відображає біологічні, психологічні, соціальні та духовні 

аспекти існування людини у світі.  

Психолого-педагогічні технології формування здорового способу життя передбачають 

підвищення динамічного фізичного навантаження (фізкультура, активний відпочинок, 

туризм); тренінги особистісного розвитку; технології в структурі навчального процесу, 

пов’язаних із збереженням здоров’я; мотивацію та формування ідеї, що здоров’я - найбільша 

цінність людини. 

            До прикладу, охарактеризовуючи педагогічний аспект формування здорового способу 

життя, можна відобразити це за допомогою використання технологій, які зберігають 

здоров’я в класній та позаурочній роботі в закладах освіти. Ефективність навчально-

виховного процесу залежить не тільки від підготовленості педагогів до виконання своїх 

обов'язків, а й від ресурсного забезпечення, можливості соціалізації студентів та спортивної 

адаптації до умов середовища [1]. 

            Отже, розвиток у майбутніх спеціалістів цінного ставлення до власного здоров’я має 

реалізовуватися не тільки в суто навчально-виховному процесі, але зокрема й в фізичному, 

психологічному, соціальному, духовному аспектах. Використання оздоровчих технологій як 

на уроках, так і в позаурочних діяльностях передбачає активне залучення молоді до участі у 

туризмі, спорті, культурі тощо [2]. 

            Для того, аби сформувати бачення здорового способу життя (з точки зору психолого-

педагогічних та медико-біологічних аспектів), варто: проаналізувати  життя студентів та 

викладачів з точки зору їх здоров'я, що включає в себе аналіз функціонального стану 

організму і можливі негативні зміни в процесі навчання, визначення стану здоров'я (медико-

біологічний аспект); формування здоров’я молоді та викладачів у виховному процесі, який 

має на меті включення до шкільної програми спеціальних предметів, присвячених здоров'ю; 

організація спеціальної позакласної роботи; виховання батьків та викладачів щодо 

збереження та популяризації здорового способу життя учнів; індивідуальні консультації 

учнів, їх батьків та викладачів щодо актуальності питання збереження та зміцнення здоров’я 

в освітньому процесі; створення умов для забезпечення здоров’я всіх учасників навчально-

виховного процесу [2]. 

 Мотивація до здорового способу життя – це система внутрішньої мотивації для 

збереження, відновлення та зміцнення здоров’я. Критерії для формування позитивної 

мотивації здоров’я молоді можна вважати прагнення до фізичної досконалості, ставлення до 

власного здоров’я як до найвищої соціальної цінності, загальна фізична працездатність, 

загартовування організму, дотримання раціонального режиму дня, особистої гігієни, 

правильного харчування. 

           У формуванні мотивації до збереження здоров’я необхідно застосовувати підходи 

психології, фізичний і психічний стан студентів. Неможливо ефективно вплинути на стан 

здоров’я молоді, не беручи до уваги психологічний та соціальний фактори людини, не 

змінюючи при цьому спосіб життя. Наприклад, студенти перших курсів мають найменшу 

особисту цінність, на відміну від студентів старших курсів, оскільки здоровій та молодій 

людині не потрібно нічого змінювати щодо власного здоров’я. Для збереження здоров'я, 

знань, стійкої мотивації, варто усвідомити, що здоров’я – це величина нестійка: якщо про 

нього не піклуватися, його стан з часом погіршиться [3]. 

           Висновки. Таким чином, здоровий спосіб життя вимагає особливий підхід, в рамках 

якого велику роль відіграють психолого-педагогічні та медико-біологічні аспекти. 

Підсумовуючи, можна виділити такі фактори: здоровий спосіб життя ґрунтується на 

стратегіях поведінки, на які безумовно впливають соціальні фактори, оточення тощо; 

пропагування фізичної активності серед молоді має супроводжуватися забезпеченням якості 

навчально-виховного процесу, аби він міг викликати необхідні сприятливі зміни поведінки; 

здоровий спосіб життя не може окремо існувати без психологічного, біологічного, медичного 

та педагогічного факторів, саме вони формують цілісне уявлення про те, що таке здоров’я та 
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яка його структура. 
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Актуальність. Здоров’я – невід’ємна частина життя людини, а основною запорукою є 

здоровий спосіб життя та розуміння усієї важливості філософії здоров’я.  

До факторів, що визначають здоров’я людей, відносяться  тривалість робочого дня та 

ступінь інтенсивності та умов трудового навантаження, наявність професійних шкідливих 

умов, рівень та характер харчування, житлові умови, стан охорони здоров’я у даному регіоні 

і, що, вкрай важливе – спосіб життя, який обирає для себе кожна людина самостійно. 

Охорона здоров’я в усьому світі, у тому числі і в Україні, прагне розвивати, охороняти та 

зміцнювати людське здоров’я. Цьому сприяє профілактичний характер сучасної медицини, 

розсповсюдженість кваліфікованого безкоштовного лікування, загальнодоступність 

медицини, широка мережа лікувально-профілактичних закладів (санаторіїв, профілакторіїв 

тощо).  

Результати досліджень та їхнє обговорення. Особливе місце у системі охорони 

здоров’я належить фізичній культурі та спорту, а отже, і фізичному вихованню. Фізична 

культура – частина загальної культури суспільства, одна з сфер соціальної діяльності, 

спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних здібностей людини. Головні 

показники стану фізичної культури в суспільстві – рівень здоров’я і фізичного розвитку 

людей, ступінь використання фізичної культури у сфері виховання та освіти, у виробництві, 

побуті, спортивні досягнення. Основні засоби фізичного виховання – заняття фізичними 

вправами, загартування організму, гігієна праці та побуту. На відміну від охорони здоров’я, 

фізична культура не має чітко визначеної області дії, вона призначена для всебічного 

розвитку людського тіла і духу.  

Кажучи спрощено, якщо охорона здоров’я бореться з наслідками негативних процесів, 

то фізична культура їх попереджає та допомагає уникнути. Здоровий спосіб життя є не лише 

невід’ємною складовою частиною фізичного здоров’я людини, але й найпроблематичнішою 

складовою: чи дотримуватися засад здорового способу життя, чи ні – завжди залежить від 

більш чи менш свідомого вибору людини.  

