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МЕТОДИКА ГИДРОРЕАБИЛИТАЦИИ И МАССАЖА В ЛЕЧЕНИИ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У СТУДЕНТОВ 
 

Аннотация. Основной проблемой современного общества является 
здоровье учащейся молодѐжи. Общеизвестно, что значительная часть 
студентов для занятий физической культурой попадает в специальную 
медицинскую группу, в том числе с заболеванием опорно-двигательного 
аппарата. Настоящее исследование посвящено методике совместного 
использования ЛФК, плавания и лечебного массажа в лечении сколиоза у 
студентов. 

Ключевые слова: студент, лечение, сколиоз, лечебная физкультура, 
плавание, массаж. 
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THE METHOD OF HYDRO-REHABILITATION AND MASSAGE IN THE 

TREATMENT OF DISEASES OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM IN 
STUDENTS 

 
Abstract. The main problem of modern society is the health of students. It is 

well known that a significant part of students for physical training falls into a special 
medical group, including with the disease of the musculoskeletal system. The 
present study is devoted to the technique of sharing exercise therapy, swimming 
and therapeutic massage in the treatment of scoliosis in students. 

Keywords: Student, treatment, scoliosis, exercise therapy, swimming, 
massage. 

 

Одной из основных проблем современного общества является 
здоровье учащейся молодѐжи. В последнее время положение в этой сфере 
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становится критическим, по некоторым данным до 90% абитуриентов имеют 
различные отклонения в здоровье [1]. Как следствие, значительная часть 
студентов-первокурсников для занятий физической культурой попадает в 
специальную медицинскую группу, в том числе в группу с заболеванием 
опорно-двигательного аппарата (чаще сколиоз, остеохондроз и другие). 
Организация учебного процесса по физической культуре таких студентов 
имеет свои особенности [2]. Врачи-ортопеды включают плавание, 
гидрокинезиотерапию, ЛФК и лечебный массаж в комплексное лечение 
сколиоза. Применение этих лечебных мероприятий изолировано в работе с 
лицами, страдающими сколиотической болезнью, как правило, не даѐт 
ожидаемого эффекта. В педагогической практике вопрос о применении 
лечебного плавания, ЛФК и массажа в условиях учебного заведения по 
физическому воспитанию студентов, имеющих сколиоз, недостаточно  
изучен [3]. 

Установлено, что целью гидрореабилитации больных с нарушением 
опорно-двигательного аппарата и, в частности осанки, является недопущение 
прогресса заболевания, коррекция деформаций позвоночника средствами 
ЛФК, создания условий для воспитания правильной осанки и создание 
«мышечного корсета» позвоночника [4]. 

Под воздействием плавания в организме исчезает асимметрия в 
работе мышц, разгружаются зоны роста позвоночника, идѐт активный рост тел 
позвонков, происходит самовытяжение позвоночника при выполнении 
скольжений в воде и плавании в коррекции. 

Цель работы – разработка методики совместного использования 
гидрореабилитации и медицинского массажа в лечении сколиоза I-III степеней 
у студентов. 

Методы исследования  
В ходе констатирующего педагогического эксперимента нами были 

исследованы следующие методы: динамометрия, рентгенография, 
спирометрия, метод функциональных проб, математическая статистика. 

Организация исследования 
В эксперименте приняли участие 2 группы студентов, всего 18 человек. 

Занятия проходили с сентября 2015года по май 2016 года в бассейнах 
юридичекого и политехнического университетов г. Харькова. 

Занятия по гидрореабилитации проводились 2 раза в неделю по 45 мин 
и 2-3 раза – сеансы медицинского массажа. 

В начале учебного года, ортопедом при наличии рентгенограмм, был 
выявлен сколиоз у студентов: 1 степени – у 6 человек, 2 степени – у 8 человек, 
3 степени - у 4 человек. 

Занятия по лечебному плаванию проводились с соблюдением 
следующих требований: 

1. Непрерывность физических упражнений в воде выполнялись во всех 
фазах лечения.  

2. Комплексное сочетание гидрореабилитации и массажа с учетом 
сопутствующих заболеваний и функциональных особенностей сердечно-
сосудистой и костно-мышечной систем занимающихся. 

3. Индивидуализация в дозировании физических нагрузок. 
Занятия по гидрореабилитации проводились по определѐнной схеме: 
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1. Подбор индивидуального способа плавания осуществлялся в 
зависимости от степени, типа и вида сколиоза, наличия сопутствующего 
гиперкифоза или гиперлордоза позвоночника. 

2. Постановка правильного дыхания осуществлялась с первых дней 
занятий. 

3. Подводящие и имитационные физические упражнения выполнялись 
в подготовительной части занятий на суше, а затем в воде. 

4. На занятиях были исключены упражнения, повышающие гибкость 
позвоночника и вращающие его вокруг вертикальной оси. 

5. Во время плавания соблюдалась строгая стабилизация позвоночника 
в положении индивидуальной коррекции. 

6. Во время плавания в коррекции добивались увеличения паузы 
скольжения с вытяжением. 

Основным способом плавания при лечении сколиоза является брасс на 
груди с удлиненной фазой скольжения. До 30% времени было уделено именно 
этому способу. Одним из основных упражнений гидрореабилитации является 
плавание в индивидуальной коррекции. В этом положении тело занимающего, 
в зависимости от вида сколиоза, верхняя конечность со стороны поражения 
(выпуклости позвоночника) должна быть отведена в сторону под углом 90

о 
и 

лежать на подвижной опоре (плавательной доске, надувном круге, нудлсе). 
Конечность отводится в сторону для повышения тонуса мышц, расположенных 
паравертебрально с пораженной стороны и снижения компрессии с вогнутой 
стороны за счет статической нагрузки на мышцы – разгибатели позвоночника в 
соответствующем отделе. При сколиозах поясничного отдела нижняя 
конечность отводится в сторону под углом 45-60

о
. Угол отведения ноги зависит 

от подвижности в тазобедренном суставе [5]. 
При левостороннем сколиозе грудного отдела 2-3 степени, левая рука 

должна быть отведена в сторону на доску, а правая – выведена вперѐд, ей же 
могут выполняться гребковые движения кролем или брассом. При 
правостороннем сколиозе поясничного отдела правая нога должна быть 
отведена в сторону и лежать на доске, которая крепится к ноге с помощью 
резинового бинта или доска должна находиться под тазом. При 
комбинированном сколиозе акцент должен делаться на укрепление мышц 
грудного отдела позвоночника т.к. в грудной клетке находятся жизненно 
важные органы.  

При плавании в коррекции на боку, пловец должен лежать на стороне 
выпуклости, а «нижняя» рука выведена вперѐд. 

В ходе констатирующего педагогического эксперимента были отобраны 
специальные коррегирующие упражнения для студентов, имеющих I-III степени 
сколиоза. Наряду с лечебным плаванием в работе со студентами 
использовался медицинский массаж, который позволял более точно и 
дозировано давать нагрузку на те мышечные группы испытуемых, которые 
должны были подвергаться коррекции. Во время сеансов массажа, по 
показаниям врача, выполнялись приѐмы пассивной и активной коррекции – с 
выполнением изометрических-статических упражнений. 

Распределение времени в сеансе массажа: спина 20-25 мин; грудная 
клетка 10-12 мин; живот 4-5 мин; изометрические упражнения с 
постизометрической релаксацией 3-4 мин. Общее время сеанса 40-50 мин. 
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Продолжительность курса лечения 18-20 процедур. В годичном цикле (9 
месяцев учебного года) участниками обеих групп было проведено по 3 курса 
медицинского массажа, в среднем 18-20 процедур с месячными  
перерывами [6]. 

Результаты и их обсуждения 
По данным поликлинического отделения улучшение наступило у 88,8 % 

испытуемых. В конце учебного года вновь была проведена экспертная оценка 
состояния позвоночника студентов. Было установлено: у 2-х студентов из 6 с I 
степенью сколиоза заболевание было исключено полностью. У 3-х студентов 
из 8, имевших II степень, сколиоз регрессировал до I степени. У 2-х человек из 
4-х, имевших III степень, сколиоз регрессировал до II степени. Все выводы по 
улучшению состояния больных были сделаны на основании повторного 
рентгеновского обследования и экспертной оценки специалистов. 

Достоверное увеличение показателей становой динамометрии является 
дополнительным объективным доказательством укрепления и увеличения 
силы мышц-разгибателей позвоночника, тренировка которых шла, буквально в 
каждом упражнении, выполняемом в воде. 

Так, в начале исследования, среднегрупповой показатель (Х) становой 
динамометрии составил 42,5 

+ 
2,1 кг, то в конце он увеличился до 48,9 

+ 
1,9 кг. 

Прирост составил 15,1% (Р<0,05). 
Оздоровительный эффект занятий гидрокинезиотерапии выразился в 

положительной динамике показателей, характеризующих функциональное 
состояние кардиореспираторной системы. Так, частота дыхания за минуту (ЧД) 
за период занятий с сентября по апрель уменьшился с 15-ти дыхательных 
актов за минуту до 11-ти. Показатели проб Генчи и Штанге улучшились 
соответственно с 29,3 и 35,6 с в начале учебного года до 42,3 и 56,6 с в конце. 

Занятия по лечебному плаванию оказали также положительное 
воздействие на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, 
выразившееся в сокращении периода восстановления после дозированной 
нагрузки и нормотоническом типе реакции на неѐ (проба Мартинэ-
Кушелевского) сокращении ЧСС в покое соответственно 74,8 до 72,9 уд/мин. 

Выводы  
Результаты эксперимента, в котором приняли участие студенты, 

имеющие различный тип сколиотической деформации позвоночника, 
продолжавшегося в течении учебного года, подтвердили эффективность 
избранной методики тренировки, которая выразилась в: 

- улучшении коррекции дисбаланса тонуса вертебральных мышц; 
- поддержании высокого уровня динамической и статической 

выносливости мышц, формирующих корсет; 
- улучшения функционального состояния сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; 
- эффективность лечения будет выше, если занятия в воде будут 

сочетаться с курсами лечебного массажа. 
Перспектива дальнейших исследований заключается в разработке 

комплекса упражнений для самостоятельных занятий на суше и изучении 
методики лечебно-оздоровительного плавания со студентами, имеющими 
другие нарушения опорно-двигательного аппарата. 
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ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ И ЗНАЧЕНИЯ ТАЗА В СОМАТОТИПАХ У 

СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Аннотация. В статье представлены результаты исследования, 

целью которого было определение имеющихся антропо-морфологических 
изменений таза у студенток специальной медицинской группы, 
разделѐнных на половые соматотипы по классификации Дж. Таннера. Было 
выявлено, что 58,46% исследуемых студенток специальной медицинской 
группы не соответствуют гинекоидному соматотипу по результатам 
полученных значений индекса полового диморфизма. Во всех трѐх группах 
соматотипов, как и во всей группе в целом, достоверно определены 
явления анатомически узкого таза – 74,62%, в основном с показателями І 
(36,92%) и ІІ (20,77%) степенями его сужения. Среди вариантов 
патологических форм узкого таза преобладают поперечно-суженный таз – 
62,31% и «стѐртые» формы таза – 60,77%.  

Ключевые слова: студентки, специальная медицинская группа, 
половой диморфизм, соматотипы, морфологические индексы, размеры 
таза. 
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SEXUAL DIMORPHISM AND IMPORTANCE OF TANSE IN 
SOMATOTYPES IN STUDENTS OF THE SPECIAL MEDICAL GROUP 

 
Annotation. The article presents the results of a study whose purpose was 

to determine the available anthropomorphological changes in the pelvis in students 
of a special medical group, divided into sex somatotypes according to the 
classification of J. Tanner. It was revealed that 58,46% of the students studied in 
the special medical group do not correspond to the gynecoid somatotype according 
to the results of the obtained values of the index of sexual dimorphism. In all three 
groups of somatotypes, as in the entire group as a whole, the phenomena of an 
anatomically narrow pelvic were reliably determined – 74,62%, mainly with the 
indices of I (36,92%) and II (20,77%) degrees of its narrowing. Among the variants 
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of the pathological forms of the narrow pelvis, the transversely narrowed pelvis 
predominates – 62,31% and the "erased" forms of the pelvis – 60,77%. 

Keywords: female students, special medical group, sexual dimorphism, 
somatotypes, morphological indices, pelvic dimensions. 

 

Вопросы изучения репродуктивного здоровья девушек-студенток всегда 
актуальны [1, с. 48–49; 2, с. 98–101]. Особый интерес представляет 
комплексное изучение анатомо-антропологических и морфологических 
показателей, в частности размеров костного таза и соматотипов у студенток 
юношеского и первого репродуктивного возраста, отнесѐнных к специальной 
медицинской группе (далее СМГ), так как антропометрические особенности 
телосложения могут обуславливать ту или иную форму сужения  
таза [3, с. 504–508].  

Конституциональным особенностям женского организма, рассмотрению 
соматотипов и особенностям полового диморфизма, посвятили свои 
исследования такие авторы, как О.М. Лумпова, М.М. Колокольцев,  
В.Ю. Лебединский, 2011; Л.А. Лопатина, Н.П. Сереженко, Ж.А. Анохина, 2013. 
Вопросами, которые касаются особенностей строения, зрелости и 
функциональности таза, занимались такие исследователи, как Н.И. Ковтюк, 
2004; Т.Н. Стрелкович, Н.И. Медведева, Е.А. Хапилина, 2012; В.А. Яшворская, 
М. И. Левицкий, 2012.  

Для проведения исследования, во время проведения медицинского 
осмотра студентов I курса Запорожского государственного медицинского 
университета, была выделена группа студенток (n=130), которые были 
отнесены к СМГ. Девушки-студентки, относились к двум возрастным 
периодам: юношескому и началу первого зрелого возраста.  

Перед проведением исследований связанных с особенностями костного 
таза, было произведено соматотипирование по классификации Дж. Таннера. В 
результате соматотипирования все девушки были распределены на 3 группы: 
андроморфный половой соматотип – 34 (26,15%), мезоморфный – 42 
(32,81%), гинекоморфный – 54 (41,54%) студенток. Среднее значение 
показателя ИПД во всех группах – 76,42±1,05 (р<0,05), что соответствует 
показателям мезоморфного типа конституции [3, 504–508]. Из 130  
студенток, 76 (58,46%) не соответствуют гинекоморфному половом  
соматотипу [3, с. 504–508]. У 34 (26,15%) студенток СМГ, выявлено 
андроморфный половой соматотип конституции по классификации Дж. 
Таннера [3, с. 504–508]. После проведения соматотипирования, в группе была 
проведена пельвиометрия.  

Анализ полученных результатов пельвиометрии достоверно (р<0,05) 
указывает на то, что у представителей всех трѐх половых соматотипов 
показатели меньше общепринятых в морфологии, антропологии и акушерстве 
анатомических норм наружных размеров костного таза: они имеют следующие 
значения: d. spinarum – 25-26 см; d. cristarum – 28-29 см; c. externa –  
20-21 см [4, 60–74; 5, с. 56–59]. Исключение составляют показатели 
межтрохантерного расстояния (d. trochanterica), которое во всех трѐх 
соматотипах соответствует нормальным значениям (30-32 см) [4, 60–74;  
5, с. 56–59].  
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Данные значений истинной конъюгаты (c. vera), достоверно указывают 
(р<0,05) на то, что в группах студенток с мезоморфным и гинекоморфным 
соматотипами, они меньше общепринятой нормы – 11 см [4, с. 60–74,  
5, 56–59], а в группе с андроморфным половым соматотипом по 
классификации Дж. Таннера несколько больше. Во всех трѐх группах 
соматотипов, у 97 (74,62%) достоверно определены (р<0,05) явления 
анатомически узкого таза (далее АУТ), в основном с І-ІІ степенями его 
сужения, у 56 (43,08%) всех студенток. 

Варианты разных видов костного таза во всей исследуемой СМГ такие: 
нормальные размеры таза определены у 33 (25,39%) студенток, широкий таз – 
у 10 (7,68%), узкий таз – у 87 (66,92%) студенток.  

Анализ патологических вариантов узких тазов с разными степенями их 
сужения показал: в группе с андроморфным половым соматотипом (n=34) 
нами было определено, что нормальные размеры входа в малый таз (11 см), 
имели 22 (64,71%) из девушек данной группы, более 11 см и увеличенные 
наружные размеры таза (широкий таз) – 2 (5,88%) студенток, нормальные 
размеры таза – 3 (8,82%), обще-равномерно-суженный таз – 4 (11,77%), 
простой плоский таз – 4 (11,77%) и поперечно-суженый таз – 21 (61,77%). АУТ 
определѐн у 29 (85,29%), «стѐртые» формы таза – 17 (50,00%), І степень 
сужения таза – 4 (11,77%), ІІ степень – 5 (14,71%), ІІІ степень – 1 (2,94%).  

В группе гинекоморфов (n=54) мы получили такие данные: нормальне 
размеры таза были определены только у 2 (3,70%) студентки, у 3 (5,56%) – 
широкий таз, у 49 (90,74%) – различные варианты узкого таза. Так обще-
равномерно-суженный таз был определѐн у 3 (5,56%) студенток, простой 
плоский таз – у 16 (29,63%), поперечно-суженный таз – у 30 (55,56%) всех 
студенток-гинекоморфов.  

Среди всех студенток с узким тазом в данном половом соматотипе 
(n=49), І степень сужения таза имели 37 (75,51%), ІІ степень сужения – 11 
(22,45%), ІІІ степень – 1 (2,04%). АУТ, с уменьшение от 1 до всех внешних 
размеров таза определѐн у всех 49 (100,00%) студенток с узким тазом, 
«стѐртые» формы таза (таз-«унисекс») – у 43 (87,76%) студенток-
гинекоморфов с узким тазом и у 79,63% гинекоморфов.  

В группе мезоморфов (n=42) было установлено, что у 23 (54,76%) 
значение прямого входа в малый таз (с. vera), соответствующий норме в 11 
см. При этом – все нормальные размеры таза установлены только у 2 (4,76%), 
широкий таз – у 1 (2,38%) студенток. Простой плоский таз – у 5 (11,91%), 
обще-равномерно-суженный таз у 4 (9,52%), поперечно-суженный таз – у 30 
(71,43%). АУТ определѐн у 39 (92,86%), «стѐртые» формы таза – у 19 (45,24%) 
студенток с мезоморфным половым соматотипом.  

І степень сужения таза у 17 (40,48%), ІІ степень – 11 (26,19%), ІІІ 
степень – 2 (4,76%). Варианты I-III степеней сужения таза у всех исследуемых 
студенток СМГ такие: І степень определена у 58 (44,62%) студенток, ІІ – у 27 
(20,77%), ІІІ – у 4 (3,08%), значения c. vera 11 и более см (без степени сужения 
таза) – у 41 (31,54%) студенток СМГ.  

Во всех трѐх группах с половыми соматотипами по классификации Дж. 
Таннера (n=130) имеет место следующая статистика выявленных форм таза: 
нормальне размеры таза определены у 7 (5,39%) студенток, широкий таз – у 
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6(4,62%), «стѐртые» формы таза – у 79 (60,77%), АУТ – у 117 (80,00%) 
студенток исследуемой СМГ. 

Важное значение для проведения исследования степени зрелости и 
сформированности костей таза является определение значений показателей 
нового морфологического показателя – индекса костей таза (ИКТ), 
предложенного Н.И. Ковтюк (2003) [1, с. 48–49]. В результате проведенного 
исследования во всей группе получено среднее значение ИКТ – 41,09±0,55 см, 
что соответствует норме (от 30 до 50) [1, с. 48–49]. Полученные показатели 
значений индекса костей таза (ИКТ) в девушек-студенток в трѐх половых 
соматотипах с учѐтом конституции по Дж. Таннеру были следующие: из 
общего числа студенток (n=130) у 129 (98,15%) студенток показатели ИКТ 
соответствовали нормативным значения и/или были выше их.  

Во всей группе (n=130) мы получили следующие показатели ИКТ – 
41,09±0,55 (р<0,05). При этом значение ИКТ менее 30 – 1 (1,85%), от 30 до 39 
– 61 (46,92%), от 40 до 49 – 55 (42,31%), от 50 и более – 13 (10,00%).  

В соматотипах распределение значений ИКТ было следующим: в группе 
андроморфных студенток (n=34) ИКТ составил 42,24±1,08 (р<0,05). При этом 
значений показателя ИКТ менее 30 – нет, от 30 до 39 – 13 (38,24%), от 40 до 
49 – 17 (50,00%), от 50 и более – 4 (11,77%).  

В группе с мезоморфным соматотипом (n=42) показатель равнялся 
40,63±0,90 (р <0,05). Значений ИКТ менее 30 – нет, от 30 до 39 – 20 (47,62%), 
от 40 до 49 – 19 (45,24%), от 50 и более – 3 (7,14%).  

В группе студенток, представителей гинекоидного соматотипа, были 
получены следующие показатели: во всей группе (n=54) ИКТ составил 
40,72±0,91 (р <0,05). Значения ИКТ менее 30 – 1 (1,85%), от 30 до 39 – 28 
(51,85%), от 40 до 49 – 19 (35,19%), более 50 – 6 (11,11%). Самые стабильные 
показатели значений ИКТ были в группе с мезоморфным половым 
соматотипом, затем – у студенток с андроморфным и гинекоморфным 
половыми соматотипами. 

Выводы. 1. Результаты исследования показали, что 58,46% 
исследуемых студенток СМГ не соответствуют значениям гинекоидного 
соматотипа. 

2. Среди вариантов патологических форм узкого таза преобладают 
поперечно-суженный таз – 62,31% и «стѐртые» формы таза – 60,77%. 

3. Во всех трѐх соматотипах, определены явления анатомически 
узкого таза – 74,62%, с показателями І (36,92%) и ІІ (20,77%) степеней его 
сужения. 
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Анотація. В статті наведені матеріали проведеного дослідження з 
визначення ефективності запропонованого комплексу методів та засобів 
фізичної реабілітації та відновного лікування у пацієнток репродуктивного 
віку, після перенесеного оперативного лікування з приводу позаматкової 
трубної вагітності. Наведені особливості практичного застосування 
комплексу на амбулаторному та санаторно-курортному етапах 
реабілітації. 
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FEATURES AFTER PHYSICAL REHABILITATION AFTER ECTOPIC TUBAL 
PREGNANCY  

 
Abstract. The article presents the materials of the study to determine the 

effectiveness of the proposed set of methods and means of physical rehabilitation 
and restorative treatment in patients of reproductive age, after suffering a surgical 
treatment for ectopic tubal pregnancy. These features practical application of 
complex outpatient and sanatorium stages of rehabilitation. 

Keywords: female patients, ectopic tubal pregnancy, physical rehabilitation, 
restorative treatment, therapeutic exercise, pelvic massage. 

 

Питання лікування при позаматкової вагітності є на сьогоднішній день 
дуже актуальним, оскільки ця патологія несе в собі безпосередню загрозу для 
життя пацієнтки. Згідно різних літературних джерел позаматкова трубна 
вагітність становить 1,6-25% серед гінекологічних захворювань і займає друге 
місце в структурі причин материнської смертності в цивілізованих країнах світу 
(Л.В. Каушанська, 2008; Л.В. Петрова, 2008). Окрім того частота позаматкової 
вагітності залишається стабільно високою в структурі невідкладних станів в 
гінекології, складаючи 1-12% по відношенню до всіх пацієнток, 
госпіталізованих в гінекологічні стаціонари (Л.В. Каушанська, 2008;  
Л.В. Петрова, 2008; М.І. Мазитова, О.Б. Ляпахин, 2010). Майже у 50% жінок, які 
перенесли трубну позаматкову вагітність, розвивається вторинне трубно-
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перітонеальне безпліддя, а у 8-20% є можливість виникнення повторної 
ектопічної вагітності, найчастіше вже в іншій матковій трубі, що надає проблемі 
важливе соціальне значення, пов’язане із зростанням жіночого  
безпліддя [1, с. 59–62; 2, с. 122–124]. 

Якщо питанням оперативного лікування та медичної реабілітації різних 
форм позаматкової вагітності приділено багато уваги, то в доступній 
літературі, ані вітчизняними, ані закордонними дослідниками практично не 
висвітлені питання застосування методів і засобів фізичної реабілітації після 
перенесеної позаматкової вагітності та її оперативного лікування. Хоча дуже 
актуальними в сучасному відновлювальному лікуванні є питання застосування 
методів і засобів фізичної реабілітації як в ранньому, так і в пізньому 
післяопераційному періодах, а також на санаторно-курортному етапі 
реабілітації [3, с. 246-252; 4, с. 112–116; 5; 6]. Головне завдання проведення 
післяопераційних відновлювально-реабілітаційних заходів, це попередження 
таких ускладнень, як повторна позаматкова вагітність, вторинне безпліддя, 
утворення злукових утворень навколо маткових труб і порушення їх 
функціональної активності [3, с. 246-252; 7, с. 194–195; 8; 9, с. 25–26]. 

Після вивчення первинної медичної документації, нами була відібрана 
група пацієнток, для проведення дослідження щодо ефективності 
застосування комплексу методів фізичної реабілітації після оперативного 
лікування позаматкової трубної вагітності. Група була однорідною за віком, 
діагнозом, комплексом лікувально-діагностичних заходів. До 
експериментальної групи увійшло 36 жінок, яким проводили реабілітаційні 
заходи за запропонованою нами схемою. Середній вік пацієнток в 
досліджуваній групі достовірно не відрізнявся між собою (р>0,05) і становив 
29,8±6,2 років. Всі жінки, на час проведення дослідження, спостерігалися в 
умовах гінекологічного відділення та жіночої консультації. У пацієнток вивчався 
загально-соматичний та акушерсько-гінекологічний анамнез, проводилося 
повне клінічне обстеження загальноприйнятими методами, що включали в 
себе оцінку загального соматичного та гінекологічного статусу. Первинною 
документацією у зазначених жінок була також, спеціально розроблена нами 
анкета, яка містила дані анамнезу про перенесені захворювання, 
екстрагенітальну патологію, функціонування репродуктивної функції жінок, а 
також про реабілітаційні заходи, які проводилися після оперативного лікування 
та їх ефективність, дані лабораторних та додаткових досліджень (вимірювання 
базальної температури, УЗД в динаміці проведення дослідження та 
застосування реабілітаційних заходів). Для дослідження, в комплекс 
запропонованих методів фізичної реабілітації після оперативного лікування 
позаматкової (трубної) вагітності, нами використовувалися засоби лікувальної 
фізичної культури (ЛФК) за методикою В.Є. Васильєвої, лікувальна гімнастика 
(ЛГ), вібраційний і гінекологічний масаж, рефлексотерапія біологічно-активних 
точок (БАТ) статевої та ендокринної систем на стопах та підошвах,  
фітбол [3, с. 246-252; 4, с. 112–116; 5; 7, 11]. Ефективність реабілітаційних 
заходів оцінювали відразу після застосування і в динаміці: через 1, 3 і 6 місяців 
після перенесеного оперативного лікування. Для визначення якості життя та 
суб'єктивного оцінювання психологічного та соматичного стану жінок, які 
перенесли позаматкову трубну вагітність та її оперативне лікування, було 
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проведено їх анкетування, як під час їх стаціонарного лікування, так і через 6 
місяців після нього та проведення комплексу фізичної реабілітації. 

Згідно даних, отриманих нами після обстеження та анкетування 
пацієнток, нами було достовірно встановлено, що основними чинниками 
виникнення прогресуючої трубної вагітності у пацієнток були: порушення 
менструального циклу у вигляді дисменореї (51,6%), наявність штучного 
переривання вагітності в анамнезі (50,2%), раніше перенесені різноманітні 
оперативні втручання (41,0%), прояви, діагностування та лікування безпліддя 
різного ґенезу і спроби його лікування (32,3%), застосування жінками в 
попередні роки внутрішньо-маткової контрацепції. 

Відповідно до результатів анкетування, у передопераційному періоді 
стан пацієнток у групі характеризувався таким чином: 54,1% пацієнток 
досліджуваної групи відзначали порушення менструальної функції до операції 
у вигляді альгоменореї та дисменореї. При їх повторному анкетуванні через 6 
місяців після операції 63,2% пацієнток досліджуваної групи відзначали 
нормалізацію менструальної функції. Їх післяопераційна фізична реабілітація 
включала ЛФК у вигляді комплексу спеціальних вправ, що зміцнюють м'язи 
живота і тазового дна (за методикою В.Є. Васильєвої) [3, с. 246-252;  
4, с. 112–116; 5]. Для активізації та стабілізації менструальної та ендокринної 
функцій яєчників ми застосовували, як альтернативний медикаментозному 
лікуванню, метод рефлексотерапії стоп та підошв, з активним впливом на БАТ, 
що відповідають за репродуктивну та ендокринну функцію [5; 7, с. 194–195]. 
При оцінюванні функції яєчників в післяопераційному періоді, за допомогою 
вимірювання базальної температури (БТ) в досліджуваній групі, в перші 2-3 
місяці, овуляторні цикли відновилися у 12 жінок (33,33%), на 3-4 місяці після 
операції овуляції визначалися ще у 15 жінок (41,67%), на 5-6 місяці овуляція 
фіксувалася ще у 6 жінок (16,67%). Овуляторні цикли через 6 місяців не були 
зафіксовані у 3 (8,33%) жінок в групі. 

У ранньому післяопераційному періоді (з першої доби після операції) ми 
застосовували курс вправ лікувальної гімнастики (ЛГ), спрямованих на 
загальне зміцнення організму, протягом 15 днів в ранньому післяопераційному 
періоді. Ці вправи були націлені на покращення дихання, мали статичний і 
динамічний характер [3, с. 246-252; 4, с. 112–116; 5; 7, с. 194–195]. Важливе 
значення відігравав комплекс ранкової гігієнічної гімнастики щадного режиму, 
який ми вважали доцільним, зважаючи на те, що всі пацієнтки, задіяні в 
нашому досліджені були прооперовані сучасним лапароскопічним методом, 
який полегшує як перебіг післяопераційного періоду, так і фізичну 
післяопераційну реабілітацію [3, с. 246-252; 4, с. 112–116; 5; 7, с. 194–195]. 
Також нами, із застосуванням через день, застосовувалися вібраційний масаж 
на низ живота (15-20 сеансів) [5; 7, с. 194–195] і гінекологічний масаж по  
І.І. Бенедиктову, в модифікації М.Г. Шнейдермана (по 15-20 сеансів на курс 
реабілітації) [4, с. 112–116; 5; 11]. Ці види масажу використовувались нами як 
засіб, що поліпшує гемодинаміку, для профілактики і немедикаментозної 
терапії утворення злуків і застійних явищ в порожнині малого тазу. На 
абулаторно-поліклінічному етапі проведення реабілітаційних заходів, з метою 
зміцнення м'язів тазового дна, черевної стінки та попереку, поліпшення крово- і 
лімфообігу, а також для профілактики можливих злукових утворень, 3-4 рази 
на тиждень ми застосовували вправи на фітболі [3, с. 246-252; 4, с. 112–116;  
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5; 7, с. 194–195]. У наступні три місяці післяопераційного періоду у 14 (38,9%) 
пацієнток досліджуваної групи, після застосування запропонованого нами 
комплексу фізичної реабілітації, настала вагітність. У 12 (33,3%) пацієнток 
була зафіксована прогресуюча маткова вагітність. На жаль, у 2 (5,56%) жінок 
стався самовільний викидень на 6-8 тижні їх вагітностей. Так, після 
застосування запропонованого нами реабілітаційного відновного лікування, 
через 6 місяців, у 41,67% жінок досліджуваної групи репродуктивна функція 
була відновлена, 18 (50%) жінок з досліджуваної групи надалі завагітніли і 
народили. 

Індивідуальний моніторинг якості життя проводився нами до початку 
лікування, в процесі проведення лікування, а також на етапах ранньої та 
пізньої реабілітації з використанням анкети-опитувальника «Якості життя 
жінок», з оцінкою 5 параметрів (фізичний і психічний стан, соціальне і рольове 
функціонування, загальне суб'єктивне сприйняття стану свого здоров'я). 
Оцінка якості життя пацієнток, дозволяла нам здійснювати постійне 
спостереження за ходом реабілітації та, при необхідності, проводити її 
корекцію [3, с. 246-252; 7, с. 194–195]. У періоді реабілітації, після 
перенесеного оперативного лікування трубної вагітності у 65,0% жінок мала 
місце сприятлива психологічна адаптація, у 35,0% була виявлена патологічна 
психологічна адаптація. Застосування нами психологічної підтримки жінок в 
періоді реабілітації сприяло більш швидкій нормалізації менструальної (53,8%) 
і фертильної (30,8%) функції пацієнток. Аналіз найближчих та віддалених 
результатів лікувально-реабілітаційних заходів після хірургічного лікування 
трубної вагітності показав, що застосування комплексу методів фізичної 
реабілітації сприяє зменшенню термінів перебування в стаціонарі, зниженню 
частоти рецидивів ектопічної вагітності, ранньому відновленню менструальної і 
репродуктивної функції, поліпшенню якості життя хворих [1, с. 59–62;  
6; 9, с. 25–26]. У ранньому і в пізньому реабілітаційному періоді жінкам, які 
перенесли оперативне лікування з приводу трубної вагітності, нами 
рекомендовано спостереження клінічного психолога або психотерапевта по 
місцю їх лікування та/чи реабілітації [10, с. 132–134]. Крім того, в комплексі 
реабілітаційних заходів для пацієнток, які перенесли оперативне лікування при 
трубній позаматкової вагітності, на нашу думку, доцільна реабілітація їх 
репродуктивного здоров'я, у вигляді корекції їх менструального циклу та 
ендокринної функції, за допомогою використання рефлексотерапії БАТ на 
стопі та підошвах, профілактичне застосування різних видів масажу 
(вібромасаж, гінекологічний масаж), а також використання ЛФК, у вигляді 
спеціальних фізичних вправ (за методикою В.Є. Васильєвої, А. Кегеля,  
Ф.А. Юнусова [3, с. 246-252; 4, с. 112–116; 5; 7, с. 194–195; 7]. Таким чином, 
врахувавши отримані результати проведеного нами дослідження, можна 
зробити наступні практичні висновки: 

1. Розроблений комплекс фізичної реабілітації, будучи методично 
простим і не потребуючим великих матеріальних витрат, може бути 
використаний на практиці в широкій мережі лікувально-профілактичних 
установ, що спеціалізуються на реабілітації гінекологічних хворих.  

2. Включення в практику відновного лікування у гінекологічних 
пацієнток запропонованого комплексу лікувально-реабілітаційних заходів, на 
стаціонарному, амбулаторному та санаторно-курортному етапах, може значно 
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зменшити частоту і ризик рецидивів трубної позаматкової вагітності, злукових 
ускладнень та вторинного трубно-перитонеального безпліддя. 
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АНАЛІЗ ВМІСТУ ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТУ У МАСІ ТІЛА ДІТЕЙ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
Анотація. У статті розглядається питання вмісту жирового 

компоненту у масі тіла дітей молодшого шкільного віку. Визначено, що для 
всіх вікових груп характерна прямо пропорційна залежність між показниками 
індексу Кетле та абсолютної маси жиру у тілі дитини, при цьому у дівчаток 
показник вмісту жирового компоненту у масі тіла переважно більший ніж у 
хлопчиків. 33,13% молодших школярів мають низький показник вмісту жиру у 
тілі, тоді як 4,29% дітей мають цей показник вищій за норму. Дані 
результати необхідно враховувати під час оптимізації процесу фізичного 
виховання у початковій школі. 

Ключові слова: жировий компонент, діти молодшого шкільного віку, 
фізичне виховання 
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ЖИРОВОГО КОМПОНЕНТА В МАССЕ ТЕЛА ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос содержания 

жирового компонента в массе тела детей младшего школьного возраста. 
Определено, что для всех возрастных групп характерна прямо 
пропорциональная зависимость между показателями индекса Кетле и 
абсолютной массы жира в теле ребенка, при этом у девочек показатель 
содержания жирового компонента в массе тела преимущественно больше, 
чем у мальчиков. 33,13% младших школьников имеют низкий показатель 
содержания жира в теле, тогда как 4,29% детей имеют этот показатель 
выше нормы. Данные результаты необходимо учитывать при оптимизации 
процесса физического воспитания в начальной школе. 

Ключевые слова: жировой компонент, дети младшего школьного 
возраста, физическое воспитание 
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ANALYSIS OF FAT CONTENT IN BODY MASS OF PRIMARY SCHOOL AGE 
CHILDREN 

 
Abstract. The article deals with the issue of fat content in body mass of 

primary school age children. It has been determined that directly proportional 
relationship between body mass index and absolute mass of fat in body of a child is 
common for all age groups. Likewise, girls usually have bigger content of fat in their 
body mass than boys. 33,13% of primary school age children have low rate of fat 
content in their body, while 4,29% of children have this rate above normal. These 
findings should be taken into account during optimization of the process of physical 
education in primary school. 

Keywords: fat component, primary school age children, physical education. 

 
Постановка проблеми. Вимогою сьогодення є оптимізація процесу 

фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку у зв’язку з необхідністю 
підвищення рівня їх фізичного стану і фізичного здоров’я [1]. 

Жировий компонент у складі тіла дітей є важливою складовою 
фізичного стану дітей в плані більш повної характеристики конституційних 
особливостей їх організму. На необхідності вивчення вмісту жирового 
компонента у масі тіла школярів наполягає ряд авторів [2, 3]. Вивчення і аналіз 
вмісту жирового компоненту у масі тіла дітей дає можливість виявити масо-
ростові відхилення організму молодших школярів на найважливішому етапі 
онтогенезу задля розробки і впровадження у процес фізичного виховання 
корекційних і оздоровчих технологій [4, 5]. 

На сьогодні вивчення вмісту жирового компоненту у масі тіла дітей 
молодшого шкільного віку як невід’ємної складової їх фізичного стану задля 
оптимізації процесу фізичного виховання за допомогою різноманітних видів 
рухової активності є недостатнім, що і визначило актуальність нашого 
дослідження. 

Мета дослідження: визначити особливості вмісту жирового компоненту 

у масі тіла дітей молодшого шкільного віку. 
Результати дослідження та їх обговорення. З метою об'єктивного і 

різнобічного обстеження фізичного стану під час констатувального 
експерименту, в якому прийняло участь 163 дитини молодшого шкільного віку 
(82 хлопчика і 81 дівчинка) був проведений аналіз особливостей вмісту 
жирового компоненту у масі тіла обстежуваних дітей, який передбачав 
проведення за допомогою каліперометрії вимірювань розміру п'яти шкірно-
жирових складок (над двоголовим м’язом плеча, над триголовим м’язом плеча, 
складки над клубової кісткою, складки під лопаткою і внутрішньої литкової 
складки) і визначення масо-ростового індексу Кетле (ІК) (ум. од). На підставі 
суми показників даних шкірно-жирових складок і показника маси тіла було 
визначено відсотковий вміст жирового компоненту в масі тіла (Y) (%) і 
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абсолютне значення жиру в масі тіла (Y') (кг), що передбачало попередній 
розподіл обстежуваних дітей на підгрупи відповідно до значення ІК (табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Особливості жирового компоненту у масі тіла обстежуваних дітей 
відповідно до значення індексу Кетле 

В
ік

 

С
та

ть
 

П
о
ка

з
н
и

к Значення показника індексу Кетле 

Низький 
Нижче за 
середній 

Середній 
Вище за 
середній 

Високий 

 S  S  S  S  S 

7
 р

о
кі

в
 Х 

ІК 180,96 9,82 205,93 7,02 225,00 5,09 257,80 0,00 - - 

Y 15,58**' 2,00 18,26 2,03 19,23 1,67 30,24 0,00 - - 

Y´ 3,55 0,59 4,81 0,59 5,85 0,10 9,98 0,00 - - 

Д 

ІК 176,53'' 10,15 204,70 11,52 224,85 2,47 - - - - 

Y 18,58 1,17 20,07 0,84 20,51 8,25 - - - - 
Y´ 4,01 0,43 5,31 0,27 5,95 2,39 - - - - 

8
 р

о
кі

в
 Х 

ІК 183,40* 6,47 202,87' 9,00 224,90 3,82 246,33 0,06 - - 

Y 17,50 1,61 19,96' 2,13 19,56 0,92 21,82' 0,28 - - 

Y´ 4,01 0,46 5,21 0,65 5,73 0,62 7,27 0,21 - - 

Д 

ІК 190,23'' 3,71 205,38 7,74 226,27 3,59 248,18 0,00 272,10 0,00 

Y 17,89 2,57 18,95 1,70 19,66 1,93 27,00 0,00 29,71 0,00 
Y´ 4,26 0,50 5,06 0,48 5,93 0,53 9,18 0,00 10,99 0,00 

9
 р

о
кі

в
 Х 

ІК - - 212,67 2,50 224,74 10,34 243,52 8,50 288,73 30,99 
Y - - 16,38*'' 1,32 18,21 1,50 19,52 1, 70 24,39 2,93 

Y´ - - 4,59* 0,37 5,53 0,54 6,61 0,92 9,83 2,08 

Д 

ІК 178,60'' 5,05 209,10 6,93 222,39 4,11 245,98 0,79 285,70 7,21 

Y 17,90'' 1,05 19,76 2,14 20,50 2,85 19,64 1,57 29,29 2,10 
Y´ 4,14'' 0,32 5,50'' 0,58 5,99 0,77 6,69 0,73 11,73 1,25 

1
0
 р

о
кі

в
 Х 

ІК 210,05* 5,60 242,73 13,70 302,00 0,00 - - - - 
Y 19,47 2,26 22,05 2,19 28,31 0,00 - - - - 

Y´ 5,61 0,81 7,42 1,14 12,74 0,00 - - - - 

Д 

ІК 199,93 11,94 237,21 9,60 272,40 0,42 - - - - 

Y 21,13 1,06 21,91 2,70 24,53 5,66 - - - - 
Y´ 5,71 0,69 7,19 1,19 9,28 1,81 - - - - 

7
-1

0
 р

о
кі

в
 

Х 
ІК 190,75 15,04 219,03 20,61 230,32 22,24 245,79 7,73 288,73 30,99 
Y 17,44** 2,47 19,83 2,77 19,27 2,96 21,11 3,56 24,39 2,93 

Y´ 4,34 1,07 5,82 1,47 6,12 1,96 7,15 1,25 9,83 2,09 

Д 

ІК 186,30 14,03 214,15 15,50 229,68 17,08 246,42 1,20 281,17 9,36 

Y 19,21 1,90 20,03 2,27 20,85 3,70 21,28 3,56 29,43 1,51 
Y´ 4,61 0,92 5,74 1,10 6,39 1,49 7,19 1,28 11,48 0,99 

Примітка: ІК - показник індексу Кетле (г•см
-1
); Y - вміст жирового компоненту в 

масі тіла (%); Y'- абсолютна маса жирового компоненту (кг); * - р<0,05 (** - р<0,01) в 
порівнянні з дівчатками тієї ж вікової групи; '- р<0,05 (''- р<0,01) в порівнянні з більш 
старшої вікової групою 

 
У нашому дослідженні 33,13% (n=54) учнів молодших класів (31,71% 

(n=26) хлопчиків і 34,57% (n=28) дівчаток) мають значення показника ІК 
відповідний до низького рівня. Рівень нижче середнього був визначений у 
34,97% (n=57) дітей (34,15% (n=28) хлопчиків і 35,80% (n=29) дівчаток). 
Результат, що відповідає середньому рівню ІК показали 18,40% (n=30) учнів 
(17,07% (n=14) хлопчиків і 19,75% (n=16) дівчаток). Рівень вище середнього 
мають 9,20% (n=15) учнів (12,20% (n=10) хлопчиків і 6,17% (n=5) дівчаток). 

