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Od redaktorów naukowych (Від наукових редакторів) 

 

Szanowni Państwo, 

 

mamy przyjemność zaprosić Państwa do lektury monografii naukowej pt. 

"Zdrowie, fizykoterapia, kultura fizyczna i pedagogika". Przedstawiamy Pań-

stwu zbiorową monografię poświęconą 75. rocznicy powstania Lwowskiego 

Państwowego Uniwersytetu Kultury Fizycznej, która pokazuje, jak powszech-

ne są kierunki będące pomostem między różnymi gałęziami nauki – kulturą 

fizyczną, pedagogiką i zdrowiem. Zdrowie, które jest istotą nauki i ma realny 

wpływ na najważniejsze obszary współczesnego rozwoju społeczeństwa, życia 

ludzkiego oraz zapewnia realizację najważniejszych potrzeb każdego członka 

społeczeństwa. Coraz więcej osób mówi i pisze o znaczeniu formowania się 

ciała i jego znaczeniu dla rozwoju człowieka. Wydaje się, że warunki te są w 

dużej mierze spełnione przy aktywnym uczestnictwie w kulturze fizycznej, co 

jest uważane za obowiązkowe, jeśli nie powiedzieć, że jest to dominujący 

składnik kultury jako całości. Jednocześnie, naszym zdaniem, kultura fizyczna 

jest w dużej mierze kojarzona z edukacją w zakresie wychowania ciała, zdro-

wia, a także z tak blisko związanej z fizykoterapią i pedagogiką, która faktycz-

nie zostanie omówiona w niniejszej monografii. Teoretyczne refleksje na te-

mat kultury fizycznej istnieją od czasów starożytnych. Zespół przyjaciół i po-

dobnie myślących naukowców od kilkunastu lat prowadzi badania, publikując 

ich wyniki, wymieniając się informacjami i opiniami z zakresu kultury fizycz-

nej, pedagogiki i zdrowia na konferencjach i seminariach naukowych. Pra-

cownicy i liderzy tych projektów naukowych są ściśle związani z różnymi pol-

skimi i zagranicznymi uczelniami. Naszym zdaniem interdyscyplinarność jest 

kluczowym elementem osiągania sukcesu i rozwoju nauki. Refleksje i koncep-

cje, a także niektóre teksty zawarte w niniejszej monografii, mają wielką war-

tość praktyczną i teoretyczną, które powstały do 2021 roku. Autorzy specjali-

zują się w różnych dziedzinach i obszarach wiedzy, co pozwoliło im na szero-

kie przedstawienie poruszonych zagadnień, oczywiście zgodnie z wybranymi. 

Korzystali z własnych doświadczeń, opartych na powyższych przykładach          

z życia codziennego i zawodowego. Nagły i nieoczekiwany problem stojący 

przed ludzkością - pandemia Covid-19 zmieniła swoje spojrzenie na aktyw-

ność fizyczną i zdrowie, co znalazło potwierdzenie w materiałach niniejszej 
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monografii. Dlatego niektóre problemy zostały umieszczone w kontekście 

aktywności fizycznej i zdrowia podczas pandemii. Monografia o charakterze 

problemowo-zdrowotnym poświęcona jest bardzo ważnym obszarom szeroko 

rozumianej kultury fizycznej, która jest podstawą rozwoju każdego człowieka 

na świecie. Kultura fizyczna i edukacja zdrowotna mają ogromne znaczenie     

w dobie współczesnych zagrożeń, bardziej realnych i namacalnych. Niezwykle 

ważne jest dobre zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne, gwarantowane 

aktywnym uprawianiem sportu i w większości przypadków po prostu wysoką 

aktywnością fizyczną. Rosnąca świadomość społeczna, dzięki ciągłej edukacji 

w zakresie zagadnień zdrowia i bezpieczeństwa, skłoniła autorów i współau-

torów do poszukiwania i podkreślania nowych wyzwań badawczych. Czytelnik 

zostanie poproszony o pogłębienie swojej wiedzy na tematy poruszane            

w niniejszej monografii. 