Висновки. Головними “ворогами” здорового способу життя можна назвати  деякі 

соціальні чинники (недостатня матеріальна забезпеченість), шкідливі звички, які мають 

одночасно психологічну, культурну і соціальну природу. Фізичне виховання покликане 

послабити та нейтралізувати дію цих негативних факторів, дія яких щороку призводить до 

зростання смертності та погіршення загального стану здоров’я населення України. Те, що 

погіршення здоров’я молоді – основного і найпродуктивнішого носія генофонду нації – може 

призвести до демографічної катастрофи, не може бути піддане сумніву. Екологічна ситуація 

в Україні склалася так, що дослідники з сумом і розпачем свідчать: навряд чи навіть 5 % 

населення може бути визнане об’єктивно здоровим.  
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                                                                          НАПРЯМ 4 

ОЗДОРОВЧА ТА ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА, 

РЕКРЕАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ 

 

СУСПІЛЬНА ВАЖЛИВІСТЬ РЕКРЕАЦІЇ В СИСТЕМІ КОНЦЕПЦІЇ  

ВІЛЬНОГО ЧАСУ 

Тиха Яна, Сіренко Романа 
Львівський національний університет імені Івана Франка 

 

  Рекреаційна діяльність людини є невід’ємним чинником її успіху в різних сферах 

життя, адже посідає важливе місце в парадигмі категорій вільного часу. У статті розглянуто 

особливості цього поняття, форми та соціальне значення рекреації як вагомої складової 

фізичного та ментального благополуччя особи. 

  Ключові слова: рекреація, вільний час, соціум, здоров’я. 

   

  People’s recreational activity is an integral factor of the success in various spheres of their 

lives, because it holds an important place in the paradigm of leisure categories. The article presents 

some features of this concept, its forms and social significance and emphasize that recreation is a 

vital part of a person’s physical and mental well-being. 

  Key words: recreation, leisure, society, health. 

 

  Постановка проблеми. Актуальність. 

  Широке ознайомлення з проблемами рекреації є відображенням потреби 

представника сучасного суспільства у відновленні працездатності, його прагнення до 

ефективної самореалізації в різних аспектах життєдіяльності. Також приділення особливої 

уваги цій темі пов’язане з важливістю забезпечення фізичного й психічного добробуту 

людини. 

  Правильне розуміння концепцій вільного часу допомагає доцільно організовувати 

свій день, раціонально використовувати дозвілля та обирати підходящі форми розваг, що, у 

свою чергу, сприяє оздоровленню, підвищенню працездатності, зменшенню рівня стресу 

тощо. Більше того, знання з цієї сфери мають вагоме суспільне значення, адже формують 

комунікативні здібності людини, сприяють її залученню в соціальні види відпочинку та 

неформальні обставини спілкування. 

  Інформування широких кіл людей про актуальність обраної нами теми викликане 

необхідністю поширення базових знань, що стануть в нагоді будь-якій сучасній людині, яка 

прагне до самовдосконалення та ефективного планування вільного часу. Крім того, розвиток 

новітніх технологій відкриває широкий спектр ресурсів та можливостей для детального 

аналізу потреб особи й вибору доцільних форм проведення дозвілля.  

  Мета дослідження – теоретично обґрунтувати суспільну важливість рекреації в 

системі концепцій вільного часу.  

  Результати дослідження та їхнє обговорення. Основними завданнями рекреаційної 

діяльності є відновлення сил, підвищення продуктивності праці, зміцнення здоров’я, 

розвиток нових вмінь та якостей, а також розширення сфери інтересів та кругозору людини, 

завдяки урізноманітненню її дозвілля й ефективності його проведення.  

  На підставі аналізу науково-методичної літератури нами були виділені специфічні 

особливості популярних концепцій вільного часу, які дають змогу краще зрозуміти принципи 

правильного інтерпретування цього поняття у свідомості сучасної людини. 

  До них відносять [3]:  

  1) добровільність вибору діяльності; 

  2) отримання задоволення від виконання обраних видів занять; 

  3) різноманітність сфер реалізації інтересів; 



71 

 

  4) нескладний характер активності; 

  5) спрямованість на розвагу, самовдосконалення; 

  6) відчуття психологічної вільності, свободи; 

  7) забезпечення можливості інтеграції людини в соціум та розширення її 

комунікативних зв’язків. 

  На основі цих знань можна виділити три головні ознаки вільного часу [2]: 

- вільний час є часом, який залишається людині після виконання всіх професійних, 

сімейних і громадських обов’язків; 

- зміст і форми занять упродовж вільного часу людина вибирає добровільно; 

- заняття, що реалізуються впродовж вільного часу, спрямовані на відпочинок, розвагу, 

вдосконалення особистості чи участь у громадському житті. 

  Важливим аспектом проведення дозвілля є його спрямованість на самовдосконалення 

людини. Саме тому доцільно згадати про рекреацію як категорію вільного часу, яка 

покликана задовольнити природну особи в фізичному та психологічному благополуччі, без 

якого неможливо ставати кращим та досягати нових цілей. 

  Для того щоб включити рекреаційну діяльність у своє дозвілля варто проаналізувати 

її види та обрати необхідний для забезпечення власних потреб. 

  З просторової точки зору виділяються два стандарти рекреації – пасивний і активний. 

Під “пасивною рекреацією” розуміється відпочинок в межах свого основного місця 

проживання, пов`язаний з незначними переміщеннями в просторі. Цей аспект проведення 

дозвілля часто допомагає зняти напругу після важкого робочого дня. Також він 

застосовується як форма перерви під час виконання певного завдання. Варто зауважити, що 

пасивна рекреація нерідко передбачає розумову працю чи спрямована на пізнання чогось 

нового або здійснюється з метою розваги. Прикладами такого способу проведення дозвілля є 

читання книг, перегляд телевізору, використання комп’ютерних та відеоігор тощо. Проте 

потрібно розуміти, що пасивна рекреація має певні недоліки. По-перше, вона 

характеризується недовготривалим ефектом, адже через деякий час все одно настає втома. 

По-друге, пасивні форми проведення вільного часу не забезпечують природної потреби 

людини в руховій активності, тому що здебільшого не пов’язані зі значними переміщеннями 

в просторі. 

 “Активна рекреація” передбачає значні переміщення за межі основного місця 

проживання. Вона тісно пов’язана з фізичною діяльністю і тому, на нашу думку, потребує 

найбільшої уваги. Крім того, ця форма відпочинку відповідає низці рекомендацій щодо 

підтримання належного стану здоров’я та поширення освіченості в даній галузі знань серед 

молоді. 

  Розгляньмо деякі переваги цього виду рекреації:  

  1) забезпечує протидію малорухливому способу життя; 

  2) покращує емоційну стабільність, впевненість у власних силах, підвищує 

самооцінку; 

  3) допомагає справлятися зі стресом і переживаннями, дозволяє розслабитись; 

  4) покращує концентрацію, здатність до сприймання та запам’ятовування нової 

інформації; 

  5) заохочує розвиток соціальних навичок та форм активної взаємодії між людьми; 

  6) пропонує різноманіття занять та сфер реалізації (спортивна, туристична, 

розважальна галузі тощо). Активний відпочинок можна організовувати на відкритому 

повітрі, обираючи ту його форму, яка приносить найбільше задоволення та користі; 

  7) зменшує рівень антисоціальної поведінки (люди, які займаються спортивною 

діяльністю менш схильні до вживання наркотичних, токсичних чи інших заборонених 

речовин, залучення до хуліганства, злочинної діяльності) [1]. 