хххххххххх
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Високий рівень у відповідності зі значенням показника ІК показали 4,29% (n=7) 
молодших школярів (4,88% (n=4) хлопчиків і 3,70% (n=3) дівчаток). 

У віковій групі 7 років до низького рівня були віднесені 55,55% (n=20) 

дітей (45% (n=9) хлопчиків і 68,75% (n=11) дівчаток), які мають =17,23%; 

S=2,18% жирового компонента в масі тіла ( =15,58%; S=2,00% у хлопчиків і 

=18,58%; S=1,17% у дівчаток), що становить =3,80 кг; S=0,55 кг 

абсолютної маси жиру в тілі ( =3,55 кг; S=0,59 кг у хлопчиків і =4,01 кг; 
S=0,43 кг у дівчаток). При цьому статистично достовірними є більш низькі 
показники Y у хлопчиків 7 років у порівнянні з дівчатками-однолітками (р<0,01) і 
з хлопчиками 8 років (р<0,05). Статистично достовірна різниця на рівні р<0,01 
виявлена між нижчим значенням показника ІК у дівчаток 7 років і значенням 
даного показника у дівчаток 8 років. Слід зауважити, що у хлопчиків 7 років 
виявлено найнижчі значення показників Y і Y'. 

Рівень нижче середнього згідно з показником ІК мають 30,56% (n=11) 7-
річних молодших школярів (40% (n=8) хлопчиків і 18,75% (n=3) дівчаток). 
Середній рівень спостерігається у 11,11% (n=4) дітей (10% (n=2) хлопчиків і 
12,50% (n=2) дівчаток). Рівень вище середнього був визначений у 1 хлопчика 
(2,78%). З підвищенням рівня ІК можна констатувати поступове зростання 

значень відсоткового вмісту жирового компонента в масі тіла до =30,24%; 
S=0,00% у хлопчиків 7 років (найвище значення даного показника у 

обстежуваних нами дітей) і до =20,51%; S=5,95% у дівчаток 7 років, а 

абсолютної маси жирового компонента в тілі до =9,98 кг; S=0,00 кг у 

хлопчиків і до =5,95 кг; S=2,39 кг у дівчаток. Статистично достовірної різниці 
в показниках на даних рівнях не виявлено. 

Тенденція підвищення значень показників Y і Y' відповідно до 
підвищення рівня ІК зберігається у всіх вікових групах. 

У віковій групі 8 років діти з низьким рівнем співвідношення довжини і 
маси тіла (32,5% (n=13), серед яких 42,86% (n=9) хлопчиків і 21,06% (n=4) 
дівчаток) мають достовірно більш низькі значення (р<0,05) жирового 

компонента в масі тіла =17,69%; S=1,85% ( =17,50%; S=1,61% у хлопчиків 

і =17,89%; S=2,57% у дівчаток), що становить =4,09 кг; S=0,46 кг  

( =4,01 кг; S=0,46 кг у хлопчиків і =4,26 кг; S=0,50 кг у дівчаток) 
абсолютної маси жиру в тілі у порівнянні з показниками дітей з рівнем нижче 
середнього. При цьому хлопчики мають достовірно (р<0,05) більш низькі 
значення показника ІК в порівнянні з дівчатками цієї ж вікової групи, а дівчатка 
8 років мають достовірно (р<0,01) більш високі значення даного показника в 
порівнянні з показниками дівчаток 9 років. 

Рівень нижче середнього показали 42,5% (n=17) 8-річних дітей (33,33% 
(n=7) хлопчиків і 52,63% (n=10) дівчаток). Середній рівень мають 12,5% (n=5) 
молодших школярів 8 років (9,52% (n=2) хлопчиків і 15,79% (n=3) дівчаток), 
вище середнього - 10% (n=4) дітей (14,29% (n=3) хлопчиків і 5,26% (n=1) 
дівчаток), високий рівень виявлено у 1 дівчинки (2,5%). З підвищенням 
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значення показника ІК підвищується відсоток вмісту жирового компоненту в 

масі тіла до =21,82%; S=0,28% у хлопчиків і до =29,71%; S=0,00% у 

дівчаток, і абсолютного вмісту жиру в тілі до =7,27 кг; S=0,21 кг у хлопчиків і 

до =10,99 кг; S=0,00 кг у дівчаток (найвище значення даного показника у 
обстежуваних нами дітей). При цьому статистично достовірними (р<0,05) є 
більш високі значення останнього показника у дітей з більш високим рівнем 
співвідношення між довжиною і масою тіла: у дітей з рівнем нижче середнього 

=5,12 кг; S=0,54 кг, у дітей із середнім рівнем =5,85 кг; S=0,50 кг. У 
хлопчиків 8 років з рівнем ІК нижче середнього і вище середнього статистично 
достовірно (р<0,05) значення показника Y є вище в порівнянні зі значеннями 
даного показника у хлопчиків 9 років. 

У віковій групі 9 років з низьким рівнем показника ІК виявлені тільки 
дівчатка (8% (n=4)). Вони мають більш низькі значення відсоткового вмісту 

жирового компонента в масі тіла ( =17,90%; S=1,05%) і достовірно (р<0,01) 

більш низькі значення показників абсолютного вмісту жиру в тілі ( =4,14 кг; 
S=0,32 кг) в порівнянні з однолітками з більш високими показниками ІК. При 
цьому статистично достовірно (р<0,01) значення показників ІК, Y і Y' у 9-річних 
дівчаток нижче, ніж у 10-річних. 

Рівень нижче середнього у відповідності зі значенням показника ІК 
мають 24% (n=12) дітей 9 років (13,64% (n=3) хлопчиків і 32,14% (n=9) 
дівчаток), середній рівень спостерігається у 36% (n=18) 9-річних молодших 
школярів (40,91% (n=9) хлопчиків і 32,14% (n=9) дівчаток), рівень вище 
середнього мають 20% (n=10) дітей (27,27% (n=6) хлопчиків і 14,29% (n=4) 
дівчаток), високий рівень визначений у 12% (n=6) учнів (18,18% (n=4) хлопчиків 
і 7,14% (n=2) дівчаток). Підвищення значення показника ІК призводить до 

зростання відсоткового вмісту жирового компонента в масі тіла до =24,39%; 

S=2,93% у хлопчиків і до =29,29%; S=2,10% у дівчаток, а так само 

абсолютного вмісту жиру в тілі до =9,83 кг; S=2,08 кг у хлопчиків і до 
=11,73 кг; S=1,25 кг у дівчаток. Слід зауважити, що у хлопчиків 9 років з рівнем 
ІК нижче середнього, значення показників Y і Y' статистично достовірно 
(р<0,05) більш низькі, ніж у дівчаток-ровесниць, а показник Y достовірно 
(р<0,01) нижче, ніж у хлопчиків 10 років. У дівчаток 9 років значення показника 
Y' достовірно (р<0,01) нижче, ніж у дівчаток 10 років. У дітей 9 років з рівнем 
вище середнього статистично достовірно (р<0,01) більш низькими є значення 
показників Y і Y' у порівнянні з однолітками з високим рівнем співвідношення 
довжини і маси тіла. 

У віковій групі 10 років низький рівень співвідношення маси і довжини 
тіла зафіксований у 45,95% (n=17) дітей (42,11% (n=8) хлопчиків і 50% (n=9) 
дівчаток), рівень нижче середнього мають 45,95% (n=17) учнів 10 років (52,63% 
(n=10) хлопчиків і 38,89% (n=7) дівчаток) і середній рівень спостерігається у 
8,10% (n=3) дітей (5,26% (n=1) хлопчиків і 11,11% (n=2) дівчаток). У даній 
віковій групі не було виявлено дітей з рівнем показника ІК вище середнього і 
високого. 
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Школярі 10 років з низьким рівнем статистично достовірно (р<0,05) 
мають більш низькі значення відсоткового вмісту жирового компонента в масі 

тіла =20,35%; S=1,88% ( =19,47%; S=2,26% у хлопчиків і =21,13%; 
S=1,06% у дівчаток), а також більш низькі значення абсолютної маси жиру в 

тілі =5,67 кг; S=0,73 кг ( =5,61 кг; S=0,81 кг у хлопчиків і =5,71 кг; 
S=0,69 кг у дівчаток), ніж їх однолітки з рівнем нижче середнього. При цьому у 
хлопчиків 10 років показник ІК достовірно (р<0,05) вище в порівнянні з 
дівчатками того ж віку. З підвищенням рівня ІК зростає значення показника Y 

до =25,79%; S=4,56% (до =28,31%; S=0,00% у хлопчиків і до =24,53%; 

S=5,66 у дівчаток) і значення показника Y' до =10,44 кг; S=2,37 кг (до 

=12,74 кг; S=0,00 кг у хлопчиків і до =9,28 кг; S=1,81 кг у дівчаток). 
Висновки 
1. Між трьома показниками, які розглядалися для виявлення 

особливостей жирового компоненту в масі тіла досліджуваних дітей, існує 
прямо пропорційна залежність - чим вище значення показника масо-ростового 
індексу Кетле, тим вище значення показників відсоткового вмісту жиру в масі 
тіла, а також абсолютної маси жирового компоненту в тілі дитини. Дана 
тенденція характерна для всіх досліджуваних нами вікових груп. 

2. У всіх вікових групах дівчатка мають вміст жирового компоненту в 
масі тіла переважно більший ніж у хлопчиків. 

3. Третина досліджуваних дітей молодшого шкільного віку (33,13% 
(n=54)) мають низький рівень відповідно до значень індексу Кетле, в той час 
високий рівень мають лише 4,29% (n=7) молодших школярів. Дане положення 
констатує, що серед відхилень від норми більшість дітей мають саме низькі 
показники складу жирового компоненту у масі тіла, а також абсолютної маси 
жирового компоненту, що обов’язково потрібно враховувати під час розробки 
та впровадження у процес фізичного виховання учнів початкових класів 
оздоровчих технологій. 
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КОМПЛЕКСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ, ЯКІ 

ЗАЙМАЮТЬСЯ НА НАВЧАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ СТРІЛЬБИ З ЛУКУ НТУУ 
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Анотація. В статті розглянуті основні види підготовки студентів, 

які займаються на навчальному відділенні стрільби з луку. До таких видів 
підготовки відносяться загальнофізична та спеціальна підготовленість, 
психологічна підготовка, а також формування здорового способу життя. На 
спосіб життя впливають режим харчування, сну та відпочинку, відсутність 
шкідливих звичок. 

Ключові слова: стрільба з луку, загальнофізична підготовленість, 
спеціальна підготовленість, здоровий спосіб життя. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ НА УЧЕБНОМ ОТДЕЛЕНИИ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ЛУКА НТУУ 

«КПИ» 
 

Аннотация. В статье рассмотрены основные виды подготовки 
студентов, занимающихся на учебном отделении стрельбы из лука. К 
таким видам подготовки относятся общефизическая и специальная 
подготовленность, психологическая подготовка, а также формирование 
здорового образа жизни. На образ жизни влияют режим питания, сна и 
отдыха, отсутствие вредных привычек. 

Ключевые слова: стрельба из лука, общефизическая 
подготовленность, специальная подготовленность, здоровый образ жизни. 
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Annotation. The article describes the main types of training for students 
engaged in the archery training department. These types of training include general 
physical and special preparedness, psychological preparation and the formation of 
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a healthy lifestyle. The way of life is influenced by the diet, sleep and rest and the 
absence of bad habits. 

Key words: archery, general physical preparedness, special preparedness, 
healthy lifestyle. 

 
Стрільба з лука відноситься до точностних видів спорту. Специфіка 

діяльності студентів, які займаються на навчальному відділенні стрільби з луку 
пред'являє високі вимоги до стійкості пози при утриманні натягнутого лука у 
момент прицілювання. При цьому велика увага приділяється розвитку тонкої 
м'язової координації, стану центральної нервової (ЦНС) і нервово-м'язової 
(НМС) системи, що безпосередньо залежить від стану систем аналізаторів 
організму [1, 2]. 

Комплексний метод оцінки співвідношення якісних і кількісних показників 
загальної фізичної і спеціальної працездатності стрільців з лука сприяє 
визначенню слабких ланок підготовленості і дозволяє встановити чинники, що 
їх лімітують. Виявлення різного рівня тренованості студентів в процесі 
комплексного контролю дає можливість визначити спрямованість тренування 
на різних етапах діяльності, що сприяє індивідуалізації тренувального  
процесу [3, 4]. 

Комплексна оцінка рівня фізичної підготовленості і функціонального 
стану стрільців з лука сприяє визначенню інформативності методів 
дослідження. Найбільш інформативними при визначенні рівня функціональної 
підготовленості є оцінка пристосовності організму до стандартного 
навантаження (тест Pwc170; реакція організму на затримку дихання (проба 
Генче), необхідну при виконанні пострілу [5, 6]. 

Ефективність адаптації систем аналізаторів організму при дії 
спеціальних навантажень характеру підготовки визначається за оцінкою ЦНС в 
спеціальному тесті на просторову орієнтацію студента, що характеризує міру 
сприйняття і відтворення положення тіла в просторі, і диференціації малих 
м'язових зусиль, що відображає координаційні процеси в ЦНС [6, 7]. 

За значимістю чинників, що впливають на ефективність адаптації до 
спеціальних тестувальних навантажень, пріоритетними є високий рівень 
спеціальної силової підготовленості і фізичної працездатності. Потім слідує 
спеціальна витривалість. Важливе значення мають також вихідний рівень 
показників ЦНС і НМС, час затримки дихання, напруга серцево-судинної 
системи після навантаження, вік і спортивний стаж спортсменів. 

Для відновлення організму студентів і щоб уникнути перевтоми і 
перетренування після напружених тренувальних і змагань навантажень 
необхідне проведення низки заходів (від 3-4 до 7-10 днів). Введення пауз 
активного відпочинку під час занять, особливо для осіб з підвищеною 
стомлюваністю, сприяє підвищенню точності стрілянини. Використання 
координаційних вправ в підготовчому періоді покращує діяльність систем 
аналізаторів і підвищує тренованість спортсменів. 

Велике значення при виконанні стрільцем з лука вправи змагання має 
стан серцево-судинної і дихальної систем. Істотна напруга серцево-судинної 
системи при адаптації до спеціальних навантажень силового характеру при 
утриманні лука в натягнутому положенні, відсутність достатньої здібності до 
тривалої затримки дихання при виконанні пострілу ведуть виникненню тремору 
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м'язів, що погіршує точність стрілянини. При цьому недостатній рівень 
розвитку одного або декількох компонентів загальної працездатності знижує 
вірогідність досягнення високих спортивних результатів [8, 9]. 

Перше, на що треба звертати увагу при підготовці студента до стрільби 
з луку – фізична підготовка, але треба звернути увагу також на психічну 
підготовку. Ці два види підготовки не можна відокремлювати один від одного. 
Неможливо, наприклад, підготувати м'язи до того, щоб вони могли в певний 
момент стати нерухомими, якщо у людини не розвинена здатність до 
концентрації і сила волі до такої міри, що вони змушують м'язи ставати 
абсолютно нерухомими. Стрільбу з луку потрібно було б назвати змаганням в 
силі волі, і швидше за все це так і є, адже ні в якому іншому виді спорту сила 
волі не грає такої великої ролі, як у стрільбі. Стрільба з луку не вимагає 
величезної сили і високої швидкості. Вона вимагає, швидше, ретельної 
фізичної підготовки і в неймовірною ступеня розвиненого контролю над своїми 
фізичними діями. 

І те й інше набувається завдяки розвитку сили волі. Стрілець повинен 
змусити себе тренуватися, щоб досягти певного рівня фізичної підготовки, а 
під час тренувань повинен змушувати своє тіло правильно діяти. Цілком 
очевидно, що стрілки-чемпіони тренуються довше і більш напруженими інших і 
здатні це робити тому, що мають велику силу волі. Вони розвивають її до тих 
пір, поки не досягнуть цього досконалості, зокрема, вони зміцнюють силу волі 
тим, що змушують себе займатися фізичним розвитком і тренуванням. Таким 
чином, психічна та фізична підготовка доповнюють і практично невіддільні 
одна від одної [1, 2]. 

Студент, що займається стрільбою з луку, як і будь-який інший 
спортсмен, повинен будувати свою тренувальну програму на основі хорошого 
здоров'я. Це поряд з іншим передбачає щорічні обстеження у терапевта, 
зубного лікаря і окуліста, а також передбачає придбання студентом здорових 
звичок, які стосуються всіх сторін його життя. Куріння найкраще виключити 
зовсім, і не тільки тому, що воно впливає на нервову і м'язову систему і 
підвищує частоту пульсу. Є ряд доказів того, що нікотин знижує здатність 
м'язів перебувати в спокійному стані. Будь-якому курцеві знайома нервова 
неврівноваженість і дратівливість, коли тягне покурити. Ще більш шкідливо, що 
куріння підвищує частоту пульсу. А повільний пульс, звичайно, є перевагою 
для стрілка. 

Під час тренувань кожен повинен піклуватися про те, щоб його 
харчування було збалансоване, а їжа готувалася таким чином, щоб не 
втратила своїх поживних властивостей. Стрілку потрібен також нормальний 
відпочинок і сон. Стрілець повинен кожен день пам'ятати про правильне 
харчування, вчасно лягати спати і вставати. Дуже важливо, щоб режим 
кожного дня був постійним. Якщо ви не маєте достатнього уявлення про 
правильно збалансовану дієту і нормальний сон, до ваших послуг лікарні, 
поліклініки, школи і бібліотеки, персонал яких дасть необхідну консультацію 
щодо харчування і здоров'я. 

Якщо студент правильно ставиться до свого здоров'я, то може виробити 
гарну програму підготовки. Вона повинна складатися зі спеціальної підготовки, 
спрямованої на розвиток окремих стрілецьких навичок, і може бути розширена 
шляхом включення різних додаткових заходів. Спеціальна підготовка 
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пов'язана з підходом до вирішення приватних фізичних і психологічних 
завдань, тобто з вихованням якостей, необхідних для їх вирішення. Додаткова 
- це головним чином підготовка фізична. Вона полягає в придбанні 
загальнофізичних навичок за допомогою бігу підтюпцем, плавання, 
ізометричних вправ і занять іншими видами спорту. Специфічна, тобто 
спеціальна, підготовка є складовою частиною тренувань і, таким чином, 
автоматично входить в правильно складену тренувальну програму [3]. 

Спеціальна фізична підготовка покликана вирішити кілька завдань. 
Одним з них є такий розвиток сили і витривалості певних груп м'язів, щоб 
стрілець міг виконати стрільби і при цьому не втомлювався. До інших завдань 
відноситься розвиток здатності тіла переносити без відчуття незручності позу, 
загострення кинестетичного почуття, розвиток здатності залишатися 
нерухомим, придбання рухових навичок, включаючи компенсацію коливань, 
управління диханням, зоровий контроль, обробку спуска тятиви і все те, що 
необхідно для розвитку всебічних стрілецьких якостей. 

У програмі спеціальної підготовки двома найважливішими завданнями є 
підвищення витривалості (запасу життєвих сил) і зниження частоти пульсу. 
Витривалість дозволяє стрілку проявляти фізичну активність, не відчуваючи 
при цьому втоми. Зниження частоти пульсу також є великою перевагою, 
оскільки правильна техніка стрільби вимагає, щоб постріл проводився між 
ударами пульсу. Чим пульс повільніше, тим більше інтервал між ударами і тим 
більше переваг, як фізичних, так і психічних, має стрілок [4]. 

До вправ, що підвищує витривалість і знижує частоту пульсу, 
відносяться такі, які вимагають тривалих зусиль. Найкращими в цьому 
відношенні є біг підтюпцем і плавання. Переважна більшість хороших стрільців 
бігає підтюпцем. Плавання теж корисно, зокрема, для різноманітності або 
заміни в жаркий день бігу підтюпцем. 
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ШЛЯХИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З 
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Аннотация. В статье представлено описание преимуществ 
использования аудио-программы «Школа осанки» в процессе физического 
воспитания младших школьников с нарушениями зрения. Использование 
физических упражнений с музыкальным сопровождением способствует 
развитию координации движений, развитие музыкально – ритмических 
навыков позволит расширить круг жизненных компетенций и необходимых 
умений младших школьников. 
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WAYS SOCIAL INTEGRATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN WITH VISUAL 
IMPAIRMENTS IN PHYSICAL EDUCATION 

 

Annotation. The article describes the advantages of using the audio 
program "School of Posture" in the process of physical education of junior 
schoolchildren with visual impairments. The use of physical exercises with musical 
accompaniment promotes the development of coordination of movements, the 
development of musical and rhythmic skills will allow to expand the circle of life 
competencies and necessary skills of junior schoolchildren. 

Keywords. Younger schoolchildren, visual impairment, socialization. 
 

Актуальність. В ряді робіт науковців останнього десятиліття [1, 2] 

наголошується на необхідність звернути особливу увагу до питання 
соціалізації дітей з обмеженими можливостями. Цей процес автори [2, 3] 
розглядають як інтеграцію дитини «у космос соціально-культурного буття» або 
як набуття соціального досвіду та ціннісних орієнтацій, потрібних для 
виконання певної соціальної місії [2, 4]. У роботі Литвак О. [8], наголошується: 
особливості особистості сліпих та слабкозорих лише побічно пов’язані з 
дефектами зору, і більшою мірою є наслідками соціальними. Тобто, у 
формуванні основних властивостей особистості, як і особистості в цілому, на 
перший план виходять саме соціальні чинники [1, с. 32]. 

Соціалізація неможлива без активної участі самої людини у процесі 
засвоєння широкого кола цінностей, понять та навичок, на ґрунті яких 
складається її повсякденне життя [5, 6]. Але інвалідність обмежує дитину 
фізичними, психічними, сенсорними, соціальними, культурними, та іншими 
бар’єрами, які не дозволяють інтегрувати в суспільство та брати участь у житті 
сім’ї та держави в рівноправних умовах з іншими членами суспільства [5, 7]. 



____«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ 
Выпуск 3(23)       ISSN 2524-0986 

 

34 
 

Актуальним питанням є пошук найбільш ефективних педагогічних 
методів і прийомів, що сприяють успішній соціалізації дитини з вадами зору, 
яка досяжна за умови мобілізації компенсаторних можливостей [9].  

Мета дослідження – описати шляхи соціальної адаптації дітей 

молодшого шкільного віку з вадами зору.  
Результати дослідження. З метою вирішення основних завдань 

навчання і виховання дітей з вадами зору, зокрема: створення умов для 
повноцінного гармонійного розвитку, забезпечення якості та доступності форм 
і засобів фізичного виховання для корекції вроджених і набутих вад моторики 
дитини з особливими потребами, а також своєчасна та ефективна соціалізація, 
розроблено технологію корекції постави молодших школярів з послабленим 
зором для реалізації в процесі адаптивного фізичного виховання [10]. 

В рамках розробленої нами технології корекції порушень постави дітей 
молодшого шкільного віку з послабленим зором, яка має блочну структуру, 
запропоновано використання блоку аудіо-програми «Школа постави» [11].  

Метою даного блоку є ефективний розвиток музично-ритмічних навичок 
молодшого школяра з вадами зору, вдосконалення координаційних умінь. У 
той же час, включення розробленої аудіо-програми «Школа постави» у склад 
технології розглядалося нами як ефективний засіб естетичного виховання та 
розвитку творчих здібностей, комунікативних умінь, формування особистості, 
збагачення інтелектуальної сфери дитини [12]. 

Головною з причин виділення блоку аудіо-програми «Школа постави» в 
окрему складову технології являлись наступні положення:  

- пізнавальний розвиток дитини з порушеним зором характеризується 
пасивністю. Оскільки основою пізнавального інтересу є емоційне ставлення, 
що виражається в позитивному відношенні до об’єкта інтересу, а саме, 
навчального процесу та змісту навчальної діяльності – варіація музичних 
фрагментів (сила звуку, темп, ритм і ін.) під час використання аудіо-програми 
«Школа постави дозволяє створювати потрібний психо-емоційний настрій під 
час занять; 

- використання фізичних вправ із музичним супроводом сприяє 
розвитку координації рухів, вкрай необхідної якості для дітей з послабленим 
зором; 

- оволодіння дітьми умінням починати рухатися з початком музики, 
додавати рухам потрібну динамічну виразність, закінчувати рух точно з 
закінченням музичного супроводу дозволить розширити коло життєвих 
компетенцій та необхідних умінь і навиків;  

- як вказує Ротерс Т. [13] взаємодія фізичного та естетичного виховання 
в процесі використаня музичного супроводу полягає в єдиному процесі 
ритмічного розвитку, де цілеспрямовано виховується відчуття часу, відчуття 
простору, відчуття точності м’язових зусиль, краса, виразність і ритмічність 
рухів за допомогою музично-ритмічних і фізичних вправ. Використання 
комплексів вправ із музичним супроводом найкращий засіб естетичного 
виховання школярів, який забезпечує їх всебічний і гармонійний розвиток, що є 
одним із важливих завдань адаптивного фізичного виховання. 

Висновки. Питання соціалізації для молодших школярів з вадами зору 
заключається в умінні ефективно адаптуватися до соціальних змін суспільства, 
взаємодіяти з навколишнім світом і протистояти його негативним впливам, 
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брати участь у соціальному житті тощо. Засоби фізичного виховання, зокрема 
використання фізичних вправ з музичним супроводом на заняттях з 
адаптивного фізичного виховання – ефективний «інструмент» всебічного 
гармонійного розвитку особистості молодшого школяра з вадами зору.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНО ЦІННІСНОГО 

СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 
ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ БАСКЕТБОЛОМ 

 
Аннотация. Изучены современные подходы к формированию 

положительно ценностного отношения студентов высшего учебного 
заведения к здоровьесберегающей деятельности в процессе занятий 
физическим воспитанием. Установлено, что высокий уровень 
положительно ценностного отношения студентов к здоровьесбережению 
способствует улучшению уровня физического здоровья студенческой 
молодежи, повышению объема их двигательной активности на основе 
привлечения молодежи к оздоровительным занятиям. Определены 
факторы, влияющие на мотивацию студентов к занятиям физическими 
упражнениями. Выявлены возможности средств спортивных игр, в 
частности баскетбола по формированию положительного ценностного 
отношения к занятиям по физическому воспитанию. 

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, формирование 
положительно ценностного отношения, здоровьесберегающая 
деятельность, баскетбол. 
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MODERN APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF POSITIVE VALUE 

ATTITUDE TOWARDS HEALTH SAVING ACTIVITIES IN STUDENTS OVER THE 
COURSE OF BASKETBALL TRAINING SESSIONS 

 
Abstract. Modern approaches to the development of positive value attitude 

towards health saving activities in students of high educational establishments over 
the course of basketball training sessions are discussed. It was found that high 
levels of positive value attitude of students to health saving contribute to the 
improvement of of physical health of student youth and increase in their physical 
activity through the involvement in health and recreational activities. The factors 
influencing motivation of students to physical exercise are identified. Potential of the 
use of sport games, particularly of basketball, for the formation of positive value 
attitude towards physical education classes was evaluated. 

Keywords: physical education, students, development of positive value 
attitude, health saving activities, basketball. 

 
Актуальність дослідження підходів до формування позитивно ціннісного 

ставлення студентів вищих навчальних закладів до діяльності зі 
здоров’язбереження визначається необхідністю покращення здоров’я 
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студентської молоді, підвищення рівня їх рухової активності, удосконалення 
методичного забезпечення процесу формування у них позитивно ціннісного 
ставлення до оздоровчої діяльності, підвищенням рівня залучення молоді до 
оздоровчо-рекреаційних занять [1, с. 18; 2, с. 48; 3, с. 73]. Дані положення є 
важливим напрямом реалізації державної політики України, про що свідчить 
розробка та впровадження на законодавчому рівні низки відповідних програм 
та проектів, зокрема Державної цільової соціальної програми розвитку 
фізичної культури і спорту на період до 2020 року; Національної стратегії з 
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 
активність – здоровий спосіб життя – здорова нація; Рекомендацій щодо 
підвищення рівня навчально-виховної роботи з фізичного виховання у 
навчальних закладах, Проекту «Національного плану заходів з імплементації 
та реалізації засад європейської політики Здоров'я – 2020: основ Європейської 
політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах здоров'я і 
благополуччя щодо неінфекційних захворювань на період до 2020  
року» [4, с. 1]. Проте, незважаючи на значну кількість досліджень в області 
здоров'язбереження, вивчення ставлення студентської молоді до занять з 
фізичного виховання у вищому навчальному закладі вказана проблема 
залишається не повністю розкритою [2, с. 49]. Реалізація багатьох ідей 
утруднена обмеженими рамками занять з фізичного виховання.  

Під позитивно ціннісним ставленням автори [5, с. 7] розуміють 
«намагання спрямовувати свої зусилля на виконання фізичних вправ з метою 
зміцнення здоров'я, підвищення фізичної підготовленості, покращення 
функціонального стану організму, необхідного для повноцінної індивідуальної 
життєдіяльності». 

Дослідниками визначено провідні структурні компоненти позитивно 
ціннісного ставлення студентської молоді до занять з фізичного виховання: 
рівень теоретичних знань студентів з питань здоров’язбереження, наявність 
особистісної мотивації молоді до оздоровчої діяльності та наявність 
практичних умінь зі здоров'язбережувальної діяльності та готовність брати 
участь у оздоровчих заходах [5, с. 7]. 

Для визначення рівня підготовки студентів вищого навчального закладу 
до здоров'язберігаючих діяльності нами було проведено анкетування, 
тестування на знання основ здоров'язбереження. 

Проведені дослідження дозволили встановити, що більшість студентів 
позитивно ставляться до організованих занять з фізичного виховання. В той 
же час майже третина опитаних вважають одноразове заняття з фізичного 
виховання на тиждень достатнім, таким яке забезпечує належний обсяг 
рухової активності, що свідчить про низький рівень теоретичних знань в 
області здоров’язбереження. Окрім того, ступінь залучення студентів до занять 
різними видами рухової активності у позанавчальний час також є низькою. Так 
лише 26 % з них зазначають, що займаються фізичними вправами у вільний 
від навчання час, обсяг яких переважно обмежується 1-2 годинами на тиждень 
та носить епізодичний характер для більшості студентів.  

Дослідження рівня теоретичних знань студентів свідчить, що більшість з 
них володіють знаннями на низькому та задовільному рівні. Найскладнішими 
для студентів були питання стосовно основ здорового способу життя, 
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механізмів впливу фізичних вправ на стан здоров’я та питання, що стосуються 
планування та організації самостійних занять. 

Дослідження способу життя студентів свідчить, що більшість з них 
нехтують факторами здорового способу життя, що проявляється у відсутності 
регулярного і раціонального харчування, неналежних обсягів рухової 
активності, відсутності загартувальних процедур, наявності шкідливих звичок. 

Дослідження мотивації студентів дозволило встановити, що соціальний 
та естетичний мотиви є пріоритетними для більшості студентів. В той же час 
серед студентської молоді низькою популярністю користуються такі мотиви як 
оздоровчі та пізнавальні мотиви. 

Систематизовано чинники, що лімітують залучення студентів до рухової 
активності у навчальний час, основними з яких є рівень теоретичної та 
практичної підготовленості, стан здоров’я, рівень матеріально-технічного та 
кадрового забезпечення, що забезпечують ефективність організації занять з 
фізичного виховання у вищих навчальних закладах [4, с. 15; 6, с. 86]. 

Оскільки у більшості студентів виявлено низький рівень сформованості 
позитивно ціннісного ставлення до здоров'язбережувальної діяльності, що 
характеризується недостатнім рівнем теоретичних знань студентів з питань 
здоров'язбереження, низьким рівнем особистісної мотивації до оздоровчої 
діяльності низьким рівнем володіння уміннями оздоровчої, 
здоров'язбережувальної діяльності неготовністю брати участь у фізкультурно-
оздоровчих заходах, нами запропоновано шляхи підвищення зазначених 
компонентів ціннісного ставлення. 

Головною умовою формування позитивно ціннісного ставлення 
студентів до занять з фізичного виховання, на нашу думку, є включення їх у 
відповідну діяльність, лише в такому разі, мотиви фізичного вдосконалення 
стають домінуючими, а сам процес – активним та свідомим. За даними 
попередніх досліджень встановлено, що студенти обирають різні види рухової 
активності, що свідчить про широке коло їх фізкультурно-спортивних інтересів. 
Проте, найбільш бажаними є заняття з використанням засобів спортивних ігор, 
зокрема баскетболу. Ця спортивна командна гра отримала досить широке 
розповсюдження завдяки своїй доступності та захопливості. Володіючи 
високою динамічністю, емоційністю і в той же час індивідуалізмом і 
колективізмом, баскетбол, на думку багатьох фахівців [7, с. 131], є одним з 
найефективніших чинників всебічного фізичного розвитку. Незвичайність 
проведення занять із використанням спортивних ігор, нестандартний характер 
їх організації сприяє підтримці інтересу до фізичного виховання. Баскетбол є 
прекрасним засобом залучення студентської молоді до систематичних занять 
фізичною культурою і спортом, як засіб фізичного виховання, знайшов широке 
застосування у вищих навчальних закладах. 

Висновки. Пріоритетними напрямками сучасного етапу модернізації 
вищої освіти має стати збереження і зміцнення здоров'я студентів, 
формування ціннісних орієнтацій, потреб, мотивів до занять різними формами 
рухової активності, усвідомлення ними значення здорового способу життя. 
Але, незважаючи на настільки акцентовану увагу на вирішення даної 
проблеми, яка реалізуються сьогодні в практиці вищої школи форми, методи, 
засоби навчання не дозволяють в повній мірі забезпечити ефективність 
формування позитивно ціннісного ставлення студентів до 
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здоров’язбережувальної діяльності, фактично спостерігається неадекватність 
цих зусиль через відсутність механізмів їх реалізації та контролю в умовах 
вищого навчального закладу, що має важливе наукове і практичне значення. 

Використання засобів баскетболу у процесі організованих занять з 
фізичного виховання сприятиме підвищенню рівня окремих компонентів 
позитивного ціннісного ставлення студентів до занять фізичними вправами.  
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Аннотация. Проведен анализ современных подходов к организации 

занятий по физическому воспитанию студентов. Дана характеристика 
педагогических инноваций в практике работы спортивного отделения 
высшего учебного заведения. Представлен анализ основных проблем и 
перспектив использования волейбола в организации занятий со 
студентами. Обоснована необходимость комплектования групп 
спортивного отделения на основе учета показателей физического 
состояния. 
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Peculiarities of the introduction of pedagogical innovations in the education 
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Annotation. An analysis of modern approaches to the organization of 

physical education sessions for students is carried out. Pedagogical innovations in 
the practice of sports department of higher educational institution are characterized. 
The analysis of the main problems and prospects of the use of volleyball in the 
organization of the sessions for students is presented. The necessity is grounded of 
considering the indicators of physical state when student groups of sports 
department are formed. 
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Навчання у вищому навчальному закладі характеризується хронічним 
емоційним та інтелектуальним перенапруженням на тлі стійкого дефіциту 
рухової активності [1, c. 1]. Позитивну тенденцію у покращенні показників 
фізичного стану здатна забезпечити рухова активність за умови 
систематичного її використання. У вищих навчальних закладах 
систематичність рухової активності студентів забезпечують обов’язкові заняття 
з фізичного виховання двічі на тиждень, проте така кількість та тривалість 
занять, навіть за оптимальних параметрів, не дозволяє досягнути необхідного 
оздоровчого ефекту, що зумовлює потребу у додаткових заняттях фізичними 
вправами [2, c. 1]. Зміни в регламенті обов’язкових занять з фізичного 
виховання (їх кількість протягом тижня, року навчання студентів, форм занять) 
відбуваються згідно з рекомендаціями, задекларованими у нормативних 
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документах Міністерства освіти і науки України. Відносно сталою залишається 
програма занять з фізичного виховання у спортивних відділеннях ВНЗ, тому 
що вона побудована на використанні певних видів спорту. Як свідчать 
результати попередніх досліджень, пріоритетними видами рухової активності 
серед студентів є спортивні ігри, зокрема волейбол, що завдяки позитивному 
впливу на показники фізичного та психоемоційного стану студентів 
дозволяють підвищити рівень рухової активності, залучити більшу кількість 
студентів до регулярних занять фізичними вправами, сформувати позитивну 
мотивацію до занять, покращити здоров’я [3, с. 20; 4, с. 2; 5, с. 132]. Проте, як 
зазначається у наукових дослідженнях [1, c. 1], на сьогоднішній день існує 
потреба в розробці педагогічних інновацій, спеціальних методик навчання 
технічних елементів гри у волейбол, оскільки до спортивних секцій вищих 
навчальних закладів приходять студенти з різним рівнем фізичної і технічної 
підготовленості, що негативно впливає на ефективність тренувального 
процесу і, в кінцевому рахунку, на змагальний результат. Особливо таке 
положення справ впливає на зіграність команди у спортивних іграх, де від 
фізичної і технічної підготовленості спортсменів залежать результати гри. 
Тому наукові дослідження, які стосуються розробки індивідуального підходу до 
підвищення спеціальної фізичної і технічної підготовленості студентів у 
спортивних іграх є актуальними. 

Педагогічну інновацію, за визначенням О. О. Красовської [6, с. 38], 
розглядають як особливу форму педагогічної діяльності і мислення, 
спрямованих на організацію нововведень в освітньому просторі, або  
як процес створення, упровадження і поширення нового в освіті.  
Дослідниками [7, с. 2; 8, с. 65] зазначається, що впровадження інноваційних 
педагогічних технологій у позанавчальних заняттях з фізичного виховання зі 
студентами сприятиме підвищенню мотивації до занять, удосконаленню 
підготовки студентських команд. Сутністю інноваційних процесів в освіті є 
вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду та 
впровадження досягнень науки у практику [6, с. 37]. Проте ґрунтовний аналіз 
наукових та науково-методичних праць за темою досліджень дозволяє зробити 
висновок, що в сучасній педагогічній науці проблема впровадження 
педагогічних інновацій з використанням засобів спортивних ігор є достатньо 
дослідженою, водночас вивченню теоретичних та методичних аспектів 
використання інноваційних технологій на основі волейболу достатньої уваги не 
приділяли. Волейбол у ВНЗ в рамках факультативних занять включений до 
програми з фізичного виховання студентів і є складовою частиною підготовки 
на всіх навчальних відділеннях, у тому числі й на відділенні спортивного 
вдосконалення [9, с. 13]. Робоча програма зі спортивних ігор передбачає 
вивчення студентами теоретичних і практичних основ волейболу. У процесі 
занять вирішуються такі завдання: формування практичних навичок володіння 
основними технічними прийомами гри; прищеплення методичних навичок та 
вмінь у виконанні рухових ігрових дій; формування вмінь та навичок в 
організації суддівства змагань; формування навичок використання спортивних 
ігор для оздоровлення студентів, залучення їх до здорового способу життя, 
оптимізації рухового режиму, самостійних занять фізичною культурою.  

За результатами аналізу фахової літератури доводиться констатувати, 
що сьогодні в практиці роботи з фізичного виховання студентів практично 
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відсутні спеціальні підходи для системної та ефективної підготовки 
студентських волейбольних команд. Основна спрямованість роботи в групах 
спортивного вдосконалення – підвищення рівня техніко-тактичної майстерності 
й подальший розвиток рухової та функціональної підготовленості. 
Встановлено, що для успішної технічної підготовки, яка в сучасному 
студентському волейболі значною мірою визначає спортивний результат, 
необхідний високий рівень спеціальної підготовленості, яка характеризується 
розвитком фізичних і психофізичних якостей. Серед провідних спеціальних 
фізичних якостей визначальне місце займають швидкісно-силові, швидкісна 
витривалість, координація рухів.  

Дослідники наголошують на необхідності використання таких інновацій, 
що дозволяють одночасне застосування комплексів вправ для розвитку 
фізичних якостей, необхідних для виконання технічних прийомів, що 
впливають на покращення показників спеціальної фізичної підготовленості та 
фізичної працездатності. Фізичне навантаження в процесі занять слід 
планувати з урахуванням окремих показників фізичного стану. 