Zapraszamy do zapoznania się z niniejszą monografią, a także do współpracy 

w znajdowaniu nowych problemów badawczych w poniższych publikacjach 

naukowych. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni za zainteresowanie naszą pracą. 

 

Redaktorzy naukowi: 

 

Bogdan Kindzer 

Dariusz W. Skalski 

Oksana Zabolotna 

Andrzej Sushchenko 

Igor Grygus 
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Пані та панове, 

 

з радістю запрошуємо Вас до прочитання наукової монографії під 

назвою «Здоров’я, фізична терапія, фізична культура та педагогіка». 

Представляємо Вам колективну монографію присвячену  75 ти річчю 

заснування Львівського державного університету фізичної культури, 

яка показує, наскільки широко розповсюджені напрямки, які є містком 

між різними галузями науки – фізичною культурою, педагогікою та 

здоров’ям. Здоров’я, яке становить сутність науки і має реальний 

вплив на найважливіші напрямки сучасного розвитку суспільства, 

життя людини та забезпечуює реалізацію найважливіших потреб 

кожного члена суспільства. Все більше людей говорять і пишуть про 

важливість освіти тіловиховання і її важливість для розвитку людини. 

Як видається – ці умови значною мірою виконуються за активної 

участі у фізичній культурі, яка вважається обов’язковою, якщо не 

сказати, що це домінантний компонент культури загалом. Водночас, 

на наш погляд, фізична культура значною мірою пов’язана з освітою     

в сфері тіловиховання, здоров’я, а від так тісно пов’язана з фізичною 

терапією та педагогікою, про що власне йтиметься в цій монографії. 

Теоретичні роздуми про фізичну культуру існували з часів сивої 

давнини. Колектив науковців – друзів і однодумців вже понад десяток 

років проводить дослідження, публікуючи свої результати, 

обмінюючись інформацією та думками в галузі фізичної культури, 

педагогіки та здоров’я на наукових конференціях та семінарах. 

Співробітники та керівники цих наукових проектів тісно пов’язані           

з різними польськими та іноземними університетами. На нашу думку 

міждисциплінарність є ключовим елементом досягнення успіху та 

розвитку науки. Роздуми і концепція, а також деякі тексти, що 

входять до цієї монографії, мають велику практичну та теоретичну 

цінність, які були створені до 2021 року. Автори спеціалізуються             

в різних сферах та областях знань, що дозволило їм широко 

представити порушені питання, звісно, як вибрані. Вони 

використовували власний досвід, спираючись на наведені приклади          

з повсякденного та професійного життя. Раптова та неочікувана 

проблема, яка постала перед людством - пандемія Covid-19 змінила 
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точку зору на фізичну активність та здоров’я, що отримало своє 

підтвердження в матеріалах цієї монографії. Тому деякі проблеми були 

введені в контекст фізична активність і здоров’я під час пандемії. Ця 

монографія проблемно-оздоровчого характеру присвячена дуже 

важливим галузям широко зрозумілої фізичної культури, яка є основою 

розвитку кожної людини в світі. Фізична культура та оздоровче 

виховання має велике значення в епоху сучасних загроз, більш реальних   

і відчутних. Надзвичайно важливе значення має міцне здоров'я, як 

фізичне, так і психічне, гарантоване при активному занятті спортом 

та й в більшості випадків просто високою фізичною активністю. 

Зростання обізнаності суспільства, завдяки постійній освіті з питань 

почуття безпеки та медичних послуг, спонукало авторів та 

співавторів шукати та висвітлювати нові дослідницькі проблеми. 

Читачеві буде запропоновано поглибити свої знання з тем, які 

висвітлюються в цій монографії. 

Запрошуємо до прочитання цієї монографії, а також до співпраці             

у пошуку нових дослідницьких проблем у наступних наукових 

публікаціях. 

Щиро вдячні  за ваш інтерес до нашої праці. 