  Тобто, активна форма відпочинку дозволяє врахувати широке коло потреб сучасної 

людини. Більше того, вона здатна зацікавити молодь і привчити її до правильного 

планування свого дозвілля й раціонального використання часу та ресурсів для забезпечення 
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своїх базових потреб.  

  Проаналізувавши низку видів фізичної рекреації можемо виділити серед них 

найактуальніші для молодої людини. Наприклад, значного поширення в наш час набуває 

бігова активність, яка не потребує багато коштів чи новітнього обладнання та є гнучкою для 

впровадження, адже дозволяє займатися руховою діяльність практично в будь-якому місці: 

на природі, стадіоні, в спортзалі, парку тощо). Навіть звичайна ходьба є ефективною та 

результативною. 

  Також, важливими залишаються плавання, катання на велосипеді, заняття аеробікою 

тощо. Варто зауважити, що всі перелічені види фізичної діяльності піддаються адаптації та 

можуть бути підпорядковані під інтереси певної людини. Наприклад, дехто надає перевагу 

тому, щоб залучати друзів чи використовувати різноманітні локації. Крім того, особа має 

змогу обирати інтенсивність і час виконання рухової активності.     

  Популярною є рекреація й у туристичній сфері. Так, чудовим способом проведення 

вільного часу є участь у походах, скелелазіння, дайвінг, які зазвичай передбачають 

подорожування до інших країн, а отже забезпечують можливість збагатити свої знання про 

культури їхніх народів та насолодитися тамтешніми пейзажами й природою.  

  На додачу, сучасні люди активно долучаються до спортивних ігор, які передбачають 

командну роботу. Це не лише приносить задоволення, але й сприяє соціалізації та 

гуртуванню осіб, які часто мають відмінні один від одного інтереси і тому можуть 

поділитися цікавим досвідом.  

  Також, активна рекреація застосовується в освітніх закладах, адже є вагомим 

чинником виховання всебічно розвиненої особистості. Крім того, така форма діяльності 

сприяє емоційній стійкості та покращенню продуктивності учнів і студентів, вона дозволяє 

відволіктися від монотонної роботи й відновити зосередженість та цілеспрямованість. У цій 

сфері її активно застосовують у формі групових занять, ігор, пізнавальних екскурсій тощо 

  Висновки: рекреаційна діяльність не обмежується окремими сферами людської 

діяльності, адже насправді значно впливає на всі аспекти життя, в яких реалізується сучасна 

особа. Власне тому, важливим є забезпечення суспільства необхідною інформацією, що 

стосуються цієї теми. Крім того, необхідно звертати особливу увагу на активні форми 

рекреації, що передбачають рухову діяльність і пропонують низку переваг, якими можуть 

зацікавити молодь. 

  Хорошим теоретичним підґрунтям для розвитку навичок планування свого дозвілля 

є ознайомлення з концепціями та категоріями вільного часу. Проаналізувавши дану 

інформацію особа має змогу краще зрозуміти свої потреби та інтереси, що сприятиме 

самовдосконаленню та розширенню кругозору.  
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Актуальність. Сходження на г. Монблан зумовлена невиправданими очікуваннями 

туристів щодо рівня складності походу і, як наслідок, ризиками та трагічними випадками 
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(Монблан нараховує понад 100 смертей на рік),  частину з яких можна було б уникнути, 

проаналізувавши сходження.   

Мета дослідження – аналіз описів підкорення г. Монблан трьома різними туристами 

з метою уникнення негативних та трагічних наслідків даної діяльності. 

Результати дослідження та їхнє обговорення. Гора Монблан знаходиться у Західних 

Альпах, а саме на кордоні Франції та Італії. Ця вершина вважається найвищою у Західній 

Європі (4807,81 м), хоча її висота поступово зменшується. Також Монблан є популярним 

місцем серед альпіністів, попри немалу кількість смертей, що наближена до 100 випадків на 

рік [1]. 

Один з авторів статей, що ми аналізували, зазначив, що смертельні випадки частково 

зумовлені поширеним хибним переконанням щодо сходження на Монблан, що характеризує 

шлях як “трохи більше, ніж довгу  прогулянку…”.  Проаналізувавши джерела інформації [1-

6], можемо стверджувати, що перш ніж розпочати похід, варто пройти акліматизацію три 

доби з певною фізичною підготовкою. У деяких авторів блогів вже на цьому етапі 

спостерігаються судоми, та це наразі не несе загрози, хоча ігнорувати організм не варто. 

Варто також зазначити, що гіди значною мірою зважали на погодні умови, які 

впливають на видимість, можливість пересування та рівень ризику неочікуваних випадків, 

що в перспективі можуть завадити сходженню. Легко бачити, що автор статті [4], через 

глибокий сніг та вітер на вершині Dome Du Goûter (4304 м), будучи втомленим, втратив 

рівновагу та спіткнувся, і як наслідок, проткнув свою ногу спорядженням. Це змусило 

зупинити сходження та повернутись до підніжжя гори. Попередньо автор згадував про 

симптоми гірської хвороби, котрі полягали у значній втомі та різкій втраті енергії. Отже 

фізичний стан та погодні умови посприяли позатерміновому завершенню походу. 

Тим не менш, друга спроба підкорення гори Монблан завершилась успішно. Автор 

зазначає, що “гора прийняла його” і його самопочуття кардинально відрізнялось від 

минулого сходження. Попри попередження гіда:  “Це дуже небезпечно, якщо ми перетнемо 

хребет і вітер стане сильнішим, ми не зможемо повернутися назад”, – автор пішов далі та все 

ж підкорив вершину, хоча усе могло завершитись трагічно. Його самопочуття зіграло велику 

роль у спробах сходження на найвищу вершину у Західній Європі. 

Для відновлення сил та енергії варто притримуватись відповідного режиму сну та 

харчування. У статті [2] вказано, що обід відбувається у дорозі, а отже він повинен бути 

енергоємним та приготованим/запланованим заздалегідь.  

Отже, можемо зробити висновок, що сходження на Монблан не тотожне “трохи 

більше, ніж довгій прогулянці…” та безперечно вимагає альпіністської підготовки. Окрім 

цього впродовж  усього походу варто уважно спостерігати за власним станом здоров’я, 

емоційним фоном, режимом сну,  запасами  їжі та погодніми умовами. Варто наголосити, що 

найкраще здійснювати підйом на Монблан у супроводі професіоналів, тобто гідів із 

досвідом. 
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Стаття присвячена визначенню головних форм, методів та засобів оздоровчого 

плавання та їхнього вплив на організм студентів зі сколіотичною хворобою.  