Результати теоретичного аналізу даних, поданих у фаховій літературі, 
дозволяють констатувати, що вирішенню проблеми удосконалення процесу 
підготовки студентів-волейболістів відводиться незначна увага, а це, в свою 
чергу, не дозволяє спортсменам досягати високих спортивних досягнень у ході 
офіційних змагань різного масштабу. Принципи побудови тренувального 
процесу для команд високого класу тут не підходять внаслідок їх 
невідповідності рівню тренувальних і змагальних навантажень, меті й 
завданням тренувань, рівню технічної, тактичної і фізичної підготовленості. 
Необхідний пошук нових методів планування і побудови тренувального 
процесу. Для організації ефективної підготовки волейболісток мають 
добиратися оптимальні тренувальні засоби і методи технічної підготовки з 
урахуванням показників їх фізичного стану. Однак здійснене дослідження 
показало, що під час комплектування тренувальних груп для занять з 
волейболу у спортивних відділеннях більша частина викладачів не 
використовують системи комплексного відбору з урахуванням морфологічних 
характеристик і рівня спортивної підготовленості, що у подальшому значно 
обмежує результативність команди.  

Результати проведеного аналізу будуть покладені в основу розробки 
авторської програми занять для студентів спортивного відділення за напрямом 
«Волейбол». 
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ 

МОТИВАЦІЇ ДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ 
 

Анотація. Статтю присвячено проблемі формування позитивної 
мотивації до здорового способу життя молоді. На основі аналізу, 
узагальнення й систематизації наукових джерел, педагогічного 
спостереження розглянуто підходи формування позитивної мотивації до 
здорового способу життя дітей та молоді, дані щодо стану здоров’я 
населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати діяльності 
системи охорони здоров’я України за останні роки. Зроблені у статті 
висновки можуть бути використані під час теоретичного обґрунтування та 
практичної розробки методів та методик які сприятимуть формуванню 
позитивної мотивації до здорового способу життя студентів як майбутніх 
викладачів. 

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, мотивація, мотив, 
молодь, студент. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНЫЙ 
МОТИВАЦИЯ К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования 

положительной мотивации к здоровому образу жизни молодежи. На основе 
анализа, обобщения и систематизации научных источников, 
педагогического наблюдения рассмотрены подходы формирования 
положительной мотивации к здоровому образу жизни детей и молодежи, 
данные о состоянии здоровья населения, санитарно-эпидемической 
ситуации и результаты деятельности системы здравоохранения Украины 
за последние годы. Сделанные в статье выводы могут быть использованы 
при теоретического обоснования и практической разработке методов и 
методик способствующих формированию положительной мотивации к 
здоровому образу жизни студентов как будущих преподавателей. 

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, мотивация, 
мотив, молодежь, студент. 
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THEORETICAL ASPECTS THE PROBLEM OF FORMATION POSITIVE 
MOTIVATION FOR A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS 

 
The article devoted to the problem of formation positive motivation for a 

healthy lifestyle of young people. Based on the analysis, generalization and 
systematization of scientific sources and on pedagogical observation the 
approaches of formation positive motivation for a healthy lifestyle of children and 
youth and the data on the health status, sanitary, epidemiological situation and the 
results of activity of Ukraine health care system in recent years are given. The 
findings made in the article can be used in the theoretical study and practical 
development of methods and techniques that promote positive motivation for a 
healthy lifestyle of students as future teachers.  

Keywords: health, healthy lifestyle, motivation, motive, youth, student. 
 

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Здоров´я та здоровий спосіб життя (ЗСЖ) – незаперечна передумова 
майбутньої самореалізації молоді, їх здатності до створення сім´ї, довголіття, 
до професійної та розумової праці, творчої активності тощо. Останнім часом 
світова наука поєднала проблему здоров'я з низкою глобальних проблем, 
вирішення яких обумовлює не тільки кількісні, але і якісні характеристики 
розвитку людства та факт його подальшого існування, як біологічного  
виду [1, 2]. Поступове усвідомлення значущості профілактики, збереження, 
підтримки, відновлення здоров’я нації на державному рівні дає змогу 
знаходження шляхів підвищення усвідомлення значущості здоров’я та 
здорового способу життя у дітей та молоді. Питання забезпечення гармонійно 
розвиненої молоді, мотивованої на здоровий спосіб життя знайшли своє 
відображення у Законі України «Про вищу освіту» (2014) [3], проекті Концепції 
розвитку освіти України на період 2015-2025 років (2015) [4], Указі Президента 
України №42/2016 від 9 лютого 2016 року «Про Національну стратегію з 
оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 
активність – здоровий спосіб життя – здорова нація [5], Концепції формування 
позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, Національній 
доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст. та Національній стратегії розвитку 
освіти в Україні на 2012–2021 роки [6]. 

Розвинуті країни Європейського Союзу широко пропагують здоровий 
спосіб життя, який стає все більш популярним. В Україні ситуація є дещо 
іншою. Незаперечним негативним фактором зниження мотивації до ЗСЖ дітей 
та молоді є різноманітні телевізійні рекламні ролики алкогольних напоїв і 
тютюнових виробів, буклети, банери, комп’ютерна реклама основною метою 
яких є привернути увагу й формувати позитивне ставлення до товару та 
потребу в ньому. 

Проблема здорового способу життя дітей та молоді стала такою 
актуальною, що сьогодні про неї говорять, як про глобальну загрозу всієї нації. 
Для вирішення даної проблеми, першочергово, необхідно усвідомити кожному 
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з нас значущість самого поняття «здоровий спосіб життя». Тому пріоритетним 
завданням системи освіти є формування в особистості мотивації до здорового 
способу життя, відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я 
оточуючих, як головних індивідуальних та суспільних цінностей. 

Мета полягає у теоретичному огляді аспектів проблеми формування 

позитивної мотивації до здорового способу життя студентів. 
Методи дослідження – теоретичний аналіз наукових джерел з 

проблеми дослідження, педагогічне спостереження, власний педагогічний 
досвід. 

Виклад основного матеріалу 
Розвиток і саморозвиток студентської молоді залежать від стану її 

здоров’я та пов’язані з підвищенням рівня мотивації і формування ціннісного 
ставлення до фізичного виховання та здорового способу життя. Основною 
проблемою сучасної системи вищої освіти є пошук оптимальних шляхів 
підготовки конкурентоздатних фахівців, підвищення рівня фізичної 
підготовленості та психофізіологічної адаптації студентської молоді до вимог, 
які пред’являє їхня майбутня професійна діяльність [7]. У розвиток 
формування теорії здорового способу життя значний внесок зробили 
П. Виноградов, Г. Богданов, Є. Капустін, Г. Козирєв, А. Лаптєв, Г. Презлята, 
Г. Пастушек та багато інших дослідників, котрі є авторами наукових статей, 
навчальних посібників тощо, які широко використовуються в навчальному 
процесі з фізичного виховання в різних навчальних закладах [8]. Формуванню 
здорового способу життя та здоров’ю дітей і молоді присвятили свої 
дослідження С. Волкова, В. Горащук, О. Дубогай, С. Жевага, С. Закопайло, 
О. Киричук, А. Конох, Г. Кривошеєва, П. Плахтій, А. Скоробогатов, С. Страшко, 
В. Сухіна, І. Сущева, А. Турчак, А. Царенко, В. Язловецький, Г. Яцук та інші [9]. 

Зараз існує велика кількість друкованих видань, Інтернет сайтів у яких 
науковці намагаються відповісти на питання щодо проблеми формування 
позитивної мотивації до здорового способу життя дітей та молоді. 

Формування мотивації здорового способу життя у студента вимагає 
зусиль. Оскільки ефект цих зусиль проектується на майбутнє, і не кожен 
студент в змозі вирішити цю задачу самостійно, необхідна націленість системи 
вузівського виховання і освіти на формування у студента культури  
здоров'я [10]. 

Ільїн Е. пропонує різні трактування поняття «мотив». У якості його 
називаються різні психологічні феномени: уявлення та ідеї, почуття і 
переживання (Л. Божович, 1968), потреби і звички, спонукання і схильності 
(X. Хекхаузен, 1986), бажання і хотіння, звички, думки і почуття провини 
(П.А. Рудик, 1967), морально-політичні настанови і помисли (А. Ковальов, 
1969), психічні процеси, стани і властивості особистості (К.К. Платонов, 1986), 
предмети зовнішнього світу (А. Леонтьєв, 1971, 1975), настанови (А. Маслоу, 
A. Maslow 1954) і навіть умови існування (В. Вілюнас, 1990). Лікарі ставлять 
навіть такий діагноз, як «немотивовані головні болі», очевидно, вважаючи, що 
мотив − це будь-яка причина різних явищ [11]. 

З точки зору О. Довгича [12], оптимальним шляхом формування ЗСЖ 
майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту є такі чотири етапи:  

– формування ціннісного ставлення студентів до власного здоров'я;  
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– формування мотивів і потреб дотримування засад здорового способу 
життя;  

– залучення студентів до здоров'язбережувальної діяльності;  
– стимулювання до поширення ідей здорового способу життя.  
Як свідчить вітчизняна практика, більшість рекомендацій стосовно 

здорового способу життя подаються молоді в навчально-категоричній формі, 
яка не викликає у них відповідних позитивних емоційних реакцій, і часто 
викликає супротив. На думку Бароненка В. [10] спонукати людей вести 
здоровий спосіб життя – важке, якщо не непосильне завдання. Він стверджує, 
що можна пояснити людині необхідність якихось дій, але дуже важко змусити її 
діяти. З цим постійно стикаються у своїй професійній діяльності і лікарі, і 
наркологи, і педагоги. Знати, що таке здоровий спосіб життя, – це одне, а 
вести його – зовсім інше. 

Згідно законам психології, як зазначає у своїй праці Бароненко В., ми 
схильні повторювати ті види поведінки, які приносять задоволення, і уникаємо 
вчинків, які тягнуть за собою неприємності. На жаль, наслідки здорової або 
нездорової поведінки часто здаються не пов'язаними з нею. Більш того, 
шкідливі для здоров'я дії можуть давати на короткий час досить приємні 
відчуття. Вибір на користь здорового способу життя вимагає високого рівня 
розуміння і зацікавленість [10]. 

За даними щорічних доповідей про стан здоров’я населення, санітарно-
епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я 
України [13] можемо говорити про те, що в останні роки ситуація щодо 
динаміки та структури захворюваності населення України є дуже складною. Це 
й зумовлює необхідність активізації мотивації молоді до здорового способу 
життя. Адже, мотивація визначається як процес психічної регуляції, що 
впливає на напрям діяльності і на кількість енергії, яка мобілізується для її 
виконання. Вона тісно пов’язана з потребами людини, оскільки з’являється при 
виникненні потреби, нестачі чогось. Мотивація є початковим етапом психічної і 
фізичної активності [14]. Мотиви залежать від потреб особистості і рушійних 
сил, що визначають поведінку людини. Механізм кристалізації мотивації 
пов'язується із закріпленням ефективних стратегій, які виробляються у процесі 
взаємодії соціальних, ситуативних і внутрішніх особистісних чинників, та 
перенесенням їх на інші види діяльності й у внутрішній план свідомості [15]. 

Висновки. Аналіз літератури, педагогічне спостереження та власний 

досвід свідчить, що проблема формування позитивної мотивації є досить 
актуальною. Традиційні методи пропаганди здорового способу життя, 
профілактики шкідливих звичок пов’язані з заборонами давно вже вичерпали 
себе і є мало дієвими. Необхідними є нові прийоми, які б стимулювали 
мотиваційну сферу, а не нав’язували свої погляди та змушували переглянути 
пріоритети власного життя. На нашу думку формування позитивної мотивації 
до здорового способу життя молоді напряму залежить від розуміння власного 
здоров’я як однієї з першопричин у досягненні своєї мети. Для цього необхідно 
застосовувати сучасні та нетрадиційні підходи, які значно підвищать інтерес 
дітей, молоді, студентів до фізичної культури й спорту, нададуть нових 
позитивно-емоційних забарвлень дисциплінам природничо-наукового циклу, 
спонукатимуть молодь до ведення здорового способу життя.  
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Ҧлттық ойындар мен дене жаттығулары мектептерде ҥнемі кеңінен 
қолданьшады. Олардың кӛбісі ресми бағдарламаға енгсн. Олар сондай-ақ 
мектептен тыс, сыныптан тыс, дене тӛрбиесі жҥмыстарында да кең 
қолданылады. Қозғалыс және жартылай спорттық ойындардың, әсіресе, 
спорттық сауықтыру лагерьлердің рӛлі маңызды. 

Ҧлттық қозғалыс ойындары қазіргі кезде мамандардың зерттеу 
тақырыбы болып отыр. Бҧл кездейсоқ емес, себебі ҧлттық қозғалыс ойындары 
зерттеулер кӛрсеткендей, балалармен жҥмыс істеуде ҥлкен пайда әкеледі. Ол 
ҥшін, әрине, ҧлттық ойындарды дҧрыс қолданып, ғылыми жағынан негіздеу 
керек. Ең алдымен, дене қозғалысы ҧлттық ойындарының дсне жағынан 
қалыптасу қасиеттерінде тәрбиелік қызметін атап ӛтуіміз керек. Халықтың 
педагогикалық бір қҧралы бола отырып, ойындар жасӛспірім ҧрпақтың 
моральдық, ерік кҥші, адамшылық қасиеттерін дамыту, кейбір қозғалыс 
дағдысы мен білімін, еңбек қабілетін, ҧйымдастырушьшық және басқа 
сапаларын қалыптастырады. Дене қозғалысы ҧлттық ойындарын тәжірибелік 
зерттеулер [1] олардың қозғалыс мазмҧны ӛте бай екенін кӛрсетеді. Оларға 
адам ағзасының негізі қалыптасу ҥшін жан-жақты әсері бар жҥгіру, лақтыру, 
секіру, аулау, жҥк кӛтеру, жорғалау т.б. қозғалыстар кіреді. Ойын процесінде 
ойнаушылардан ӛртҥрлі интелектуалдық дснс және ақьш-ой қабілеттерін 
талап ететін әртҥрлі кҥтпеген жағдайлар туады, ҥнемі ауысып тҧратын 
қозғалыс әрекеттері қозғалу тепе-тендігінің, жаңа қимыл мен дағдының 
қалыптасуына әсер етеді. Сондай-ақ, қозғалыс ойындарының сипатына қарай, 
қандай да бір дене немесе психологиялық қабілет ерекше дамып жетіледі. 

Республикада ҧлттық ойындарды пайдалану, әсіресе, ауылдық жерде, 
қажетті спорт базасы жоқ орындарда ӛте қолайлы. Себебі, кҥнделікті тҧрмыс 
жағдайында туындап, қалыптасатын ҧлттық қозғалыс ойындары мен 
денешынықтыру жаттықтыруларына әдетте арнайы жабдық та, арнайы орын 
да қажет емес. Мҧнда тек бір ғана жағдай тиісті педагогикалық ҥрдістерді 
сақтау ғана қажет. 

Дене қозғалысының ҧлттық ойындары денешынықтыруда даярлық пен 
қабілетті анықтайтын әзіндік ӛлшем ғана емес, ӛсіп келе жатқан ҧрпаққа 
жоғары гуманистік қасиет пен әдепке тәрбиелеу мақсатындағы халықтық 
педагогиканың қҧрамы болып табылады. Бҧнда ойынға, жарысқа 
қатысушьшардың тәртібін белгілейтін кептеген ережелерді сақтау қажет. Ең 
алдымен ойын ережесін сақтауда адалдық, шынайылық, жеңімпаз бен 
нәтижсні анықтаудағы ӛділдік, ӛзара кӛмек жоғары бағаланды. Бҧндай 
ережелерді және этикалық міндеттерді бҧзу ойнаушы жолдастар тарапынан 
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сынға алынып отырады. Осылайша халықтық ойындар жеке адамды ҧжымда 
тәрбиелеу қҧралына айналды [2]. 

Сондықтан да оқушылармен жҥмыс істеуде ҧлттық ойындардың жас 
ҧрпақты тӛрбиелеуде бағытталған бай тәжірибесін қолдану қажет. Халықтық 
педагогиканың таусьшмас қазынасы бола отырып, ойындар қазіргі жағдайда 
да кҥшті қҧралға айналып отыр, себебі мҧнда тәрбие жҥмысын жҥргізудің 
кҥнделікті тәжірибесінде қажетті қағидалар бар. Бірақ ойындар жҥргізудс қатып 
қалган ережелердің қажеті жоқ. Ойын мәліметтерінсн қазіргі заман талабына 
сай, ең бір қажетті, ыңғайлы элементтерді тандап алу керек. 

Ҧлттық ойындар сол халықтың дәстҥр салтымен тығыз байланысты. 
Бірақ дене тӛрбиесі дәстҥрі қатып қалған қозғаусыз емес, ҥнемі ӛзгеріске 
ҧшырап отырады. Осыған орай, нақты жағдай мен қолдану ыңғайына қарай 
ҧлттық ойындар ҥнемі ӛзгертіліп отыруы тиіс [3]. 

Халықтық дәстҥр қҧрылымында екі негізгі бӛлшектің қарама-қарсылығы 
ҥнемі жҥретіні белгілі: қатаң сақтауға тиісті ритуал мен ӛзгеріске, жетілуге 
ҧшырайтын динамикалық бӛлшектер ылғи бір-бірімен жарысып отырады. 

Дене тәрбиесінің халықтық дәстҥрінің ритуалдық бӛлшегі ретінде 
ойынды ӛткізу жағдайлары мен реті қҧрал-жабдықтар мен денешынықтыру 
жаттығулары саналады. Мысалы, балалар ойынынан кӛрінетін мал 
шаруашылығы мен кӛшпелі тҧрмыс-сипатының белгілері қазіргі қазақтар 
ӛмірінде азайып барады. 

Қандай да бір ойынның немесе жаттығудың нағыз мӛнін қҧрайтын, мән-
мақсаты болып: жылдамдық, ептілік, тозімділік, кҥш, шыдамдьшық жӛне ортаға 
тез бейімделу, ӛз қимьшын басқа ойнаушылармен тендестіре алу, нақты бір 
жағдайға байланысты оз бетінше шешім қабылдай алу қабілеттері 
динамикалық болшек ретінде болып табылады. 

Ҧлттық ойындардың тҥрлерін ӛзгерту, кӛбейтудің жолдары әртҥрлі 
халықтарда бар немесе ҧқсас келеді. Бҧның себебі ӛте қарапайым. Балалар 
ман жасӛспірімдерге арналған ойынның негізгі элементі олардың жасына 
лайық ерекшелігін, ӛсіп келе жатқан ағзаның қалыптасуын кӛздеген 
жаттығулар болып табьшады. 

Дене тӛрбиесінің жалпы жҥйесінде ҧлттық ойындарға коп орын 
бӛлінген. Олардың кӛмегімен әртҥрлі жастағы балалар мен жасӛспірімдердің 
дене тәрбиесінің кӛп міндеттері атқарылады. Мектепке дейінгі мекемелерде, 
балалар ҥйлері мен аулаларда, спорттық-сауықтыру лагерьлерінде, арнаулы 
орта оқу орындарында және басқада жҥмыс орындарындағы тәрбиелік, 
сауықтыру және білім беру міндеттері ойындар арқылы атқарылады. 

Осы еңбекте берілген қазақ ҧлттық ойындарын әртҥрлі жағдайға, 
орынға лайықтап тандауға болады: аулада, алаңқайда, сайларда, мектеп 
дӛліздері, спорт залдарда, спорт аландарында, копшіліктен бастап ҥйірме 
және ҥйірме топтарында, мектептегі дене тәрбиесі сабақтарында, спорттық 
мектептердегі жаттығу сабақтарында ӛткізуге болады. 

Қазір қазақтың " ҧлттық қимьы-қозғалыс ойындарын қолданудың жаңа 
кезеңі басталды деуге болады. Сондықтан да жасӛспірімдерді тәрбиелеудің ең 
бір алдыңғы қатарлы тенденцияларына қатысты ҧлттық ойындар кӛлемін 
кеңейте тҥсу керек. 

Дене тәрбиесіне қолданатын қазақ ҧлттық ойындарының ӛзіндік 
ерекшелігі бар. Олардың ең жиі кездесетіні-жарыс тҥріндегі сипаты, 
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мақсаттылығы, ертҥрлі ауыспалы жағдайлардағы ҧжымдық болуы, 
ойнаушылардьщ шығармашылық ерекшелік еркіндігі, белсенділігі, әдетте 
ойындардың ҥш негізгі тобын кӛрсетуге болады: командалық емес, 
командалыққа ауысатын және командалық. 

Ҧлттық ойындар, сондай-ақ, қозғалыс қимылдарына байланысты 
бӛлінеді. Бҧнда зат қолданатын ойындар /доп, лента, арқан, белбеу/ 
ҧқсағыштық, еліктегіштік қимылдар, отпелі кедергілер, белгілі бағыты бар 
ойындар /кӛру және есту дыбыстары бойынша/. 

Музыка, ӛн, бимен аралас келетін ойындар ӛзінше болек топ қҧрайды. 
Қазақ ҧлттық қозғалыс ойындары ішінде белгілі бір орында ӛткізілетін тҥрлері 
кӛп ойындарды пайдалану ҥшін арнайы дайындық керек. 

Дене шынықтыру мен дене жағынан дамуды жетілдіру ҥшін қолданатын 
кез келген ҧлттық ойын міндетті тҥрде сауықтыру, білім беру жӛне 
тӛрбиелеудің ең жоғарғы міндеттерін атқаруға тиіс. Сондықтан да ойынды 
ҥйрету әдістемелеріне аса жоғары талаптар қойьшады. 

Әсіресе, мектеп оқушыларын тәрбиелеу мақсатында ҧлттық ойындарды 
қолдануға кӛп кҥш салу керек. Тәрбиелік міндеттерді іске асыру кӛбінесе 
ойнаушының қозғалыс -қимылдарының сипатына байланысты болады, олар 
ойын ҥстінде ҥнемі ӛзгеріп отырады. Мақсатқа жету жолындағы кедергілерге 
немссс қарсьшасқа қарсы кҥрес ӛр ойын ҥстінде тҥрліше кҥтпегсн жағдайда 
болады. Бірақ ойнаушы осындай қиындықтарға қарамастан, мақсатқа жетуі 
тиіс. Мҧндай ойындар әдетте кҥшті психикалық реакция тудырып, ойынның 
әсерлі және қызықтылық деңгейін котереді, ойнаушының мақсатқа жету 
жолындағы кҥш-қайраты мен мҥмкіндігін кҥшейтеді, ойын процесін дҧрыс 
ҧйымдастыруды, ойнаушьшар ҧжымының әр мҥшесінің моральдық, 
адамгершілік қабілетін тәрбиелеуте де кӛп кӛмек етеді. Осыған орай, ойын 
ӛткізу ӛдістемесі батьшдық, тез шешім қабылдай алу, ынтальшық, тәртіптілік, 
бірлескендік, ҧйымшьшдық сияқты қасиеттерді қалыптастыруға бағытталуы 
тиіс. 

Қозғалыс ойындарының ҧлттық дәстҥрі қатып қалған ереже емес, ол 
даму барысында ӛзгеріске ҧшырап отырады. Дегенмен дс, кӛбінесе ойын 
тҥрлері сол қалпында қалатынын айту керек, ал мазмҧны жағынан ҧлттық 
ойындар ӛзгеріс жағдайына байланысты динамикалық қҧрылымы мен 
қызметін ауыстырып отырады, бірақ ол ӛзінің негізін дидактикалық-тәрбиелік 
міндеттерін сақтайды. Дене тәрбиесінің тӛрбиелік міндеттерін шешу ҥшін 
халықтық педагогикалық қҧралдарын жаңарту мен ӛзгеріске тҥсірудің кӛптеген 
мҥмкіндіктері оның осындай диалектикалық табиғатына байланысты. 
Сондықтан да педагог ойын арқылы дене тәрбиесінің басты ҥрдісі - ҧлтқа 
бӛлмеуді сақтауы керек. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СВОЕОБРАЗИИ ТАКТИКИ С УЧЕТОМ 

ИЗБРАННОГО СТИЛЯ ВЕДЕНИЯ ПОЕДИНКА В БОРЬБЕ КАЗАХ-КУРЕС 
 

Аннотация. В данной статье целью является педагогическое 
обоснование своеобразии тактики с учетом избранного стиля ведения 
поединка в борьбе казах-курес. В тактическом плане проведения поединков 
борцов делят на три группы: «игровики», «силовики», «темповики». После 
анализа стилей борцов мы пришли к выводу что при совершенствовании 
общей и специальной подготовленности особое внимание принято уделять 
развитию основных физических качеств: скоростных, скоростно-силовых, 
силовой выносливости. 

Ключевые слова: казах-курес, тактика, спортивная борьба, 
поединок. 

 
Resume. This article aims to study the uniqueness of pedagogical tactics 

based on chosen style of conducting a duel to fight Kazakh kures. At the tactical 
level of fighters fights are divided into three groups: "igroviki", the "siloviki", 
"tempoviki". After analyzing the styles of the fighters, we concluded that the 
improvement of the general and special training of special attention paid to the 
development of accepted basic physical qualities: speed, speed-strength, strength 
endurance. 

Keywords: Kazakh-kures, tactics, wrestling, fight. 

 
Нередко, когда тренеры-преподаватели рассматривают технику (стиля) 

непосредственного ведения поединка тем или иным борцом, сначала 
подчеркивают его наклонность ведения поединка, исходя из этого выделяют 
«бросковых», «напористых», «контратакующих» и др. В такое время у 
высококвалифицированных спортсменов наблюдаются признаки 
всесторонности, как правило, борцов достаточно хорошо умеющих активного 
ведения поединка в нападении, защите и контратаке, бросковых и т.д. 

Целью исследования – педагогически обосновать своеобразии 

тактики с учетом стиля ведения поединка в борьбе казах-курес.  
Изучая индивидуальные интеллектуальные, нравственные, 

психологические, физические, физиологические и др. своеобразий 
спортсменов – борцов специализирующихся в международно-признанных 
видах спортивной борьбы Ю.А. Шулика выделил ряд стили ведения 
соревновательного поединка [1]. 

В свою очередь группа специалистов спортивной борьбы, в лице  
В.Г. Олейника, П.А. Рожкова, А.И. Корчина выделили подразделить борцов на 
три группы: «игровики», «силовики», «темповики». Следует иметь ввиду, что 
они в отдельно взятом их виде из этих разновидностей в соревновательной 
деятельности спортсменов не проявляются. Как правило, «силовики» во 
время непосредственного поединка больше всего прибегают к силовому 
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подавлению соперника. Сковывание соперника является главным тактическим 
способом проведения технических действий, рассчитанного на применение 
коронного технического действия и подавление силой предпринятых действий 
соперника. Использование тактического способа проведения технического 
действия «сковывание и удержание», борцу позволяют успешно 
противостоять подвижности соперника показывая свою силовую возможность 
и выносливость [5]. 

Как правило, в спортивной практике силовое наступление более 
успешно применяется с целью удержания достаточного технико-тактического 
преимущества в конце поединка и демонстрации проявляемой активности 
спортивным судьям и зрителям. Поединки «борцов-силовиков» проходят с 
умеренной интенсивностью, на ближней дистанции, с навязыванием плотных, 
жестких захватов, к непрерывным устремлением вперед, с целью одержания 
победы над соперником. Такие борцы как правило обладают большей волевой 
активностью, средней степенью проявления выносливости, предпочитающие 
вынуждать (теснить) соперников находиться в крае ковра, отличаются 
постоянной и полной отдачей силы и воли, чрезвычайной 
целеустремленностью, благодаря чему, они зачастую добиваются снятия 
соперников с поединка за проявления пассивности [5]. 

Для борцов характерны наибольшие величины искусственного 
снижаемого веса тела (сгонка веса), довольно жесткий контроль. Багаж 
применяемых технико-тактических действий в поединке не уж богат и 
разнообразен. Они применяют атаки временами одиночными техническими 
действиями из более освоенных захватов с тактическими действиями, не 
приспособленными, т.е. непосредственно адаптированными к конкретным 
предусмотренным соперником, поэтому у таких борцов более низкий 
результативность ведения поединков [3, 4, 5]. 

Преобладающая часть специалистов, тренеров-педагогов и спортивных 
судей по спортивной борьбе, в том числе и по казах-курес подчеркивает, что в 
учебно-тренировочном процессе борцов с силовой ориентированностью 
следует отдавать предпочтение над более сильными сторонами подготовки 
таких борцов, т.е. совершенствование умение использовать свое достаточно 
хорошее физическое развитие: вести поединок на ближайшем дистанции 
осуществлять технические действия при плотных захватах, применяя 
тактические способы проведения технических действий как выведения из 
равновесия и сковывания соперника. 

Для осуществления данной цели в учебно-тренировочном процессе 
рекомендуют проводить двух-трехминутные поединки борцов (четыре-пять 
поединков с отдыхом в 1 мин.) с различными установками [3]. 

При совершенствовании общей и специальной физической 
подготовленности борцов значительная часть времени отводится развитию 
силовой выносливости. В учебно-тренировочный процесс борцов включается 
различные варианты круговых тренировок, объем и продолжительность 
которых регламентируются с учетом этапа подготовки спортсменов. В 
соревновательном периоде комплекс используемых физических упражнений 
при круговых тренировках целесообразно заменить упражнениями, 
направленными на развитие различных групп мышц в движениях, 
приближенных (сопряженных) отдельные ситуативные моменты поединка, и 
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упражнения, в той или иной мере отражающие специфику избранного вида 
спортивной борьбы [3]. 

Борцы «темповики» во время поединка в основном старается 
использовать натиск-темповое наступление. Оно основано на «агрессивном» 
проведении атак с целью утомить соперника и на фоне наступившего 
действия. Одним из недостатков этой манеры ведения поединка является 
увлечение атакующими действиями борец, нередко приводящие к пропуску 
контратаки соперника. В связи с этим обостренное внимание следует уделять 
защитным (оборонительным) действиям против контратак. Расширение 
технико-тактических возможностей происходит при использовании борьбы 
«спуртами», в перерывах между которыми проводится уточнения и 
корректировка целей и намерений на очередной «спурт». Основной целью 
«спурта» является изматывание и утомление соперника [5]. 

Эффективная защита соперника может быть использовано против него 
или преодолена. Умелое использование защиты соперником порождает 
комбинационную манеру ведения поединка. 

Основу поединка составляет технико-тактические действия, 
позволяющие воздействовать на соперника и устранять его защиту. 
Эффективная защита вызывает необходимость ее использования для 
проведения другого технического действия, что определяет продолжение 
поединка комбинацией действий [5]. 

Борцам-темповикам присуща высокосортность интенсивность ведения 
поединка в течении всего периода борьбы, более богаче поединок технико-
тактическими действиями, осуществленными из различных дистанций, 
высокий процент атакующих действий. Багаж технических действий 
значительно высок, по сравнению с борцами-силовиками. 

«Борцы-темповики», как правило склонены к осуществлению 
умеренного самоконтроля по сравнению со сторонниками других стилей 
ведения поединка. Они предпочтение отдают к поединкам в стойке. 
Прилагают усилия одержать победу над соперником благодаря ведению 
поединка в высоком темпе [2, 5]. 

Для борцов-темповиков характерны достаточно высокая технико-
тактическая активность и плотность двигательными действиями. С целью 
совершенствования спортивного мастерства борцов тренеры преподаватели 
целесообразно в учебно-тренировочном процессе отрабатывать способности 
ведения с самого начала до конца поединка в высоком темпе, непрерывно 
проводя наступательные действия, умения правильно выполнять их в 
лимитирующем времени т.е. утомления [3, 5]. 

В учебно-тренировочных процессах таким борцам следует предлагать 
задания, ориентированные на выполнение технико-тактических действий в 
конце каждого поединка в последние 15-30 сек. Также в конце учебно-
тренировочного занятия необходимо прилагать усилия к осуществлению 
большего числа атакующих технических действий, как: повторные атаки, 
ложные действия, выведения соперника из равновесия, ведения поединка в 
высоком темпе со сменой партнера. 

С целью значительного усиления функциональных возможностей 
сердечнососудистой и дыхательной системы в ходе подготовки (бег с 
различными темпами, кроссы, спортивные игры и т.д.). 
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В основе ведения поединка борцов-игровиков присуще нападение в 
комбинационном стиле или выигрывание соперника, состоянии из 
нападающих технико-тактических, действий: угроз, ложных и подводящих 
атак. Комбинационный стиль ведения поединка зачастую называют игровым, 
выделяя обыгрывание соперника в выборе ситуаций из числа значительных 
технико- тактических действий борьбы в казах-курес. Борцы, склонные для 
ведения поединка этим стилем, зачастую «экспромтом» приводят 
наступающие технико-тактические действия, более шире используют технико-
тактические действия и выделяются постоянным атакующим напором. При 
устойчивом числе технико-тактических действий борьбы в казах-курес 
выделяются моменты начала нападения, в их маскировке и подготовке 
особую роль играет маневрирование [3, 5]. 

Борцы-игровики стараютя использовать довольно широкий круг 
технико-тактических действий. Им характерно: оригинальность, постоянная 
смена дистанции, положения, творчество, контратакующих технических 
действий и комбинаций, грамотное использование допущенных ошибок 
соперников, изобретательность и др. Такие борцы, постоянно нацелены на 
обыгрывание и склонны для ведения поединка в средней и дальней 
дистанции, чаще добиваются досрочных побед [3, 5]. 

У борцов-игровиков более высокий по сравнению с предпочитающими 
другие стили ведения поединка, уровень скоростно-силовых качеств, но они в 
значительной мере уступают в выносливости. Также им присущи более 
высокий уровень интеллекта и психомоторные показатели, быстрое принятие 
решений и выполнение. 

Для них характерны умеренный самоконтроль, наибольшая 
подвижность и мобильность нервной системы, двигательная реакция, 
результативность двигательных действий [3, 5]. 

Основными средствами повышения спортивного мастерства борцов-
игровиков являются: совершенствование умения экспромтом проводить 
атакующие технико-тактические действия с учетом своеобразия создавшейся 
ситуации, использование, просчеты соперника, мобилизуя на встречных и 
ответных контратаках; обогащение багажа технико-тактических действий; 
совершенствование способности творчески, оригинально действовать в 
создавшихся различных ситуациях ведения поединка; в поединке по 
предусмотренному заданию совершенствования умения проводить 
наступательные действия комбинационно, умело применяя различные 
способы проведения технических действий: вызов, обман, двойной обман, 
маневрирование, прессинг, повторная атака [3, 5]. 

Таким образом, при совершенствовании общей и специальной 
подготовленности особое внимание принято уделять развитию основных 
физических качеств: скоростных, скоростно-силовых, силовой выносливости. 
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Високий рівень функціональних здібностей боксера проявляється в його 
загальній та спеціальній витривалості [1, 2, 3, 4]. Фізіологічною основою 
загальної витривалості є аеробні можливості атлета, а спеціальної 
витривалості - переважно анаеробні можливості [5, 6, 7]. Для розширення 
дихальних можливостей боксерів використовуються кросовий біг, лижні гонки, 
плавання, веслування, баскетбол, ручний м'яч, вправи зі скакалкою, "робота 
на дорозі" та ін.  

Головною умовою при виконанні цих вправ є помірна інтенсивність. 
Частота серцевих скорочень при виконанні вправ аеробного впливу повинна 
знаходитися в межах 130-150 уд / хв. і не перевищувати поріг анаеробного 
обміну (150 уд / хв.).  

Для вдосконалення витривалості у боксерів дуже ефективні вправи 
змішаної аеробно-анаеробної спрямованості. Прикладами таких вправ є 
спортивні та рухливі ігри, виконуються із змінною інтенсивністю. Частота 
серцевих скорочень при виконанні цих вправ може досягати 190 уд / хв.  

Згідно з дослідженнями фахівців, вправи аеробно-анаеробної 
спрямованості активно сприяють поліпшенню серцевої діяльності атлета, що, 
у свою чергу, збільшує максимальне споживання кисню (МПК), що є основним 
показником загальної витривалості спортсмена.  

Функціональна підготовка боксера повинна займати значне місце на 
першому етапі підготовчого періоду, у цей час закладаються основи загальної 
витривалості спортсмена. Боксери високої кваліфікації мають порівняно легко 
пробігати крос 6-10 км в рівномірному темпі. Тривалий безперервний біг 
виробляє у спортсменів "вміння терпіти", тобто сприяє також тренуванню 
вольових якостей боксера. На загально-підготовчьому етапі доцільно широко 
використовувати "роботу на дорозі" – тривалий біг з різною швидкістю по 
пересіченій місцевості (краще в лісі) і чергування бігу з різними загально-
розвиваючими і спеціальними вправами. Таке тренування носить аеробно-
анаеробний характер.  

Дослідженнями встановлено, що дихальні можливості спортсменів 
мають відносно малу специфіку і не залежать від виду виконуваних вправ. 
Проте слід враховувати, що перенесення загальної витривалості можливе 
лише у вправах, подібних за характером виконання тренувальної роботи.  

Під спеціальною витривалістю в спорті розуміється витривалість 
атлета по відношенню до специфічної (змагальної) діяльності. У боксі 
спеціальна витривалість обумовлена силовою і швидкісною витривалістю.  

Швидкісна витривалість боксера проявляється у здатності багаторазово 
робити швидкі рухи протягом усього поєдинку. Розвиток швидкісної 
витривалості залежить від здатності організму до алактатного і гліколітичного 
забезпечення м'язової діяльності в анаеробних умовах. Виходячи з цього, для 
розвитку швидкісної витривалості у боксерів доцільно застосовувати 
інтервальний метод.  

Для підвищення алактатних можливосте й використовуються короткі 
спурти (прискорення), що виконуються з максимальною швидкістю, і робота в 

середньому і низькому темпі. Так, наприклад, під час виконання вправ на 
легких снарядах або зі скакалкою через кожні 20-25 сек. виконуються 10-15-
секундні прискорення.  



____«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ 
Выпуск 3(23)       ISSN 2524-0986 

 

60 
 

В кінці раунду пульс повинен бути в межах 150-180 уд / хв., а після 
відпочинку 1-2-хв - не нижче 130 уд / хв.  

Залежно від рівня підготовленості тих що займаються і завдань етапу 
підготовки можна провести в одному тренуванні від 3-6 таких "інтервальних 
раундів". При цьому спурти виконуються з установкою на максимальну 
кількість завданих ударів і пересувань.  

Такі короткочасні вправи, що виконуються з максимальною 
інтенсивністю, переважно розвивають анаеробні алактатні можливості атлета. 
Для розвитку гліколітичної здібності тривалість спуртом повинна бути 
збільшена до 25-45 сек., а інтервали відпочинку, заповнені тренувальної 
роботою малої інтенсивності, поступово скорочуються з 50 до 10 сек. Частота 
пульсу при такій роботі має збільшуватися з кожним спуртом.  

Описані вище методики розвитку швидкісної витривалості 
розрізняються наступним чином. У першому випадку виконуються короткі 
спурти інтенсивної роботи, а інтервали відпочинку між ними нетривалі. У 
другому випадку спурти довше, а більш тривалі інтервали відпочинку 
поступово скорочуються в часі.  

Силова витривалість боксера проявляється в його здатності 
протистояти стомленню і не знижувати потужність швидкісно-силових зусиль 
протягом усього поєдинку.  

Для вдосконалення силової витривалості можна використовувати 
обидва описаних вище варіанти тренування, проте слід виконувати удари по 
важким снарядам з установкою "максимально сильно-швидко".  

Дуже ефективні тренування на снарядах у важких рукавичках (12-16 
унцій), а також виконання ударів по мішку з обтяженнями в руках (вагою 350-
500 г).  

Доцільно виконувати вправи зі скакалкою в обтяженому взутті, а 
імітаційну вправу "бій з тінню" – з обтяженнями на ногах і в руках.  

При розвитку силової витривалості у боксерів можна використовувати 
укорочені раунди (1,5 хв.), протягом яких удари по важких снарядів 
виконуються з інтенсивністю і потужністю, близькими до максимуму. Такі 
вправи виробляють у боксера стереотип високо-інтенсивної швидкісно-силової 
роботи і вчать його "викладатися" в межах обмеженого часу, моделюючи 
ситуацію "кінцівок" в змагальних раундах.  

При використанні в тренуванні 2-хвилинних раундів (для вдосконалення 
силової витривалості) удари слід виконувати з змінними інтенсивністю і 
потужністю. Доцільно при цьому поступово зменшувати інтервали відпочинку 
між раундами – від 1 хв. до 20 сек. У зв'язку з тим, що великі обсяги 
тренувальної роботи спеціальної спрямованості найчастіше призводять до 
підвищення психічної напруженості і стомлення і, як наслідок, зниження 
тренованості боксера, необхідно на спеціально-підготовчому етапі 
цілеспрямовано застосовувати загально-підготовчі засоби тренування, 
відповідні за механізмом енергозабезпечення спеціальним засобам.  

З урахуванням вищевикладеного, у підготовці боксерів слід широко 
застосовувати бігові вправи, використовуючи повторний та інтервальний 
методи тренування.  

Нагадаємо, що в інтервальному методі тренування багаторазове 
виконання вправи з короткими паузами відпочинку не забезпечує повного 
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відновлення перед черговим повторенням, паузи відпочинку суворо дозовані, а 
тренувальний вплив на організм відбувається як під час роботи, так і в періоди 
відпочинку. У повторному методі паузи відпочинку довільні, тобто перед 
кожним новим виконанням вправи спортсмен відпочиває до відновлення 
працездатності. Тренувальний вплив на організм забезпечується переважно в 
періоди роботи, а також шляхом сумації залишкових процесів від кожного 
повторення.  

Багаторазове подолання 100-метрових відрізків з установкою 
"максимально швидко", інтервали відпочинку – 45-90 секунд значно збільшує 
об’єм серця і поліпшує аеробний обмін в тканинах. Оптимальна ЧСС після 
виконання вправ 180-190 уд / хв. Тривалість пауз відпочинку, що 
заповнюються боєм "з тінню" і вправами на розслаблення, повинна бути 
такою, щоб перед початком нового вправи ЧСС була не більше 130 уд / хв. 
Кількість повторень вправ - 10-12. Тренування припиняється, якщо в кінці пауз 
відпочинку ЧСС перевищує 130 уд / хв.  