 

Наукові редактори:  

 

Богдан Кіндзер 

Даріуш В. Скальскі 

Оксана Заболотна 

Андрій Сущенко 

Ігор Григус 
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Wstęp (Вступ)  
 

Niniejsza monografia naukowa jest trzecią z zaplanowanych w cyklu mono-

grafii, które powstaną w ramach wspólnego naukowego międzynarodowego 

projektu międzyuczelnianego o dużych walorach praktycznych i teoretycznych 

następujących wyższych uczelni w Polsce: Pomorskiej Szkoły Wyższej w Staro-

gardzie Gdańskim (reprezentant: dr hab. Dariusz Skalski), Akademii Wycho-

wania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (reprezen-

tant: dr hab. Dariusz Skalski, prof.) oraz wybranych, zaprzyjaźnionych uniwer-

sytetów na Ukrainie: Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Pawła 

Tychyny          w Umaniu (reprezentant: prof. dr hab. Oksana Zabolotna), Na-

rodowego Uniwersytetu Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami Natural-

nymi w Równym (reprezentanci: prof., dr hab. n. med. Igor Grygus oraz prof. 

dr hab. Natalia Nesterchuk), Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury 

Fizycznej im. Iwana Bobieskiego w Lwowie (reprezentant: dr hab. Bogdan 

Kindzer), Klasycznego Prywatnego Uniwersytetu w Zaporożu (reprezentant: 

prof. dr hab. Andrzej Sushchenko), Państwowego Uniwersytetu Pedagogicz-

nego im. Iwana Franki          w Drohobyczu (reprezentant: dr Iryna Turchuk).  

Monografia ukazuje, jak szeroko przenikają się nawzajem obszary będące 

pomostem między różnymi dziedzinami nauki – kulturą fizyczną, pedagogiką, 

zdrowiem i fizjoterapią stanowiącymi kwintesencję nauki i realnie oddziałują-

cymi na najistotniejsze obszary życia współczesnego człowieka, zapewniając 

realizację najważniejszych potrzeb każdego człowieka w dobie obecnych cza-

sów. Obszary i dyscypliny naukowe, stanowiące tematykę opracowań nauko-

wych     w niniejszej monografii w ujęciu ogólnym przedstawiają się następu-

jąco: 

• Kultura fizyczna to ogół zachowań przebiegających według przyjętych          

w danym środowisku społecznym reguł i norm postępowania a mających 

na celu dbałość o zdrowie człowieka, o poprawę jego postawy, prawidło-

wy rozwój psychofizyczny oraz rezultaty tych zachowań. 

• Pedagogika to zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, me-

todach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Peda-

gogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk 

społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowa-

nia oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka. 
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• Zdrowie to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobro-

stanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy niepełnosprawności.                 

W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do 

„prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a tak-

że o wymiar duchowy. 

• Fizjoterapia to usługi świadczone przez fizjoterapeutów osobom i popu-

lacjom w celu rozwijania, utrzymywania i przywracania ich maksymalnej 

sprawności oraz poprawy funkcjonowania przez całe życie. Usługi te są 

świadczone w sytuacjach, w których ruch i funkcja są zagrożone przez 

proces starzenia się, urazy, ból, choroby, zaburzenia, warunki lub czynniki 

środowiskowe, i przy zrozumieniu, że funkcjonalny ruch ma zasadnicze 

znaczenie dla zdrowia. 

• Fizyczna terapia to usługi służące do poprawy jakości pacjenta życia po-

przez badanie, diagnozowania, prognozowania, interwencji fizycznej           

i edukacji pacjenta.  

Niniejsza monografia naukowa więc ukazuje w treści (rozdziałów naukowych 

jako wybranych zagadnień), jak szeroko przenikają się nawzajem obszary          

i dyscypliny naukowe będące pomostem między różnymi dziedzinami nauki – 

kulturą fizyczną, pedagogiką, zdrowiem i fizjoterapią (fizyczną terapią) stano-

wiącymi kwintesencję nauki i realnie oddziałującymi na najistotniejsze sfery 

życia współczesnego człowieka w dobie współczesnych czasów. 