У результаті проведеного дослідження апробовано методику занять оздоровчим 

плаванням зі студентами, що мають ІІ ступінь сколіотичної хвороби. Основою методики є 

використання способу плавання брасом з подовженим ковзанням (40–50 % часу) та 

застосування значної кількості дихальних вправ. Застосування методики позитивно 

вплинуло на  динаміку змін у показниках зовнішнього дихання студентів та їхню фізичну 

працездатність.  

Ключові слова: оздоровче плавання, студенти, сколіотична хвороба. 

 

The article is devoted to the definition of the main forms, methods and means of recreational 

swimming and their impact on the body of students with scoliosis. 

As a result of the study, the method of recreational swimming classes with students with 

grade II scoliotic disease was tested. The basis of the method is the use of the method of 

breaststroke with prolonged sliding (40-50% of the time) and the use of a significant number of 

breathing exercises. The application of the method had a positive effect on the dynamics of changes 

in the indicators of external respiration of students and their physical performance. 

Key words: health swimming, students, scoliotic disease. 

 

Постановка проблеми. Актуальність.  
Постава є інтегруючим показником стану здоров’я людини, навіть незначні 

функціональні порушення можуть спричинити стійку деформацію опорно-рухового апарату, 

мати важкі наслідки для здоров’я (О.Г. Сухарєв, 1991; І.В. Пенькова, 1997; М.Є. Веріч, Р.А. 

Баннікова, 1998 та ін.). Підвищення тонусу скелетних м’язів, які впливають на формування 

правильної постави, є наслідком не лише покращення регуляторної функції центральної 

нервової системи, але й позитивного впливу фізичних вправ на організм людини. 

У даний час більшість дітей вже у шкільному віці мають викривлення хребта, 

переважно сколіози, внаслідок чого у них виникають проблеми, такі як: виникнення 

відхилень в інших системах організму, дискомфорт, поява комплексів та ймовірні 

розбіжності з однолітками (В.Н. Амосов, 2010). У студентському віці, коли фізичний 

розвиток практично завершився, відбувається поглиблення порушень постави. 

Аналіз причин порушень основних функцій організму, що виникають через 

різноманітні порушення постави, вказують на те, що найчастіше вони виникають не стільки 

через важкість патології, скільки через відсутність профілактичних заходів та недооцінки 

ролі відновного лікування із використанням різноманітних засобів та методів фізичної 

реабілітації. 

Плавання можна вважати одним із найефективніших засобів зміцнення фізичного 

розвитку та здоров'я, починаючи від початку життя і аж до старості.  

Заняття плаванням рівномірно впливають на розвиток більшості м’язових груп і 

відповідно сприяють формуванню правильної постави та гармонійної тілобудови  [4]. Окрім 

того – це саме той вид рухової активності, який є комплексним засобом лікувальної терапії 

при порушеннях постави і сколіозах. Лікувальне плавання призначають разом з вправами 

лікувальної фізичної культури та масажем [1]. 

Мета дослідження – визначити  вплив засобів оздоровчого плавання на організм 

студентів та на його основі розробити методику оздоровчого плавання для студентів зі 

сколіотичною хворобою. 

Методи дослідження: 

1. Теоретичний аналіз та узагальнення науково-методичної літератури. 

2. Педагогічні методи дослідження (педагогічне спостереження, педагогічний 

експеримент). 

Організація дослідження: У дослідження брали участь студенти  ЛНУ імені Івана 
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Франка, віком 17-18 років (8 осіб чол. статі, 5 осіб жін. статі), віднесені за станом здоров’я до 

спеціальної медичної групи. Усі студенти мали  сколіотичну хворобу ІІ ступеню.   

Результати дослідження та їхнє обговорення. 

У разі захворювань (початкових стадіях захворювання серцево-судинної та дихальної 

систем, поганому обміні речовин, викривленнях хребта, недостатній рухливості у суглобах 

та ін.) плавання успішно використовують як лікувальний та корегуючий засіб. Найдієвішим 

засобом плавання при порушеннях постави є плавання брасом, а також асиметричне 

плавання з навантаженням на відстаючі у розвитку м’язові групи. Лікувальне плавання при 

сколіозі спрямоване на виховання правильної постави, корекцію наявної деформації хребта і 

грудної клітки, розвиток правильного дихання, підвищення тонусу м’язів, особливо 

розгиначів хребта, покращення функції серцево-судинної системи, корекцію плоскостопості, 

загартовування  [2]. 

Зазвичай, плавання рекомендоване для усіх осіб зі сколіотичною хворобою [3], 

незалежно від її ступню та перебігу хвороби. Однак, протипоказом до занять оздоровчим 

плаванням є нестабільність хребта з різницею між кутом викривлення на рентгенограмі у 

положенні лежачи та стоячи понад 10–15 %. 

У процесі підбору вправ для оздоровчого плавання повинні бути враховані наступні 

вимоги: 

- вправи на суші та у воді та стиль плавання підбирати індивідуально; 

- особливу увагу приділяти правильному диханню; 

- вихідне положення та індивідуальні спеціальні коригуючі вправи вибирати з 

урахуванням ступені викривлення, змін хребта в сагітальній площині (наявність збільшених 

кіфозів та лордозів), стану м’язової системи, загального рівня фізичної підготовленості, 

наявності супутніх захворювань; 

- виключати з програми вправи для збільшення гнучкості хребта; 

- забезпечити контроль за стабілізацією хребта в положенні корекції; 

- не використовувати засоби для пасивного витягування хребта; 

- досягати збільшення паузи у вправі ковзання для якомога більшого самостійного 

витягування хребта; 

Під  час розробки методики оздоровчого плавання для студентів, які мають ІІ стадію 

сколіозу, нами були враховані протипоказання. Виключені з програми коригуючого 

плавання вправи, пов’язані зі скручуваннями хребта, які посилюють торсію хребців. Також 

нами були застосовані спрощені способи плавання у повній координації рухів: кроль на 

грудях, кроль на спині, батерфляй. Головним способом плавання у нашій методиці був брас. 

З коригуючого тренування були виключені стрибки у воду і перекиди в воді, тобто 

рухи, які можуть завдати шкоди здоров’ю студентів із цією паталогією опорно-рухового 

апарату. 

Дихальні вправи. Варто звернути увагу на те, що сколіотична хвороба призводить до 

порушення роботи дихальної та серцево-судинної систем. Отже, в основній частині заняття 

застосовували вправи в розвитку дихальної техніки: 

- видихи у воду. У положенні стоячи, тримаючись за борт, виконати глибокий вдих, 

опуститися з головою під воду і виконати видих. Робити 15 повторень; 

- горизонтальне положення у воді, головою вниз, зробити глибокий вдих, опустити 

голову у воду і зробити повільний видих, разом з цим виконувати послідовний рух ногами 

“кроль”. Виконувати вправу до повного видиху у воду 10 повторень. 