Подолання коротких відрізків посилює анаеробні перетворення в 
тканинах. З іншого боку, накопичення продуктів анаеробного розпаду 
стимулює процеси аеробного обміну в період відпочинку. Таким чином, 
найбільш високі показники серцевої діяльності і споживання кисню 
спостерігаються під час пауз відпочинку. При такій формі тренування 
максимальний рівень аеробних функцій підтримується довше, ніж при 
безперервній роботі.  

Інтервальне тренування в бігу на середні дистанції (400 м і 800 м)  
Інтенсивність бігу повинна забезпечити збільшення ЧСС до 180-190 уд / 

хв.; в паузах відпочинку пульс повинен бути не нижче 130-140 уд / хв. Механізм 
адаптації організму до даних вправ аналогічний розглянутому вище, проте слід 
зазначити, що ця форма тренування краще, ніж тренування на коротких 
відрізках в плані розвитку загальної витривалості (аеробних здібностей). 
Кількість повторень вправ в одному тренуванні у боксерів становить 10 х 400 м 
або 5 х 800 м.  

Серійно-інтервальне тренування.  
Подолання на максимальній швидкості коротких відрізків – в одній серії 

5-10 спуртів. Можна рекомендувати таку схему виконання вправи: 10 спуртів 
по 10 м; 10 по 15 м; 10 по 20 м. або 5 по 10 м; 5 по 15 м; 5 по 20 м; 5 по 15 м; 5 
по 10 м. Інтервали між спуртами - 3-5 сек. Інтервали відпочинку між серіями (3-
4 хв.) слід заповнювати вправами на розслаблення, дихальною гімнастикою, 
імітацією ударних і захисних рухів. Необхідно стежити, щоб пульс в кінці паузи 
відпочинку знаходився в межах 110-120 уд / хв.  

Така форма тренування вдосконалює переважно регуляторні 
механізми, що забезпечують у процесі роботи швидке пристосування аеробних 
функцій організму. Може використовуватися в якості самостійного тренування, 
а також у вигляді розминки.  

Інтервальний спринт  
Подолання з максимальною швидкістю 30-60-метрових відрізків (з 

невеликими інтервалами відпочинку). Для вдосконалення силової 
витривалості (анаеробних алактатних здібностей) інтервали відпочинку між 
вправами повинні бути 2-3 хв., а серія складатиметься з 3-5 повторень. 
Доцільно виконувати до 5 серій таких вправ з інтервалами відпочинку між 
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серіями до 5-6 хв. Паузи відпочинку доцільно заповнювати вправами "школи 
боксу".  

Для вдосконалення швидкісної витривалості (анаеробних гліколітичних 
можливостей) необхідно збільшити кількість повторень в серії до 6-10. При 
цьому з кожним повторенням будуть накопичуватися сліди недовідновлення і 
посилюватися гліколітичні процеси.  

Повторно-інтервальне тренування  
Подолання з максимальною швидкістю дистанції 1000 м. Кількість 

повторень в серії - 3-5, тривалість інтервалу відпочинку між вправами - до 10 
хв. Останній вибирається з таким розрахунком, щоб кожне повторення 
забезпечувало можливість зростаючого впливу на анаеробні гліколітичні 
функції.  

Така тренувальна робота рекомендується тільки боксерам з гарною 
функціональної підготовленістю. 
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ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ САБАҚТАРЫНДА АҚПАРАТТЫҚ – 
КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 
Summary: In physical education classes use of information and 

communication technologies. 
Keywords: sports, national sports, education, training technology. 

 
Оқытудың жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларын 

меңгеру - қазіргі заман талабы. ХХІ ғасыр - ақпараттық технология ғасыры. 
Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев "Болашақта еңбек етіп, ӛмір сҥретіндер - бҥгінгі 
мектеп оқушылары, мҧғалім оларды қалай тәрбиелесе Қазақстан сол деңгейде 
болады. Сондықтан ҧстазға жҥктелетін міндеттер ауыр" деген болатын. 
Ҧстаздар қауымының алдында сабақта ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды қолдана отырып жаңа технологияларды қолдану арқылы 
оқушылардың білім деңгейін арттыру; Шығармашылықпен жҧмыс істей 
отырып, заман талабына сай іскер, жан-жақты, терең білімді, интеллектуалдық 
деңгейі жоғары дамыған шәкірт тәрбиелеу; Сабақта оқытудың жаңа 
технологияларын тиімді қолдана білу; Оқушының таным белсенділігін 
қалыптастыру барысында шығармашылық ізденістің тиімді жолдарын ҥйрету 
міндеттері тҧр. 

Қазіргі таңда жеткіншек ҧрпақ - мектеп оқушыларына білім беруге 
ерекше кӛңіл бӛлініп келетіні белгілі. "Халықтың кемеліне келіп ӛркендеуі ҥшін, 
ең алдымен азаттық пен білім керек" деп кӛрегендікпен Шоқан Уәлиханов 
айтқандай, халқымызды кемеліне келтіру ҥшін жастарымызды білімді, 
мәдениетті, Отанын, тілін шексіз сҥйетіндей етіп дайындауға - әрбір ҧстаз 
міндетті. 

Кез - келген пәнді оқытуда ҧстаздарға қойылатын басты талап - жаңа 
технологиялық әдістерді қолдана отырып, оқушыларға сапалы білім беру. 
"Жаңа ақпараттық - коммуникациялық технологиялар" ҧғымының пайда болуы 
білім беру саласында компьютердің қолданыла бастауымен тығыз 
байланысты. Кӛптеген электронды оқулықтар мен оқу бағдарламалары, 
мультимедиалық оқу бағдарламалары жасалады және жасалып та жатыр. 
Сондықтан, бҥгінгі таңда қазақ тілі пәні мҧғалімдерінің кәсіби қҧзырлылығы 
қҧрылымынан оқытудың ақпараттық - коммуникациялық технологиялары 
ерекше орын алады. 

Жаңа ақпараттық технологиялар дегеніміз - білім беру ісінде 
ақпараттарды даярлап, оны білім алушыға беру ҥрдісі. Бҧл ҥрдісті іске 
асырудың негізі компьютер болып табылады. Оқытудың АКТ және олардың 
қолданудың мҥмкіндіктері В. С. Герушинский, В. М. Левина, Е.И. Машбиц,  
Г. Н. Нҧрғалиева т. б. ғалымдарының еңбектерінде зерттелген. Аталған 
еңбектер білім беру процесінде АКТ - ны қолданудың психологиялық, 
педагогикалық мҥмкіндіктерін ашып кӛрсетеді. "Дене шынықтыру" пәніндегі 
АКТ-ның негізгі мақсаты қозғалыс әрекеттерін жақсартуда және ілгерілеуде, 
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немесе оқу ҥлгерімін бағалауда жатыр. АКТ-ны пайдалану оқушылардың 
физикалық белсенділігі мен қатысуын арттыруға, алайда алмастырмауға тиіс. 
АКТ оқушыларға жеке кестелер әзірлеуге кӛмектесіп, сондай-ақ, қозғалыс 
қызметінің мәнін тҥсінуге жағдай жасайды. Ал АКТ-ны шығармашылық 
пайдалану белгілі бір физикалық қиындықтарға тап болатын немесе айрықша 
оқытуда қажет ететін оқушыларға қосымша мҥмкіндіктер бере алады. 

ХХІ ғасырдағы жҧмыс, демалыс және қарым-қатынас жасау ҥшін 
технологияны сенімді және сыни тҧрғыдан пайдалануды қарастырады. Бҧл 
базалық АКТ дағдыларын білу есебінен қамтамасыз етіледі. Оқушылар білім 
бағдарламасының барлық пәндері бойынша оқу ҥдерісінде АКТ-ны пайдалану 
дағдыларын дамытады және мҧны жабдықтар мен қосымшалардың мол тҥрін 
пайдалана отырып, ақпаратты іздеу, жасау және ӛңдеу, ынтымақтастық пен 
ақпарат, идея алмасу, ӛз жҧмысын бағалау мен жетілдіру арқылы жҥзеге 
асырады. 

Бағдарламада оған кіретіндер: 
"Дене шынықтыру" пәнінің теориялық және тәжірибелік сабақтарында 

АКТ пайдалану (бейнематериалдарды, таныстырылымдарды, кестелерді, ӛсу 
қарқынын пайдалану); " оқушыларға ӛздерінің қимыл-қозғалыс әрекеттерінің 
кӛрсеткіштерін бағалау мен жақсартуға кӛмек кӛрсету ҥшін оқушылардың ӛзін-
ӛзі бағалауға, талдауға арналған фото және бейне материалдарды пайдалану; 

"АКТ-ны (соның ішінде, ғаламторды) "Дене шынықтыру" пәні бойынша 
қарым-қатынас жасау арқылы, бірлескен жҧмыс жҥргізу, конспект қҧруда, 
кӛмек іздеудің және ақпаратқа қол жеткізудің қҧралы ретінде пайдалану. 

Дене шынықтыру сабақтарында ақпараттық және коммуникативтік 
технологиялардың мҥмкіндіктерін қолдануда тӛмендегідей нәтиже беруде: 
Ілімділік оқу материалын оқу бағдарламасы бойынша ғылыми негізінде ең 
жоғарғы дәрежеде меңгеріп шығуы және ілімдік білімін іс жҥзінде тиянақты, 
саналы тҥрде қолдана білуі; Ақпараттық технология мҥмкіндіктерін қолданып, 
ӛз бетімен білімін толықтыруға дағдылануы; Игерген материалдарын 
шығармашылықпен талдап, ӛңдеп, қорытындылап, ӛз кӛзқарасын қорғай алуы; 
Жеке қабілеттеріне қарай шығармашылық жҧмыстарға белсене араласып, 
белгілі бір ғылыми білім саласында ӛз мҥмкіндігін кӛрсете алуы; Ілімді 
жаңалық ашуға немесе ілімді іс жҥзінде қолданудың жаңа жолдарын іздеуге 
ҧмтылуы тиіс. Білім беру саласындағы кӛп қолданыста жҥрген АКТ қҧралдары: 

 Интерактивті тақта; 
 Мультимедия; 
 Интернет кеңістігі; 
 Электронды оқулық. 
 Интерактивті тақтаны пайдалану. 
 "Ауызша айтсаң - тез ҧмыттым, 
 Кӛрсетсең - есте сақтаймын, 
Іске кіріссең - ҥйренем." деген екен қытай даналығында. Ендеше 

оқушылар интербелсенді тақтаға назар аудара отырып, ӛтіліп отырған 
сабақтарын ҧтымды тҥсінуге мҥмкіндік алады. 

Интерактивті тақта - топтағы оқушылардың барлығын оқыту ҥшін қҧнды 
қҧрал. Бҧл оқытушы жаңа материалды ӛте қызықты және қарқынды етіп 
тҥсіндіруге кӛмектесетін кӛзге кӛрінетін қҧнды қҧрал. Оның ақпаратты тҥрлі 
мультимедиялық ресурстар кӛмегі арқылы танысуға мҥмкіндігі зор. Ол 
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сызбаларды тҥсіндіруді жеңілдетіп, қиын мәселелерді шешуге кӛмектесе 
алады. Оқытушылар ӛздерінің жаңа ойларын, идеяларын әсерлі, тартымды 
етіп кӛрсету ҥшін осы тақтаны қолданса мақсаттарына жетеді. Бҧл тақтада 
оқытушылармен жаңа материалдарды бірігіп талдауға мҥмкіндігі зор. 
Зерттеулер кӛрсеткендей, тҥрлі ресурстарды, қызықтыруларды ҧлғайта 
отырып қолданса, оқытушылар ҥшін де, оқушылар ҥшін де интерактивті тақта 
сабақты қызықты ететіні анықталды. Интерактивті тақтамен дҧрыс жҧмыс 
жасаса, оқушылардың білімдерін тексере де алады. Интерактивті тақта 
топтағы барлық оқушылардың басты назарына айналады. Ал егер де керекті 
материалдардың барлығы алдын ала дайындалып, тҥсінуге оңай болса, 
сабақтың жақсы қарқынды ӛтуін қамтамасыз етеді. Электронды оқулық 
қҧралдар. 

Электронды оқулықтар оқушының бiлiм сапасын бақылау жҥйесiн 
ӛзгертуге мҥмкiндiк жасайды. Дәстҥрлi оқытуда әр оқушы оқытушы тарапынан 
бақылау ӛте жиi болмай қалуы да кездеседi, ал электронды оқулықтың 
кӛмегiмен оқыту ҥрдiсiнiң әр кезеңін бақылай алады. 

"Дене шынықтыру сабақтары аз сағат бӛлінетін кең кӛлемді теориялық 
материалды қамтиды, сондықтан электронды презентациялар бҧл мәселені 
тиімді шешуіме мҥмкіндік берді. Білім беру ҥрдісінде компьютерлік 
технологияны пайдалана отырып ӛткізген сабақ біршама қызықты, кӛрнекті 
және ширақ болады. Ҥйретілетін қимылдардың орындалу техникасының 
тҥсініктемелері,тарихи қҧжаттар мен оқиғалар, спортшылардың ӛмірбаяндары, 
әртҥрлі бағыттағы теориялық сҧрақтарды баяндау оқушыларға тікелей 
кӛрсетілмеуі мҥмкін. Сондықтан кӛрнектіліктің әртҥрлі тҥрлерін пайдалану 
қажет.  
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ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ ОЙЫНЫНЫҢ ӘДІС-АЙЛАСЫ 
 

Summary. "Togyzkumalak" а characteristic feature of the game - this is a 
mathematical calculation in the game. 

Keywords: The winner of the national game, method tаsil, boiler, 
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«Тоғызқҧмалақ»-әлемдік мәдениеттің озық ҥлгілерімен бой теңестіре 
алатын рухани ойын, логикалық ойлау ӛнері. Бҧл ӛнердің басты қасиеті адам 
санасын жетілдіруге, ақыл-ойын кемелдендіруге ерекше кҥш салады. Тҥркі 
халықтарының ҧрпақ тәрбиесіне жауапкершілікпен қарайтынына осы ойынның 
ӛзі де дәлел бола алады. Жасӛспірімнің дене кҥшінің мол болуымен қатар, 
ақылды болуына да кӛп мән берген бабаларымыз осы ойынды ойлап тапқан. 

«Тоғызқҧмалақ» ойынының сақ, ғҥндар дәуірінен бері қарай 3 мың 
жылдық тарихы бар. Оны Тҥрік тілдес халықтардың ішінде: Қырғыз, Ӛзбек, 
Қазақ, Қарақалпақ, Тҥрік, Алтай елдерінде ойнайды. Сонымен қатар осы 
қозғалыс ойындарының 6, 7, 8 қҧмалақты шағын тҥрлері Азия, Америка, 
Арабия, Африка елдерінен табылған. Оған дәлел Америка мҧражайларындағы 
Египет пирамидаларындағы тақталар ҥлгілері. Бірақ бҧл ойындар, осы аталған 
елдерде ҧмытылып кеткен. 

«Тоғызқҧмалақ» ойыны қазіргі кезде тек тҥрік тектес халықтарда ғана 
сақталып қалған. Қазақ, Қырғыз елдерінде республика деңгейінде ойналады. 
Оның тҥрік тектес халықтарда осы уақытқа дейін кӛнермей сақталып қалуында 
ҥлкен мән бар. Ол «мән» тоғызқҧмалақ ойынының ережелері, тҥркі 
халықтарының наным-сенімдерінің негізінде жасалған. «Тоғызқҧмалақ»-
кӛшпенді ӛмір салтының айнасы. Ол - тірі тарих. Тарихты білу-тектілік. 
Бабаларымыз ҧрпағымыз ақылды болсын, тектілік қҧрсын деп осы ойынды 
бізге аманат етіп қалдырған. «Тоғызқҧмалық» - ойынының ҧлы тектілеріміз 
жасаған рухани негізі - оны әліде сан-ғасыр бойы қорғап, ӛзінің 
жҧмбақтығымен, рухани қҧндылығымен кӛптеген халықтарды тамсандыра 
береді. 

Спорттың да ӛнер ретінде таңдап алар тҥрі кӛп. Бір тҥрі бала кҥштің 
толысуына әкелсе, екінші - жылдамдыққа, ҥшіншісі -табандыққа, кҥрделі бір 
істің кҥрмеу жібін тез шешуге дағдыландырады, баулиды. Бҥкіл әдемдік 
дәрежеде жарыстар ӛткізіліп жҥрген шахмет, дойбы ойындарын спорт сҥйер 
қауым жақсы біледі. Ал «тоғызқҧмалақты» ше? Ӛзінің ӛмірге келу кезеңі 
жағынан жоғарыдағы екі спорт ойындарынан «қартаң» болмаса жас емес. 
«Тоғызқҧмалақ» ойыны тек даму жағынан кенжелеп тҧр. Оған басты себеп қай 
халықтың ӛз ҧлттық ойындарына жете мән бермегендігінен, жанашырлықпен 
қолға алмауынан болып отыр. Болмаса, тоғызқҧмалақ пен дойбы ойындарын 
қатар қойып кӛрейік. Кҥрделі жағынан да, табыстылығы жағынан да 
тоғызқҧмалақ дойбыдан кӛш ілгері тҧр. Осы дойбыдан әлемдік жарыстар 
ӛткелі қанша? Ал, тоғызқҧмалақтан соңғы жылдары ғана республикалық 
жарыстар ӛткізіліп, кӛпшіліктің, оның ішінде жастардың сҥйіп ойнайтын 
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ойындарының біріне айналып, оған әр ҧлттың ӛкілдері қатысып, ойынымыз 
интернационалдық спорт тҥріне айналып кҥннен-кҥнге кең байтақ 
Қазақстанның шартарабына тарап, жанашыр қауымды қуантып жҥр. 
«Тоғызқҧмалақ» - қазақтың ҧлттық ойыны. Бірақ тоғызқҧмалақ ойынымыздың 
аты қалай қойылған. Қанша пайда болған? Қайдан шыққан? Кім ойлап тапқан? 
Әуелі қай халықтар ойнаған деген сҧрақтарға дәл былай деп айта қояр 
ғылыми дәлел мен терең талданып, жете зерттелген мағлҧматтарымыз жоқ. 
Кейінгі жылдары осы сҧрақтарға жауап беру ҥшін спорт тарихын, соның ішінде 
тоғызқҧмалақ ойынының тарихын зерттеушілер нақтылы деректер іздестіре 
бастады. Тоғызқҧмалақты зерттеушілер нақтылы мағлҧматтарды біріншіден, 
ел ауызында жҥрген әңгіме сӛздерден, яғни ауыз әдебиетінен және салт-
дәстҥрімізден іздесе, екіншіден архологиялық яғни жер қойнының қазба 
жҧмыстарынан табылған заттар мен этнографикалық дҥние бҧйымдарға 
барынша назар аударып кӛбен кӛріп кӛңілге тоқуы керек. Енді ауыз 
әдебиетіміз және салт-дәстҥріміз не дейді. Тоғызқҧмалақ кҥрделі сӛз: тоғыз 
және қҧмалақ. Ӛзгешілігі тақтығы. Кӛбейтілуі немесе бӛлінуі ҥштік. Дегенмен, 
оның ӛзінен аз сандардан айырмашылығы бар. Мәселен, екі жіп есіледі, ҥш жіп 
ӛріледі, ал тоғыз жіп тоқылады. Сондықтан соңғысы жҧртқа мәлім, кезінде ой 
ӛнері мен қол ӛнері ҥшін кҥрделі сан болып есептелген. 

Уақыт есебінде де тоғыз санының орны ӛзгеше. Он екі жылдық Азия 
халықтарына тән мҥшелдік жылдардың, яғни жыл есептеудің (тышқан, сиыр, 
барыс, қоян, ҧлу, жылан, жылқы, қой, мешін, тауық, ит, доңыз) тоғызыншысы 
мешін жылы. Бір ғажабы сол мешін жылдарының бәрі он екіге бӛлінеді. 
Ертедегі араб абыздары, қаңтар айының бірін тоғызынан бастап есептеген. 
Себебі: Ай тоғызында қаңтар ҥркер жҧлдызымен тоғысады екен. Ҥлкен кісілер, 
әңгіме, ӛсиет айтқан кездерде: «Е, балам білгенің бір тоғыз, білмегенің тоқсан 
тоғыз» деп ақыл айтып, тҥйінді тоқтамаға келеді. Кең байтақ даламызда кӛп 
жолдардың бір-бірімен тҥйіскен жерін тоғыз жолдың торабы немесе тоғыз 
торау деп атаймыз. 

«Ақыл - ойдың нағыз қайнар кӛзі, тоқсан тараулы тоғызқҧмалақ ӛнері 
туралы әр жерде тоғыз оянып, тосқан толғанып тҥйген маржан ойларымды 
кӛпшілікке жаткізуді жӛн кӛрдім» - деп жазады ӛзінің «тағылымы мол мҧра» 
(спорт газеті 13.04.1999ж) аты мақаласында Шымкенттік Қадырбек Сапарбаев 
«тоғыз сан» киелі сан. Оның мәні ықылым заманнан кӛшпенділердің Тҧран 
деген елі Иран мен Қанаттас ӛмір сҥріп, Қытайдың Ақ қорғанынан Балқаш 
тҥбегіне дейінгі кең байтақ елге иелік еткен ежелгі кӛк тҥріктердің «Кӛк 
бӛрісінен» ӛрбіген, Шығыс хан да қолбасшы батырларына «тоғыз сияқты ақ 
байрақты» қолдарына беріп жорыққа аттандырады екен. 

Кейінгі кезде баспа бетінде жарияланған мақалаларда «Тоғызқҧмалақ» 
ойынын тҧңғыш рет орта ғасырда қойшылар ойлап шығарыпты. Олар жерді 
қазып алып, жҥрелеп немесе молдас қҧрып ойнай береді екен, ойынның 
қызығына тҥсіп кетіп, қойларын қасқырға қырғызып алады екен. 

Бертін келе ойын халық арасына кеңінен тарап, қалың бҧқараның 
мәдени қажетіне айналыпты. Мҧны кейде қойшының «алгебрасы» дейді екен, 
деген жорамал топшылаулар айтылғанымен, ол әлі зерттелмеген мәселе. 
Жаңадан ҥйренбек болып жҥрген талап иелеріне бір ескерте кететін нәрсе - 
бҧл тек қойшылар ойыны, шопандар ғана ойнау керек, атының ӛзі де қой, 
деген теріс пікірден аулақ болу керек. Ҧлы Абай тоғызқҧмалақ ойынын аса 



____«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ 
Выпуск 3(23)       ISSN 2524-0986 

 

68 
 

қҧмарлықпен ойнағанын халық біледі. Абай ӛзі ҧтылыс «Тоқтай бағып ойын 
қуған қу ҧтады», ал ӛзі ҧтса: «Мен ҧтады» деп айтады екен. 

Ал, енді тоғызқҧмалақ ойынының тарихын зерттеу жолының бір саласы 
археологиялық және этнографиялық зат бҧйымдарға зер салып сҥйенетін 
болсақ. 1970 жылы Оңтҥстік Қазақстан облысында, осыдан 2500 жыл бҧрын 
халық мекендеген жайларға қазба жҧмысын жҥргізгенде, ол жерлерден әртҥрлі 
шариктер тастан жасалған табылған. 

Ғалымдар бҧл шариктерге зер салып зерттегеннен кейін шариктер 
тоғызқҧмалақ ойынына әдейілеп істелген деп тапты. 

1983 жылы Қазақстан баспасынан жарық кӛрген «Бәйгеден 
олимпиадаға шейін» деген монографиялық кітабында ғалым М. Тәнекеев 
былай дейді. 

«Тоғызқҧмалақ» ойынының даму тарихы ӛзінше қызық, бҧл туралы орыс 
және шетел ғалымдары еңбектерінен оқып жҥрміз. 1906 жылы орыс 
этнографы И.Пантусов бірінші рет ойынымыздың теориялық жағына талдау 
жасап берді. Осы анализге сҥйене отырып 1936 жылы атақты қазақ ғалымы 
С.Аманжолов бҥгінгі жарыстарда ойланып жҥрген жеңіл ойнау (тҥсінік: бір 
ойыншының ойын барысында ӛз жҥрісімен «тҧздық» алатын болса, артынша 
екінші ойыншы жҥрісімен «тҧздық» алуына болады) тәртібімен таныстырып 
кетті. Кейбір деректерге сҥйенсек тоғызқҧмалақ ойыны осыдан 8 мың жыл 
бҧрын пайда болып, осы уақытқа дейін ҧмытылмай келеді - деп ойын 
тоғарады. Бәлкім солай болған шығар. Әлемнің әр тҥкпірінде ӛмір сҥретін әр 
алуан халықтың ӛз ҧлттық ойындары болғаны мәлім. Солардың осы біздің 
ӛмір сҥріп жатқан заманға жеткен «оймен ойлау» ойындарының бес тҥрі бар. 
Шахмат, дойбы, вейцы, нарды және манкала. Мәселен Қытайдың, 
Жапонияның шахматтары, дойбының орыс халқы ойнайтын және халықаралық 
тҥрлері. Біздің тоғызқҧмалақ ойынымызды орыс ғалымы А. Аникинг Африка 
халқтарының арасында кең тараған «Манкала» деп аталатын ойынның бір тҥрі 
болуы мҥмкін деп жорамалдайды. Дәл осы «Тоғызқҧмалаққа» ҧқсас бір ойын 
«Калах» ойыны жайлы «Наука и жизнь» журналы 1971 жылы 12 санында 
жазған еді. «Тоғызқҧмалақ» пен Калахты ойындарының тақталарындағы 
отауларының екі қатар болып орналасуы, екі ойыншының қазандарының да екі 
шетінде болуы бір-біріне мҥлтіксіз ҧқсайды. Тек «Калахта алты отауда, ал 
тоғызқҧмалақта» тоғыз отау. Екі ойында да солдан оңға қарай бір-бір 
қҧмалақтың отауларға тастап жҥріп отырады. Екі ойында да кӛп қҧмалақ 
жинаған ойыншы ҧтып шығады. Бҧларға отрақ тағы бір екершелік -қарсыласын 
атсырату. Ойын тақтасы және ережесі туралы бірер сӛз айтсақ. Шахмат 
терминдерінің дені шетелдік. Бірқатары ҧлт тілдеріне аударылған: піл, ат, 
король, верзы, пешка. Ал тоғызқҧмалақ терминдерінің бәрі қазақша. Мысалы: 
арт, тектҧрмас, атӛтпес, атсыратар, бел, белбасар, қандықақпен, кӛкмойын, 
маңдай -бәрі тоғыз. Оныншы қазаны, яғни ордасы. «Тоғызқҧмалақ» ойынының 
ӛзіне тән ерекшелігі - бҧл нағыз математикалық есеп ойыны. Математика - 
бәрімізге мәлім, адам ӛмірімен, шаруашылығымен біте қайнасқан кӛне 
ғылымдардың бірі. «тоғызқҧмалақ» ойынының барысында тақта ҥстіндегі 
тартыстың сырын алдын ала біліп отыру ҥшін ойыншыға математикалық тӛрт 
амалды (қосу, азйту, бӛлу және кӛбейту) аса жетік біліп, сәт сайын қолданып 
отыруға тура келеді. Демек, «тоғызқҧмалақ» - ҥлкендерді былай қойғанда, жас 
жеткеншектерге спорт әліппесін ҥйретумен қатар, олардың ой-ӛрісін, сана 
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сезімін дамытуға, оқу ҥлгерімін жақсарта тҥсуге және сапалы тәрбие беруге 
ӛзіндік септігін тигізеді. «Тоғызқҧмалақ» ойыны әрі онша кҥрделі қҧрал -
жабдықтарды қажет етпейді. Сондықтан ертедегі ойыншылар 
«тоғызқҧмалақтың» отаулары (шҧқыр) мен қазандарын (қҧмалақ жинайтын 
ҥлкен ҧя) жерді қазып жасап алып, ойнай беретін болған. Бертін келе 
«тоғызқҧмалақ» ойыны ағаштан ойылып (дӛңгелек шҧңқыр) жасалған арнаулы 
тақтада ойналатын болды да отаулардың әрқайсысы солдан оңға қарай 
алфавиттік (а, б, в, г, д, е, ж, з, и) тәртіппен тоғыз әріппен белгінеді. Былай 
белгілеу, ойналған ойындарды жазып алуға (қазіргі шахмат, дойбы ойыны 
секілді), бҧл кҥшті ойыншылардың әдіс-айлалы ойындарын зерттеуге, ол 
зерттеулерді жҧртшылық ҥйрену ҥшін «тоғызқҧмалақ» әуесқойларының 
талқысына салуға мҥмкіндік берді. Бірақ бертін келе ойылып жасалған 
отауларды әріппен белгілеген. Сандық белгілеу математикалық есеп 
шығарып, ойынның сырын тез шешуге мҥмкіндік береді. Бҧл сандарға, яғни 
отаулардың санын, қанша болса да, қосу және алу тәсілдерімен тақта ҥстіндегі 
барлық отаулардың шабуыл мҥмкіншілігі тез арада есептеп шығарып, біліп 
отырамыз. Мҧнан соң ойынды жазып ойнау жҥйесі де тәртіпке келтірілді. 
Ӛйткені, барлық жҥрістердің қағаз бетіне жазылуы бір деңгейде жатқан тек 
цифрлармен ӛрнектеледі де, жазуға қарап отырып, отауда жатқан 
қҧмалақтардың шабуыл мҥмкіндігін біле аламыз. Жаңа ойын тақтасының 
арқасында «тоғызқҧмалақ» тарихында болып кӛрмеген блиц (берілген аз 
уақытта ойналатын ойын) мен сеанс (бір ойыншының кӛп адаммен бір 
мезгілде ойнауы) ойындарын ӛткізу де мҥмкін болып отыр. Бҥгінгі кҥннің басты 
талабы да әр халықтың мәдени мҧрасының асылын жаңа заманның ағымына 
бейімдеп, жоғалтпай пайдалана білу. Сондықтан қолындағы қымбат қазынаны 
заман талабына сай, бҥгінгі таңдағы ӛрелі ӛміріміздің биік талғамына лайық 
жетілдіре тҥсу - біздің борышымыз. Жастар ҥшін математиканың ҥйрену 
мектебі бола алатын «тоғызқҧмалақ» ойыны, әрі ҧлттық мҧра болып 
табылады. Олай болса, біздің мақсат та осы бір асыл қазынаны жерде 
қалдырмай, қолдан-қолға таратсақ, халықымыздың ӛнерін ӛзге респудбика 
кӛлеміне де жеткізсек деген ойдан туып отыр. Себебі, еліміздің қай ҧлты мен 
халқының ӛнері болса да бір-біріне де жаттығы жоқ. 

Ал, «тоғызқҧмалақ» ойынын мҧндай дәрежеге кӛтеру ҥшін әуелі ӛз 
республикамыздың жастары мен басқа да талапкерлері арасында кең 
таратуға тиіспіз. 
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Анотація. Було проведено опитування займаючихся з приводу 
мотивації до занять спортивним туризмом та їх поліпшення. Було виділено 
те що велика кількість зацікавлена походами, та походами вихідного дня з 
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Аннотация. Был проведен опрос занимающихся по поводу мотивации 

к занятиям спортивным туризмом и их улучшения. Было выделено то что 
большое количество заинтересовано походами, и походами выходного дня с 
использованием специального снаряжения. Исследованы основные факторы 
кросс-похода которые влияют на состояние организма студентов.  

Ключевые слова: физическое воспитание, пешеходный туризм, 
кросс-поход, рельеф, ориентирование, упражнения, оздоровления, организм. 
 

Безліч людей займаються спортом, тому що знаходять задоволення в 
фізичних вправах і в спілкуванні з людьми, захопленими подібними заняттями. 
Інша категорія людей просто змушена за допомогою лікувальної фізичної 
культури підтримувати рівень свого здоров'я. 

Спорт, як відомо, є складовою частиною фізичної культури, що 
історично склалася в формі змагальної діяльності та спеціальної практики 
підготовки людини до змагань. І якщо спортом займаються далеко не всі, то до 
занять фізичною культурою залучено практично все населення починаючи з 
дитячого віку. 
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Що стосується студентського середовища, то тут проблема розвитку 
фізичної культури і спорту надзвичайно актуальна і пов'язана зі збереженням і 
зміцненням здоров'я студентів. 

Обов'язкові програми занять з фізичного виховання як педагогічного 
процесу, спрямованого на формування здорового, фізично і духовно 
досконалого, морально стійкого молодого покоління, диктують необхідність 
різноманітності занять з фізичної культури у вищих навчальних закладах. 
Однією з таких спеціалізацій може служити пішохідний крос-похід, як явище 
котре поєднує в собі біг, ходьбу, орієнтування на місцевості, подолання 
технічних перешкод за допомогою спорядження та постійне перебування в 
природних умовах [2]. 

Крос-похід в пішохідному туризмі має на увазі конкурентну боротьбу. 
Однак азарт змагання можна виключити, просто надавши людям можливість 
для оздоровлення, спілкування з природою і захоплюючого вирішення завдань 
орієнтування та подолання перешкод. 

Не секрет, що найпоширеніший, доступний і дешевий вид фізичних 
вправ - це біг, яким можна займатися в будь-який час року і в будь-яку погоду. 
Варіації швидкості і темпу бігових вправ дозволяє використовувати їх на будь-
якому рівні функціонального стану людини [5]. Не випадково бігові вправи 
використовуються як розминка і підготовчі вправи не тільки в циклічних, а й в 
ациклічних видах спорту. 

Перед педагогами, поряд з безліччю професійних завдань, постає ще 
одна проблема: як розбудити інтерес до руху під час обов'язкових занять? На 
допомогу може прийти орієнтування на місцевості. Захопленість - ось головна 
відмінна особливість бігу з орієнтуванням від «просто бігу», завдяки якій 
людина, сама того не помічаючи, долає в русі чималі відстані. Якщо до цього 
додати можливість спілкування з природою, яка сприяє естетичному 
вихованню людини, розвитку її гармонійних взаємин з навколишнім 
середовищем, орієнтування та подолання складного рельєфу набуває ще 
більшої значущості в ряду фізичних вправ людини. 

Що стосується академічних занять в навчальних закладах, то 
поширеність бігу ще вище в першу чергу через брак площ спортивних споруд, 
в яких можна проводити заняття з плавання, боротьби, боксу, спортивних ігор і 
т.д. Крім того, для повноцінної участі в навчальному процесі на цих спортивних 
дисциплінах молодим людям необхідний певний рівень майстерності [7]. А 
бігати вміють всі, хоча, як показує практика, найчастіше роблять це без 
задоволення. 

Крос-похід є спортивною дистанцією пішохідних змагань зі спортивного 
туризму, на якій спортсменам необхідно за певний проміжок часу подолати 
певний маршрут з подоланням технічних етапів у вигляді перешкод на рельєфі 
різної складності. На відміну від спортивного орієнтування спортсмени 
рухаються як бігом, так і звичайною ходою підбираючи свій темп руху. Також, 
за часту спортсмени окрім спеціального спорядження рухаються на маршруті з 
контрольним вантажем [4]. 

Крос-походи проводяться на місцевості, для їх організації не потрібно 
порушувати природний ландшафт (облаштовуються старт і фініш та 
обладнуються контрольні пункти та технічні етапи на них та поза ними, які 
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згодом прибираються, не завдаючи шкоди природі). Крім цього, необхідна 
детальна карта лісового масиву. 

Крос-похід – це ділянка пішохідного маршруту відповідної категорії 
складності, на якій розміщені перешкоди, характерні для даної категорії. 
Наприклад, дистанція IV класу містить етапи, відповідні походам IV-V категорії 
складності. 

Заздалегідь намічені природні перешкоди туристи проходять з 
контрольним вантажем, самостійно долаючи дистанцію та орієнтуючись на 
місцевості за картою та компасом, часом в складних умовах.  

Крос-похід найкраща форма перевірки фізичної, тактичної і технічної 
готовності займаючихся до походу. Для того щоб уникнути гонки з рюкзаками 
на такий довгій дистанції, вводяться пункти контролю часу. 

Дистанція крос-походу розбивається на 2-3 ділянки, відокремлених один 
від одного пунктами контролю часу (ПКЧ). На кожну ділянку вводиться 
оптимальний час (ОЧ). Час проходження правильно поставленої дистанції 
коливається від 2 до 4 год. Він визначається з обліку подолання дистанції з 
вантажем швидким кроком і технічно правильного виконання прийомів. 
Перевищення ОЧ штрафується з розрахунку 1 бал на кожні 30 с для 
розрахунку та співставлення результатів між командами. У разі випередження 
графіку руху команда на ПКЧ чекає терміну ОЧ. Разом з тим необхідно 
вводити і контрольний час (KЧ) на проходження ділянок і дистанції в цілому. 
Команда, що перевищила KЧ, знімається з дистанції. Як правило, KЧ 
призначають в 1,5 рази більше ОВ, т. Е. КВ = 1,5ХОВ [5]. Цього часу цілком 
достатньо, щоб переконатися, чи відповідає тактичний, технічний і фізичний 
рівень підготовки команди даній дистанції. 

Як правило крос-похід долається всіма командами за один день, і для 
того щоб всі команди при їх великій кількості вклалися до темна, організатори 
встановлюють стартовий інтервал від 5 до 30 хвилин. Щоб укластися в світлий 
час, такий старт дають в залежності від кількості команд, протяжності дистанції 
і наявності паралельних ниток маршрутів на складних ділянках. Однак і в 
цьому випадку жереб може так розставити сильні і слабкі команди, що на 
технічно складних ділянках буде накопичуватися по кілька команд, з'являться 
відсічення часу і умови виступу команд не будуть однаковими. 

На технічно складні етапи, такі, як навісна переправа, скельна ділянка, 
крім ПЧ може вводитися свій контрольний час. Розбиваючи дистанцію на 3-4 
ділянки пунктами контролю часу, ми отримуємо можливість сконцентрувати в 
цих місцях етапи і відповідно суддів. Бажано, щоб крім технічно складних 
етапів поблизу ПКЧ розташовувалися етапи без фізичного навантаження 
(в'язка вузлів, топографія, медицина), де команди можуть відпочити. До цих 
місць бажано мати відносно простий доступ і навіть під'їзд, щоб зручніше було 
розводити суддів, завозити їжу і в разі травми евакуювати постраждалого. 

Робота з картою і паралельне спостереження за місцевістю ведуть до 
придбання нових знань топографії, розвитку пам'яті, концентрації уваги, 
розвиваються навички сприйняття, уявлення, почуття відстані, почуття 
швидкості, відчуття себе в просторі. Фахівці в області спортивного туризму 
одностайно заявляють про крос-похід, як про засіб соціально-екологічного 
виховання людини. 
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Цінність крос-походу полягає в його різнобічному впливі на організм 
людини й студентської молоді тренувальними, відновлювальними 
навантаженнями, що дуже важливо для людей, професійна праця яких має 
обмежену рухову активність. Розвиток автоматизації та механізації, пов’язаний 
із посиленням навантаження на нервову систему й обмеженням фізичної 
активності, що є передумовою розвитку функціональних розладів, насамперед 
нервової та серцево-судинної систем, що спостерігалось у 70 % практично 
здорових людей, призводить до суттєвої перевтоми [1]. 

У процесі фізичного виховання студентів проведення туристських 
походів в горах повинні передувати заняття з використанням додаткових 
засобів оздоровчого туризму. Це - оздоровчі фізичні вправи і методи їх 
виконання, які безпосередньо до туризму не належать, але їх необхідно 
обов`язково застосовувати для посилення оздоровчого ефекту туристського 
походу. 

Включення в заняття фізичною культурою комплексу силових вправ 
локального характер на основні м'язові групи дозволяє підвищити оздоровчий 
ефект заняття і сприятиме підвищенню рівня адаптаційних і функціональних 
можливостей організму студентів. 

Туристичні крос-походи дають змогу відновити працездатність і 
зміцнити здоров’я внаслідок дії комплексу факторів: зміни обставин, впливу 
кліматичних умов, раціональної рухової активності. Залежно від ступеня 
фізичного навантаження, туризм може бути або засобом активного відпочинку, 
або тренувальним засобом. 
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ПОКАЗНИКИ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНИХ ДІЙ БАСКЕТБОЛІСТІВ-НАПАДНИКІВ 
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Анотація. У статті проаналізовано техніко-тактичні дії форвардів, 
що виступають в командах ULEB. Доведено, що найбільш корисними можна 
вважати Ф. Райеса (Реал Мадрид) та Г. Прінтезіса (Олімпіакос). У цих 
нападників найкращі показники з влучань м’яча: у Ф. Райеса з дальньої 
відстані (33,3%) та із штрафної позначки (77,8%), а у Г. Прінтезіса із 
середньої відстані 69,2% влучань за гру. Також найкращі показники за 
результативністю передач та найменшу кількість порушень має  
Г. Прінтезіс, а Ф. Райес – має найменше помилок при втраті м’яча за гру. 

Ключові слова: баскетбол, оцінка, кидки, передачі м’яча, 
перехоплення, підбирання м’яча, фоли, втрати м’яча. 
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БАСКЕТБОЛИСТОВ-НАПАДАЮЩИХ ULEB 

 
Аннотация. В статье проанализированы технико-тактические 

действия форвардов, выступающих в командах ULEB. Доказано, что 
наиболее полезными можно считать Ф. Райеса (Реал Мадрид) и  
Г. Принтезиса (Олимпиакос). У этих нападавших лучшие показатели 
попаданий мяча: у Ф. Райеса с дальнего расстояния (33,3%) и со штрафной 
отметки (77,8%), а у Г. Принтезиса из среднего расстояния 69,2% 
попаданий за игру. Также лучшие показатели по результативности передач 
и наименьшее количество нарушений имеет Г. Принтезис, а Ф. Райес – 
имеет меньше всего ошибок при потере мяча за игру. 