 

 

Ця наукова монографія є першою із запланованого циклу монографій, які 

будуть видані в рамках спільного міжнародного наукового проєкту, 

започаткованого низкою закладів вищої освіти в Польщі (Поморської 

вищої школи в Старогарді Гданьскому (представник – доктор 

педагогічних наук,  професор Даріуш Скальскі), Академії фізичного 

виховання і спорту ім. Єнджея Снядецкого в Гданьску (представник – 

доктор педагогічних наук, професор Даріуш Скальскі)) і партнерських 

закладів вищої освіти в Україні (Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (представник – доктор педагогічних 

наук, професор Оксана Заболотна), Національного університету водного 

господарства та природокористування (представники – доктор медичних 

наук, професор Ігор Григус і доктор наук з фізичного виховання і спорту, 
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професор Наталія Нестерчук), Львівського державного університету 

фізичної культури імені Івана Боберського (представник – кандидат наук 

з фізичного виховання і спорту, доцент Богдан Кіндзер), Класичного 

приватного університету в м. Запоріжжя (представник – доктор 

педагогічних наук, професор Андрій Сущенко), Дрогобицького 

державного педагогічного університету ім. Івана Франка (представник – 

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Ірина Турчик)). 

Тематика наукових опрацювань цієї монографії торкається різних сфер       

і дисциплін. 

• Фізична культура - це дії особистості, які є відповідними до 
прийнятих правил і норм поведінки в даному соціальному 
середовищі які дбають про стан здоров’я людини, спрямовані 
покращувати її поставу, впливати на психофізичний розвиток            
і є результатом цієї поведінки. 
• Педагогіка – це поєднання наук про виховання, суть, цілі, зміст, 
принципи, засоби, форми та методи організації навчально-
виховного процесу. Педагогіка, як наука про навчання та 
виховання, належить до суспільних наук і займається розвитком         
і змінами механізмів виховання та навчання протягом усього 
життя 
людини. 
• Здоров’я – це стан повного фізичного, психічного та соціального 
благополуччя, а не лише повна відсутність захворювань чи 
неповносправності. Останнім часом це визначення було 
доповнено положенням про ≪здатність вести продуктивне 
соціально-економічне життя≫, а також враховано духовність 
особистості. 
• Фізична терапія – це послуги, надані фізичними терапевтами 
особам чи групам осіб з метою розвитку або покращення їхньої 
рухової здатності впродовж життя. Такі послуги надаються                
в ситуаціях, коли рухова функція перебуває під загрозою 
обмеження через процес старіння, травму, біль, хворобу, впливу 
навколишніх чинників тощо, і спираються на розуміння того, що 
функціональний рух має принципове значення для здоров’я. 
Йдеться про те, що фізична терапія – це є послуги, які спрямовані 
на покращення якості життя пацієнта через обстеження, 
діагностику, прогнозування, фізичне втручання і навчання 
пацієнта. 
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У Змісті запропонованої наукової монографії показано (наукові розділи, 
як вибрані питання) як широко наукові галузі та дисципліни 
переплітаються між собою, що є містком між різними галузями науки – 
фізичною культурою, педагогікою, здоров’ям та фізичною терапією, які 
становлять суть науки про здоров’я та мають реальний вплив на 
найважливіші сфери життя сучасної людини в даний час. 
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ROLA OSOBOWOŚCI W PROCESIE KULTURY FIZYCZNEJ I EDUKACJI 
ZDROWOTNEJ – WYBRANE ASPEKTY 

 
РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА 

ГІГІЄНІЧНОГО ВИХОВАННЯ - ВИБРАНІ АСПЕКТИ 
 

THE ROLE OF PERSONALITY IN THE PROCESS OF PHYSICAL 
CULTURE AND HEALTH EDUCATION - SELECTED ASPECTS 

 