Плавальні вправи. Проаналізувавши науково-методичну літературу та різні 

методики оздоровчого плавання, ми дійшли висновку, що виконувати  рухи руками кролем 

на грудях, кролем на спині та батерфляєм можна лише за умови досконалого володіння цими 

стилями. Оскільки плавальний досвід досліджуваних студентів був незначним і правильного 

виконання вправ у координації перелічених стилів плавання не спостерігалось, ми 

акцентували увагу на виконанні вправ у спрощеній (неповній) координації рухів. 

- кроль на спині (без рухів руками). Пересування виконується лише за рахунок ніг. 
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Руки розташовані вздовж тулуба. Якщо студент ще не навчився плавати на спині,  

використовували дошку для плавання; 

- кроль на грудях (без рухів руками) за допомогою дошки для плавання. Виконувати 

поперемінні рухи ногами з видихами в воду,  дошка в прямих руках; 

- брас. Рухи виконуються лише ногами. Руки випрямлені; 

- брас. Рухи виконуються лише руками. Між ніг затиснута дошка, або калабаха; 

- брас із повною координацією рухів. Слідкувати за технікою виконання завдання. 

Загалом заняття з плавання має класичну побудову на підготовчу, основну та 

заключну частини. 

У підготовчій частині виконують підготовчі та імітаційні рухи на суші й у воді; в 

основній частині – вивчають елементи техніки, виконують  вправи дистанційного плавання, 

спеціально-коригуючі вправи; у заключній частині – застосовують вільне плавання, ігри на 

воді, підведення підсумків заняття. 

Використання спеціально-коригуючих вправ передбачає індивідуальний підхід. Їхній 

підбір відбувався спільно з реабілітологом та тренером-викладачем в басейні.  

Під час вибору вправ враховували форму спини, власне фізіологічні вигини у 

сагітальній площині. Для осіб зі сплощеним грудним кіфозом (плоска спина) не 

рекомендовано плавання на спині, натомість особам з кіфотичною або круглою чи кругло-

ввігнутою спиною рекомендовано більше часу плавати кролем на спині. 

Для осіб з вираженим лордозом поперекового відділу застосовували вправи з 

плаванням на дошці під животом. 

Після спеціально-коригуючих вправ обов’язково виконували вправи на відновлення 

дихання, які активізують функцію зовнішнього дихання, знижують навантаження, 

нормалізують частоту серцевих скорочень. 

Висновки. Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури 

свідчать про недостатність застосування методик оздоровчого плавання з метою корекції 

сколіотичної хвороби осіб різного віку. Більшість наукових розробок стосується дитячого та 

підліткового віку, а для студентського контингенту розроблено недостатню кількість 

спеціально-коригуючих програм, зокрема з оздоровчого плавання. 

Визначено, що оздоровче плавання сприяє покращенню постави студентів,  

формуванню м’язового корсету та функцій зовнішнього дихання. Виокремлено основні 

засоби і методичні прийоми оздоровчого плавання, які найефективніше сприяють корекції 

постави при сколіотичній хворобі ІІ ступеню, які лягли в основу розробленої нами методики. 
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Свого часу американський письменник вірменського походження Вільям Сароян 

стверджував, що велосипед є благородним винаходом людської істоти. Справді, він існує 

протягом століть, але ще досі не втратив своєї привабливості та актуальності. Незалежно від 
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віку, всі охочі насолоджуються прогулянкою на цьому виді транспорту, водночас велосипед 

має численні переваги, про які часом ми навіть не здогадуємось. 

    Згідно з дослідженнями університету Пердью (США) [1], невеличка прогулянка на 

велосипеді може суттєво знизити ризик виникнення серцево-судинних захворювань 

приблизно на 50%. Це відбувається завдяки тому, що така активність зміцнює наше серце, 

сприяє зменшенню показників кров’яного тиску. Все це допомагає запобігти серцевому 

нападу. Також зазнає позитивних змін дихальна система, зокрема, суттєво покращується 

функціонування легень [2]. 

    Імунна система стає витривалішою, більш ефективно протидіє чужорідним частинкам 

в організмі людини, якщо та приділяє принаймні півгодини щодня їзді на велосипеді. Такі 

суттєві зміни спричинені тим, що кількість Т-клітинок (лімфоцитів), які борються з вірусами, 

зростає. Схуднення та покращений обмін речовин тісно пов’язані між собою [3]. Марк 

Сімсон, фізіолог з університету Лафборо зазначає, що наш метаболізм працює набагато 

ефективніше декілька годин опісля рухової активності. А процес схуднення відбувається у 

декілька разів швидше, однак правильне харчування відіграє не менш важливу роль. 

    Під час їзди на велосипеді ми задіюємо різні групи м’язів, що є надзвичайно корисним 

для нас. Звичайно, м’язи нижньої частини тулуба (двоголовий, литковий, сідничний) 

зазнають більшого навантаження, ніж м’язи верхньої групи (дельтоподібний, плечовий, 

тріцепси, біцепси). Тим не менш всі вони розвиваються під впливом їзди на велосипеді, хоча 

й неоднаковою мірою. Лорен Шройєр, старший директор з розробки продуктів 

Американської ради з фізичних вправ підкреслює, що ця рухова активність навіть сприяє 

утворенню синовіальної рідини, яка заповнює суглоби. 

    Цей вид транспорту позитивно впливає не лише на наше фізичне, а й на ментальне 

здоров’я [3]. Вчені Болонського університету з’ясували, що велосипедна прогулянка 

допомагає нам впоратися із стресом, депресією, тривожністю, адже під час неї в нашому 

організмі синтезуються такі речовини, як серотонін та дофамін. А показники кортизолу, який 

є гормоном стресу, навпаки зменшуються. Цікавим відкриттям є те, що регулярні фізичні 

навантаження зумовлюють утворення нових нейронів в мозку [3], а саме в гіпокампі. Ба 

більше, це сприяє покращенню пам’яті та когнітивної функції. 

    Висновок. Велосипед дозволяє нам поєднати корисне і приємне, може дарувати 

людині не лише насолоду, а й змінювати стан її фізичного та ментального здоров’я на краще, 

відтак перетворює його на унікальний вид транспорту, який підходить майже кожному. 
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Актуальність. В останні роки популярність спорту та бігу, зокрема, неухильно 

зростає. І хоча факт про користь бігу та аеробних навантажень є загальновідомим, обмаль 

людей знає чому саме такі навантаження позитивно впливають на якість життя і в чому цей 

вплив проявляється. Із зростанням популярності спорту, зокрема бігу та аеробних 

навантажень, серед людей різних вікових категорій та фізичної підготовки, зростає і потреба 

в детальнішому дослідженні їх впливу на організм людини, що зумовлює актуальність 

обраної теми. 
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Мета дослідження – науково обґрунтувати користь бігу та аеробних навантажень на 

організм людини, проаналізувати результати власного та раніше здійснених наукових 

досліджень. 