Ключевые слова: баскетбол, оценка, броски, передачи мяча, 
перехваты, подборы мяча, фолы, потери мяча. 
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INDICATORS OF TECHNICAL-TACTIC ACTIONS OF BASKETBALL 

PLAYERS-FORWARDS ULEB 

 
Abstract. The article analyzes the technical and tactical actions forwards, 

acting in teams of ULEB. Proven to be the most useful can be considered F. Reyes 
(real Madrid) and Printezis (Olympiacos). These attackers the best performance of 
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hit ball: F. Reyes from long range (33.3 percent) and the penalty mark (77,8%), and 
G. Printezis from the average distance of 69.2% hits per game. Best performance 
gear and smallest number of violations has G. Printezis, and F. Reyes – has fewer 
mistakes than when they lose the ball per game. 

Key words: basketball, score, shooting, passing the ball, interceptions, 
rebounds the ball, fouls, losing the ball. 

 
Актуальність. Баскетбол - одна з найпопулярніших ігор в світі. Для неї 

характерні різноманітні рухи: ходьба, біг, зупинки, повороти, стрибки, кидки і 
ведення м'яча, здійснювані у боротьбі із суперниками. Такі різноманітні рухи 
сприяють поліпшенню обміну речовин, діяльності всіх систем організму, 
формують координацію. Заняття баскетболом допомагають формувати 
наполегливість, сміливість, рішучість, чесність, впевненість у собі, почуття 
колективізму. Кожен гравець протягом зустрічі, враховуючи непостійну ігрову 
обстановку, не тільки самостійно визначає які дії йому необхідно виконувати, 
але і вирішує, коли і яким чином йому діяти [1, 3]. 

Як вважає А.Д. Леонов, баскетбол володіє великою кількістю 
спеціальних прийомів і дій, які роблять гру непередбачуваним і захоплюючим 
видовищем. Визначити в цьому багатстві прийомів і дій, що є головним, а що 
другорядним або похідним від головного, буває важко [5]. 

Баскетбол дуже динамічна гра тому ігрова обстановка змінюється дуже 
швидко і створює нові ігрові ситуації, це потребує великої майстерності, вмінь, 
навичок, контролю тіла та розуму. Гравець повинен не тільки вміти нападати, 
але й енергійно обороняти свій кошик. Щоб перехопити м'яч у конкурента або 
не дати йому можливості зробити кидок, потрібно своєчасно і правильно 
реагувати на всі його дії, розглядаючи розташування гравців команди 
супротивника, партнерів та місцезнаходження м'яча. Ігрова дія ґрунтується на 
стабільності і варіативності рухових навичок, ярусі становлення фізичних 
якостей, стану здоров'я і розуму гравців [2, 4]. Отже, вважається актуальною 
темою визначення техніко-тактичної підготовленості баскетболістів високого 
класу європейської ліги. 

Мета дослідження: дослідити техніко-тактичні дії форвардів, що 

виступають в командах ULEB. 
Методи та організація дослідження. Використовуючи метод 

спостереження записували техніко-тактичні дії на папір. До техніко-тактичних 
дій відносяться: кидок, підбирання, результативна передача, фол, 
перехоплення, втрата, блок-шот тощо. За допомогою методів математичної 
статистики визначалися середні показники по всім техніко-тактичним діям 
баскетболістів. До контингенту досліджування було обрано 4 кращих 
нападники з 4-х різних команд з Євро-ліги які грали у фіналі 4-х 2015 року. 
Були обрані такі команди: БК «Реал Мадрид», ПБК «ЦСКА» Москва, БК 
«Олімпіакос» Піреї, БК «Фенербахче» Стамбул. З кожної команди було обрано 
по одному гравцю: з Реал Мадрид – Феліпе Рейес, з ЦСКА – Андрій 
Воронцевич, з Олімпіакос – Георгіос Прінтезіс та з Фенербахче – Ян Веселі. 

Результати дослідження. В ході подальшого дослідження нами були 

визначені такі техніко-тактичні дії гравців як підбирання та результативна 
передача, які наведені на рисунку 1. 
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Рис. 1. Статистичні показники кількості підбирань та результативних 

передач 

 
Узагальнюючи результати ми бачимо, що найбільшу кількість підборів, 

5,5 в середньому за гру, здійснює найвищий гравець з обраного контингенту 
Ян Веселі, який встигає віддати 1,2 результативні передачі. Показник у 4,9 
підбирань має гравець «Олімпіакосу» - Георгіос Прінтезіс, який за відведений 
йому час для гри встигає виконати 2,5 результативних передачі в середньому 
за гру. Андрій Воронцевич за час проведений на майданчику встигає здійснити 
4,25 підбирання за гру, виконуючи при цьому 1,4 результативних передачі в 
середньому за гру. Найнижчі показники у одного з найкращих гравців Європи – 
Феліпе Рейес, який здійснює 1.5 підбирання в середньому за гру, та виконує 
всього 0,4 передачі. 

В ході подальшого дослідження нами були визначені такі техніко-
тактичні дії гравців як перехоплення та блок-шот, які наведені на рисунку 2. 

 

 
Рис 2. Статистичні показники кількості блок-шотів та перехоплень 
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За одними з найголовніших показників захисту помітно, що найкращий 
показник з перехоплень має Ян Веселі – 0,75 в середньому за гру. 0,4 
перехоплення за гру встигає виконати гравець «ЦСКА» – А. Воронцевич. З 
показником 0,25 перехоплень в середньому за гру на ігровому майданчику 
грає Ф. Рейес. Г.Прінтезіс встигає за свій ігровий час виконувати 0,16 
перехоплень в середньому за гру. 

Найбільше блок-шотів в середньому за гру – 0,4, виконує гравець 
«Реала» - Ф. Рейес. 0,2 блокування м’яча за ігровий час має в своєму активі 
найвищий гравець з досліджуваних, Я. Веселі. Г. Прінтезіс за відведений для 
нього час на майданчику встигає здійснити всього 0,1 блок за гру. Не маючи 
позитивного результату за виконання блок-шоту, проводить гру А. Воронцевич, 
в середньому за гру 0 блок-шотів. 

В ході подальшого дослідження ми визначили такі техніко-тактичні дії 
гравців, як втрата м’яча та фол, які наведені на рисунку 3. 

 

 
Рис 3. Статистичні показники кількості втрат та фолів 

 
Аналізуючи результати ми визначили, що найбільше порушень правил 

виконує Феліпе Рейес, показник якого приблизно 4 фоли в середньому за гру. 
3,5 порушення за гру здійснює Ян Веселі. А.Воронцевич встигає заробити 1,6 
фоли в середньому за гру. Найменше порушень правил на своєму візаві 
заробляє Г. Прінтезіс, в активі якого 1,25 фоли в середньому за гру. 

При мінімальній кількості фолів Г. Прінтезіс має найгірший показник за 
втратою м’яча, що становить 1,4 втрата в середньому за гру. Ян Веселі 
здійснює приблизно 1,2 втрати за гру. Втрачає м’яча приблизно 1 раз за гру, 
гравець «ЦСКА» - Андрій Воронцевич. Найменше помилок на ігровому 
майданчику, здійснює Ф. Рейес з показником у 0,6 втрати м’яча в середньому 
за гру. 
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В ході подальшого дослідження нами було визначено кількість набраних 
очок в середньому за гру та кількість зіграних хвилин, які наведені на  
рисунку 4. 

 

 
Рис. 4. Статистичні показники кількості очок та зіграних хвилин 
 
Найбільше часу для проведення на ігровому майданчику, (рис. 4), 

тренери надають гравцю «Олімпіакос» Г. Прінтезіс, що становить 27 хвилин 
(хв.) та 17 секунд (сек.).За цей час Георгіос встигає накидати в кошик 
суперника 13,25 очок в середньому за гру.  

Приблизно 25 хв. ігрового часу отримує гравець «Фенербахче» – Ян 
Веселі, який за цей ігровий час набирає 12,8 очок за гру, що вважається 
добрим результатом. 

А. Воронцевич проводить приблизно 20 хв. на ігровому майданчику. За 
відведений для нього час для гри, він встигає закинути в кошик суперника 
приблизно 4 очки в середньому за гру. 

Майже 17 хв. проводить в середньому у грі Феліпе Рейес, що дозволяє 
йому за цей час набрати приблизно 3,3 очки в середньому за гру. 

В ході подальшого дослідження нами було визначено відсоток влучань 
з-за три очкової, штрафної лінії та кидка з середньої дистанції, які наведені на 
рисунку 5. 
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Рис. 5. Показники реалізації кидків з різної дистанції 

 
Аналізуючи результати дослідження видно, що найвлучніший з 

середньої дистанції та проходів під кошик з показником у 69,2 % - Георгіос 
Прінтезіс, що вважається відмінним результатом. Ян Веселі реалізує 65% усіх 
кидків з середньої дистанції та кидків з-під кошика. Приблизно однаковий 
відсоток влучань м’яча у кошик з середньої дистанції та з-під кошика у гравця 
«Реала» Ф. Рейес – 42,8% та А.Воронцевича – 42,8 %, що вважається доволі 
не поганим результатом. 

З дальньої дистанції (3-очкова лінія 6,75 м) найвлучніший Ф. Рейес, він 
реалізує 33,3% усіх дальніх спроб в середньому за гру. Г. Прінтезіс має 26% 
реалізації трьох-очкових спроб. 22,2% влучань 3-очкового кидка здійснює  
А. Воронцевич. Ян Веселі не має навіть жодної спроби кидка з дальньої 
дистанції. 

Зі штрафної лінії з показником у 77,8 % кошик розстрілює Ф. Рейес. 75% 
влучань м’яча у кошик, заробивши на собі пробивні фоли, виконує Г. Прінтезіс. 
Ян Веселі, людина яка доволі часто встає на лінію штрафних кидків, влучає 
приблизно 60,8% в середньому за гру. Не високий рівень виконання штрафних 
кидків демонструє А. Воронцевич, який реалізує половину своїх спроб – 50%. 

Висновок. За результатами дослідження важко визначити ідеального 

форварда. Але найбільш корисними можна вважати Ф. Райеса (Реал Мадрид) 
та Г. Прінтезіса (Олімпіакос). У цих нападників найкращі показники з влучань 
м’яча: у Ф. Райеса з дальньої відстані (33,3%) та із штрафної позначки (77,8%), 
а у Г. Прінтезіса із середньої відстані 69,2% влучань за гру. Також найкращі 
показники за результативністю передач та найменшу кількість порушень має  
Г. Прінтезіс, а Ф. Райес – має найменше помилок при втраті м’яча за гру. Але у 
цих гравців існують певні проблеми, а саме; у Ф. Райеса – найбільша кількість 
порушень правил (4 фоли за гру), а у Г. Прінтезіса – найгірші показники за 
втратою м’яча (1,4 – за гру). Отже, на показники техніко-тактичних дій 
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впливають анатомо-фізіологічні особливості організму; тривалість проведення 
сезону, стиль гри баскетболіста та ін. 
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Abstraction: In the article and investigated the types of psycho-emotional 
states of University students who take part in various competitions in table tennis.  
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Спортивна діяльність є невід’ємною складовою частиною навчального 

процесу. Вона сприяє підвищенню інтересу до занять, росту спортивної 
майстерності, розвитку морально-вольових і фізичних якостей. Вона, як 
лакмусовий папір відображає і оцінює набуті студентом знання та навички. 

Так у Національному технічному університеті України «КПІ» 
ім. І. Сікорського, дисципліна фізичне виховання має напрям секційного 
навчання, де студент, за власним бажанням, може самостійно обрати 
улюблений вид спорту. У відділенні за спеціалізацією - настільний теніс, 
кожного року навчається більше 300 студентів першого та другого курсу. Вони 
займаються два рази на тиждень, де мають можливість навчитися технічним 
ударам гри в настільний теніс і поліпшити показники фізичного стану. Також 
університет має збірну команду з даного виду спорту, до складу якої входить 
20 чоловік – це студенти з І-го по Ѵ-й курс. Протягом навчального року для 
студентської молоді організовуються і проводяться близько 10-15 спортивних 
заходів. Ці змагання різного рівня: першість груп, відділення, факультетів, 
турніри серед студентів, що мешкають у гуртожитках, товариські зустрічі зі 
збірними командами інших закладів вищої освіти міста, Універсіада м. Києва, 
Універсіада України. Тому, багаторічне спостереження за психоемоційною 
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поведінкою студентів, надало можливість дослідити і проаналізувати 
виникаючі стани, що траплялися під час спортивних подій та деяким чином 
впливати на поведінку, корегувати її відповідно обставинам і надавати 
кваліфіковані рекомендації для зняття стану напруження, хвилювання тощо. 

 Спортивна діяльність людини характеризується особливим змагальним 
станом, який надає чітку картину власних досягнень. Адже саме спортивна 
боротьба та боротьба взагалі, надає зрозуміти сутність особистості, її 
моральні цінності, вчинки, спроможність та сподівання. Змагання це полігон 
для перевірки у студента фізичних і психічних якостей, емоційного фону життя 
та справжнє ставлення до обраного виду спорту. Змагання також підводять 
певний підсумок роботі викладача і студента, надає оцінку навчанню та 
самостійній роботі [1, 188 с.].  

Уявлення о анонсованих спортивних заходах, прогнозування майбутніх 
результатів та реалізація своїх надій, визиває у студента різні асоціативні 
переживання, що ведуть до зміни в вегетативних функціях, психічних процесах 
і взагалі поведінці, яка може бути цілком протилежною і інакшою, ніж під час 
проведення занять. Таку реакцію можна назвати, як «передстартовий стан». З 
фізіологічної точки зору, наявність передстартових при знаків кваліфікується 
умовно-рефлекторними надбаннями, які підкріплені адаптацією до фізичної 
праці. Цей стан виникає у студента під час роздумів і уявлень щодо майбутніх 
змагань, їх статус і рівень (місцевий, регіональний) і в якій якості 
безпосередньо буде приймати участь даний студент. Адже, якщо він учасник 
особистої першості, то психоемоційний фон дещо відрізняється, якщо студент 
має змагатися у командному заліку. Також передстартовий стан залежить від 
ступені підготовленості, досвіду, характеру, самовпевненості, темпераменту 
тощо [2, 431 с.].  

 Психологічною характеристикою змагань може бути - «стан 
стурбованості» студента. Такий стан з’являється, іноді мінуючи волю людини, 
десь в спів відомості. Чекання спортивного заходу і його перебільшене 
значення, несвідомість щодо кінцевого результату – значно посилює «стан 
стурбованості». А якщо до цих обставин, додається почуття невпевненості у 
своїх силах, діях, можливостях, це пригнічує і психоемоційний настрій та 
розвиває негативні асоціації, що пов’язані зі змагальними подіями. У 
стурбованому стані, особливу роль, відіграють риси характеру молодої 
людини. Неадекватне, занижене почуття самооцінки, одразу призводить до 
відчуття глибинної невпевненості у своїх вчинках, діях та здібностях. Такий 
стан притаманний студентам, що мають низький рівень адаптації до 
незвичайних подій, слабо виражену вольову підготовку. Класифікація цього 
стану визначається, як ступінь загрози власному покою та перебільшеного 
значення майбутнього показника успіху або поразки [3, 118 с].  

Спортивна діяльність студента може набути «стан страху», який 
негативно впливає на психіку та свідомість і на додаток, іноді супроводжується 
некомфортним станом організму. Розглянимо три форми страху:  

- астенічна реакція – проявляється у стані заціпеніння, тремтіння, 
недоцільними вчинками. Ця форма страху розвивається по механізму 
пасивно-оборонного рефлексу людини і пов’язана з гальмуванням нервових 
центрів; 
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- паніка – цей стан розвивається по механізму активно-оборонного 
рефлексу; 

- бойове збудження – стан уявляє собою активність, готовність, 
спроможність. Такий стан притаманний занадто впевненим студентам, які 
мають надвисоку оцінку своїх талантів. 

На початку та під час проведення змагань, у студента може несвідомо і 
раптово з’явитися відчуття «передстартової лихоманки». Вона проявляється в 
першу чергу у поведінці - виникає нестійкій емоціональний фон, дратливість, 
погіршується обсяг концентрації уваги, функції рухової пам’яті. 
«Передстартова лихоманка» це стан, коли процес збудження має значну 
перевагу над процесом гальмування, як наслідок показники серцево-судинної 
системи змінюються – частота серцевих скорочень і тиск дещо збільшуються, 
функція дихальної системи працює в іншому режимі – подихи становляться 
частішими і не достатньо глибокими. Також спостерігаються неприємні 
симптоми – пітливість, тремтіння рук і ніг, почервоніння шкіри. Такий стан 
виникає, в головному у студентів – новачків, які вперше (може бути вперше в 
своєму житті) беруть участь у змаганнях і ще не мали схожого  
досвіду [4, 106 с.].  

Окрім вищезазначених психічних і емоційних станів є ще одна дуже 
загадкова стадія, що виникає під час змагань – «стартова апатія». Для неї 
характерні: інертність, кволість і навіть сонливість. При таких ознаках, 
діяльність психічних процесів має прояв пониження збудженості, з’являється 
поганий настрій, упадок сил, байдужість. Одночасно погіршується пам’ять, 
мислення, процес гальмування має перевагу над процесом збудження. Іноді, в 
такому стані, трапляється збліднення шкіри обличчя, може з’явитися 
«холодний піт» і ці ознаки нагадують стан людини, яка щойно отруїлася їжею. 

Але усі ці стани, є рідкими і одиночними випадками, що іноді 
трапляються з гравцем під час змагань. В головному, для кожного студента, 
спортивні змагання це подія, це свято спілкування, демонстрації своєї техніки 
та спортивного духу і запалу. І тому найкращим станом, в якому перебуває 
більшість студентів, це «бойова готовність» до нових звершень. Вона 
характеризується концентрацією уваги, підвищеною активністю, мотивацією, 
яка може бути значно підкріплена наявністю вболівальників, друзів, близьких 
людей. Для цього стану притаманні астенічні позитивні емоції. Фізіологічно цей 
стан виглядає врівноваженістю процесів збудження і гальмування, 
комфортним відчуванням м’язово-рухових дій та впевненість у виконанні будь-
яких задач. 

Також, із найкращих проявів психоемоційного стану під час участі у 
змаганнях, є стан «самозадоволення», але яке не перебільшує кордонів і не 
перебільшує почуттів власних можливостей. Тут студент має дотримуватися 
«золотої середини», адже якщо дуже захопитися своїми попередніми 
перемогами, не пильнувати, недооцінювати суперника і складних ігрових 
ситуацій, то такий стан може більше зашкодити ніж допомогти. Студент, 
начебто має гарний бойовий настрій, але з часом виникає деяка 
«охолодженість», яка поволі знижує мобілізацію фізичних і психічних струмів 
для ведення спортивної боротьби [5, 170 с.].  

 Протягом змагань, виникають стани, які за змістом протилежні, але 
вони можуть переходити один в одного і набувати свої специфічні риси: - 
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досягнення так званої «мертвої крапки» або навпаки стан «другого дихання». 
Перший стан виникає в наслідок довготривалої, інтенсивної фізичної роботи і 
якщо гравець доклав дуже багато зусиль, а бажаний результат не спромігся 
здобути, то не забариться з’явитися відчуття погіршення концентрації уваги, 
пам’яті, диск ординація центральної нервової системи. І навпаки, якщо гравець 
витратив багато сил під час однієї зустрічі, але морально-вольова підготовка 
не дала збою, то такий гравець переходить у іншу стадію психоемоційного 
стану і в наступних зустрічах проявить ще більшу сконцентрованість, увагу, 
відвагу, впевненість. 

Якщо студент, активно приймає участь у багатьох змаганнях, не тільки 
які проводяться навчальним закладом, а і місцевого, регіонального рівня 
(турніри «бізнес» класу, майстер-класи, щотижневі рейтингова ні турніри у 
спортивних клубах тощо), він безперечно, має змогу, навчитися самостійно 
впливати на свій психоемоційний стан, який стовідсотково базується на 
набутому спортивному досвіді.  

Спортивна зрілість це позитивна емоція, яка накопичується студентом-
початківцем з кожною грою проведеною на рахунок під час змагань або 
навчально-тренувального процесу. Ця якість, вирішує цілий комплекс завдань: 
можливість врегулювати власну спортивну поведінку - побороти страх, паніку, 
апатію; поліпшує стан впевненості у оптимальності своїх рухових навичок, 
фізичних надбаннях, тактичних заготовок; розвиває якість концентрації уваги, 
пам’яті, самостійності і дисципліни. 

Для зняття станів, що негативно впливають на стартові показники 
гравця, необхідно здійснювати (комплексно або варіативно) наступні 
відновлюючи заходи: 

1. Проводити бесіди, які направлені на зміцнення позитивного 
емоціонального фону студента-початківця, почуттів впевненості, віри, 
мотивації, бойового духу та інші.  

2. Проводити додаткову розминку, під час якої наділяти увагу не тільки 
поліпшенню стану м’язового - рухового апарату, а і слідкувати за станом 
дихальної системи. 

3. Спеціальні види масажу (голови, шиї, передпліччя, кисті, ніг), які 
будуть служити пружиною для майбутніх змагальних подій та одночасно 
профілактикою травматизму студента. 

Необхідно багаторазово наголошувати починаючому гравцю, що 
постійна і наполеглива праця на заняттях, буде щоразу поліпшувати техніку 
виконання ударів, фізичну і тактичну підготовку, які поволі будуть привносити 
свій вклад у здобуття бажаного результату.  
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Аннотация: Обучение в высшем учебном заведении имеет 

значительное влияние на организм студента. Сердечно-сосудистая 
система активно реагирует на физические и психоэмоциональные нагрузки. 
Результаты состояния сердечно-сосудистой системы студентов-
первокурсников представлены в этой статье. 
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THE STUDY OF THE FUNCTIONAL CONDITION OF CARDIOVASCULAR 
SYSTEM OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS DURING 

CLASS FOR PHYSICAL EDUCATION 
 

Annotation: Teaching at high school carries out considerable influence on 
organism of student. The cardio-vascular system reacts on physical and 
psychoemotional influences actively. The results of students-freshmen cardio-
vascular system's state are presented in this article.  

Keywords: cardio-vascular system, influence, loading, teaching, organism, 
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Актуальність проблеми. Діяльність серцево-судинної системи людини 

знаходиться в тісному взаємозв'язку із дією психофізичних навантажень, які в 
свою чергу впливають на організм. Показники стану серцево-судинної системи 
(частота серцевих скорочень і артеріальний тиск) можуть коливатись в 
залежності від рівня навчальної діяльності студента та інших  
чинників. (И. В. Агличева, 2006; С. Е. Павлов, 2000; В. И. Дубровский, 1998; 
Агаджанян Н. А., 1997 й ін.). 

У роботі викладача фізичного виховання вищого навчального закладу, 
пріоритетною метою є максимальна допомога студенту, адаптувати і 
оптимізувати освітню діяльність та співвіднести її з рівнем психофізичних 
навантажень. Успішне вирішення поставлених завдань надасть змогу завчасно 
корегувати навчальні плани і постійно робити відповідні висновки для своєї 
подальшої роботи адже сучасне навчання базується на здобутках 
прогресивного розвитку людства у нанотехнологіях, його безперервного 
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вдосконалення, появлення на горизонтах освіти нових дисциплін відповідних 
часу, збільшення процесу освоєння іноваційної інформації [2, с. 53]. 

Впродовж терміну навчання, організм студента підвласний впливу 
несприятливих чинників різного походження і інтенсивності. Іноді ці фактори 
сприяють розвитку патологічних змін в функціональних системах організму – 
з'являється певна сукупність негативних рис, де поєднуються екологічні, 
соціальні, фізичні та психоемоційні особливості життєдіяльності. Такі 
обставини можуть негативно впливати на функціональний стан студента, що 
значно знизить показники успішності і можливості молодої людини якісно 
засвоювати навчальний матеріал і навіть на його подальшу професійну 
діяльність [5, с. 556]. 

Діагностика фізіологічних і психологічних процесів, що протікають в 
організмі студента є особливо актуальною на початковому етапі навчання – в 
цей період, гостро ставиться питання адаптації функціональних систем 
студента-першокурсника до нових умов навчання та збереження здоров'я. 
Проведення комплексу необхідних заходів відбуваються з метою виявлення 
факторів ризику і своєчасної корекції психофізіологічних порушень у студента-
початківця. 

Навчання у вищій школі має значний вплив на функціональний розвиток 
серцево-судинної системи організму, що характеризується змінами 
морфофункціональних характеристик міокарда та перебудовою механізмів 
регуляції серцевої діяльності впродовж року [4, с. 22]. 

Дослідження виконувалось за планом науково-дослідної роботи 
кафедри фізичного виховання НТУУ «Київський політехнічний інститут». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета дослідження – провести дослідження функціонального стану 

серцево-судинної системи студентів-першокурсників. 
Методи дослідження включали вивчення і аналіз літературних джерел 

відповідного напряму, педагогічне спостереження, методи математичної 
статистики. 

Результати дослідження. 

Серцево-судинна система представляє собою поєднання роботи серця, 
артерій, вени, капілярів та звичайно крові. Кров із серця рухається по всьому 
організму, для цього в серцево-судинній системі необхідно мати оптимальний 
артеріальний тиск, таким чином, серцевий м'яз повинен створити необхідний 
тиск і збагачена киснем кров по судинах надходить у тканини  
організму [6, с. 608]. 

Впродовж впливу фізичного і психоемоційного навантаження 
підвищуються вимоги до діяльності серцево-судинної системи – збільшується 
потреба активних м'язів і нервових клітин у кисні, використовується більше 
живильних речовин, що призводить до прискорення метаболічних процесів та 
зростання кількості продуктів розпаду. Зміни, що відбуваються в серцево-
судинній системі, спрямовані на задоволення потреб, які зростають і 
забезпечують оптимальне функціонування. Основними показниками діяльності 
серцево-судинної системи є: 

 частота серцевих скорочень; 

 артеріальний тиск; 

 кровоток; 
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 серцевий викид; 

 систолічний об'єм крові. 
Важливим завданням дослідження процесу адаптації організму 

студента на навчальні навантаження є вивчення реакції серцево-судинної 
системи на всіх етапах освіти. Функціональні показники діяльності серцево-
судинної системи найбільш інтенсивно змінюються під час впливу фізичних і 
психоемоційних навантажень [1, с. 352]. 

Одними з інформативних показників роботи серцево-судинної системи 
студентів, що відображають властивості серця, є величина частоти серцевих 
скорочень (ЧСС) та артеріального тиску [3, с. 480]: 

 частота серцевих скорочень - найбільш простий і найбільш 
інформативний показник діяльності серцево-судинної системи, вимір цього 
значення включає визначення пульсу в області зап'ястка або сонної артерії 
(пальпаторний метод), ЧСС відображає роботу, яку повинно виконувати серце, 
щоб задовольнити вимоги організму; 

 артеріальний тиск представляє собою силу, завдяки якій кров 
здійснює тиск на стінки судин. При цьому розрізняють систолічний 
артеріальний тиск, що визначає тиск на стінки судин у момент викиду 
чергової порції крові серцем (систола) та діастолічний артеріальний тиск, 
який позначає тиск у момент паузи в серцевій діяльності, коли серце 
відпочиває і знову наповнюється кров'ю (діастола). 

Зазначимо, що різниця між систолічним і діастолічним артеріальним 
тиском є пульсовим тиском – чим менше пульсовий тиск, тим більше серце 
недоодержує крові для своєї оптимальної діяльності. 

Дослідження показників частоти серцевих скорочень і артеріального 
тиску студентів проводилося перед першим заняттям з фізичного виховання у 
вересні та перед останнім заняттям у травні, після 5 хвилин спокійного стану. 
В педагогічному спостереженні приймало участь 110 юнаків та 90 дівчат 
(студенти-першокурсники). Показник частоти серцевих скорочень (ЧСС) 
вимірювалося за допомогою пальпаторного метода, значення артеріального 
тиску фіксувалося за допомогою апарату для вимірювання артеріального тиску 
Nissei. 

Впродовж дослідження були отримані наступні результати (табл.1, 
рис.1): у юнаків і дівчат, студентів першого курсу, зафіксовано збільшення 
значення частоти серцевих скорочень та артеріального тиску (показники 
середнього квадратичного відхилення частоти серцевих скорочень і 
артеріального тиску знаходяться в межах ±2-4% від середнього значення). 
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Таблиця 1 

Показники частоти серцевих скорочень і артеріального тиску 
студентів-першокурсників 

 

 
 

Рис.1 Значення ЧСС (уд/хв) й АТ (мм/рт. ст.),  

юнаки n=110; дівчата n=90. 
 

Протягом навчального дня і року ЧСС та артеріальний тиск студента 
підвищується або знижується у відповідь на фізичне і психоемоційне 
навантаження, обсяг і важкість навчального матеріалу, зміну потреб організму 
та інші чинники – під час збільшення навантаження потреби організму 
зростають, тому ЧСС і артеріальний тиск підвищується, тобто, з метою 
забезпечення постійної циркуляцію крові по артеріях і капілярах, в умовах 
адаптації організму студента-першокурсника до нових умов навчальної 
діяльності, серце повинне працювати з підвищеним навантаженням. 

Зміна діяльності серцево-судинної системи студентів-першокурсників 
під впливом навчального навантаження характеризується збільшенням 
частоти серцевих скорочень і артеріального тиску на початку та наприкінці 
навчального року, таким чином порушується рівновага у фізичних та хімічних 
процесах, що відбуваються в діяльності серцево-судинної системи, яка у свою 
чергу, може привести до фізичного виснаження і стомлення студента. 

Висновки.  

1. Впродовж навчання в вузі на студента впливають фактори різної 
природи – екологічні, фізичні, психоемоційні, інтелектуальні. 
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2. Модернізація навчання в вищому навчальному закладі здійснює 
суттєвий вплив на психофізичний стан здоров'я студента та діяльність 
адаптаційних систем.  

3. Поєднання впливу зовнішніх факторів і істотних 
морфофункціональних перетворень у діяльності серцево-судинної системи 
може несприятливо відобразитись на загальному психофізичному стані 
здоров'я студента, адаптаційних можливостях та засвоєнні навчального 
матеріалу.  

4. Різке ускладнення програм з навчальних дисциплін вимагає від 
студента витрати більших сил для успішного навчання, особливо це 
стосується функціонального стану серцево-судинної системи, яка відображає 
реакцію організму на психофізичне навантаження протягом навчального 
процесу. 

5. В результатах проведеного дослідження зафіксовано підвищену 
частоту серцевих скорочень і показника артеріального тиску студентів, які на 
початку навчання (процес пристосування до нових умов діяльності), так і 
наприкінці навчального року (реакція серцево-судинної системи на значний 
фізичний і психоемоційний вплив). 

Доцільним є провести аналіз рівня розумового стомлення студентів-
першокурсників протягом навчального року. 
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МЕТОДИЧЕСКИ ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
СПАРРИНГОВ В БОКСЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ И ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 

УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ БОКСЁРОВ 

 
Аннотация: правильный подход к организации спаррингов помогает 

тренеру раскрыть индивидуальные особенности боксера, его 
предрасположенность к ведению боя в том или ином стиле, сильные 
стороны и недоработки, над которыми надо работать, является 
отображением уровня профессионального мастерства тренера. 

Ключевые слова: тренировочный процесс, спарринг, реальный бой, 
боксер, тренер, манера ведения боя, соревнования.  

 
Анотація: правильний підхід до організації спарингів допомагає 

тренеру розкрити індивідуальні особливості боксера, його схильність до 
ведення бою в тому чи іншому стилі, сильні сторони і недоробки, над якими 
треба працювати, є відображенням рівня професійної майстерності 
тренера. 

Ключові слова: тренувальний процес, спаринг, реальний бій, боксер, 
тренер, манера ведення бою, змагання. 

 
Abstract: The correct approach to the organization of sparring helps the 

coach to reveal the individual characteristics of the boxer, his predisposition to fight 
in a particular style, strengths and shortcomings that need to be worked on, is a 
reflection of the level of professional skills of the coach. 

Keywords: Training process, sparring, real fight, boxer, trainer, manner of 
fighting, competition. 

 
Актуальность 

Соревнования – кульминация тренировочного процесса в любом виде 
спорта, отображение уровня спортивного мастерства, плод изнурительной и 
кропотливой работы как спортсменов, так и тренеров. 

Огромная роль в тренировочном процессе отводится непосредственно 
тренеру, и не только как специалисту в данном виде спорта, но и как 
воспитателю [См. 4 и др.]. Его умению правильно оценить достоинства своих 
подопечных, увидеть в них тот скрытый резерв, который при правильном 
индивидуальном подходе к подготовке спортсмена сможет дать желаемый 
результат. Настоящий тренер сможет помочь каждому спортсмену 
максимально реализовать себя в избранном направлении [1 и др.]. 

Спарринг
1
 в боксе – это учебный тренировочный, но почти реальный 

бой, который проводится с целью всесторонней подготовки боксера к турниру. 
Он направлен на отработку техники, быстроты и тактики. Спарринг является 

                                                             
1
 Спарринг (от англ. sparring – «учебный») – тренировочный бой (в отличие от 

спортивного соревнования). 

http://boxmir.com/index.php/shkola-boksa/tekhnika-boksa
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важным элементом в подготовке к поединку. В боксе есть такое понятие, как 
спарринг-партнер. Это – спортсмен, который по своей манере ведения боя 
наиболее напоминает вероятного будущего соперника и, тем самым, 
способствует более качественной подготовке к предстоящему поединку. 
Китайская мудрость гласит: «Кто хорошо знает себя и неприятеля, тот всегда 
побеждает; кто только себя знает, тот может раз победить, а в другой терпит 
поражение; кто же не знает ни себя, ни неприятеля, тот никогда не 
побеждает» [3, с. 177]. 

Цель данной статьи состоит в том, чтобы обратить внимание 

специалистов в области бокса на необходимость методически правильной 
организации и проведения спаррингов. 

Поставленная цель определяет задачи исследования: на примере 

наиболее часто встречающейся, типичной ошибки тренеров при организации 
и проведении спаррингов по боксу, раскрыть те негативные последствия 
(травматизм и др.), которые с большей вероятностью могут стать следствием 
пренебрежения методикой. 

Связь с программами, темами, планами. Статья подготовлена в 

русле научной тематики, разрабатываемой на кафедре тяжѐлой атлетики и 
бокса Харьковской государственной академии физической культуры (ХГАФК), 
а именно: «Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів різної 
кваліфікації в силових видах спорту та у боксі». 

Изложение основного материала. 
Тренерская работа – род деятельности, который требует полной 

самоотдачи, мобилизации всех сил для достижения желаемых результатов. 
Зачастую, на подготовку спортсмена, в том числе, его морально-волевых 
качеств [5 и др.], уходят годы жизни, но тренировки далеко не всегда приносят 
желаемые плоды и оправдывают затраченный труд, а, между тем, время 
ушло, силы и средства потрачены [1 и др.].  

Но и это далеко не все. Можно много и старательно работать, но, если 
нет предрасположенности к этому роду деятельности, попросту говоря, нет 
способностей к педагогической работе и необходимого понимания избранного 
вида спорта, то труды не принесут желаемого результата. Английский 
писатель Джон Рескин говорил: «Из всех растрат, которые могут быть 
сделаны вами, самая значительная – это растрата труда» [3, с. 53]. 

При отработке в паре (так называемый «условный бой»), оба участника 
получают задания (нанесение ударов только в туловище или в голову, защита 
нырком или уклоном и др.), боксируют легко. В спарринге ощущается 
опасность и непредсказуемость. Спарринг-партнер помогает прочувствовать 
предстоящий бой и максимально отточить тактику, мастерство и скорость 
ударов. Боксер, таким образом, привыкает к сильным ударам и чувствует себя 
более уверенно во время реального поединка. 

Важно отметить, что, участвуя в спарринге, боксѐр отшлифовывает 
манеру боя, к которой предрасположен, а поэтому тренер должен ему в этом 
помочь, создать условия, когда спортсмен наиболее полно может проявить 
свои способности, реализовать себя сначала в тренировочном поединке, а 
затем – в соревновательной деятельности. 

http://boxmir.com/index.php/shkola-boksa/praktika/55-udary
http://boxmir.com/index.php/shkola-boksa/praktika/55-udary
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Не все тренеры при проведении спаррингов должным образом 
относятся к их организации. Результатом могут быть не только технико-
тактические недоработки, но и может быть нанесен вред здоровью боксера. 

Так, например, нередко случается, когда при проведении учебно-
тренировочных сборов перед соревнованиями, в ринге вольный бой ведут 
сразу несколько пар, к тому же, разных весовых категорий. Такой подход 
ставит боксеров в неравные условия, помогает предрасположенным к 
ведению поединка на ближней и средней дистанции, как правило, 
низкорослым спортсменам. Боксѐры высокого роста, которые стараются вести 
бой на дальней дистанции или участники поединка, которые хорошо 
передвигаются по рингу, использующие эту свою особенность, ограничены в 
своих возможностях и не могут построить бой в удобном для них стиле и 
эффективно отработать задание. 

Более того, при таком подходе к организации спаррингов намного 
больше вероятности пропустить нокаутирующий удар или получить иную 
травму из-за столкновения с другими спортсменами, которые боксируют в 
тесном пространстве. 

Вывод. 
При проведении спаррингов в боксе малозначительных вопросов 

методики не бывает. Всем участникам должны быть предоставлены равные 
возможности в реализации своих способностей с максимальным соблюдением 
мер безопасности. 

Перспективы дальнейших исследований заключаются в том, что 

усилия тренеров будут направлены на совершенствование мер безопасности 
при проведении занятий по общефизической подготовке, а также их 
результативности. Это позволит проводить спортивные соревнования в 
полном соответствии с требованиями нормативных актов [См. 6 и др.]. 
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СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У СОЦИАЛЬНЫХ 

РАБОТНИКОВ 

 
Аннотация. В статье представлен анализ изучения влияния 

непрерывного медицинского образования на вероятность развития 
синдрома эмоционального выгорания. Описана клиническая картина 
синдрома эмоционального выгорания и причины развития. Выявлен риск 
развития СЭВ у молодых специалистов. 

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, истощение, 
дисфункция, усталость, напряженность. 

 
 

Dorofeeva Svetlana Grigorievna, Sheluhinа Angelika Nikolaevna, 
Petrova Lyubov Ivanovna, Konoplya Eugenya Nikitichna 

Mansimova Oksana Vasilyevna  
SBES HPE «Kursk State Medical University»  

department of propedeutics of internal diseases 
(Kursk, country Russian Federation) 

 
SYNDROME OF EMOTIONAL BURNOUT AMONG SOCIAL WORKERS 

 
Abstract. The article presents the analysis of the impact of continuous 

medical education on the probability of development of syndrome of emotional 
burnout. Described the clinical picture of syndrome of emotional burnout and the 
causes of the development. Identified risk of the development of the CMEA young 
professionals.  

Keywords: emotional burnout syndrome, exhaustion, dysfunction, fatigue, 
tension. 

 
Синдром эмоционального выгорания(СЭВ) - это процесс утраты 

эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в личной 
отстраненности, эмоциональном истощении, умственном и физическом 
утомлении, снижении удовлетворения исполнением работы. Это 
психологический защитный механизм, выработанный личностью, 
формирующийся в ответ на избранные психотравмирующие действия, 
проявляющийся в виде полного или частичного отключения эмоций [1, с. 72]. 

У людей с СЭВ выявляется сочетание психопатологических, 
психосоматических, соматических симптомов и признаков социальной 
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дисфункции. Отмечается нарушение сна, хроническая усталость. Возможно 
развитие тревожно-депрессивных состояний, зависимостей от психоактивных 
веществ. Соматически проявляется в виде головных болей, синдрома 
раздраженного желудка и кишечника, нередко отмечаются кардиоваскулярные 
нарушения(тахикардия, аритмии, гипертония), когнитивная дисфункция, 
проявляющаяся в нарушении памяти и внимания 

Среди профессий, подверженных СЭВ, следует отметить врачей, 
учителей, психологов, спасателей, работников правоохранительных органов 
и, несомненно социальных работников. 

Те или иные симптомы СЭВ имеют 85% социальных работников. 
Профессиональная деятельность социального работника, вне 

зависимости от вида исполняемой работы, несомненно относится к группе 
профессий с высокой моральной ответственностью за здоровье, условия 
жизни и подчас и за жизнь отдельных людей, групп населения и общества в 
целом. Она требует большой эмоциональной нагрузки, ответственности, но и 
к сожалению, имеет весьма неопределенные критерии успеха [2, с. 55]. 

 Социальный работник находится в процессе социального 
взаимодействия с клиентом, постоянно вникает в суть его проблем, что 
оказывает негативное влияние на психо-эмоциональное состояние 
социального работника и, как следствие на его здоровье. 

Мировой опыт в сфере социальной работы говорит о том, что при 
помощи социальных технологий можно своевременно разрешать социальные 
конфликты, снимать социальное напряжение, предотвращать катастрофы, 
блокировать рискованные ситуации, принимать и выполнять оптимальные 
управленческие решения. Для зарубежных стран основным источником 
финансирования остается государство [3, с. 16]. 

Социальная работа в европейском измерении существует в тесной 
взаимосвязи с социальной политикой и таким социальным институтом, 
которым является, в частности, социальное государство. Важное значение 
для формирования за рубежом современной системы социальной помощи 
оказали принципы Эльберфельдской системы. В середине XIX в. она 
распространилась практически на всей территории Германии и части 
Франции. В основе этих принципов: 

• самостоятельность каждого попечительства при рассмотрении 
частных вопросов и централизация общего направления дел; 

• индивидуализация помощи при детальном обследовании каждого 
нуждающегося; 

• привлечение всех слоев общества к активному участию в деле 
призрения бедных. 

Эмоциогенные факторы вызывают чувство неудовлетворенности, 
накопление усталости, что приводит к кризам в работе, истощению и 
выгоранию [4, с. 264]. 

Формирование синдрома» эмоционального Выгорания» может быть 
связано с риском, экстремальными условиями, неопределенными ситуациями. 