Даріуш В. Скальскі1, 3, Славомір Дебськi2, Богдан Кіндзер3, Даміан 

Ковальськi1, 2 

 
1 Академія фізичного виховання і спорту ім. Є. Снядецкего, м. Гданськ, Польща 
2 Поморський університету, м. Старогард Гданський, Польща 
3 Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, м. Львів, 
Україна 
 

Słowa kluczowe: kultura fizyczna i zdrowie, socjologia kultury fizycznej i edukacji zdrowotnej, 
rozwój osobowości 
Ключові слова: фізична культура та здоров’я, соціологія фізичної культури та медичного 
виховання, розвиток особистості 
Keywords: physical culture and health, sociology of physical culture and health education, 
personality development 
 

Streszczenie 

 

Osobowość kształtuje się całe życie i stale się zmienia pod wpływem otoczenia zewnętrznego, 
rozwoju społecznego człowieka czy nawiązywania relacji z innymi. Zmiany osobowości mają 
charakter przystosowawczy, ale również kreujący własne działania i charakter samego siebie. 
Zmiany te rozpoczynają się wraz z chwilą narodzin dziecka. W pierwszym okresie życia 
osobowość kształtuje się pod wpływem oddziaływania rodziców oraz najbliższego otoczenia. 
Następnie poddawana jest zmianom podczas dorastania i dojrzewania – w szkole w integracji 
z rówieśnikami czy poprzez oddziaływanie środków masowego przekazu. W późniejszej fazie 
życia – dorosłości – osobowość jest już praktycznie ukształtowana, co nie znaczy, że nie może 
podlegać zmianom. Wychowanie fizyczne jest podstawą i fundamentem kultury fizycznej, na 
którym można budować uczestnictwo w sporcie, rekreacji fizycznej, turystyce czy też 
rehabilitacji. Jest częścią ogólnego procesu wychowawczego realizowanego wobec młodego 
pokolenia, a środkiem w realizacji wychowania fizycznego jest ruch i aktywność ruchowa w 
wyniku której następują zmiany w rozwoju fizycznym i sprawności fizycznej w pożądanym 
kierunku. Ruch jest podstawowym czynnikiem kształtującym sprawność fizyczną. Stymulacja 
ruchem wpływa na rozwój anatomiczny mięśni, stawów i kości, na pobudzaniu dojrzewania 
ośrodków w mózgu i ośrodki nerwowe. Ruch wpływa także na wzrost wydolności i wzrost 
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cech motorycznych, ale również ma niezwykle istotne znaczenie przy kształtowaniu 
osobowości człowieka już od najmłodszych lat. Ruch sprzyja rozwojowi umysłowemu oraz 
kształtowaniu woli i charakteru. Ruch trenuje nie tylko mięśnie, lecz również umysł i psychikę. 
Wzmacnia i rozwija układ nerwowy. Dostarcza doświadczeń przestrzeni, czasu, schematu 
własnego ciała, koordynacji wzrokowo-ruchowej, wyostrza zmysł wzroku i słuchu. Dzieci           
w ruchu poznają nowe przestrzenie i jej granice, nie tylko w rozumieniu otoczenia fizycznego, 
lecz także społecznego. Zespołowe gry i zabawy ruchowe jak i sporty indywidualne uczą 
umiejętności społecznych: współdziałania w grupie, zdrowego współzawodnictwa, 
umiejętności radzenia sobie z sukcesem i porażką, rozwiązywania konfliktów, dokonywania 
wyboru i krytycznego patrzenia na siebie, podporządkowania celów jednostki - celom grupy 
lub zespołu jak i indywidualnych. Ruch w sferze społeczno- wychowawczej kształtuje życzliwy 
stosunek do ludzi, przyczynia się do wzrostu zainteresowań oraz uczy konsekwencji                  
w osiąganiu celów. 
 