Методи досліджень: теоретичні (систематизація вже існуючих досліджень, аналіз, 

узагальнення), емпіричні (анкетування, спостереження, порівняння), статистичні (кількісний 

та якісний аналіз результатів дослідження). 

Результати дослідження. У процесі дослідження було проведено опитування, яке 

дало змогу зробити висновок про позитивний вплив спорту та бігу, зокрема, на організм 

людини та якість її життя. Було виявлено зв’язок між регулярними фізичними 

навантаженнями та зменшеним ризиком розвитку інфекційних респіраторних захворювань: 

частка людей, що хворіють на такі хвороби була значно меншою серед тих респондентів, які 

регулярно займаються спортом в порівнянні з учасниками неспортивної групи. Тобто 

помірні регулярні фізичні навантаження сприяють підвищенню імунітету. Також було 

виявлено позитивний вплив занять спортом на сон, що підтвердилось як безпосередніми 

оцінками респондентів якості свого сну, так і суб’єктивними враженнями учасників-

спортсменів. Існує зв’язок між  вищою стресостійкістю та заняттями спортом. Окрім цього 

респонденти, які займаються регулярними фізичними навантаженнями свідчили, що заняття 

спортом позитивно впливають на їх настрій. 

Науково обґрунтованим також є позитивний вплив бігу та аеробних навантажень на 

серцево-судинну, дихальну, опорно-рухову системи. Так, люди, які регулярно займаються 

спортом, мають приблизно на 15 % нижчий рівень серцево-судинних захворювань. Біг 

сприяє розвитку мускулатури, здоров’ю суглобів хребта та міжхребцевих дисків. Біг здатний 

зробити нас не лише здоровішими, але й спокійнішими, покращити якість сну, настрій та 

навіть позитивно вплинути на наш мозок, тобто допомогти в навчанні або ж у роботі.  

Водночас варто зазначити, що екстремальні навантаження, тобто в надмірній кількості або ж 

з надвисокою інтенсивністю, можуть мати на організм протилежний вплив. Тому, дуже 

важливо створювати тренувальні програми, які дозволять адекватно та рівномірно дозувати 

навантаження.  

Висновки. Позитивні ефекти бігових навантажень підтверджують вже проведені 

дослідження та експерименти, а також проведене власне дослідження-опитування, яке 

чисельно показує позитивний вплив фізичних навантажень на імунну та нервову системи; 

стресостійкість, якість сну та настрій. Водночас далеко не всі ефекти впливу фізичних 

навантажень на організм людини вивчені, відтак перспективи подальших досліджень 

вбачаємо у деталізації різниці впливу аеробних та анаеробних фізичних навантажень на 

організм людини, визначенні залежності цього впливу від віку, інтенсивності та частоти 

тренувань. 
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У статті здійснено аналіз впливу фізичного навантаження на нервову систему 

людини. З’ясовано, що спортивні вправи надають позитивний вплив на організм, зокрема на 

центральну нервову систему, за рахунок напруження різних груп м’язів. 

Ключові слова: центральна нервова система, спорт, фізичні вправи, фізична 

активність. 

 

The article analyzes the impact of exercise on the human nervous system. It has been found 

that exercise has a positive effect on the body, in particular on the central nervous system, due to the 

tension of various muscle groups, the development of the circulatory system and the normalization 

of the hormonal background. 
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Актуальність. У житті сучасної людини повстає гостра проблема недостатньої 

фізичної активності. Однак, хто занепокоєний своїм здоров’ям, неодмінно додає заняття 

фізичною культурою та спортом до своєї “сірої буденності”, для того, щоб вона “набула 

кольору”. Однією з ключових систем організму, на яку так чи інакше впливають фізичні 

вправи? є центральна нервова система. 

Мета дослідження. Виявити можливості впливу фізичної культури на центральну 

нервову систему людини, формування життєвонеобхідних знань, умінь і навичок збереження 

й підтримання організму в активному функціональному стані, подолання психічних 

перевантажень, гармонійний фізичний розвиток. 

Методи досліджень. Теоретичні: аналіз, узагальнення; емпіричні: спостереження, 

порівняння. 

Результати дослідження та їхнє обговорення. Центральна нервова система (ЦНС) 

узгоджує і пов’язує різні органи людини. Більше того, за рахунок ЦНС проходить вся 

психічна діяльність людини і жодне фізичне навантаження не відбувається без участі 

нервової системи. Під час фізичних вправ в організмі людини спрацьовує багато механізмів, 

в результаті дії яких посилюються функції не тільки м’язів, але й дихальної, серцево-

судинної, нервової та травної систем. 

При достатній руховій активності збільшується частота і сила скорочення м’язів 

серця, з’являються нові коронарні судини, в результаті чого покращується живлення серця, 

воно стає значно витривалішим до фізичного навантаження. Внаслідок фізичних вправ 

розширюються і відкриваються кровоносні судини. Зовнішньо це проявляється 

почервонінням шкіри і посиленим потовиділенням. При цьому покращується рух венозної 

крові до серця, тобто скелетні м’язи виконують функцію “м’язового насоса”. Збагачена 

киснем і поживними речовинами кров надходить через розкриті артеріоли і капіляри до всіх 

внутрішніх органів, ЦНС, органів статевої системи та ендокринних залоз. Ось чому повніше 

відновлюються функції головного мозку, покращується пам’ять і мислення. Вплив фізичних 

вправ на нервову систему полягає у розвитку координації різноманітних рухів, регуляції 

функцій серцево-судинної і дихальної систем, в тренуванні адаптаційних механізмів. Крім 

цього, при роботі м’язів від них у ЦНС надходить потужний потік нервових імпульсів, що 

надзвичайно важливо для підтримки її тонусу. 

Також стимулюючу дію мають помірні фізичні навантаження на залози внутрішньої 

секреції гормонів, які разом із нервовою системою є основою адаптаційних механізмів. 