Риск развития СЭВ более высокий у молодых специалистов, так как в 
зрелом возрасте пройдет процесс адаптации, определены конкретные цели, 
сформированы профессиональные интересы [5, с. 202]. 
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Помимо этому СЭВ более подвержены женщины из-за дополнительных 
домашних и семейных обязанностей, кроме того труд социальных работников 
отличается высокой эмоциональной напряженностью. Известно большое 
количество объективных и субъективных эмоциогенных факторов, которые 
оказывают негативное воздействие на труд, вызывая сильное эмоциональное 
напряжение и стресс. Следует учесть, что это одна из профессий 
альтруистического типа, где выше вероятность возникновения психического 
выгорания. 
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темперамента и интеллектуальной эмоциональности. 
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GENDER DEPENDENCES OF INTELLECTUAL WORKING CAPACITY ON 
TEMPERAMENT MANIFESTATIONS 

 
Abstraction. Dependences of intellectual efficiency of men and women of 

17-22 years on peculiarities of temperament are considered and analysed. Gender 
differences and dynamics of changes in dependences of intellectual activity on 
temperament and intellectual emotions are shown. 

Keywords: intellectual operability, force of processes of exaltation and 
slowing down, mobility of nervous processes, intellectual emotionality. 

 
Рассматривая вопросы интеллектуальной деятельности человека, 

специалисты в области психологии опираются на общепризнанные базовые 
положения об интеллекте. Прежде всего – что есть интеллект. Далее – его 
проявления и признаки, характеристики и особенности и т. д. 

Это показывает многогранность данного феномена, которая вызвана 
прикладностью указанного свойства ко всем сферам существования человека. 
Поэтому множество авторов анализируют интеллектуальные проявления под 
углом рассматриваемой сферы целеполагания в какой-либо деятельности. 

Обобщая множество различных точек зрения на то, что есть  
интеллект [1], можно предложить свою, избегающую громоздкости и не 
претендующую на исключительность, точку зрения с последующим 
небольшим анализом. Интеллект – это совокупность качественных 
проявлений индивида, обеспечивающая стратегию существования на основе 
интеграции индивидуальных свойств. 
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Поэтому целью данного исследования являлось выявление 

особенностей в проявлении интеллектуальной работоспособности (эргичности 
интеллектуальной) под влиянием компонентов темперамента, 
эмоциональности в интеллектуальной деятельности [2, с. 126] и гендерных 
отличий, т. е. тех факторов, которые главным образом влияют на стратегию 
существования. 

Организация исследований. Для выявления индивидуальных 

склонностей в проявлении интеллектуальной работоспособности проводилось 
анонимное анкетирование студентов 17-22 лет по методике В. М. Русалова c 
определением формально-динамических свойств личности [3, с. 290-299], а 
также по методике Я. Стреляу с определением силы процессов возбуждения 
(СПВ), торможения (СПТ) и подвижности нервных процессов (ПНП) в качестве 
компонентов темперамента личности [3, с. 681-687]. Применение выбранных 
методик дифференциальной психологии дало возможность исследовать 
проявление работоспособности (эргичности интеллектуальной - ЭРИ) в 
интеллектуальной сфере и компонентов проявления темперамента на 
бытовом и профессиональном уровне в повседневных условиях реализации 
потребностей индивидуума. В исследовании приняли участие 85 студентов-
мужчин и 117 студентов-женщин.  

Математическая обработка результатов тестирования проводилась с 
помощью пакета электронных программ STATISTIKA для определения 
отношений между полученными выражениями интеллектуальной 
работоспособности и компонентами проявления темперамента. 

Полученные в результате анонимного анкетирования данные 
анализировались на предмет проявления отдельно по половому признаку 
(табл. 1), а также с учетом распределения обследованных на 3 группы по 
полученным значениям низкой, средней и высокой интеллектуальной 
работоспособности. Между сформированными группами различия средних 
значений были статистически достоверны (t = 8,7 – 9,9; P < 0,001 у мужчин и t 
= 11,4 – 12,2; P < 0,001 у женщин). 

 
Таблица 1. 

Статистические показатели различий в проявлении интеллектуальной 
работоспособности 

Пол Средние значения σ m V t-критерий 

Мужчины  
34,02 

5,60 0,615 16,46 % 1,85 (р > 0,05) 

Женщины 32,62 4,78 0,442 14,65 % 

 
В силу полученных данных, имеющих выражение в бальной оценке, 

корреляционные отношения рассчитывались с помощью множественного 
регрессионного анализа, а также с применением факторного анализа.  

Иллюстрация корреляционных отношений выбранных компонентов 
темперамента и интеллектуальной эмоциональности с проявлением 
работоспособности в интеллектуальной сфере (ЭРИ) показывает 
преимущественную их зависимость у мужского контингента и практическое 
отсутствие у женского; у студентов-мужчин фактор силы связи между 
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выбранными признаками проявляет заметный и высокий уровень только у лиц 
с низкой и высокой интеллектуальной работоспособностью (рис.1). 

 

 
Рис.1. Связь интеллектуальной работоспособности (ЭРИ) с проявлениями 

темперамента и интеллектуальной эмоциональности. 
 
Методология предложенного подхода – зависимость интеллектуальной 

работоспособности от силы процессов возбуждения, торможения и 
подвижности в нервных центрах, а также от чувствительности к результатам 
интеллектуальной деятельности (эмоциональности интеллектуальной), 
потребовала дополнительного анализа для выявления латентных признаков, 
влияющих на взаимосвязи выбранных показателей. 

С помощью факторного анализа методом главных компонент среди 
корреляционных связей наибольшую факторную нагрузку проявляют сила 
процессов возбуждения – во всех 8-ми проанализированных группах (табл.. 2), 
далее – подвижность нервных процессов – в 7-ми группах, интеллектуальная 
работоспособность – в 5-ти, эмоциональность интеллектуальная и сила 
процессов торможения – в 2-х. При этом подавляющее значение, как главный 
фактор влияния, проявляют сила процессов возбуждения и подвижность 
нервных процессов. 

 
Таблица 2. 

Влияние значимых (>0,7) факторов на общую дисперсию выборки по 
результатам факторного анализа 

Пол Общий 
контингент 

С низкой 
интеллектуальной 

работоспособностью 

Со средней 
интеллектуальной 

работоспособн. 

С высокой 
интеллектуальной 

работоспособн. 

Муж. 1-й фактор: 
СПВ+ПНП 
2-й фактор: 

ЭИ 
64,5 % 

1-й фактор: 
СПВ+ПНП 

2-й фактор: 
ЭРИ 

70,2 % 

1-й фактор: 
СПТ+СПВ 

2-й фактор: ЭРИ 
61,8 % 

1-й факт:СПВ+ПНП  
2-й факт: ЭРИ+СПТ 

67,3 % 
 

Жен. 1-й фактор: 
СПВ+ПНП 

43,8% 

1-й факт:СПВ+ПНП 
2-й фактор: «шум» 

61,7 % 

1-йфакт: СПВ+ПНП 
2-й факт: ЭРИ+ЭИ 

67,3 % 

1-йфакт: СПВ+ПНП 
2-й факт: ЭРИ 

56,9 % 
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В соответствии с критерием Кайзера в расчетах для анализа 
использовались 2 фактора с собственными значениями больше 1. При этом 
проявились гендерные отличия по направленности влияния факторных 
нагрузок: у лиц с низким проявлением интеллектуальной работоспособности 
сила процессов возбуждения и подвижность нервных процессов оказывают 
отрицательное влияние на проявление признаков в своей выборке 
независимо от половой принадлежности; у лиц со средней интеллектуальной 
работоспособностью среди мужчин данные компоненты темперамента 
проявляют положительное влияние, а среди женской группы – отрицательное; 
представители с высокой интеллектуальной работоспособностью среди 
студенток имеют положительное, а студенты-мужчины – отрицательное 
влияние указанных факторов. 

Выводы:  

1. По результатам самооценки в проявлении интеллектуальной 
работоспособности у студентов статистически достоверные различия по 
гендерному признаку не проявляются, что вполне объяснимо 
образовательной парадигмой в период обучения в вузе. 

2. Наибольшее влияние на проявления интеллектуальной 
работоспособности оказывает сила процессов возбуждения и подвижность 
нервных процессов как среди студентов-мужчин, так и среди студенток при 
различной направленности у групп с разной степенью ЭРИ. 

3. Проявления интеллектуальной работоспособности среди студентов-
мужчин в большей степени связано с темпераментом и чувствительностью к 
результатам по сравнению с женским контингентом. 

4. Проявление работоспособности в интеллектуальной сфере у 
женского контингента, базируясь на темпераменте, находится под влиянием 
факторов более высокого психического уровня, что требует дальнейших 
исследований. 
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УРАХУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК БОКСЕРІВ В СИСТЕМІ 
ЇХ ПІДГОТОВКИ 

 

Аннотация. На основе психодиагностического обследования 
боксеров определены особенности их психической работоспособности. 
Доказано, что спектр продуктивности когнитивных процессов боксеров 
находился в пределах от состояния нормы до тяжелых нарушений. 
Эмоциональная лабильность обследованных спортсменов выступала 
фактором, который ухудшал выполнения задач и влиял на их результат. 

Ключевые слова: когнитивные функции, боксеры, спортсмены, 
соревновательная деятельность. 

 

Аnnotation. Based on boxers psychodiagnostic survey the features of their 
general intellectual performance. Proved that the performance range of cognitive 
processes. Boxer was in the range of state standards for heavy violations. 
Emotional lability surveyed athletes acted factor that worsened the tasks and affect 
their outcome. 

Keywords: cognitive functions, boxers, athletes, competitive activity. 
 

Вступ. Стан психологічної готовності відіграє особливу роль і, 
найчастіше, є вирішальним в сутичці. Спортсмен, який не вміє впоратися з 
надмірним збудженням напередодні виходу в ринг, невпевнений у своїх силах, 
під час бою не зможе швидко мобілізуватися і розумно діяти. Навпаки, якщо 
боксер добре психологічно підготовлений, спокійний, упевнений в собі, легко 
управляє своїм настроєм і діями в бою, він і при сильно діючих факторах. Чи 
зуміє мобілізуватися, правильно оцінити обстановку, врахувати можливості 
свої і супротивника і успішно вирішити тактичні і технічні завдання. Спаринг 
боксери знаходяться в умовах сильного психічного напруження, характерного 
для будь-якого єдиноборства. Загроза сильного удару робить таїландський 
бокс особливо гострим і висуває підвищені вимоги до цілого ряду психічних 
процесів, якостей і станів спортсмена. Боксер під час поєдинку сприймає 
великий обсяг інформації про наміри і дії суперника. Бої видатних боксерів 
свідчать про виключно тонкому сприйнятті ними всіх ситуацій бойової 
обстановки, точному розрахунку часу і дистанції, вмінні знаходити потрібний 
момент для ударів і захистів, оптимальний розподіл м'язових зусиль, 
швидкому і точному тактичному мисленні, що говорить не тільки про розвиток 
спеціальних фізичних якостей, але і про психологічну підготовку  
спортсменів [1-4, 6]. 

Психологія спорту в цілому і боксі зокрема дуже важлива і досить мало 
вивчена в даний час. Не кожен тренер в змозі забезпечити повноцінне 
психологічний розвиток боксера з точки зору його підготовки до змагань і після 
їх закінчення. Повноцінна підготовка боксера до фізичних навантажень, які 
будуть постійно збільшуватися, допоможе в складних ситуаціях, які виникають 
як під час тренувань, так і під час змагань, а також допоможе спортсмену 



__ ISCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире» ___ 
Выпуск 3(23)       ISSN 2524-0986 

 

103 
 

отримати найголовніше - психологічну стійкість під час бою і після його 
закінчення [3, 5]. 

Результати дослідження. Підсумком психологічної підготовки боксера 

має з'явитися стан психічної готовності, яке знаходить своє вираження в 
максимальній змобілізованості спортсмена. Для реалізації індивідуального 
підходу в психологічній підготовці тайбоксерів слід враховувати їх 
індивідуальні емоційно-вольові характеристики. 

 Рівень мотивації обстежених боксерів представлений в діапазоні від 
низького до високого. У більшості (72,72 %) обстежених спортсменів має місце 
середній рівень мотивації до успіху. З ростом спортивної кваліфікації боксерів, 
у них відзначається домінування мотивація до успіху над мотивацією до 
уникнення невдач, однак відмінності достовірно не значимі (t = 0,44; р> 0,01).  

Має місце певна залежність становлення особистісних характеристик 
боксерів від рівня їх спортивної кваліфікації. Спортсмени, у яких є спортивна 
кваліфікація (17,5 ± 1,5), схильні до ризику значно менше, ніж спортсмени-
початківці (21,66 ± 0,64). Простежується певна залежність рівня готовності до 
ризику від спортивної кваліфікації боксерів. У кваліфікованих тайбоксерів 
схильність до ризику достовірно менше (р <0,001), ніж у спортсменів 
початківців. 

 Рівень особистісної тривожності обстежених боксерів представлений в 
діапазоні від низького до високого. У ситуації змагальної діяльності у 
обстежених спортсменів відзначається помірний і високий рівень ситуативної 
тривожності. Має місце певна залежність рівня особистісної тривожності від 
спортивної кваліфікації боксерів. У кваліфікованих боксерів, рівень 
особистісної тривожності достовірно нижче (р <0,001), ніж у початківців 
спортсменів. 

Результати, отримані за допомогою методики «Таблиці Шульте», 
дозволили оцінити обсяги довільного уваги, розподіл і перемикання його 
функцій, у боксерів, в змагальний і після змагальний періоди. В умовах 
змагальної діяльності, темп виконання завдань по «таблицями Шульте», у 
обстежених кікбоксерів, був нерівномірним. Середній вихідний рівень (41,20 ± 
2,00 с - час, виконання завдання по першій таблиці), а далі поступове і 
неухильне зниження показників, без коливань у бік поліпшення (46,37 ± 2,70 с - 
час, виконання завдання по 2 таблиці; 48,57 ± 2,77 с - час, виконання завдання 
по 3 таблиці; 48,60 ± 3,88 с - час, виконання завдання по 4 таблиці; 49,97 ± 
2,71 с - час., виконання завдання по 5 таблиці). 

Ці результати свідчать про те, що в умовах змагальної діяльності, у 
обстежених боксерів відбувається збільшення в порівнянні з нормативними 
значеннями часу необхідного на виконання завдання по «таблицями Шульте». 
У багатьох випадках збільшення загального часу у спортсменів обумовлено не 
тим, що вони повільно шукали числа, а окремими «випадковими» затримками. 
Тобто, обстежені боксери називали і показували ряд чисел з достатньою 
швидкістю, а потім раптом ніяк не могли знайти одне яке-небудь число (часто 
заявляючи, що такого числа в таблиці взагалі немає).  

Слід зазначити, що в умовах змагальної діяльності, 10 (23,81%) 
обстежених спортсменів, допускали в роботі з таблицями різні помилки: 
пропускали окремі числа, шукане однозначне число показували в двозначному 
числі, до складу якого воно входить. Нерівномірний темп виконання завдання і 
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збільшення кількості помилок, з кожною наступною таблицею, свідчать про 
прогресуюче послаблення інтенсивності уваги в процесі роботи. 

У постзмагальний період, у обстежених боксерів, вихідний рівень 
виконання завдань по «таблицями Шульте» (35,27 ± 2,14 с.) достовірно вище, 
ніж в умовах змагальної діяльності (t = 2,68; р <0,05). Час, виконання завдання 
по другій таблиці склав - 39,73 ± 3,12 с, що достовірно менше, ніж в умовах 
змагальної діяльності (t = 2,65; р <0,05). Далі спостерігається деяке зниження 
темпу сенсомоторних реакцій при роботі з наступними таблицями: 43,60 ± 3,74 
с. - час, виконання завдання по третій таблиці; 41,60 ± 5,12. - час, виконання 
завдання по четвертій таблиці; 44,60 ± 3,79с. - час, виконання завдання по 
п'ятій таблиці. Дані результати знаходяться в межах вікової норми.  

Ефективність роботи (середній час виконання завдання по «таблицями 
Шульте»), в умовах змагальної діяльності, склала - 46,94 ± 1,29 с, що 
достовірно нижче (t = 2,20; р <0,01), ніж в постзмагальний період, коли 
ефективність роботи склала - 42,15 ± 1,12 с. 

Таким чином, в умовах змагальної діяльності ефективність роботи, по 
«таблицями Шульте» у боксерів, достовірно нижче (t = 2,20; р <0,01), ніж в 
постзмагальний період. У 22 (52,39%) обстежених спортсменів, в період 
змагань, має місце звуження обсягу довільної уваги легкого ступеня 
вираженості. Звуження обсягів довільної уваги супроводжується порушеннями 
процесів концентрації, розподілу і перемикання. 
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Аннотация. В статье раскрыта проблема употребления 

психоактивных веществ (ПАВ) детьми младшего школьного возраста. 
Рассматриваются вопросы организации профилактической работы с 
детьми младшего школьного возраста, предлагаются средства 
профилактики для детей данного возраста. 
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THE PROBLEM OF PREVENTION OF ADDICTION IN CHILDREN OF PRIMARY 

SCHOOL AGE IN THE THEORY AND PRACTICE OF SOCIAL WORK 
 

Abstract. The article reveals the problem of the use of psychoactive 
substances (pas) the children of primary school age. Deals with the organization of 
preventive work with children of primary school age, offers a means of prevention 
for children of this age. 
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Проблема наркомании в Республике Беларусь в настоящее время 

обостряется, ежегодно наблюдается омоложение лиц, употребляющих 
психотропные и наркотические вещества (ПАВ). Если раньше первые пробы 
ПАВ приходились на возраст 16-17 лет, то сейчас участились случаи 
употребления наркотиков и психоактивных средств детьми 6-12 лет [1, с. 12]. 

Лучший метод борьбы с наркоманией – профилактика. Общеизвестно, 
что любую болезнь легче предупредить, чем заниматься еѐ лечением. 
Согласно научным данным, излечить от наркомании удается не более 2-3 % 
от числа всех заболевших [2]. Учитывая, что характер человека 
закладывается в младшем школьном возрасте, а также, что дети этого 
возраста более подвержены воздействию со стороны окружающих их людей, 
профилактикой наркомании целесообразно заниматься именно в этот 
возрастной период [3, с. 10]. 

Под профилактикой наркомании у детей младшего школьного возраста 
мы подразумеваем комплекс социальных, образовательных и 
психологических мероприятий, направленны на устранение или 
нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих употребления ПАВ.  



____«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ 
Выпуск 3(23)       ISSN 2524-0986 

 

106 
 

К сожалению, приходится констатировать тот факт, что профилактика в 
настоящее время является наиболее уязвимым местом в преодолении 
проблемы сохранения и оздоровления современного поколения. До сих пор 
продолжаются поиски наиболее эффективных средств профилактики 
наркозависимости у детей и подростков [4, с. 182-183].  

В целях изучения характера отношения детей к наркомании и ведению 
здорового образа жизни нами, под руководством Т.В. Лантух, было проведено 
исследование среди учащихся младшего школьного возраста. В исследовании 
приняли участие 86 учеников 1-4 классов в возрасте от 6-до 12 лет. Из них 15 
учеников 1 класса, 28 учеников 2 класса, 21 ученик 3 класса и 22 ученика 4 
класса.  

Обработанные данные показали, что наибольший процент 
респондентов (93 %), имеющих четко сформированное негативное отношение 
к употреблению ПАВ, настроенных на ведение здорового образа 
жизни ‒ ученики 1 класса. Наименьший процент детей с данной 
характеристикой приходится на учащихся 4 класса (55 %). Обработанные 
результаты позволяют констатировать, что в настоящее время 
положительные тенденции по сохранению здорового образа жизни у детей с 
возрастом не только не укрепляются, но даже заметно затухают. Представим 
сказанное в виде рисунка 1. 

 

 
Рисунок 1 ‒ Показатели сформированности негативного отношения  

к употреблению ПАВ (в %) 
 

Проведенное нами исследование показало, что более половины детей, 
участвующих в исследовании (64 %) уже знают, что такое наркомания, и 
связывают данный термин со смертельным заболеванием. Вместе с тем, 
почти каждый 12-ый ребѐнок, участвующий в исследовании, готов 
«попробовать или понюхать что-то в виде жидкости (порошка)», каждый пятый 
− закурить, если кто-то это предложит им сделать. На вопрос «Курит ли кто-то 
из твоих родителей?» 58 % всех опрошенных респондентов ответило, что хотя 
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бы один из родителей курит, а как известно, именно в этом возрасте ребенок 
имеет такие социально-психологические особенности как большая 
подражаемость и любознательность. 

Вызывает тревогу тот факт, что отдельным учащимся младшего 
школьного возраста (5 %), участвующим в экспериментальном исследовании, 
предложение закурить уже поступало и на эти 5 % обследованных приходятся 
ученики 3-4 классов. На вопрос «Есть ли среди твоих друзей те, кто хоть раз 
пробовал курить?» ответили положительно 1 % ‒ ученики 1 класса, 25 % ‒  
2 класса, 14 % ‒ 3 класса и 36 % ‒ 4 класса. Настораживает тот факт, что 
более 20 % всех опрошенных детей, на вопрос «Знаешь ли ты, что пиво 
относится к спиртным напиткам и вызывает алкогольную зависимость?» 
ответили отрицательно (1 % ‒ ученики 1 класса, 18 % ‒ 2 класса, 19 % ‒ 3 
класса, 32 % ‒ 4 класса).  

Полученные результаты проведенного исследования в очередной раз 
доказывают, что в настоящее время в нашем обществе необходимо 
максимально рано выявлять симптомы психологической 
предрасположенности детей к употреблению наркотических веществ и 
активно проводить профилактическую работу в данном направлении уже в 
младшем школьном возрасте. 

Как показало наше исследование, эффективным и недостаточно 
распространѐнным средством профилактики наркозависимости у детей 
младшего школьного возраста может служить один из видов арт-терапии ‒
сказкотерапия. Анализ научных, учебно-методических работ показал, что 
перспективность использования этого метода в работе с детьми младшего 
школьного возраста в рамках профилактики приобщения к ПАВ обусловлено 
следующим: абсолютной метафоричностью, которая наиболее доступна для 
восприятия ребенка; отсутствием дидактичности; глубинным смыслом сказки; 
многоуровневостью хранимой информации; максимально возможной 
психологической защищенностью, экзистенциальностью. 

Подводя итог сказанному выше, можно прийти к выводу, что, во-
первых, профилактической работой следует заниматься своевременно, не 
упускать из вида младший школьный возраст. Во-вторых, профилактическая 
деятельность, как правило, должна строится на комплексной основе и 
осуществляться совместными усилиями учителей, психологов, социальных 
работников, медиков, сотрудников правоохранительных органов. В-третьих, 
выбирая метод профилактической работы среди детей младшего школьного 
возраста необходимо помнить о том, что угроза собственному здоровью 
должна быть принята детьми близко к сердцу, понята ими как реальная 
опасность их теперешнему благополучию. 
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У Врубеля была прирожденная способность поднимать все случайное 

до всеобщего, в малом прозревать величественное; в субъективном видеть 
мировое, будничное преображать в праздник. 

Врубель утверждал, что жил во все века: видел, как закладывали в 
Киеве десятинную церковь, помнил, как принимал участие в постройке 
готического собора и вместе с великими мастерами Ренессанса расписывал 
стены Ватикана. Таким проникновением характеризовалось душевное 
состояние художника во время болезни. Новые идеи наполняли сознание, 
вытесняя предшествующие образы, не успевшие конкретизироваться в 
изобразительной форме. Психологически такой процесс понятен для 
творчески-экспансивной натуры, какой был Врубель. Люди, непосредственно 
наблюдавшие работу художника, утверждали, что на одном и том же полотне 
один образ сменялся другим на протяжении иногда одного дня. Разложение 
цвета ради создания трепетной воздушной световой среды, которого так 
успешно добивались импрессионисты, мало привлекало его. Врубель был ни 
столько аналитиком, сколько синтетиком. Он стремился собрать воедино 
красочные гармонии, подчинить их главному тону, и потому в каждой его 
картине так ясно выступают цветовые доминанты, все оттенки полутонов 
ложатся на их основу.От экспрессии к спокойствию, от многовариантности к 
символу.При наличии нескольких вариантов одного произведения Врубель 
шел от экспрессивной формы к более спокойной, от развернутости к 
сомкнутости, от рассеянной композиции к завершенной. Письма его 
ограничиваются суждением об искусстве и почти молчат о другом. Обрисовать 
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философское мировоззрение художника ссылаясь на личные высказывания, 
не представляется возможным.Документальные данные почти отсутствуют. 

Никакая посторонняя искусству мысль или желание не укладываются, 
не прививаются. Эстетические вкусы вырабатывались на искусстве прошлого. 
Ни современная живопись, ни современные художники его не интересовали. 

Вся жизнь в борьбе с окружением и с самим собой. Жизненная судьба 
его трагична. А искусство переполнено антиномий. На протяжении всего 
творческого пути обнаруживается борьба разноречивых сил. В Демоне черты 
ангелов, а в ангелах — Демона. Мужские образы — женственны («Демон»), 
женские — мужественны («Муза»). Пластицизм борется с живописностью. 
Живопись — пластична. Скульптура — живописна. 

Он жил страстями. Внешне Врубель был очень сдержанным и 
любезным. Но увлекшись, он терял самообладание. Вот как описывает сестра 
жены Врубеля первую встречу художника со своей будущей невестой: « 
Забела ―пела на репетиции на полутемной сцене, вдруг к ней бросается 
невысокий человек, целует ей обе руки и говорит — «Какая прелесть‖». 
Врубель человек увлекающийся и в своих увлечениях терявший меру. Он 
никогда не умел распорядиться деньгами с той систематичностью, о которой 
любил только мечтать. Когда в наиболее удачливые годы московского 
периода в руки Врубеля попадали тысячи — деньги испарялись с 
необычайной быстротой. Е. И. Ге в своем дневнике рассказывает, что, даже 
живя в деревенской глуши на хуторе родных своей жены, Врубель ухитрялся 
проматывать большие суммы, устраивая обеды с изысканными блюдами, 
шампанским, цветами, осыпая жену подарками и проч. Несмотря на его 
сердечность и внимательность, люди часто как бы не существовали для него 
сами по себе. Они становились ему нужны как внешняя среда для него 
самого» Художник без признания его публикой не имеет права на 
существование. Но признанный, он не становится рабом. 

Образ Демона проходит через все творчество Врубеля. Врубель и 
Демон стали синонимами. К немногим испытывал глубокое чувство почтения и 
привязанности. Врубель так высоко ценил своего учителя, что испытывал 
удовольствие, копируя его этюды. Общение с мастером не ограничивалось 
академическими классами. Он бывал в семье учителя, принимал там участие 
в концертах и спектаклях. И всякий раз, когда художник чувствовал 
необходимость опоры, он ехал к П. П. Чистякову ―хлебнуть у него 
подкрепляющего напитка советов и критики‖. В бытовой семейной обстановке 
Врубель — это олицетворенная кротость, по выражению Е. И. Ге. Надя не 
нахвалится на его хороший характер. 

Держался он как индивидуалист, на лице своем всегда носил 
горделивую мину, запечатленную во всех автопортретах Врубеля, и даже в 
своем костюме стремился к исключительному, оригинальному, выделявшему 
его из толпы. Сотрудник Врубеля по работе во Владимирском соборе  
Л. М. Ковальский рассказывает о своих впечатлениях от внешнего облика 
художника, только что появившегося в Киеве. ―За моей спиной стоял 
белокурый, почти белый блондин, молодой, с очень характерной головой… 
Невысокого роста, очень пропорционального сложения, одет… вот это то и 
могло меня всего больше поразить… весь в черный бархатный костюм, в 
чулках, в коротких панталонах и штиблетах. Так в Киеве никто не одевался, и 
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это то и произвело на меня должное впечатление. В общем, это был молодой 
венецианец с картины Тинторетто или Тициана‖. Серия пастельных и 
карандашных автопортретов 1904–1905 годов раскрывает образ нервной, 
высокоинтеллигентной, впечатлительной натуры с горделиво-властной 
посадкой головы, с несколько упрямой нижней частью лица и воспаленным, 
беспокойным взором, в котором скорбь и тревога, как две неизменно 
сопутствующие ноты, оттеняют лик. Как-то Врубель вошел в комнату 
загримированным под одного недавно умершего человека, которого все 
находившиеся в комнате знали и только что поминали в разговоре. Первого 
апреля, когда принято обманывать, Врубель как ребенок раскрасил себе лицо 
так, что получилось впечатление огромного шрама, и в таком виде он 
предстал перед родителями, сильно их перепугав. 

Отец писал о Врубеле: «В разговорах обнаруживал неимоверное 
самомнение о себе как о художнике, творце и вследствие этого не допускал 
никакого обобщения, никакой мерки, никакого сравнения его — художника — с 
людьми обыкновенными. Переход у Михаила Александровича от бодрой 
веселости, жизнерадостности и общительности к мрачному состоянию, 
замкнутости был очень быстр и вызывался не какими-либо внешними 
причинами, а, надо полагать, исключительно внутренними причинами», — 
писал художник Николай Ге. Безумие Врубеля проявлялось, пожалуй, в 
изменчивости характера, капризности поведения и целом ряде странностей, 
сопровождавших не только быт, но и работу, техническую манеру работы над 
произведением искусства. Бесконечное переписывание полотен, на которых 
один образ сменялся совершенно с ним не связанным другим, — результат 
быстрой смены идей, мыслей, образов, что характерно для маниакального 
состояния. В состоянии обострения болезни в лечебнице эта черта приобрела 
катастрофический характер: художник на одном и том же листе с невероятной 
быстротой наносил рисунок за рисунком, уничтожая последующим 
предыдущие». 

Врубель не выносил общества художников. Сознательно избегал их 
среды. Его высокая интеллигентность как бы оскорблялась низким 
культурным уровнем некоторых знакомых ему живописцев. У него ни с кем не 
было прочных связей. Знавшие Врубеля вспоминают, что в последние годы 
его томило сознание какой-то вины, вины всей жизни, которую надлежало 
искупить. Об этом же говорится и в отрывочных записях самого художника. Во 
время болезни раскаяние принимало и формы болезненные — он простаивал 
на ногах целыми ночами, как бы исполняя наложенную епитимью, хотел 
покарать себя, отказывался от пищи. Врубель принадлежал к мастерам 
психологического склада, характерного для старинных живописцев. Процесс 
роста, смена этапов не нарушали единства художественного стиля, 
определившегося еще с ранних произведений мастера и оставшегося верным 
основной творческой потенции вплоть до последних работ. 
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Примітно, що простір та час – це узагальнені категорії впливу [6], з 

допомогою яких є можливість пояснити його природу та висвітлити сутність. З 
одного боку, у просторі та часі виникає або здійснюється вплив, а з другого – в 
кожному дійстві впливу наявний свій просторово-часовий континуум. Крім 
того, простір і час як провідні категорії впливу характеризують цей вплив як 
явище [2; 3]. 

Стверджується, що ―внесок психології в суспільну практику при 
розв’язанні проблеми активізації людського чинника був би відчутніший, якби 
вдалося узагальнити та класифікувати традиційно використані в різних сферах 
практики способи і прийоми впливу на поведінку людей. Тим самим був би 
закладений фундамент для конкретизації рекомендацій щодо їх  
застосування‖ [4, с. 12]. 

Відповідно до загальнометодологічного погляду на природу 

психологічного впливу є підстави констатувати, що ця проблема відіграє роль 
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стрижневої, ―результативної‖ у психології й обґрунтовується як 
системоутворювальна категорія, що окреслює цільову перспективу (пошуки 
законів управління психічними явищами), прикладний потенціал і світоглядний 
підхід сучасної науки, пов’язаний із дієвістю відкритих закономірностей для 
вдосконалення соціальної практики [6, с. 41]. Важливо зауважити, що саме 
категорія психологічного впливу становить головне поняття прикладної 
методології, що досі відсутня у вітчизняній науці [7, с. 279]. Адже функція 
останньої – поєднати теоретичну і практичну гілки психології, тобто науковий 
підхід і безпосередню життєактивність, тотальну вітальність задля її доречного 
керівництва. Фундаментальне обґрунтування проблеми впливу визначить 
―логіку розгортання, розвитку та основне ―надзавдання‖ соціальної психології 
як науково-практичної дисципліни, вкаже на найпроблемніші вузли дотику 
психологічної науки, суспільної практики і соціального замовлення‖ [7]. 

В історії людства існує безліч ситуацій, у яких одна людина впливає на 
поведінку, діяльність, вчинки, стани, думки, почуття, волю, мислення іншої. У 
реальному житті зміст і форма такого впливу надзвичайно різноманітні, 
оскільки можуть охоплювати не лише особу, а й групу, організацію  
чи соціум [2]. Відомо, що основним засобом впливу є вербальна і невербальна 
комунікація між співбесідниками. Іншими словами, у цьому процесі вагомого 
значення набуває феномен спілкування у четвертинній основі: комуніка-
тивного, інтерактивного, перцептивного та спонтанно-інтуїтивного аспектів.  

Зауважимо, що у відомій книзі Аристотеля ―Риторика‖ [1] (написана 
приблизно в 350 р. до н. е.) обґрунтовується мистецтво психологічного впливу 
на інших людей. У ній наявні основні принципи соціального впливу і 

переконання, що актуальні й донині. З погляду Аристотеля, успіх впливу 
залежить від того, хто говорить, що говорить і кому говорять. До цієї 
формули успіху відомого філософа додамо такі одиниці: де говорить та як 
говорить (тобто в якому просторі та часі, у якій ситуаційній прив’язці, з якою 

інтонацією та ін.). 
Відомо, що соціально-психологічний простір – один із базових 

параметрів організаційного клімату [5]. Проаналізувавши цю 

фундаментальну ідею відомого українського ученого В.П. Казміренка, який 
створив теорію організаційного клімату та підхід російського дослідника  
Г.О. Ковальова, що простір та час – це категорії впливу, ми зреалізували їх та 
доповнили у такій теоретичній конфігурації: соціально-психологічний вплив у 
вітакультуному просторі-часі та його класи постають першим 
параметром інноваційно-психологічного клімату [3; 9].  

Загалом категорія впливу вказує на безпосередній зв’язок між 
запитами і вимогами соціальної практики й подальшим становленням 
психологічної науки в контексті розвитку технік, алгоритмів, методів, механізмів 
управління психічними станами. Г.О. Ковальов стверджує, що в життєвому 
контексті, впливати – означає справляти спрямований тиск на щось, 
наприклад, суб’єкта на об’єкт, щоб змінити стан останнього. Таке розуміння 
суті цього явища вельми розповсюджене на буденному рівні розуміння 
аналізованого предмета осмислення. Під впливом відомий російський учений 

розуміє процес, що виникає на різних рівнях існування матеріальних явищ та їх 
окремих властивостей (фізичних, хімічних, біологічних, енергетичних, 
інформаційних тощо), реалізується під час взаємодії двох чи більше 
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рівновпорядкованих систем і результативно забезпечує зміну в структурі 
(просторово-часових характеристиках) чи стані хоча б однієї із цих  
систем [6, с. 4–5].  

Дослідник під час обґрунтування проблеми впливу виокремлює 
стратегії, парадигми та його класи. Він переконаний, що реактивній або 
об’єктній парадигмі впливу (психіка і людина розглядаються пасивними 
об’єктами впливу зовнішніх умов, як їхній продукт) відповідає імперативна 
стратегія психологічного впливу (спрямована на контроль поведінки та 
установок людини); акціональній або суб’єктній парадигмі (суб’єкт здійснює 

перетворювальний вплив лише на психологічну інформацію, що надходить до 
нього та ін., обґрунтована у західній когнітивній психології) – маніпулятивна 
стратегія, а діалогічній (суб’єкт – суб’єктна, яка спрямована на розкриття 

внутрішньої свободи та ін.; тут особистість – продукт і результат спілкування з 
подібними особами, є інтерсуб’єктним утворенням тощо) – розвивальна 
стратегія впливу (основна умова реалізації – діалог).  

Сучасну наукову розробку суб’єкт-суб’єктний підхід отримав у 

дослідженнях О.О. Бодальова, Б.Ф. Ломова, О.М. Матюшкіна, Г.О. Балла,  
Г.О. Ковальова та інших, а також в науковців-гуманітаріїв – С.С. Аверінцева, 
В.В. Іванова, Ю.І. Лотмана, Б.С. Біблера, Г.Я. Буша.  

Саме за діалогічного підходу по-іншому формулюється проблема 
психологічного впливу, центральною ланкою якої є дослідження розвивальної 
стратегії в організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Соціальна першоумова її 
реалізації – діалог, а визначальні нормативи і принципи його здійснення – 
емоційна й особистісна відкритість партнерів-комунікантів, психологічний 
настрій на актуальний стан один одного, щирість, довір’я і безпосередність у 
вияві почуттів та душевних станів. 

На нашу думку, у конструктивно зорієнтованій комунікативній ситуації 

дві особистості утворюють певний спільний розвитковий простір, який має 
конкретну часову протяжність і створює картину єдиної емоційної зустрічі-події 
у взаємостосунках. Тому впливу як такого у процесі реалізації розвивальної 
стратегії не існує; він поступається місцем психологічній єдності суб’єктів, у 

котрій розгортається творче взаємозбагачення різних ментальних досвідів й 
виникають передумови для самовпливів і саморозвитку. Діалог, адекватно 
відтворюючи суб’єкт-суб’єктну природу самої людини, найбільше придатний 
для організації продуктивних розвивальних контактів між особистостями 
різного віку, тієї чи тієї статі, самобутнього психологічного соціовиявлення, 
окультурення внутрішнього світу загалом. 

Для обґрунтування першого параметра ІПК – соціально-психологічного 
впливу, що функціонує у просторі-часі та його класів – зреалізовано 
вітакультурну парадигму та модульно-розвивальну стратегію (див. 

детально [8]) і застосовано системно-миследіяльнісний підхід  
Г.П. Щедровицького [10]. 

Отже, Г.О. Ковальов, обґрунтовуючи простір і час у статусі категорій 
психологічного впливу, вводить такі просторові імперативи, які концептуально 
єднають спільний перебіг міжсуб’єктної взаємодії і психологічного впливу. Це, 
передусім, фізична дистанція, що розуміється як просторовий норматив 
організації контактів між людьми, і психологічний простір як інтеріоризований 
досвід соціальних зв’язків особистості, котрі трансформовані в суб’єктивному 
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полі значень і вимірюються персоніфікованою семантикою [6, с. 22, 25]. Щоб 
ґрунтовніше пізнати природу психологічного впливу російський психолог 
вирізняє в дослідженні відомі рівні аналізу часового імперативу 
(психофізичний, психофізіологічний, соціально-психологічний, соціальний та 
особистісно-психологічний). Взаємозв’язок категорій простору і часу, на наш 
погляд, характеризується динамічністю співвідношення у структурі 
психологічної організації людини. Їх переосмислення може впливати на процес 
перебудови психопростору особи, часові чинники регуляції досвідних 
переживань і на цикл емоційного ставлення до них.  
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Аннотация. Обосновано задачи повышения эффективности 

процесса подготовки специалистов социогуманитарной сферы в вузе на 
принципах гуманизации высшего образования. Выделено личностный 
творческий потенциал абитуриентов и студентов в соответствии с 
условиями выбранной профессии, как свойство личности и как субъекта 
делового познавательного взаимодействия. Доведена важность развития 
творческой личности будущих специалистов как необходимое условие 
эффективной профессиональной деятельности. 
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Annotation. The tasks of increasing the efficiency of the process of training 

specialists in the social and humanitarian sphere in the university on the principles 
of the humanization of higher education are substantiated. The personal creative 
potential of the entrants and students is singled out in accordance with the 
conditions of the chosen profession, as a property of the individual and as a subject 
of business cognitive interaction. The importance of developing the creative 
personality of future specialists as a necessary condition for effective professional 
activity is brought. 
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Процес формування здатності майбутніх фахівців соціогуманітарної 

сфери до творчої діяльності здійснюється за спеціальною програмою розвитку 
креативності особистості студентів, з допомогою якої вони набувають 
готовність безпосередньо виявляти творчу пошукову активність, реалізувати 
внутрішні спонтанність, сенсетивність, інтуїтивність, креативний потенціал. 
Систематична взаємодія індивідуальних якостей кожного студента як носія 
потенціальної креативності зі змістом пошуково-пізнавальної діяльності 
освітнього спрямування – це фактично ситуаційний вияв найвищого ступеня 
творчих здібностей особистості майбутніх фахівців соціогуманітарної сфери. 
Творчо налаштованій, продуктивній і вольовій, особистості студента 
притаманні спонтанність, широта інтересів і захоплень, смислово багатий 
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внутрішній світ, інтелектуальна чутливість до проблем, сприйнятливість до 
різного роду інновацій, зацікавленість і сміливість. Особливо важлива тут 
внутрішня готовність кожного до творчого професійного практикування, 
спрямованого на креативне вчинення, актуалізацію і зреалізування творчого 
потенціалу. Причому ця готовність засновується на особистісній готовності 
студентів до продуктивної навчальної творчості під час опанування змістом 
академічних і прикладних дисциплін. 

Проблема організації освітньої діяльності студентів є досить 
актуальною, оскільки провідною метою сучасної системи вищої освіти є 
формування висококваліфікованого, конкурентноздатного фахівця, «здатного з 
максимальною корисністю для суспільства зреалізовувати свій творчий 
потенціал, ефективно та гуманно розв’язувати різнопланові життєві проблеми, 
які стають усе більш складними та непередбаченими» [4].  

Вища школа покликана створити такий розвивальний часопростір для 
формування життєвої перспективи особистості, щоб професійний розвиток на 
всіх етапах її навчального шляху був оптимально напруженим і продуктивним. 
Цього вимагає національна доктрина розвитку освіти в Україні, що ставить 
перед системою освіти стратегічну мету – створити умови для креативного 
розвитку і повної самореалізації кожної особистості. Вирішення цієї 
стратегічної мети вимагає чіткого уявлення про власну індивідуальність як 
цілісність, її суб’єктну самоорганізацію, соціально-психологічні механізми 
зовнішнього і внутрішнього функціонування, особистісного становлення й 
розвитку [3; 7].  