Таким чином, підвищується стійкість організму до дії несприятливих чинників 

навколишнього середовища, зокрема до стресових ситуацій. Досліджено, що силові 

навантаження викликають значну гостру гормональну реакцію. Схоже, що ця гостра реакція 

є важливsiою для росту і ремоделювання тканин, ніж хронічні зміни концентрації гормонів у 

стані спокою. Було показано, що анаболічні гормони, такі як тестостерон і суперсімейство 

гормонів росту (GH), підвищуються протягом 15-30 хвилин після силових вправ за умови 

наявності відповідного стимулу. Тренування з великим об’ємом, від помірної до високої 

інтенсивності, з використанням коротких інтервалів відпочинку та напруження великої 

м’язової маси, як правило, призводять до найбільшого гострого гормонального підвищення 

(наприклад, тестостерону, GH та катаболічного гормону кортизолу) порівняно з низьким 

об’ємом високої інтенсивності з використанням довгих інтервалів відпочинку [1].  

Тестостерон, як гормон, чи радше стероїд, має значний вплив на нервову систему 

людини. З усіх параметрів поведінки тривожність найбільш чутлива до тестостерону. 

Тестостерон зменшує тривожність в обох статей. Його вищі концентрації у чоловіків можуть 

бути причиною статевих відмінностей у тривожності. Однак дуже важливе дослідження на 

мавпах-резусах показало, що фармакологічна кастрація зменшувала, а додавання 

тестостерону нормалізувало рівень тривоги. Тестостерон також має вплив на депресивний 

стан людини. Хоча депресивний розлад є поширенішим у жінок, порівняно з чоловіками, 
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поширеність депресії у чоловіків зростає з віком, оскільки рівень тестостерону в плазмі 

знижується. Отже, було проведено багато експериментів і досліджень, щоб підтвердити 

причинну роль зниження рівня тестостерону в патогенезі депресії. Справді, ці дослідження 

не були спровоковані поодиноким фактом зниження рівня тестостерону та статевими 

відмінностями в поширеності депресивних розладів. Досліджено, що тестостерон може 

модулювати серотонінергічну передачу, де серотонін відіграє вирішальну роль у розвитку 

депресії. Але не тільки поширеність депресії відрізняється між статями. Низький рівень 

тестостерону та симптоми депресії пов’язані з ризиком падінь, які важливі для тривалості 

життя літніх людей. Аналогічно, у жінок концентрації тестостерону нижчі у пацієнтів з 

депресією. Однак стандартне лікування антидепресантами призводить до нормалізації рівня 

тестостерону. Це говорить про те, що причинно-наслідкові зв’язки можуть відрізнятися від 

передбачених – депресія знижує рівень тестостерону. З іншого боку, як у чоловіків, так і у 

жінок прийом добавок тестостерону призводить до поліпшення симптомів депресії [2]. 

Гормон стресу, кортизол, діє на мозок, підтримуючи адаптацію та процеси подолання 

з урахуванням часу. Проведено три незалежних плацебо-контрольованих дослідження на 

здорових чоловіках. Спостерігались зміни активності ЦНС протягом 15 хв. після 

внутрішньовенного введення фізіологічної дози 4 мг кортизолу (гідрокортизону). Два з 

досліджень продемонстрували швидке двостороннє зниження перфузії таламуса за 

допомогою безперервного артеріального спінінгового мічення. Третє дослідження виявило 

швидкі, викликані кортизолом, зміни в глобальній силі сигналу та карті несхожості 

електроенцефалограми. Дані демонструють, що фізіологічна концентрація кортизолу 

глибоко впливає на функціонування та перфузію мозку людини за допомогою швидкого, 

негеномного механізму. Зміни у функціонуванні нейронів свідчать про те, що кортизол діє на 

таламічне реле фону, а також на сенсорну інформацію, що стосується конкретного завдання, 

дозволяючи зосередитися та полегшити адаптацію до викликів [3]. 

Зокрема, деякі види спорту можуть викликати в людини періодичні припливи 

нейромедіатору адреналіну. Адреналін, відомий також як епінефрин, виділяється, коли нам 

лячно, ми лютуємо чи дуже збуджені. Він посилює увагу, розширює зіниці, підвищує рівень 

глюкози в крові, змушує жирову тканину розщеплювати жири, а також прискорює 

серцебиття, звужує судини внутрішніх органів, розширює судини м’язів та обличчя, дихальні 

шляхи. Адреналін може діяти і як нейромедіатор, тобто від клітини до клітини, і як гормон, 

тобто речовина, що поширюється кровотоком і має системну дію [4]. 

Повернемося до кровоносної системи та її адаптації щодо фізичних навантажень. 

Кисень-хемочутливі ділянки розподілені по всьому стовбуру мозку від таламуса до мозкової 

речовини і можуть утворювати кисневу хемочутливу мережу. Кінцевий ефект на дихальну 

або симпатичну активність, ймовірно, залежить від специфічних нейронних проекцій з 

кожної з цих чутливих до кисню областей стовбура мозку, а також від віку тварини. Мало 

відомо про клітинні механізми, які беруть участь у процесі хіміотрансдукції центральних 

датчиків кисню. Адаптація цих центральних чутливих до кисню нейронів під час хронічної 

або періодичної гіпоксії, ймовірно, сприяє реакціям як у фізіологічних станах (підйом на 

велику висоту, гіпоксичне кондиціонування), так і в клінічних станах (серцева недостатність, 

хронічне обструктивне захворювання легень, синдром обструктивного апное сну, синдроми 

гіповентиляції). Кожен нейрон мозку відчуває кисень і змінює свою активність у відповідь на 

гіпоксію. Загалом більшість нейронів реагують на гіпоксію, зменшуючи свою метаболічну 

потребу, а отже, і потребу генерувати АТФ за допомогою окисного фосфорилювання. 

Основна метаболічна вартість нейрона полягає в підтримці іонних градієнтів, які 

безпосередньо пов’язані з рівнем активності нейронів. Таким чином, оскільки мозок має 

обмежені запаси кисню та обмежену здатність використовувати анаеробні процеси, 

більшість нейронів зменшують свої метаболічні потреби, знижуючи свою активність. Однак 

не всі нейрони знижують свою активність під час гіпоксії. У мозку є популяції нейронів, які 

діють аналогічно класичним кисневим хемосенсорам. Ці центральні датчики кисню, 

ймовірно, контролюють рівень кисню в мозку і, коли вони активовані, координують 
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критичні функції, необхідні для загального виживання всього організму. Залишаючись 

«пильними», ці хемосенсори, ймовірно, важливі як для короткострокової, так і для 

довгострокової адаптації до гіпоксії. Отже, за нестачі кисню мозок мобілізує ресурси, щоб 

вирішувати найважливіші завдання. Але, водночас решта другорядних задач значно 

сповільнюється [5]. Тобто, розвинена кровоносна система буде краще транспортувати кисень 

до всіх областей мозку, і йому не потрібно буде витрачати зайвий час та енергію на 

перерозподіл енергії. 