Воднораз потреба в безперервному вдосконаленні системи підготовки 
кваліфікованих кадрів, недостатня компетентність персоналу з великим 
стажем роботи в різноманітних сферах суспільного життя унагальнює 
створення цілісної концепції професіоналізації, виявлення форм і моделей, у 
яких вона реально може відбуватися. Без вирішення цих завдань неможливе 
якісне навчання та прогнозування успішності професійної кар’єри. Так, 
скажімо, О.П. Саннікова, аналізуючи питання професійного розвитку 
особистості, вказує на те, що це становлення є завжди індивідуальним та 
спрямованим на успішність і результативність фахової діяльності й 
формування індивідуальності професіонала, його самоактуалізацію [6]. 

Воднораз існують доволі різні психодидактичні підходи до визначення 
змісту та обсягу поняття «готовність до професійної діяльності». Це 
пояснюється тим, що розглядаються різні види, способи та рівні готовності, 
має значення й те, до якого конкретного виду чи типу діяльності належить 
названа готовність. Тому в розкритті психологічної структури останньої 
потрібно враховувати її предметно-цільову та змістово-операційну специфіку, 
а також ті внутрішні чинники, які опосередковують структурну будову вказаної 
готовності (ментальний потенціал, емоційно-почуттєвий та вольовий ресурси 
тощо).  

О.П. Саннікова вказує на те, що сформованість особистості 
професіонала визначається розвиненістю усіх без винятку елементів її 
психоструктури, зокрема вираженість соціально значущих якостей, наявність 
професійних знань, умінь, норм і цінностей, розвиток потребо-мотиваційної 
сфери та ін. [6]. До того ж очевидно, що професійне становлення фахівців 
соціогуманітарної сфери, яке здійснюється у процесі університетської 
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підготовки, вимагає (звісно, за умов відповідального ставлення) від студента 
складної напруженої творчо-пошукової роботи над розвитком власної 
особистості, постійного вибору і зреалізування однієї групи можливостей і 
відмови від іншої.  

Особливо важливим конструктом особистості майбутніх спеціалістів тут 
є внутрішня мотивація, що містить чинники, котрі ініціюють і регулюють його 
освітню діяльність зсередини та існують у лоні самої діяльності [8]. Виходячи з 
цього, майбутній фахівець покликаний першочергово досягнути найвищого 
рівня розвитку мистецтва жити – особливого вміння і високої майстерності у 
продуктивній і конструктивній побудові свого життя, що базується на глибокому 
знанні повсякдення, розвиненій самосвідомості й володінні системою засобів, 
методів, технологій програмування, творення й утвердження життєплинності як 
індивідуально-особистісного проекту самовдосконалення. 

Досвід показує, що у процесі підготовки особистості до майбутньої 
діяльності на перший план постає «професійна орієнтація, яку доречно 
визначити як науково-практичну систему підготовки особи до свідомого 
професійного самовизначення» [1]. Причому такого плану самовизначення є 
багатовимірним і багатоступеневим процесом, котрий слушно розглядати під 
різними кутами зору: або виходячи із запитів суспільства, або як узгодження 
замовлення з особливостями внутрішнього індивіда. Тому в професійному 
самовизначенні різні види діяльності оцінюються як з позицій інтересів 
особистості, так і з погляду її здібностей, адже вона співвідносить свої 
професійно важливі якості з вимогами професії та з кон’юнктурою ринку праці. 
Тим більше, що таке самовизначення – це більш конкретне поняття, його 
простіше оформити офіційно (одержати диплом тощо); тоді як особистісне 
самовизначення – це більш складне поняття об’єктивувати публічно його 
неможливо. І далі: професійне самовизначення головно залежить від 
зовнішніх, найчастіше сприятливих умов, а особистісне – від самої людини, її 
індивідуального світу Я та життєвої екзистенції.  

Особистісне самовизначення розглядається нами як вищий прояв 
життєвого самопозиціювання. Воно діяльно відбулося тоді, коли людина 
утверджує себе в соціумі як самобутня унікальна особистість, котра заслужила 
повагу й визнання інших людей. Професійний розвиток юнаків і дівчат 
невіддільний від їхнього особистісного актуалізованого потенціалу, в основі 
перебуває екзистенція саморозвитку, яка ситуаційно детермінує здатність 
особистості перетворювати власну життєдіяльність на предмет практичного 
перетворення і призводить до вищої форми життєдіяльності особистості – 
творчої самореалізації. Розглядаючи професійний розвиток як безперервний 
процес самопроектування особистості, в ньому можливо виділити три основні 
стадії психологічної перебудови особистості: самовизначення, самовираження 
і самореалізацію.  

Отже, самовизначення, самовираження та самореалізація особистості 
майбутніх фахівців соціогуманітарної сфери здебільшого залежить від 
креативного зреалізування системи вихідних принципів життєдіяльності 
національної вищої освіти та надання їй творчого, гуманістичного і 
випереджального характеру, де панують пріоритетність та імперативність 
творчості, гуманістичність і демократичність навчання, переважання 
фундаментальних та методологічних знань, діалогічність, проблемність, 
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варіативність та індивідуалізація навчання, активізація самостійної роботи 
студентів, прагматичність цілей освітньої діяльності, застосування новітніх 
інформаційних технологій і технічних засобів навчання, культурологічний і 
валеологічний принципи, розвиток психологічної культури учасників 
навчального процесу [5, с. 46-53]. Інакше кажучи, у просторі освітнього 
процесу в кожного студента має вироблятися адекватна мотивація до 
майбутньої професії, що є одним із базових чинників його ефективного 
професійного та особистісного самовизначення. Саме ця проблема постійно 
перебуває у центрі уваги сучасної психологічної служби та управлінської 
вертикалі університету, тому що з розвитком суспільного життєустрою 
безперервно змінюються потреби молоді, її мотиви, цілі, інтереси, цінності. 

Мотивація юні до професійної діяльності є вузько специфічним 
аспектом проблеми мотивації особистості взагалі. Залежно від того, на скільки 
особа відповідає вимогам діяльності, занурюється в неї, є підстави 
аргументовано виокремити чотири рівні процесу становлення мотивації: 

- перший рівень – мотивація, котра формується під впливом стихійних 
чинників. До початку й на початку професійної діяльності на процес мотивації 
особистості впливають саме стихійні чинники: засоби масової інформації, 
література, громадська думка щодо змісту та умов діяльності працівників 
певної сфери, імідж професії, що склався в суспільстві тощо. Під впливом цих 
чинників формуються такі мотиви: інтерес до професії, бажання 
самоствердитись; прагнення заробити гроші, отримати певні матеріальні блага 
та ін.; 

- другий рівень – мотивація, яка формується під впливом суб’єктивних 
чинників (вони діють разом з об’єктивними). Особистість порівнює свої сили та 
здібності з конкретикою роботи, зі складовими її змісту, з вимогами діяльності. 
Починає усвідомлювати спроможності і нахили свого професійного «Я». Вона 
стає не тільки схожою на образ професіонала, що сформувався у її свідомості, 
а й самостійно діючою індивідуальністю. Таким чином діють психологічно-
професійні чинники: почуття, традиції, притаманні саме цій професії, які 
зумовлюють потребо-мотиваційні зміни, а відтак і значущість тих спонук, що 
були чи з’явилися як новоутворення; 

- третій рівень – вищої зрілості – свідомої, цілеспрямованої мотивації 
особистості до професійної діяльності. Тут діють об’єктивно-суб’єктивні 
чинники. Лідируюче місце займає власне «Я» особи, але вже суто професійне. 
Вступають у дію такі чинники, як самовизначення, самосвідомість, 
самодосконалість. Підключається й чинник цілеспрямованої, свідомої 
діяльності, який виходить з того, що особистість сприймає сферу своїх 
професійних домагань як корпорацію, систему формування професіонала. 
Головними чинниками постають світоглядно-виховні, раціонально-правові, 
професійно-етичні, психокультурні; 

- четвертий рівень, на якому мотивація до діяльності залежить від 
набутого досвіду роботи особистості, стереотипів її поведінки. Мотиви особи, 
які діяли довгий час, стають властивостями, рисами її характеру. 

Одним із показників готовності до професійної діяльності є професійна 
мобільність, яка залежить від підготовленості особистості не до одного виду 
діяльності, а до різних способів продуктивної участі у системі суспільного 
виробництва. Професійна мобільність – це можливість і воднораз здатність 
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успішно переключатися на іншу діяльність чи змінювати вид праці. Її основною 
умовою М.І. Дяченко визначає володіння фахівцем системою узагальнених 
прийомів та уміння (тобто набір компетенцій) ефективно їх застосовувати при 
виконанні певних завдань у різних сферах і порівняно легко переходити від 
однієї діяльності до іншої [2]. Отож професійна мобільність – це результат чи 
підсумок фахового оволодіння особою не одним видом підготовленості до 
діяльності, а історично створеними загальними її формами, способами, 
видами, техніками. 

Висновок. Готовність фахівців соціогуманітарної сфери до професійної 

діяльності розглядається нами як стійке, багатоаспектне, цілісне утворення 
випускника ВНЗ, котре виявляється як інтегральна властивість-риса його 
особистості, охоплює як низку складників (ґрунтовні теоретичні знання, 

спеціальні вміння, позитивне ставлення до обраної професії, фахова 
компетентність, розвинені креативність і мислення), так і взаємозв’язок 
обов’язкових компонентів: ситуаційно-почуттєвого, когнітивного, 
мотиваційного, ціннісно-орієнтаційного, операційного, емоційно-вольового, 
рефлексивного, що у своїй сукупності й дають їй змогу успішно здійснювати 
соціально-психологічну діяльність. До того ж важливий сегмент професійної 
підготовки майбутніх фахівців становить їхня спроможність до творчої 
надситуаційної діяльності, що передбачає використання комплексу 

психокультурних кодів, методів, процедур і засобів, спрямованих на їх 
самоактуалізацію, розвиток професійної креативності і збагачення 
самореалізаційного потенціалу. 
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Қарым-қатынас– тараптар арасында бірлескен іс-әрекет қажеттілігін 

туғызып, байланыс орнататын кҥрделі процесс; екі немесе одан да кӛп 
тараптардың арасындағы танымдық немесе эмоционалды ақпарат, тәжірибе, 
білімдер, біліктер, дағдылар алмасу. Қарым-қатынас тҧлғалар мен топтар 
дамуының және қалыптасуының қажетті шарты болып табылады.Қарым-
қатынас барысында адамдардың танымдық хабарлармен, ақпаратпен, 
тәжірибемен, біліммен, дағдылармен алмасуы және ӛзара тҥсінісуі, бірін-бірі 
қабылдауы жҥзеге асады. Қарым-қатынастың интерактивті, коммуникативті, 
перцептивті деген ҥш жағы және мезо, макро, микро, рухани, іскер, т.б. 
деңгейлері болады. Негізгі қызметі: 

1) ақпараттық-коммуникативтік (ақпарат алмасу және адамдардың 
бірін-бірі тануымен байланысты); 

2) реттеуші-коммуникативтік (адамдардың іс-әрекетін реттеу және 
біріккен әрекетті ҧйымдастыру); 

3) аффективті-коммуникативтік (адамның эмоционалдық аясымен 
байланысты). 

Әріптестер арасындағы қарым-қатынастың басты мақсаты – ӛзара 
тҥсіністікке қол жеткізу. Қарым-қатынас жасауда қатынасқа тҥскен екінші 
тарапты тыңдап, тҥсіне білудің маңызы зор. Бҧл басқа жанның ішкі жан 
дҥниесін тҥсініп, оған ӛз ойын дҧрыс жеткізуге мҥмкіндік береді. Адамдар 
басқаларға ӛз ойлары мен кӛзқарастарын тҥсіндіре отырып, тҥсініспеушілік, 
ҧрыс-керіс пен дау-жанжал секілді жағымсыз қҧбылыстарды болдырмауға 
әрекет жасайды. Адамдармен жақсы қарым-қатынас орнатуға мынадай 
ережелердің орындалуы кӛмектеседі: барлық адамдармен тең дәрежеде, 
дӛрекілік пен жағымпаздықсыз қарым-қатынас жасау; сҧхбаттасушының жеке 
пікірін сыйлау; бҧйрық емес, ӛтініш деңгейінде қарым-қатынас жасау; басқа 
адамның пікірін сыйлау және тәжірибесін қабылдай білу. Қарым-қатынас 
мәдениетін меңгерген тҧлға ӛзімен қатынас жасайтын адамға қҧрметпен 
қарап, сыйластық білдіреді.  
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Адамға сыйластықпен қарау жақсы қарым-қатынас жасаудың негізгі 
ӛлшемі болып табылады. Сонымен қатар әріптестермен қарым-қатынасқа 
тҥскенде қызмет барысындағы этикасын қолдану қажет, Этика - мораль 
туралы ілім, яғни адамгершілікті, ізеттілікті, кішіпейілділікті, әдептілікті 
оқытады. Ал мораль дегеніміз қоғамдық сананың бір тҥрі немесе бір кӛрінісі.  

Адамдардың арасында ежелден қалыптасқан жақсы мінез-қҧлқы мен 
инабатты, адамгершілікке толы қарым-қатынастарын реттейтін принциптер 
мен жиынтық ережелерін мораль дейміз. "Адам - адамға дос, жолдас, бауыр" 
деген ҧлағатты сӛз этиканың ең негізгі қағидаларының бірі.  

Әріптестер мен тҧлға арасындағы байланыс— тәрбиені 
демократияландыру жағдайындағы, адам қҧқығы мен бостандығын сақтаудағы 
маңызды мәселенің бірі. Тҧлға міндетті тҥрде әріптестеріне бағыну керек деп 
есептелінді. Әрбір адам аз немесе кӛп кҥш жҧмсау арқылы әріптестер 
арасында ӛз орнын табуға талпынады. Бірақ кейбір объективті немесе 
субъективті себептердің әсерінен тҧлғаның барлығы бірдей табысқа қол 
жеткізе бермейді. Әріптестер арасындағы қатынастың ҧйымдастыру 
формаларының бір тараптылығы мен мазмҧнының жҧтаңдығы, бірін бірі 
қабылдау мәдениетінің кемшілігі, жолдасының ескеруге тҧрарлық бағалы да 
қызықты қасиеттерін елей алмауы және т.б. Әріптестер арасында қарым-
қатынас қҧру барысында тӛмендегі жағдайларды ҧстану қажет.  

 Сҧхбаттасу кезінде дӛрекі сӛйлесуге тыйым салынады; 

 Ӛзара сыйластықты сақтаулары тиіс; 

 Әдепсіздікке, дӛрекілікке, тәкаппарлыққа жол беруге болмайды; 
Әріптестер ӛзара қарым қатынас қҧру барысында тӛмендегіні біліп 

жҥргені абзал.  
Әріптестермен ӛзара қарым –қатынаста қызметші адал, шынайы, 

мейірімді, тәртіпті болуы тиіс олардың біліміне және тәжірибесіне қҧрметпен 
қарау, сонымен бірге ӛз тәжірибесіне және білімін бӛлісуге дайын болу.  

Басшыларды маральды қҧқығы басқа дәрігер қызметкерлердің алдында 
жоғары кәсіптілік біліктілікті және жоғары ынтымақты талап етеді. 

Әріптестермен мекен-жайына сын далелді болуы тиіс, қорламау қажет. 
Сын әріптестің жеке басына емес кәсіби іс-қимылына бағытталуы тиіс. Жеке 
ӛзінің беделін тҥсіру жолымен нығайтуға жол берілмейді.  

Әріптестеріне жақсы қарым-қатынаста ҧстауы тиісті және олардан да 
сондай қатынасты кҥтуі тиіс.  

Әріптестер кәсіби біліктілігін жариялауға немесе қандайда бір тҥрімен 
беделін тҥсіруге қҧқықты емес.  

Қорытынды. Қорыта келгенде, әріптестер арасында қарым-қатынас әр 
тҧлғаның жеке басының ерекшеліктеріне, ӛмір сҥру ортасына, ҧжымдағы 
жалпы жағдайға байланысты қалыптсып отырады. Қарым-қатынас басқа 
адамдарды тҥсіну, бірге жҧмыс істегенде ақпарат алмасу, ӛзара іс-әрекетте 
белгілі бір стратегия жасау ҥшін қажет. Қоғамдық денсаулық және жеке қарым-
қатынастар ортақ қҧралы ретінде тіл және сыйластық ӛзара қарым -
қатынастар тҧрғысынан қарауға мҥмкіндік береді. Кез келген қарым-
қатынастардың әріптестермен бірге жҧмыс істеуінің спецификалық 
формалары бар.  

Әріптестерімен, орта және кіші қызметкерлерімен, ӛзара қарым қатынас 
қҧру барысында барлық коммуникативті дағдыларды сақтап, ӛте сыпайы, 
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тиянақты, этикасы, сҧқбат барысында әріптестер кеңесінде тараптар жауабын 
қанағаттандыратындай ақпарат алмасу жоғары деңгейде жҥзеге асатындай 
қарым қатынас орын алатын болса нҧр ҥстіне нҧр болар еді.  
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опитування стосовно домінуючих форм прояву економічної культури, 
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Економічна культура – це важливий показник економічного і соціального 
розвитку суспільства, його реальних перспектив. Зазначене пояснюється тим, 
що культура загалом і економічна культура, зокрема, виступають мірилом 
соціальності. Вони є базисними категоріями, що відображають якість відносин 
між людьми, в тому числі і відносин в економічній сфері. Економічна культура, 
як соціально-психологічний феномен, проявляється в економічній поведінці 
людей і вважається її внутрішнім регулятором. Саме тому стан і рівень 
розвитку економічної культури суспільства слід визначати за допомогою 
кількісних і якісних показників, що відображають характеристики економічного 
мислення і економічної поведінки людей. Це, перш за все, набуті 
компетентності, поведінкові стереотипи, система мотивації, система цінностей, 
тобто найбільш дієві фактори економічної соціалізації. 

Проблеми визначення сутності соціально-економічної поведінки 
українців, формування трудового менталітету, розвитку економічної культури в 
умовах інституційних змін успішно досліджують сучасні вчені – В.Н. Ворона, 
Є.І. Суіменко, В.Є. Пилипенко, Т.О. Єфременко, Т.О. Петрушина,  
Г.І. Кудринська, А.К. Попова та інші [1 - 3]. Проте знання про зазначені складні 
соціально-економічні, соціально-культурні процеси слід постійно поповнювати і 
оновлювати. 

Метою даного дослідження є визначення ступеню усвідомлення 
нинішніми студентами-економістами актуальності вирішення вказаних 
проблем, їх здатності застосовувати соціально-психологічні підходи для 
аналізу економічних процесів в Україні. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати задачу – 
визначити, як студенти вищого навчального закладу економічного профілю 
(ХНЕУ ім. С. Кузнеця) тлумачать поняття «економічна культура громадян», як 
уявляють можливі форми її прояву та як оцінюють стан розвитку даного 
феномену в нинішніх умовах. Для цього студентам другого курсу економічних 
спеціальностей університету (50 особам) було запропоновано дати власне 
визначення цього поняття. Виявилось, що більшість опитаних ототожнює 
економічну культуру з культурою праці та управління (виробництва), культурою 
розподілу і культурою споживання, що є в цілому правильним.  

Для визначення домінуючих уявлень про форми прояву економічної 
культури громадян студентам було запропоновано обрати один з трьох 
можливих варіантів відповідей:  

- безумовне дотримання правових і моральних норм поведінки в процесі 
економічної діяльності; 

- взаємовигідна економічна діяльність, що забезпечує вдоволення 
інтересів і потреб всіх учасників; 

- дотримання тільки тих правил поведінки, які гарантують одержання 
прибутку при мінімальних витратах. 

Відповіді респондентів розподілились приблизно в співвідношенні: 45% / 
35% / 20%. Це свідчить про адекватне сприйняття молоддю існуючої 
соціально-економічної і соціально-культурної ситуації в країні, яка не спонукає 
до дотримання загальносуспільних норм, правил, законів, а, скоріше, впливає 
протилежним чином. 

На питання, які характеристики можна вважати показниками економічної 
культури, більшість студентів (75%) відповіла, що це – високий рівень 
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професійної компетентності, усвідомлення необхідності діяти в межах 
існуючих норм і законів, творчий підхід до вирішення завдань. Можна 
погодитись з таким переліком показників, запропонувавши, в свою чергу, 
додати до нього наступний – соціальна відповідальність бізнесу і держави 
перед своїми громадянами. 

Рівень економічної культури, економічне мислення проявляються в 
економічній поведінці людей. Тому принципово важливим для визначення 
можливих перспектив розвитку суспільства є встановлення домінуючих рис 
економічної поведінки громадян. 

В економічній соціології поняття «економічна поведінка» 
використовується для відображення активності людей в сфері виробництва, 
розподілу, обміну і споживання різних благ і послуг. Воно дозволяє фіксувати 
направленість економічної активності людей з метою вдоволення їх потреб. 

В суспільстві вже існують певні «правила гри», які встановлюються 
діючими виробничими і розподільчими відносинами. В межах них людина 
оцінює свої потенційні і реальні можливості в кожному конкретному випадку, 
порівнюючи вигоди і витрати, здійснює свій економічний вибір. Вияв змістовно 
близьких зразків поведінки, які використовують різні суб’єкти діяльності, 
дозволяє говорити про існування типів економічної поведінки. 

Економічна соціологія прагне встановити, які об’єктивні і суб’єктивні 
чинники впливають на формування конкретного типу економічної поведінки, 
висунути гіпотезу стосовно його ефективності. Перевірка гіпотези повинна 
здійснюватись шляхом соціологічних досліджень в режимі моніторингу, коли на 
протязі певного часу фіксуються зміни (або їх відсутність) в структурі типів 
економічної поведінки, а також в соціально-психологічних характеристиках 
носіїв цих типів. 

Економічні психологи висунули тезу про те, що люди є постійно 
непостійними, але відхиляються від постійності певним систематичним чином, 
який може бути виміряний і вивчений. 

Англійський філософ і економіст Адам Сміт (1723 – 1790) визначив п’ять 
головних умов, які, на його думку, компенсують малий грошовий заробіток в 
одних заняттях і врівноважують великий заробіток в інших: 

- приємність чи неприємність конкретних занять; 
- величина витрат (фінансових, інтелектуальних, фізичних), необхідних 

для їх виконання; 
- постійність чи непостійність занять; 
- ступінь довіри до осіб, що їх виконують; 
- вірогідність чи невірогідність успіху в них. 
Ці умови визначають баланс дійсних чи уявних вигод і витрат, на основі 

яких здійснюється економічний вибір. Альтернативні варіанти, які існують в 
кожній з п’яти умов, визначають економічну поведінку людини в залежності від 
її схильностей і вподобань. 

 В нинішній складній ситуації принципове значення має встановлення 
домінуючого типу економічної поведінки в суспільстві. Тому нами було 
запропоновано студентам визначити свої пріоритети стосовно життєвої 
стратегії:  

- досягнення максимального результату шляхом максимальних власних 
зусиль; 
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- досягнення прийнятного результату шляхом мінімальних власних 
зусиль; 

- досягнення максимального результату будь-якою ціною. 
Всупереч очікуванням, домінуючою виявилась не перша (35%), а друга 

стратегія (55%). Це свідчить про відсутність бажання докладати занадто 
багато зусиль для одержання надвисокого результату. Більшість схиляється 
до думки, що простіше відмовитись від чогось, ніж перенапружувати себе.  

Помітно менш популярною виявилась третя стратегія (10%). Проте 
навіть такий незначний відсоток вказує на негативні особливості 
трансформації системи цінностей в умовах ринкової економіки, негативні зміни 
в характері трудового менталітету сучасних українців – акценти зміщуються в 
бік «тінізації», зменшується роль нормативно-ціннісної, соціально-культурної 
складової. 

Класична економіка праці оперує формулою: персонал прагне вкладати 
зусиль менше, відповідальність нести меншу, не ризикувати і отримувати при 
цьому більшу винагороду. Тому дослідження проблеми гармонізації стосунків 
працівника, організації і суспільства, побудови ефективної системи мотивації 
набувають особливого значення.  

Мотив – це суб’єктивне ставлення людини до своїх дій, мета, що 
спрямовує і пояснює її поведінку. В організаційному контексті мотивація – це 
процес, за допомогою якого менеджер спонукає підлеглих ефективно 
працювати для досягнення організаційних цілей одночасно з вдоволенням 
власних бажань і потреб. 

Порівнюючи вітчизняний та зарубіжний досвід мотивації працівників, 
можна помітити, що головними недоліками першого є відсутність необхідних 
фінансових ресурсів у малих і середніх підприємств, низький рівень 
професійної компетентності керівників, невизначеність стосовно домінуючих 
цінностей, потреб і інтересів персоналу, відсутність індивідуального підходу 
при підборі методів мотивації. 

Вирішення цих питань повинно починатись з дослідження ієрархії 
потреб сучасного працівника. Той факт, що домінуючою для переважної 
більшості людей зараз є потреба в гідній оплаті праці, не викликає сумніву. 
Але очевидним також є факт, що, скоріше за все, ця потреба не може бути 
вдоволена в повній мірі. Тому необхідно визначити, які з потреб стоять на 
другому і третьому місці, щоб запропонувати відповідні мотиваційні заходи, як 
компенсаційні і фонові. 

Опитування студентів показало, що в якості домінуючої потреби 55% 
респондентів називають оплату праці, 35% - цікаву роботу, 10% - можливість 
самореалізації і кар’єру.  

Відповідно, в якості компенсаційної потреби були названі оплата праці 
(45%), задоволення від роботи (35%) і можливість кар’єрного росту (20%). 

Фоновою потребою 65% опитаних вважають добрі взаємини в колективі, 
15% - одержання соціального статусу, 20% - інші потреби (можливість 
кар’єрного росту, користь для суспільства, вдале місце розташування 
організації).  

Для побудови ефективної системи мотивації необхідно визначитись з 
найбільш популярним заходом стимулювання – підвищенням оплати праці. Як 
вже було встановлено вченими, підвищення оплати праці не забезпечує 
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автоматичне підвищення ефективності діяльності – приблизно через два 
місяці людина звикає до нового доходу і перестає адекватно на нього 
реагувати. Тому необхідно визначитись з таким соціально-психологічним 
поняттям, як «поріг матеріальної чутливості до стимулювання». Воно дозволяє 
встановити ту міру винагороди, за яку людина буде згодна ефективно 
працювати. Для того, щоб виплати сприймались, дійсно, як винагорода, вони 
повинні бути суттєвими. 

Існує думка, що поріг матеріальної чутливості залежить від розміру 
сукупного доходу людини – чим він більший, тим суттєвішою здається виплата, 
наприклад, в 1% [4]. Подальше зростання добробуту, підвищення рівня доходу 
людини призводить до появи «ефекту заміщення». Так, людини вже не 
погоджується працювати понаднормово, брати на себе додаткову 
відповідальність навіть при суттєвій оплаті. Критичною межею є відсутність 
вільного часу і значний особистий ризик. Така ситуація може бути характерною 
для менеджерів середнього і високого рівнів, тоді вони вимагають для себе 
додаткових гарантій і пільг. 

Опитування студентів стосовно порогу матеріальної чутливості 
показало, що для 70% з них він знаходиться на рівні 20 тис.грн., 20% - 
зазначили, що ні за яких умов не погодяться працювати понаднормово, 10% - 
не визначились з відповіддю. 

Дослідження завершувалось визначенням рівня розвитку економічної 
культури громадян України: 65% студентів оцінили його як низький, 35% - як 
середній. Такі показники не можна вважати обнадійливими, вони свідчать про 
необхідність зосередити увагу в межах навчального процесу на просвітницько-
виховній роботі зі студентами, підсилити роль гуманітарної складової в 
формуванні компетентностей майбутніх економістів і менеджерів. 

Проведене опитування виявилось корисним для всіх учасників: 
студенти змогли усвідомити, наскільки складним є поняття економічної 
культури, навчились застосовувати інструментарій соціології і психології для 
вирішення економічних проблем. Викладачі змогли визначити стан колективної 
свідомості, систему цінностей, життєві орієнтації майбутніх спеціалістів, що 
дозволить в подальшому ефективно поєднувати навчальні, просвітницькі і 
виховні цілі в освітянському процесі. Для цього потрібно такі і подібні 
дослідження проводити в режимі моніторингу. 
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Аннотация. В статье дан философский анализ основных положений 
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PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF SOCIAL AND ETHICAL CONCEPTS OF 
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Abstract. In article the philosophical analysis of basic provisions of ethical 

doctrines of Confucius, al-Farabi is this. The concept entity humanity is opened. 
Relevance of the moral principles and norms in the modern world is shown. 
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Проблемы социально-этических оснований человеческого бытия, 

создания гуманистической модели системы культуры, образования и 
воспитания всегда привлекали внимание как восточных, так и западных 
мыслителей. Они разработали стройные концепции нравственно-
гуманистических норм и правил жизнедеятельности человека в мире. Новая 
мировая эпоха требует нового осмысления и теоретического разрешения 
новых проблем. Важный смысл в условиях демократизации общества 
приобретают духовно-нравственные ценности, «идеи гуманизма, высшей 
целью которых является человек» [1, с. 18]. В динамично развивающемся 
информационно-компьютерном обществе внимание сосредоточено на 
формировании гибкого мышления, нравственно-гуманистического сознания, 
чувства собственного достоинства, справедливости, любви к жизни, 
повышении интеллектуальной деятельности и национального самосознания 
личности. В контексте вышесказанного интересным представляется 
философский анализ нравственно-гуманистических концепций Конфуция, 
«Братьев чистоты», Аль-Фараби. Как известно, философско-исторические 
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исследования всегда имеют определенную практическую ориентацию. 
Постигая прошлое, мы стремимся разобраться в настоящем. 

Восток и по сей день таит в себе немало загадок. И одна из самых 
загадочных, самых колоритных фигур в его истории – это фигура китайского 
мудреца Конфуция, чьи идеи, появившиеся две с половиной тысячи лет назад, 
вызывают и поныне не только противоречивые суждения, но и бурные споры. 
Конфуций, как и мудрецы поздней античности, видел в этике ядро 
философии, а в этических знаниях – то главное, что должен знать мудрец. 
Центральное, стержневое понятие конфуцианской этики, как и всей 

древнекитайской философии,  это дао – путь. Обычно под дао понимали путь 
неба или некие незыблемые законы природы, коим должен следовать 
человек, соразмеряющий свой путь с ходом природных явлений. Вот этой-то 
сугубо человеческой стороне дао – как земного пути людей, – и посвящена 
этика Конфуция. Всемогущее небо здесь не отрицается, а оно просто 
отодвигается на второй план. Ибо на первом плане оказывается жизненный 
путь человека, сотканный из его собственных поступков. Указателями же этого 
пути становятся знания и прежде всего знания о людях, о том, как жить с ними 
и как должным образом направлять тех, кто ниже. «Добиваться для народа 
справедливости, чтить демонов и духов, но к ним не приближаться – это и 
может вызываться знанием» [2, с. 272, 263],- говорится в одном из афоризмов 
Конфуция. При этом подчеркивается, что учителем может быть лишь тот, кто, 
постигая новое, лелеет старое. Основой же правильного пути и подлинно 
глубоких знаний о том, как жить с людьми и ими управлять по Конфуцию, 
служит ритуал. Поэтому-то соблюдать ритуалы, обычаи и традиции предков, 
«чтить демонов и духов» - значит следовать пути, тогда как уклонение от их 
соблюдения означает проявление «беспутства» [2, с. 46]. Конфуций 
пользовался понятиями «жэнь», «шу», «чжун юн», составляющими в 
совокупности содержание дао как «правильного пути» жизни. 

Расшифровывая эти понятия, нужно иметь в виду, что при переводе их 
в другой культурный контекст возможна утрата, некоторых смысловых 
нюансов, которыми они обладают в собственном культурном пространстве. 
Так, например, «жэнь» переводится как гуманность, человеколюбие, что, 
наверное, отражает основное значение этого термина, но характеризует его 
не в полной мере. Так например, иероглиф «жэнь» состоит из двух смысловых 
элементов: «человек» и «два», т.е. гуманность свойственна природе человека, 
но проявляется в общении с другими. У человека, воспитанного в традициях 
китайской культуры, прочтение «жэнь», как и прочих понятий, вызывает, 
вероятно, больше смысловых ассоциаций в стиле именно этих культурных 
традиций. 

Но что такое гуманность и кто такой гуманный человек? У Конфуция 
гуманность не просто человеколюбие в нашем современном понимании этого 
слова. Конфуций – рационалист. Он стремится нормы поведения, 
нравственные оценки поверить разумом и классифицировать, как говорится, 
разложить их по полочкам. Но и для него гуманность зачастую нечто 
трудноуловимое. И все-таки критерии гуманности существуют. Тот человек, 
кто способен «осуществить пять вещей, уже гуманен». Что же это за 
удивительные пять вещей? Они отнюдь не удивительны, а просты и в 
принципе доступны каждому независимо от происхождения. Это – 
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«достоинство, широта, доверие, сообразительность, милостивость». Почему 
же именно они? Да потому, что «держащийся с достоинством не попадет 
впросак, широта завоевывает толпы, доверие внушает доверие, 
сообразительность ведет к успешности, милостивость позволяет управлять 
другими» [3, с. 4]. Быть гуманным означает – преодолеть себя и вторить 
этикету. Однажды преодолеешь себя и повторишь этикет – и поднебесная 
вернется к гуманности за счет этого. 

До чего же тесен мир! До чего же едины законы движения человеческой 
души и мысли! Быть может, недалек тот день, когда гуманитарии, 
обществоведы, подобно Ньютону, откроют закон всемирного тяготения 
человеческого духа. Но уже и сегодня «на чисто эмпирическом уровне» мы 
видим близкое родство духовных исканий философов, обитавших в 
отдаленнейших друг от друга уголках мира. Те же стоики: Сенека, Эпиктет, 
Аврелий – учили, что искусство управлять собой – главнейшее из искусств. 
Однако у них это искусство имело более личностное значение: оно было 
призвано помочь удержаться в стремнине истории, шагать в ногу с законами 
природы, но мир, как таковой, от этого не менялся – его не переделать. У 
Конфуция же умение владеть собой обретает поистине вселенский смысл. В 
его учении владение собой – тот архимедов рычаг, который позволяет 
перевернуть не только собственную жизнь, но и весь мир. «Преодолеешь себя 
… и поднебесная вернется к гуманности за счет этого». Но чем же, по 
Конфуцию, объясняется эта поистине космическая мощь 
самосовершенствования? Тем, что «совершенствуя себя, мы получим 
возможность воздействовать на других». 

«Жэнь» общий ориентир нравственной деятельности, предполагающий 
множество более частных моральных ориентаций: милосердие, благодеяние, 
альтруизм и пр. Вникнуть в его смысл помогает заповедь «шу» 
(«взаимность»), которая в «Лунь юй» объясняется следующим образом: 
«Ученик спросил: «Можно ли всю жизнь руководствоваться одним словом?» 
Учитель ответил: «Да. Это слово – взаимность. Не делай другим того, чего не 
желаешь себе» [4]. Так что, как мы видим, «Учитель Кун» вполне осознавал 
универсальность «золотого правила» нравственности. Один из аспектов 
«жэнь» раскрывается в принципе «чжун-юн» («золотой середины»), 
требующем избегать крайностей, а также в довольно многозначном понятии 
«и», выражающем принятие на себя ответственности за исполнение 
должного. Вообще, по Конфуцию, церемонии – основа должного поведения, 
залог той золотой середины, которая позволяет избежать крайностей. 
«Почтительность, не сдерживаемая церемониями,- учил он,- ведет к трусости, 
храбрость – к смутам, прямота – к запальчивости» [3, с. 57]. Церемонии при 
всей своей важности – лишь роспись на грунте. Тогда как грунт, первооснова – 
искренность чувств, преданность и гуманность: «Если человек не гуманен то, 
что толку в церемониях, если человек не гуманен, то что толку в музыке?». 

Конфуцианская этика рисует образ «благородного мужа» («цзюнь-
цзы»), который достиг успеха в следовании по правильному пути жизни. Он, в 
отличие от простолюдинов, бескорыстен, поэтому значимость его 
многочисленных добродетелей весьма велика. «Благородный муж думает о 
морали, низкий человек думает о том, как бы получше устроиться. 
Благородный муж думает о том, как бы не нарушить законы; низкий человек 
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думает о том, как бы извлечь выгоду» [4]. Противопоставление «благородных 
мужей» и простолюдинов связано со своеобразной интеллектуальной 
иерархией, выстраиваемой Конфуцием: «Тот, кто обладает врожденными 
знаниями, стоят выше всех. За ними следуют те, кто приступает к учению, 
встретившись с трудностями. Те же, кто встретившись с трудностями, не 
учатся, стоят ниже всех» [4]. Соответственно этому, люди различаются по 
своим моральным достоинствам, т.е. степень моральности определяется 
уровнем знания. Эта иерархия получает у Конфуция и социальное 
закрепление, т.е. привилегии социального положения означают, по идее, 
воздаяние за определенный уровень интеллектуального и нравственного 
развития. Чем выше социальный статус человека, тем большими 
достоинствами он должен обладать. 

Постановка проблемы гуманизма лежит глубоко в истории. «К 
гуманизму в его историографическом понимании, стало быть всегда относится 
«культивирование человечности» [5, с. 320]. Идеи гуманизма находят 
выражение в мифах и легендах, в героических эпосах народов Центральной 
Азии, в народном сознании, а позднее в философии и социально-
политических учениях. В эпоху средневековья носителями гуманизма 
выступали фольклор, народная культура, которая выражала настроения 
свободомыслия с идеалами стихийного равенства и мечтой человека о 
счастье на земле. Гуманистические принципы «любви к ближнему», «любви к 
человечеству, милосердия и сострадания» основывались на осмыслении 
равенства и братства всех людей, их равноценности и духовно-нравственной 
общности. В центральноазиатской концепции гуманизма разумность 
совпадает с добродетелью и совершенством, с человеческой красотой, т.е. 
интеллект и нравственность носят характер духовно-эстетических ценностей. 
Разум как специфическое благо составляет внутреннюю ценность человека, 
«поскольку блага, которыми наделен человек, одни более специфичны, а 
другие менее, к тому же самым специфичным из благ человека является 
человеческий разум. Ибо человек стал человеком благодаря  
разуму» [6, с. 37-38.]. Стержневым понятием концепции гуманизма являются 
добродетели, которые, по Фараби, делятся на разумные, дианоэтические. К 
первым относятся справедливость, умеренность, щедрость, храбрость, ко 
вторым – мудрость, сообразительность и острота ума. Например, гуманизм 
«жителей добродетельного города» построен на началах взаимопонимания и 
дружелюбия, что позволяет включаться в мировую гармонию. 

Нравственные принципы гуманизма были разработаны в Х в. 
«Братьями чистоты» («Ихван ас Сафа»). Их суть сводилась с обоснованию 
основных положений жизнедеятельности человека. «К основным принципам 
бытия человека относились стремление к совершенству духа, к постижению 
последних истин и их воплощение посредством философского углубления; 
истинное познание мира явлений, гармонии и символики в нем помогают 
раскрыть тайны природы и духовной жизни…» [7, с. 77]. Ценность человека 
восточные мыслители видели в способности приобщиться к нравственным 
добродетелям. 

Проблема нравственности ставилась в философском учении аль - 
Фараби. Вопросы нравственности он тесно связывает с интеллектуальными 
качествами человека, с его разумностью, и поэтому рассматриваемые им 
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этические категории воплощают в себе не только определенные нормы и 
правила нравственных отношений, но и в некоторой степени результаты 
разумной деятельности людей. «Хороший нрав и сила ума, оба вместе, 
являются человеческим достоинством в том смысле, что добродетель каждой 
вещи состоит в превосходстве и совершенстве в ней самой и в ее  
действиях» [6, с. 11]. Разумная деятельность рассматривается им как 
естественное свойство человека, этические нормы и правила он выводит из 
опыта повседневной общественной жизни человека. Соответственно и 
этические категории возникают из конкретных отношений между конкретными 
людьми. Они могут изменяться и развиваться. 

Достижение общественного совершенства осуществляется в процессе 
повсеместного внедрения высоких интеллектуальных и нравственных норм, 
воспитываемых при помощи науки. Интеллектуальные достоинства, по 
Фараби, неотделимы от этических: умный – значит добрый, нравственный. 
Для достижения совершенства необходима полнейшая искренность по 
отношению к себе, в особенности касающаяся знания того лучшего, чем ты 
обладаешь. В условиях совершенного общества индивид достигает 
совершенства посредством изучения наук. Достижение же совершенства 
требует настойчивых интеллектуальных усилий, научно-философского 
постижения мира. Люди должны по мере возможности достигать 
добродетельного образа жизни в своем сообществе, выстроить 
Добродетельный город, основанный на началах Разума, Добра, 
Справедливости. 

Аль - Фараби считает, что человек, не обладающий высокими 
нравственными качествами и добродетелями, не может достичь заметных 
успехов в науке. По Фараби, «знание и добрые нравы, знание и воспитание 
взаимосвязаны» [8, с. 182-184]. Он различает разумного и нравственного 
человека. Нравственный человек обладает двенадцатью прирожденными 
качествами. «Человек должен обладать прекрасным пониманием и 
представлением сущности вещей, он должен быть сдержанным и стойким в 
процессе овладения (науками), по природе своей любить истину и ее 
поборников, справедливость и ее приверженцев, не проявлять своенравия и 
эгоизма в своих желаниях, не быть жадным… Он должен… быть 
благовоспитанным, легко подчиняться добру и справедливости и с  
трудом поддаваться злу и несправедливости, обладать большим  
благоразумием…» [6, с. 345, 346].  

Суммируя вышесказанное следует отметить, что философско-
этические концепции мыслителей прошлого характеризуются близостью к 
современной интерпретации мыслительных процессов, глубоким пониманием 
роли нравственных идеалов и этических норм в жизнедеятельности человека. 
В условиях развития высоких информационных технологий, глобализации и 
интеграции современного общества социально-этические концепции 
мыслителей древности звучат как никогда актуально. Прогрессивное развитие 
общества предполагает активизацию интеллектуальности, особенно развития 
духовно-нравственного потенциала, гуманистических идеалов, а также 
совершенствование «человеческих качеств». 
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Основной вопрос философии ставит проблему отношения 

материального начала к идеальному и наоборот. Проанализируем данное 
отношение. Предположим, что материальное и идеальное начала связаны 
друг с другом неким отношением, то есть, между ними есть какая-то 
зависимость, нечто, которое связывает эти два понятия. Данное отношение 
дает основание проанализировать эти понятия как две неотъемлемые части 
чего-то целого и неделимого. Установим, что материальное и идеальное - не 
понятия, а величины, следовательно дальнейший анализ базируется на 
принятой установке. Величина - это обобщение конкретных понятий: длинны, 
площади, веса и т.д. 

Теперь представим принятые величины в виде неравенства. 
(М*И)<const. 

Где (М) - это материальное начало, а (И) - идеальное. Данное 
неравенство следует из эквивалентности этих величин. Такое отношение 
принятых величин детерминируется законом «Соотношения 
неопределенностей», который показывает, что две эквивалентные величины 
не могут быть определены сколь угодно точно, так как определив одну 
величину мы полностью потеряем представление о другой и наоборот. Под 
неопределенностью, в математике понимают отношение бесконечности к 
бесконечности или отношение нуля к нулю, то есть отсутствие понимания о 
том, какая величина получится. Поскольку материальное и идеальное начала-
это величины, мы делаем вывод, что как только нами определяется в 
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предмете начало материальное, об идеальном начале мы теряем всякое 
представление, и наоборот.То есть, чем мы ближе к одному, тем мы дальше 
от другого. И это логично, ведь нельзя представить, как человек влияет на 
рост дерева в тайге или Бог на научно-технический прогресс.  

Проанализируем данное неравенство, отдельные его части. Первая 
часть нашего неравенства-это выражение в скобках, то есть произведение 
наших величин друг на друга, которое должно дать нам некое третье 
составляющее-значение. Но что же это? Что даст произведение этих двух 
величин? Не очень понятно…Но все по порядку. Рассмотрим введеную 
«const». Это тоже нечто абстрактное и непонятное, некая неизменная 
величина, постоянная по отношению к получившемуся произведению. В итоге 
получаем две величины которые взаимосвязаны между собой, но их значение 
нам не понятно. Раскроем данную величину (М*И), что мы видим? Умножение 
материального начала на величину идеального, из чего следует, что 
получившаяся величина содержит в себе и то и другое. Итак, что же нам дает 
это произведение? Характеристиками чего является постоянство, абстракция, 
независимость от всего окружающего? Скорее всего этим характеристикам 
удовлетворяет понятие «пространства». Да, именно пространство мы можем и 
материализовать, и идеализировать одновременно. Ведь оно ощутимо и 
видимо, что доказывает его материальность, но в тоже время оно безгранично 
и аморфно, что доказывает его идеальность.  

Произведение материально и идеального есть пространство, которое 
мы будем обозначать буквой «П». В результате выведено эквивалентное 
неравенство: 

«П»<const. Теперь следует установить, что же это за константа, если 

само пространство меньше нее? Нам необходима величина, которая всегда 
будет больше пространства, которое нас окружает. Из всех известных 
величин только время может объять необъятное и выйти за его границы.  

Под временем понимают философскую категорию, обозначающую 
форму бытия вещей и явлений, которая отражает процессы смены их 
состояний и продолжительность их существования. Так, Иммануил Кант, 
категорию времени раскрывает следующим образом: «Время есть не что 
иное, как форма внутреннего чувства, т.е. созерцания нас самих и нашего 
внутреннего состояния. В самом деле, время не может быть определением 
внешних явлений: оно не принадлежит ни к внешнему виду, ни к положению и 
т.п.; напротив, оно определяет отношение представлений в нашем 
внутреннем состоянии.» [1]. Следовательно, новое неравенство примет вид: 
«П»< «В». И это можно доказать. 

Как известно, вся наша огромная галактика состоит из множества 
систем, как наша Солнечная система.Каждая из планет система вращается 
вокруг звезды «Солнце». На каждой из планет время одного оборота вокруг 
Солнца разное, что дает основание полагать, что в каждой точке пространства 
время течет по-разному- меняется. Но предыдущий анализ показывает, что 
«время»=const. Следовательно оно не может меняться и быть разным в каком 
бы виде мы его не рассматривали. Что делать, если эти умозаключения 
логичны, но противоречивы? В каждой точке пространства время течет по-
разному потому что, его подобное рассмотрение субъективно. То есть, если 
мы возьмем центр пространства, или как в нашем примере звезду «Солнце», 
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то «время» на ней будет идти мгновенно, или по-другому равно 
бесконечности, так как замечать его течение мы не будем вовсе. Делаем 
вывод, что исчисление времени в часах и минутах лишь субъективное его 
рассмотрение. Как бы мы не меняли пространство, расширяли, сужали, 
делали бесконечно длинным или бесконечно малым, время всегда будет 
величиной большей, так как оно бесконечно для любого заданного нами 
пространства. После рассмотрения и анализа величин в данном контексте 
следует равенство вида: «В»=(БЕСКОНЕЧНОСТЬ). 

 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ: 

1. Кант И. Критика чистого разума. М., 1994. С. 56 
 
 
 

  



____«Актуальные научные исследования в современном мире» ISCIENCE.IN.UA__ 
Выпуск 3(23)       ISSN 2524-0986 

 

138 
 

Мустафина Толганай Вагизовна, Ракимжанова Саяна Кадыровна 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева  

  (Астана, Казахстан) 
 

РЕЛИГИОЗНАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ И ТОЛЕРАНТНЫЕ 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ: АКТУАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В статье рассматриваются вопросы религиозной 

самоидентификации населения, в частности, молодежи Республики 
Казахстан, в постсоветский период. Возрождение этнических и 
религиозных традиций с обретением суверенитета обуславливают 
актуальность укрепления этно-конфессиональной толерантности. В 
данной статье осуществляется попытка рассмотрения перспектив 
развития толерантных взаимоотношений с сохранением этно-
конфессиональной идентификации. 

Ключевые слова: религиозность, толерантность, этническая 
идентификация, молодежь. 

 
The article considers the issues of religious self-identification of the 

population, in particular, the youth of the Republic of Kazakhstan, in the post-Soviet 
period. The revival of ethnic and religious traditions with the acquisition of 
sovereignty stipulates the urgency of strengthening ethno-confessional tolerance. 
This article has an attempt to consider the development prospects of tolerant -
relationships with the preservation of ethno-confessional identification. 

Key words: religiosity, tolerance, ethnic identification, youth. 
 
В последние 2-3 десятка лет в странах постсоветского пространства 

наблюдается интенсивный рост религиозности, что уже неоднократно 
отмечается как экспертным сообществом, так и представителями 
гражданского общества. Нельзя не отметить, что повышение религиозности 
происходит вместе с ярким выражением этнической принадлежности. В этой 
связи, для полиэтничных и поликонфессиональных государств постсоветского 
пространства сегодня крайне важно сохранение и укрепление толерантных 
взаимоотношений в религиозном и этническом срезе. 

В данной статье рассматриваются вопросы религиозности и 
толерантности во взаимоотношениях, отмечается опыт Казахстана. 

Исторически Казахстан всегда был перекрѐстком, местом встречи и 
диалога различных религий, культур и цивилизаций Востока и Запада. 
Поэтому, унаследованная из культурно-этических традиций казахов 
терпимость в духовной сфере является сегодня благоприятным условием при 
сохранении мира и согласия. Вместе тем, отмечается, что за период 
суверенного развития Казахстана вместе с традиционными для народа 
религиями и культурными ценностями стали широко распространяться 
неорганичные для этнокультурной матрицы казахстанцев течения и 
идеологии. Некоторые из них способны негативно влиять на социальное 
устройство общества, разрушая сформировавшееся полиэтничное и 
поликонфессиональное единство казахстанского народа. 
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Возвращаясь к вопросу гармоничных отношений в духовной сфере, 
стоит обратить внимание, что религиозная веротерпимость является 
составным элементом не только культуры толерантности, но и этнополитики 
современного Казахстана. Об этом свидетельствует тот факт, что именно в 
Республике Казахстан впервые в мировой практике был проведен Всемирный 
Съезд представителей мировых и традиционных религий (2003 г.). 
Впоследствии это стало доброй традицией в проведении подобных встреч. На 
настоящее время проведено пять Съездов, где лидеры и представители 
мировых и традиционных религий совместно обсуждают актуальные вопросы 
и проблемы общества, предлагают совместными усилиями пути преодоления 
конфликтности в мировом масштабе.  

В условиях модернизационных изменений всех сфер традиционной 
жизни социума, в частности, стремительного роста религиозности населения, 
крайне важно своевременно осмыслить реальную ситуацию. В этом аспекте 
весьма важно и актуально изучение таких значимых факторов как 
религиозность, религиозная идентичность, религиозная терпимость в 
условиях развития современного Казахстана. 

Мировая религиоведческая наука накопила достаточно много 
материала для обоснования такого сложного и актуального феномена, как 
религиозность. Чаще применяемая дефиниция религиозности объясняется как 
социальное качество индивида и группы, проявляющееся в вере и поклонении 
сверхъестественному.  

Одним из сложнейших вопросов в изучении религиозности является 
определение ее критериев, таких как степень, характер, уровень, а также ее 
типология и др. Для определения степени, уровня и характера религиозности 
используют различные показатели религиозного сознания, религиозного 
поведения, действий индивида или группы, включение в религиозные 
отношения [1, 372]. 

К основным критериям религиозности относят: совершение 
обязательных молитв, соблюдение постов, исповедь, религиозное воспитание 
в семье, совершение обрядов, посещение богослужений, чтение религиозной 
литературы, членство в религиозной общине и т.д.  

При составлении типологических схем и классификации религиозности 
выделяют следующие параметры: 1) содержание и силу религиозной веры;  
2) интенсивность религиозного поведения в контексте человеческой 
жизнедеятельности; 3) роль и функции индивида в религиозной организации; 
4) значение и роль религиозной мотивации в структуре общей деятельности 
индивида. 

Важно учитывать, что именно религиозная вера является основным 
признаком религиозного сознания. Она предполагает признание и принятие 
религиозных понятий, идей, представлений и канонических требований.  

Но, наряду с религиозным сознанием важно учитывать и религиозное 
поведение, в рамках которого реализуются религиозные предписания и 
правила. В религиоведении различают культовое и внекультовое поведение. 
В особенностях культового религиозного поведения обращается внимание на 
такие показатели как посещение религиозных организаций, частота 
посещения, отмечание религиозных праздников, соблюдение религиозных 
обрядо. [2, 283]. 
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Вовлеченность в религиозные взаимоотношения – значимый критерий 
религиозности. В рамках вовлеченности уделяется внимание таким аспектам, 
как отношение молодежи к светским ценностям, к религиозным ритуалам в 
соотношении и совместимости со светской культурой. 

Когда речь идет о критериях, имеется в виду индикаторы наличия 
свойств религиозного сознания, поведения, включенности в религиозные 
отношения. Интенсивность религиозной веры, степень религиозной 
информированности, уровень религиозной мотивации, частота актов 
религиозного поведения свидетельствуют не о наличии или отсутствии 
свойства, а о его мере. Интенсивность, уровень, частота, объем и т.д. не 
являются критериями религиозности, они характеризуют ее степень.  

Сегодня интерес к религии у казахстанцев, особенно в молодежной 
среде, не имеет однозначных характеристик. Одной из особенностей 
религиозной ситуации в стране является отождествление этнической и 
конфессиональной принадлежности, то есть религия рассматривается 
большинством опрошенных как элемент этнической культуры и национальных 
традиций.  

Немаловажным фактором в данном вопросе является тесная 
взаимосвязь между этнической принадлежностью и конфессиональной 
идентификацией граждан. Так, в Казахстане исторически преобладают два 
этноса и две «основные» религии. Носителями ислама, как правило, 
считаются тюркские народности, большинство из которых казахи, а 
исповедующие православие – славянские народности, большинство из 
которых – русские. 

В настоящее время более 70% казахстанцев относят себя к исламу, 
около 26% – к православным, 3-4% верующих относят себя к другим 
конфессиям. В большинстве случаев в сознании казахстанцев совпадает 
этническая и конфессиональная самоидентификация [3]. 

С повышением интереса к религии, соблюдение религиозных практик 
многими, особенно молодыми людьми, обуславливает необходимость 
бдительного внимания к вопросам религиозной толерантности, которая, в 
свою очередь, является основой обеспечения внутренней стабильности и 
интеграции общества. Она заключается в толерантном отношении адептов 
одной религиозно-конфессиональной общности к адептам других религиозно-
конфессиональных общностей. Каждая религиозно-конфессиональная 
общность следует своим религиозным убеждениям и признает право других.  

Сосуществование разных верований, культур в одном государстве при 
межконфессиональном и межэтническом понимании должно стать жизненным 
принципом сегодняшнего поколения молодых людей. Основным принципом 
для развития межконфессионального и межэтнического взаимопонимания 
должен стать акцент на толерантность в воспитательном процессе молодежи.  

Общеизвестно, что религия испокон веков была и остается фактором, 
объединяющим или дезинтегрирующим общества. Религиозная нетерпимость 
и в современных обществах становится причиной братоубийственных войн и 
бедствий. Неприятие и нетерпимость к религиозным чувствам и ценностям 
иноверцев приводят к кровопролитным войнам, расколу государств и наций.  

В виду всего этого, вопрос религиозной толерантности крайне важен 
для обеспечения безопасности современных обществ. Религиозная 
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толерантность является основой обеспечения внутренней стабильности и 
интеграции обществ, удерживающей их от потрясений, пресекающей раскол 
наций и государств и, наконец, нейтрализующей политические цели внешнего 
религиозного воздействия (миссионерство, внедрение и распространение 
сектантских движений). В условиях отсутствия религиозной терпимости 
религиозно-конфессиональное многообразие общества может 
спровоцировать конфликты.  

Религиозная толерантность, толерантное или интолерантное 
поведение – не только деликатный вопрос, но и очень сложный, комплексный 
феномен с все еще не конкретно определенными границами. Данный вопрос 
охватывает как нравственное и религиозное сознание, так и поведение, в том 
числе регулируемое законодательством. 

Укрепление гражданского общества возможно при усвоении 
фундаментальных демократических ценностей. Для современного Казахстана 
одной из таких ценностей является толерантность – непременное условие 
выживания и развития современной цивилизации. Вопрос толерантности 
актуален для современного Казахстана в силу его полиэтничного и 
поликонфессионального состава. В настоящее время вопрос укрепления 
толерантных взаимоотношений особенно среди молодежи находится на 
повестке дня всего гражданского общества. Актуальность данной темы так же 
обусловлена тем фактом, что во всем мире растет угроза религиозно-
мотивированного экстремизма и терроризма. К сожалению, факты проявления 
крайних религиозных взглядов сегодня представляют существенную угрозу 
стабильности и благосостоянию как сильных, так и слабых государств.  

Толерантность в целом и всегда необходима по отношению к 
особенностям различных народов, наций и религий. Она является признаком 
уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, 
признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения 
с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции. 

Воспитание толерантности имеет огромное профилактическое 
значение в осуществлении деятельности по защите молодѐжи от негативных 
проявлений в религиозной сфере и является эффективным средством 
предупреждения нетерпимости. Воспитание толерантности начинается с 
обучения людей тому, в чем заключаются их общие права и свободы, т.е. с 
обеспечения осуществления этих прав.  
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прогресс. 

 
Shermanov Isobek Chilmamatovich  

Senior Researcher Degree-seeking student of Samarkand State University 
(Samarkand, Uzbekistan) 
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Аnnotation. This scientific article material and spiritual industry is analyzed 
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Глобаллашув даврида дунѐнинг илмий фалсафий манзарасини 

ўзгариш: биринчидан, илм-фаннинг тез суръатлар билан ривожланиб 
коинотда, табиатда юз бераѐтган ҩодисаларнинг янгича мазмундаги сир-
асрорларини очаѐтганлиги; иккинчидан, илм ва техника тараққиѐти маҩсули 
бўлган технологияларнинг тезликда ишлаб чиқариш жараѐнларига тадбиқ 
этилаѐтганлиги; учунчидан, инсон биоижтимоий мавжудод сифатида 

ўрганилиб, унинг жисмоний ва маънавий вужудини уйғунлаштириш 
ишларининг оптималлаштирилаѐтганлиги; тўртинчидан, глобаллашув 
жараѐнларининг ташувчиси бўлган ахборот технологияларининг чегара 
билмас даражада кучайиб бораѐтганлиги ва бошқалар олиб келди. Натижада, 
инсоннинг моддий ва маънавий неъматларни ишлаб чиқариш борасидаги 
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тушунчалари ҩам тубдан ўзгара бошлади. Шундай экан ўзбек халқи ҩам 
мустақилликни қўлга киритгач ―...ижтимоий тараққиѐт ва янгиланиш борасида 
ўз йўлимиз бор....‖ [1, Б. 11], унинг «...сохта инқиллобий сакрашларсиз, 
фожиали оқибатларсиз ва кучли ижтимоий ларзаларсиз, эволюцион йўл билан 
нормал, маданиятли тараққиѐтга ўтиш – танлаб олинган йўлнинг асосий 
мазмуни ва моҩиятидир. Бу – Ўзбекистон халқининг ижтимоий тараққиѐтга, 
муносиб турмуш шароитига интилишидир» [2, Б. 40-41], – деб эълон 
қилинишини ўзбек халқининг ўз мустақиллигини қўлга киритгандан сўнг 
ижтимоий тараққиѐтида содир бўлаѐтган ўзгаришларда кўриш мумкин. 

Ҩар қандай жамиятнинг ҩаѐт фаолиятини фалсафий жиҩатдан таҩлил 
қиладиган бўлсак, унинг асосан моддий ва маънавий ишлаб чиқариш 
жараѐнларидан ташкил топганлигини кўрамиз. Бу эса жамиятнинг ижтимоий 
тараққиѐт қонунларини ана шу жараѐнларнинг қандай кечишига қараб 
ўрганишни, уларни ижобий томонга йўналтиришнинг тактика ва стратегиясини 
ишлаб чиқиш имкониятини беради. Бу имконият эса моддий ва маънавий 
ишлаб чиқариш жараѐнларини нисбатан мустақил тарзда алоҩида, алоҩида 
ўрганишни, сўнгра эса уларни диалектик тарзда уйғунлаштириш ишларини 
амалга оширишни тақозо этади. 

Демак, маънавий ишлаб чиқаришни тадқиқ этишдан мақсад бу 
жамиятнинг дунѐвий билимлар асосларини пухта эгаллаган, диний 
билимларнинг туб мохиятини англаб етган, бирон бир фойдали касб – 
ҳунар соҳиби бўлган, мустақил фикрлай оладиган, юксак ахлоқий 
фазилатларни ўзида мужассамлаштирган, жисмонан соғлом шахс – комил 
инсонларга бўлган эҳтиѐжини қондиришдан иборатдир. Унинг келгусида 

амалга оширилиши эса маънавий ишлаб чиқариш жараѐнининг ҩосиласи 
бўлган комил инсонларнинг саъи-ҩаракатлари орқали фуқаролик жамияти 
маънавиятини шакллантириш ва равожлантириш мумкинлигини билдиради. 
Бундан чиқадиган хулоса шуки, маънавий ишлаб чиқариш тушунчаси 
жамиятда содир бўладиган ижтимоий тараққиѐтнинг туб мохиятини ҩамда 
келгусида бунѐд этиладиган фуқаролик жамиятининг кўп қиррали маънавий 
ҩаѐтининг амал қилиш механизмларини назарий ва амалий жиҩатдан 
ифодалаш имкониятларига эга бўлган истиқболли фалсафай категориялар 
жумласига киради. 

«Моддий ишлаб чиқариш» ва «Маънавий ишлаб чиқариш» 
категорияларининг ижтимоий тараққиѐт билан алоқаси доимий бўлиб, у 
билвосита, яъни умумлаштиришнинг турли даражаларини ажратиш орқали 
сақланиб қолади. Файласуф В.И. Толстих моддий ва маънавий ишлаб 
чиқариш мавжудлигининг ўзига хос томонлари ҩақида: «ишлаб чиқариш 
турлари ҩақида сўз юритилганида, ўзаро ташқи алоқалар билан боғлиқ бўлган 
ишлаб чиқаришнинг турли соҩаларигина эмас, балки ягона ижтимоий ишлаб 
чиқариш фаолиятининг ҳар хил турлари назарда тутилади. Улар бир-бири 

билан яхлит ишлаб чиқариш жараѐнининг турли ва айни вақтда ягона 
жиҩатлари сифатида ўзаро таъсир кўрсатади... Бунда ўзининг алоҩида, 
мустақил функцияси ва вазифасини йўқотмайди» [3, с. 51], - деган фикрни 
билдиради.  

Бизнинг назаримизда, жамиятдаги одамлар маънавий фаолиятининг 
муайян типларини такрор ишлаб чиқариш бўйича йўлга қўйилган, ижтимоий 
жиҳатдан ташкил қилинган тизимларининг мавжудлигини маънавий ишлаб 
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чиқаришнинг асосий қонуний белгиси деб эътироф этса бўлади. Чунки, 
маънавий фаолият – бу шахс, инсон, жамиятнинг маънавий қадриятларни 
ишлаб чиқаришга, йўналтирилган ҩатти-ҩаракатларининг муаян тизимидир. 
Демак, маънавий фаолият юритмасдан туриб маънавий ишлаб чиқаришни 
йўлга қўйиб бўлмайди. Маънавий ишлаб чиқариш эса тартибга солинган 
маънавий фаолиятлар тизимининг ҩосиласидир. Хўш, маънавий ишлаб 
чиқариш нима? Бу саволга профессор Қ.Н. Назаров муҩаррирлигида чоп 
этилган «Маънавият: асосий тушунчалар изоҩли луғатида»: «Маънавий ишлаб 
чиқариш – жамият ва инсон фаолиятининг асосий йўналишларидан бири, 
маънавий бойликлар яратиш, бойликларни ўзлаштириш ва истеъмол қилиш, 
маънавий қадриятларни ривожлантириш жараѐнини англатувчи  
тушунча» [4, Б. 307], Ж.С. Калустьянц эса: «Маънавий ишлаб чиқариш – бу 
кишиларнинг маънавий қадриятларни ишлаб чиқариш, айирбошлаш, 
тақсимлаш ва истеъмол қилишга қаратилган фаолиятларининг бир тизими 
бўлиб, у ихтисослашган одамлар, хусусан, ақлий меҩнат билан шуғулланувчи 
касб эгалари томонидан амалга оширилади» [5, с. 51], – деган жавобни 
беради. Бу таърифлар маънавий ишлар чиқариш тушунчасининг ижтимоий-
фалсафий категория сифатида мавжудлигини кўрсатади. 

Ўзбек халқининг мустақил ижтимоий тараққиѐтида моддий ва маънавий 
ишлаб чиқариш – бу мустақиллик соҳибларининг бировга қарам, муте 
бўлмасдан озод ва обод Ватанда эркин ва фаровон ҳаѐт кечиришлари учун 
ўзларининг иқтисодий, сиѐсий, маънавий ҳаѐт фаолиятларини бир сифатий 
даражадан иккинчи юқорироқ даражага ўтиши жараѐнидаги тинч ва 
барқарор ривожлантириб бориш даражалари бўлиб, улар энг замонавий 
техника ва технологияларни миллий иқтисодиѐт тамойиллари, 
умумиинсоний қадриятларни миллий қадриятлар, миллий ҳуқуқчилик 
нормаларини халқаро ҳуқуқ нормалари билан уйғунлаштирган ҳолда 
фойдаланиш натижасида воқе бўлади. 

Маънавий ишлаб чиқариш деб инсоннинг табиат ва жамият доираси 
ўз наслини давом эттириш, унинг баркамоллигини таъминлаш, оқилона 
самарали меҳнат ва ижод қилиш ишларини ташкиллаштириш, ахлоқийлик 
сифатлари ва эстетик завқини кучайтириш борасида маънавий ҳаѐт 
неъматларини ҳосил қилиш, уларни тақсимлаш ва истеъмол қилиш 
жараѐнларига айтилади. 

Бугунги кунда давлатимиз томонидан олиб борилаѐтган ислоҩотлар 
сиѐсати фақат моддий ишлаб чиқариш жараѐнларини такомиллаштиришга 
эмас, балки маънавий ишлаб чиқариш жараѐнларини ҩам ривожлантиришга, 
уларнинг ҩар иккаласини уйғунлаштириш асосида бозор иқтисодиѐтига 
асосланган эркин демократик жамиятни барпо этишга қаратилгандир. Бунга 
И.А. Каримовнинг: ―Биз иқтисодий ўнгланиш, иқтисодий тикланиш, иқтисодий 
ривожланишни маънавий ўнгланиш, маънавий покланиш, маънавий юксалиш 
ҩаракатлари билан тамомила уйғун бўлишини истаймиз. Сиѐсатимизни шунга 
қурамиз ва уни тўла татбиқ, этамиз. Одамларимиз омилкор, салоҩиятли, 
оқибатли, ҩалол ва ижтимоий майдонларда собит турадиган бўлсинлар. 
Маънавият ва иқтисод бир – бирини инкор этмайди, балки бир-бирини 
қувватлаб, ўзаро таъсирланиб ривожланиб боради. Миллий камолот йўли мана 
шу‖ [6, Б. 32], – деган фикрлар методологик асос бўлиб хизмат қилади. Шу 
билан бирга у кишининг: ―Бугунги кунда яқин ва узоқ атрофимизда, бутун 
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жаҩон миқѐсида сиѐсий, иқтисодий вазият тобора кескинлашиб бораѐтганини 
инобатга олган ҩолда, энг муҩим устувор вазифаларимиз қаторида 
иқтисодиѐтимизда таркибий ўзгаришларни изчил чуқурлаштириш, ишлаб 
чиқаришни техник ва технологик жихатдан узлуксиз янгилаб бориш, 
замонавий ахборот-коммуникация тизимларини кенг жорий этишни 
асосий мақсадимиз сифатида кўришимиз керак. 

Шундай экан, биз, ҩеч шубҩасиз, иқтисодиѐтимизни модернизация 
қилиш бўйича олиб бораѐтган ишларни асло сусайтирмаслигимиз, инвестиция 
сиѐсати ва дастурларимизни ҩам ана шу мақсадларга мос ҩолда амалга 
оширишимиз даркор. 

Ишлаб чиқараѐтган маҩсулотлари бугун халқаро бозорда, эртага эса 
ички бозорда ҩеч қандай қизиқиш уйғотмайдиган эски ишлаб чиқариш 
қувватларидан воз кечиш, иқтисодий тараққиѐтимизнинг локомотивлари 
бўлган замонавий корхоналар ва юқори технологияларга асосланган 
комплексларни барпо этиш билан бирга, етакчи тармоқ ва зарур 

инфратузилмаларни модернизация қилиш бўйича чуқур ва пухта ўйланган 
дастурларни изчил амалга ошириш керак‖ [7, Б. 108-120], – деган эди. 

Демак, хулоса ўрнида шуни таъкидлаш керак-ки, ўзбек халқи учун 
мустақил равишда ижтимоий ишлаб чиқаришни ташкил этиш, уни ҳар 
томонлама ривожлантириш одамларимиз ҳаѐт фаолиятининг биринчи ва 
ҳал қилувчи соҳаси ҳисобланади. Бу халқимиз ҳаѐтининг асоси, 
мустақил ижтимоий тараққиѐтимизнинг манбаии, қолаверса 
жамиятимизни янги прогрессив цивилизация томон бошлаб борадиган 
муҳим омил ҳисобланади. 

Бу борада Ўзбекистонда амалга оширилаѐтган моддий ва маънавий 
ишлаб чиқариш жараѐнларининг ўзига хос бўлган хусусиятлари биринчидан, 
соғлом насл, соғлом авлодни ҩосил қилиш ишларининг изчил йўлга 
қўйилганлиги; иккинчидан, дунѐга келган соғлом наслни баркамол этиб 

тарбиялаш учун уларга дунѐвий билимларнинг сир – асрорларни ўрганиш 
ишларининг таълим муассасаларини ташкил этиш орқали амалга 
оширилаѐтганлиги; учинчидан, кучли ижтимоий ҩимоя юритиш асосида барча 

кам таъминланган оилалар, ногиронлар ва кексаларнинг муносиб турмуш 
кечиришлари учун шарт – шароитлар яратиб берилаѐтганлиги; тўртинчидан, 

замонавий билим чўққиларини эгаллаш учун зарур бўлган ахборот ва 
коммуникацион воситалар билан таъминлаш ишларининг мунтазам равишда 
амалга оширилаѐтганлиги билан белгиланади. 
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РОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРАВОВОГО СОЗНАНИЯ В РАЗВИТИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОЛОГО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Аннотация. В данной статье освещаются понятие экологическое 
правосознание и его роль в обеспечении экологической безопасности, выход 
из экологического кризиса и устранении глобальных, региональных и 
национальных проблем сегодняшнего дня. Даны научные заключения. 

Ключевые слова: сознание, правосознание, экологическое 
правосознание, экологическая безопасность. 
 

THE ROLE OF ECOLOGICAL LEGAL THINKING IN DEVELOPING 
INTERNATIONAL ECOLOGICAL POLITICAL RELATIONS 

 
Annotation. This article is conducted the concept of environmental legal 

consciousness andhim role the environmental safety, out of the environmental crisis 
and the elimination of global, regional and national issues of the day.Given scientific 
conclusion. 

Keywords: consciousness, sense of justice, environmental legal 
consciousness, ecological safety. 

 
В условиях финансово-экономического кризиса,происходящего в мире 

требуетадминистративно-правовым путѐм осуществлять восстановление 
экономики в соответствии с экологической стабильностью,расширять 
полномочия государств в области управления экологией. Потому что для 
экологического воспитания и формирования навыков в этой области у людей, 
не имеющихэкологического правосознания, знания и навыков, а также 
ведущихдеятельностьс "потребительским" мировоззрением, требуется 
определенный срок. В свою очередь, ожидание такого периода 
восстановления может нанести большой вред экологической безопасности 

Следует отметить, что система охраны окружающей природной среды 
включает в себя широкий круг мер, в котором одним из главных факторов 
считается формирование экологического правосознания и культуры общества 
и граждан.Таким образом, состояние окружающей природной среды зависит, в 
первую очередь, от поведения людей, от степени использования ими 
природных богатств и ресурсов.При этом, ключевым фактором в определении 
поведения людей считаются их взгляды, убеждения и 
познания,взаимосвязанные с различными областями их общественной 
жизни.Данное состояние требует более глубокого изучения явления 
правосознания в качестве фактора, влияющего на поведение личности в 
правовом или противоправном направлении. В связи с этим, исследование 
задач, связанных с природой экологического правового сознания, которая 
является составной частью правосознания граждан, приобретает важное 
значение в системе обеспечения экологической безопасности. 
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Нигилистическое отношение к роли и месту права в обществе не оставило без 
негативного влияния на суть и содержание социальной связи в области 
экологии.В настоящее время, когда потребительские интересы ставятся выше 
требований правовых норм и интересов охраны окружающей природной 
среды можно добиться эффективной деятельности по обеспечению 
механизма экологической безопасности, путѐм повышения экологического 
правосознанияграждан. При этом, стоит отметить существование различных 
подходов, связанных с пониманием экологического правового сознания в 
предметах экологии и правоведение.  

Как утверждал Смирнов Т.С., на сегодняшний день экологизация форм 
общественного сознания, находит своѐ отражение во влиянии его на 
экономические, политические, правовые, эстетические формы сознания 
[Смирнов 1984, 74]. По мнению Долгополова Л.Д. и Долматова Н.И., 
экологическое правосознание не является самостоятельной формой 
общественного сознания, а проявляется в виде переплетения правового и 
экологического сознания [Долгополова, Долматова(ред.) 1981]. В отличие от 
вышеизложенного подхода, Вершок И.Л. считает, что глобальные изменения, 
происходящие в природе и обществе в настоящее время, требуют отдельного 
изучения некоторых направлений из состава правосознания. Особенно, по еѐ 
мнению, возникающие риски и проблемы в результате глобального 
экологического кризиса, ставят перед обществом принципиально новые и 
новые задачи.Суть данных задач состоит в осознании проблем, связанных с 
использованием природы и охраной окружающей природной среды, а также 
то, чтоэкологические правонарушения, вызываютпоследствия опасные для 
жизни; реальном оценивании существующей экологической 
ситуации;детальном изучении прав и обязанностей граждан в области 
использования природы и охраны окружающей природной  
среды [Вершок 2003, 44]. 

Если обеспечение экологической безопасности является актуальным 
вопросом, стоящим перед мировым сообществом, это требует разработать 
социально-экономический и правовой механизм, повысить ответственность за 
охрану здоровья людей, осуществлять новые проектыи имеры. 

В связи с этим, сегодня требуется то, чтобы дать населению глубокие 
знанияпо экологическому праву, усовершенствовать системы экологического 
образования, проповедования и воспитания на основании современных 
требований и на основе этого добиться развития экологической правовой 
культуры, или в полном смысле этого слова требуется формирование 
экологического правосознания.. 

Таким образом, сегодня теоретико-правовые аспекты исследования 
задач, связанные с развитием правосознания общества, в том числе 
экологического правосознания и культуры имеет не только научное, но и 
практическое значение.  

Следует отметить, что государственная политика по формированию и 
развитию экологического правосознания населения полагается на основные 
правила такие, как первостепенность экологического права и свободы 
граждан, верховенство Конституции и законов, научность, 
последовательность и общность юридического образования и воспитания, 
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прозрачность экологической правовой информации, а также особое 
отношение к экологическому правовому воспитанию и грамоте. 

 Принятие и внедрение в жизнь нормативно-правовых актов, 
касающихся правосознания и культуры граждан означает, с одной 
стороны,они являются ярким показателем того, что общество становится 
более просвященным, развитым, с широким правовым кругозором, с другой 
стороны, это означает, что данные документы, о созданиинадежной и прочной 
правовой основы для эффективного осуществления государственной 
политики по развитию экологического правосознания и улучшению правового 
воспитания населения. Возникновение процессов интеграции научного 
познания и междисциплинарных проблем, в свою очередь,создаѐт условия 
для возникновения особого типа экологического сознания явления 
экологического правосознания. Во многих философских, социологических и 
юридических исследованиях при описаниивзаимоотношений личности к 
природе использованы различные категории. В частности, "социально-
экологическое сознание", "социально-экологическая культура", "экономическое 
и экологическое мышление", "социально-экологическое самосознание", 
"экологическое мировоззрение", "отношение общества к природе", "духовное 
состояние человека по отношению к природе" и другие. 

Таким образом, экологическое правосознание, которое сформировано 
посредством полученного образования, отображает поведение субъекта 
правоотношений в обществе к природной среде. Экологическое 
правосознание основывается на ценностях, нормах, культурных традициях и 
нормах поведения по отношению в экосистеме в целом [Егоров В.А.,  
Казарова Д.С.]. 

По мнению белорусской учѐной Вершок И.Л., которая проводила 
научные исследования по вопросам экологического правосознания, 
дефиниции между данными понятиями во многих аспектах, связаныс 
осознанием экологической действительности в обычной и специальной форме 
[Вершок 2003, 42].В то же время, возникновение определѐнной 
непоследовательности в отношениях между природой и обществом и задач, 
связанных с использованием природных ресурсов, если принимать во 
внимание регулирование с основными правовыми нормами почти во всех 
странах мира, следует отметить, что экологическое правосознание в 
вышеуказанной системе категорийзанимает важное место.То есть, если брать 
во внимание что поведениечеловека, связанное с окружающей его природной 
средой осуществляется в рамках экологических правовых норм, то требуется 
оценивать его отношение к природе с правовой или неправовой точки 
зрения.Необходимость исследования ситуации «Экологического 
правосознания" прежде всего связано с серьѐзным воздействием к 
обеспечению безопасности, в том числе экологической безопасности.  

При этом, нужно привести определение понятия экологическое 
правосознание учѐного- правоведа Вершок И.Л. Потому что в отличие от 
исследователей, ведущих научные исследования по данным вопросам, 
определение Вершок И.Л подробно освещает различные аспекты этого 
явления.В частности, по ее мнению экологическое правовое сознание – это 
связь с социальным сознанием такими как сила воли, нормативность, 
правоустановлением и ее другими формами, основной функциональной 
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задачей которой является влияние знаний и взглядов о природе и 
окружающей среде на юридические нормы природных ресурсов и охрану 
окружающей среды, эффективность их использования, использование прав и 
обязанностей природопользователей и субъектов осуществляющих охрану 
окружающей среды, выражающих специальный тип формы оптимизации 
осознания экологических событий и процессов, экологических правовых 
принципов имеющих юридическое значение [Вершок 2003, 43].  

Действителъно, экологическое правосознание в себе отражает 
экологические правовые взгляды, идеи и представления о правовом 
регулировании экологических отношений, формы и методы воздействия 
общества к природе, а также систему оценки, правовых знаний, взглядов, идей 
и пожеланий по отношению действующих экологически- правовых 
норм,регулирующих отношения к природе в качестве объекта правовой 
защиты. 

Вышеуказанные обстоятельства, в свою очередь, дают возможность 
сделать вывод о том, что изучение экологического правосознания, как одну из 
специальных форм правового сознания в качестве отдельного исследуемого 
объекта обосновано с теоретической и практической точки зрения. 

Правовое образование и пропаганда, направленные на формирование 
экологического правосознания у граждан должно вестись не только в 
пределах определѐнной одной компании, но вестись целенаправленно, 
запланированно и эффективно, с учѐтом особенностей различных социальных 
групп. Для этого необходимо осуществить широкомасштабные работы по 
заполнению существующих пустот в экологическом законодательстве, по 
повышению эффективной деятельности правовой поддержки в этой области, 
по развитию системы обеспечения населения экологической правовой 
информацией, а также по усовершенствованию средств и методов 
экологического правового воспитания. 

Заключив, что экологическое правосознание в качестве составной части 
социального сознания, исходит из преобладающих функций развития 
международных политико-экологических отношений, сохранения и укрепления 
стабильного состояния окружающей природной среды в связи с этим, мы 
считаем брать во внимание следующее: 

 осознавать необходимость безусловного выполнения экологических 
правовых норм социальных субъектов; 

 формирование экологических знаний, образования и культуры; 

 экологическое правосознание основываются на осознании тесной 
связи между физической и духовной жизнью человека, а также на понимании, 
что человек является непосредственной частью природы. При этом 
человечество должно будет осознавать свою полную связь с природой, 
признавать необходимость создания социально-экономических механизмов 
для осуществления экологических норм, направленных на предотвращение 
дестабилизации окружающей природной среды и еѐ загрязнения, признавать 
преимущество защиты окружающей природной среды и обеспечение его 
стабильности в любом направлении деятельности. 

 экологическое правосознаниеоказывают серьѐзное влияние на 
мотивы принятия определѐнных решений по поведению людей, имеющее 
экологическое значение и по их взаимосвязям с природой; 



__ ISCIENCE.IN.UA «Актуальные научные исследования в современном мире» ___ 
Выпуск 3(23)       ISSN 2524-0986 

 

151 
 

 повышение уровня экологическое правосознания и законности не 
только у чиновников, руководящих работников, сотрудников 
правоприменительных органов, но и у самых широких слоев населения; 

 экологическое правосознание взаимосвязана с принятием 
экологических правовых информаций у отдельных лиц и социальных групп, с 
существованиему них отношения к различным экологичеким правовым 
ситуациям, то есть к законодательству относительно охраны природы, к его 
требованиям, отношения у государственных органов к деятельностям этой 
области, а также взаимосвязана споказателем практической деятельности, 
обеспечивающей взаимозависимость и гармоничностьчеловека и природы. 
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1. Объем материала от 3 до 8 страниц набранного текста (каждая 
следующая полная или неполная страница оплачивается дополнительно) 
оформленного в текстовом редакторе Microsoft Word, файл в формате.doc 
или.docx (шрифт 14, Times New Roman, интервал 1,5). Все поля – 20 мм; 

2. В верхнем правом углу указывается название секции и подсекции; 
3. Во втором ряде в правом углу фамилия имя; 
4. В третьем ряде в правом углу указывается город и страна; 
5. Следующий абзац – название статьи указывается по центру (шрифт 

16 полужирный БОЛЬШИМИ БУКВАМИ); 

6. Дальше через строку изложение основного текста (шрифт 14); 
7. После основного текста указывается список литературы 

(ЛИТЕРАТУРА). Список литературы оформляется не за алфавитом, а по мере 
того, как она встречается в тексте статьи. В тексте сноски обозначаются 
квадратными скобками с указанием в них порядкового номера источника по 
списку и через запятую – номера страницы (страниц), например: [3, с. 173]; 

8. Рисунки и таблицы набираются шрифтом Times New Roman 12 с 
одинарным междустрочным интервалом. Рисунки, диаграммы и таблицы 
создаются с использованием черно-белой гаммы. Использование цвета и 
заливок не допускается! Все рисунки и таблицы должны иметь название. 

9. Формулы следует набирать с помощью редактора формул Microsoft 
Equation и нумеровать в круглых скобках (2). 

Отдельным файлом подаются сведения об авторе. 
 
Для участия в ХХІV Международной научной конференции «Актуальные 

научные исследования в современном мире» необходимо до 25.04.2017 г. 
(включительно) отправить статью на электронную почту оргкомитета: 

iscience.in.ua@gmail.com. 
За достоверность фактов, цитат, имен, названий и других 

сведений отвечают авторы статей. 
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