Регулярні вправи сприяють розвитку психічної діяльності, яка актуальна для 

вирішення проблем, що можуть виникнути у навчальному житті та в спілкуванні з 

оточуючими людьми. Велике значення має те, що під час фізичних вправ відбувається 

емоційне піднесення, що в свою чергу веде до укріплення і розвитку нервової системи і 

організму в цілому. Водночас, при відсутності фізичних навантажень відбуваються небажані 

процеси у функціях мозку, наприклад, знижується рівень функціонування підкіркових 

утворень, які відповідають за роботу органів відчуття. В цих випадках часто трапляються 

такі симптоми: порушення режиму сну, нестабільний настрій, низький самоконтроль. 

Висновок. Періодичні фізичні навантаження, такі як біг, велопрогулянки чи фітнес, 

тощо, мають вагомий вплив на загальний стан нервової системи людини, її розумові 

здібності та ментальне здоров’я людини. Періодичність процесу допомагає нормалізувати 

гормональний фон та розвинути кровоносну систему. Ці фактори переважно позитивно 

впливають на стан нервової системи, що підвищує можливість людини  думати швидше, 

бути більш сконцентрованою і якісніше обробляти та запам’ятовувати нову інформацію. 

Список літератури: 

1. William J Kraemer, Nicholas A Ratamess  (2005). Hormonal Responses and Adaptations 

to Resistance Exercise and Training. P. 340. 

2. Peter Celec, Daniela Ostatníková, and Július Hodosy  (2015).  On the effects of 

testosterone on brain behavioral functions. PP. 9-12. 

3. Florian Strelzyk, Michael Hermes, Ewald Naumann, Melly Oitzl, Christoph 

Walter, Hans-Peter Busch, Steffen Richter and Hartmut Schächinger (2012). Tune It Down to Live 

It Up? Rapid, Nongenomic Effects of Cortisol on the Human Brain. PP. 616–625 

4. Karl T. Schmidt and David Weinshenker (2014).  Adrenaline Rush: The Role of 

Adrenergic Receptors in Stimulant-Induced Behaviors. P. 640. 

5. Judith A. Neubauer, and Jagadeeshan Sunderram (2004). Oxygen-sensing neurons in the 

central nervous system. P. 367. 

 

 

ЗБАЛАНСОВАНЕ ХАРЧУВАННЯ ФУТБОЛІСТІВ ПІД ЧАС ТРЕНУВАЛЬНОЇ ТА 

ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Сіренко Романа, Матула Степан, Блащак Ігор
1 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Львівський торгово-економічний університет 

  

Постановка проблеми. Актуальність. На сьогодні загальновідомо, що втома 

футболістів наступає внаслідок напруженої м’язової роботи і формується залежно від її 

обсягу та інтенсивності та від ступеню участі різноманітних функціональних систем та 

механізмів. На ступінь втоми і втрату працездатності футболіста впливає також дегідратація 

його організму, яка виникає у зв’язку з високою інтенсивністю і тривалістю роботи, часто в 

умовах підвищеної температури повітря. Тому, проблема раціональної збалансованої дієти 

футболістів, як головного засобу ліквідації втоми після виснажливих тренувальних та 

змагальних навантажень, є актуальною та практично необхідною. 

Мета дослідження – узагальнення сучасних підходів до раціонального харчування та 

вживання рідини для оперативного відновлення організму футболістів. 

Результати дослідження та їхнє обговорення. Загальновідомо, що до кінця матчу 

https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/japplphysiol.00831.2003
https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/japplphysiol.00831.2003
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гравці відчувають втому, їхня майстерність зменшується. Хоча чіткий механізм цього 

феномену ще не є ідентифікованим, головним фактором, можливо, є низький рівень 

м’язового глікогену. Без достатньої кількості м’язового глікогену джерелом енергії для 

навантаження слугує жир, і інтенсивність його переважно нижча 50 %. 

Дослідженнями доведено, що особливістю дієти під час тренувальних занять, яка 

повинна бути націлена на максимізацію наявності м’язового глікогену та глюкози, є вміст 

вуглеводів 8–10 г кг
-1

 маси тіла, чи 60–70 % загальної енергії [1, 2]. Для забезпечення 

достатньої кількості вуглеводів та покращення показників під час навантаження 

рекомендоване високовуглеводневе харчування (> вуглеводів) за 3–4 год до матчу. Деякими 

дослідженнями встановлено, що низькоглікемічні тверді вуглеводи можуть бути найкращою 

їжею перед змаганнями. Рекомендовано вживання 30–60 г вуглеводів у твердому чи рідкому 

стані за 1 год. до гри, а 8 %-й розчин вуглеводів приймати по 30–60 г на год. під час матчу 

для покращення спортивних показників.  

Споживання вуглеводних добавок з помірним та високим глікемічним індексом по 50 

г кожні 2 год. бажано здійснювати одразу ж після виснажливого навантаження, щоб 

досягнути 600 г за 24 год. [1]. 

Футболісти потребують більшу кількість харчового білку, аніж не спортсмени, 

нормою є 1,4–1,7 г кг
-1

 на день. Ця рекомендована норма забезпечує адекватну кількість 

калорій для підтримки бажаної маси і дозволяє зберегти фонд амінокислот.  

Регідрація після навантаження потребує поповнення рідини та електролітів, в першу 

чергу натрію, який вивівся організмом з потом. Повна регідратація після інтенсивного 

навантаження краще за все досягається, коли рідина для поповнення містить достатню 

кількість натрію (150 % рідини, втраченої під час навантаження). Футболістам варто вживати 

близько 500 мл (17 унцій) охолодженої рідини за 2 год. до гри. Це забезпечить адекватну 

гідратацію та виділення надлишкової води з зайвою рідиною, випитою в останні 10–15 хв до 

початку гри. Оскільки футбол є тривалою грою високої інтенсивності, гравцям корисно 

випивати спортивні напої, що містять вуглеводи та електроліти [1]. Вуглеводи вживають по 

30–60 г на год. при 600–1200 мл (близько 20–40 унцій) спожитої рідини, що містить 6–8 % 

вуглеводів (глюкоза, сахароза, мальтодекстрин) та 0,5–0,7 г Nа на 1 л води. Загальний об’єм 

необхідної рідини залежить від кількості виділеного поту. Стратегія вживання рідини після 

навантаження націлена на швидке та повне поповнення рідини, електролітів та вуглеводів, 

що використалися після навантаження. З урахуванням рідини, яка необхідна для запасу 

м’язевого глікогену та втраченою з сечею, гравцям необхідно випивати мінімум пінту рідини 

на кожний фунт маси, яка зменшилася під час навантаження. 

Висновок. У відновленні організму футболістів значну увагу треба приділяти 

забалансованому харчуванню та раціональному питному режиму. Це дасть змогу не втратити 

запаси м’язевого глікогену та зменшити дегідратацію організму, що прямопропорційно 

впливає на результат гри. 
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