Анотації 

 

Особистість формується протягом усього життя і постійно змінюється під впливом 
зовнішнього середовища, соціального розвитку людини або встановлення стосунків          
з іншими. Зміни особистості є адаптивними, але також створюють власні вчинки та 
характер самого себе. Ці зміни починаються з народження дитини. У перший період 
життя особистість формується під впливом батьків та найближчого оточення. Потім воно 
зазнає змін у підлітковому та зрілому віці - у школі в інтеграції з однолітками або через 
вплив засобів масової інформації. Надалі в житті - у зрілому віці - особистість практично 
формується, що не означає, що її неможливо змінити. Фізичне виховання - це основа та 
основа фізичної культури, на якій можна будувати участь у спорті, фізичному відпочинку, 
туризмі чи реабілітації. Це частина загальноосвітнього процесу, що здійснюється для 
молодого покоління, а засобами реалізації фізичного виховання є рух та фізична 
активність, внаслідок яких зміни у фізичному розвитку та фізичній підготовці 
відбуваються у бажаному напрямку. Рух є основним фактором фізичної підготовленості. 
Стимуляція рухів впливає на анатомічний розвиток м’язів, суглобів та кісток, стимулює 
дозрівання центрів головного мозку та нервових центрів. Рух також впливає на 
підвищення ефективності та зростання рухових особливостей, але також надзвичайно 
важливий у формуванні людської особистості з раннього дитинства. Рух сприяє 
розумовому розвитку та формуванню волі та характеру. Рух тренує не тільки м’язи, але    
і розум, і психіку. Він зміцнює і розвиває нервову систему. Він забезпечує досвід 
простору, часу, схеми тіла, координацію очей та рук, а також посилює почуття зору та 
слуху. Діти в русі пізнають нові простори та їх межі не лише з точки зору фізичного 
середовища, а й соціального. Ігри та ігри в командних рухах, а також індивідуальні види 
спорту вчать соціальним навичкам: співпраці в групі, здоровій конкуренції, здатності 
боротися з успіхом і невдачею, вирішенню конфліктів, вибору та критичному погляду на 
себе, підпорядкуванню цілей особистості - цілі групи або команди, а також 
індивідуальні. Рух у соціальній та освітній сфері формує доброзичливе ставлення до 
людей, сприяє зростанню інтересів та вчить послідовності у досягненні цілей. 
 
Summary 

 

Personality is shaped throughout life and is constantly changing under the influence of the 
external environment, human social development or establishing relationships with others. 
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Personality changes are adaptive, but also create one's own actions and the character of 
oneself. These changes begin with the birth of the baby. In the first period of life, personality 
is shaped under the influence of parents and the immediate environment. Then it undergoes 
changes during adolescence and maturation - at school in integration with peers or through 
the influence of the mass media. Later in life - adulthood - the personality is practically 
formed, which does not mean that it cannot be changed. Physical education is the basis and 
foundation of physical culture, on which participation in sport, physical recreation, tourism or 
rehabilitation can be built. It is part of the general educational process carried out for the 
young generation, and the means in the implementation of physical education are movement 
and physical activity as a result of which changes in physical development and physical fitness 
occur in the desired direction. Movement is a fundamental factor in physical fitness. 
Movement stimulation affects the anatomical development of muscles, joints and bones, 
stimulates the maturation of centers in the brain and nerve centers. Movement also 
influences the increase in efficiency and the growth of motor features, but also is extremely 
important in shaping the human personality from an early age. Movement promotes mental 
development and the formation of will and character. Movement trains not only the muscles, 
but also the mind and psyche. It strengthens and develops the nervous system. It provides 
experiences of space, time, body schema, eye-hand coordination, and sharpens the sense of 
sight and hearing. Children on the move get to know new spaces and its limits, not only in 
terms of the physical environment, but also the social one. Team movement games and 
games as well as individual sports teach social skills: cooperation in a group, healthy 
competition, the ability to deal with success and failure, resolving conflicts, making choices 
and looking at oneself critically, subordinating the goals of the individual - to the goals of the 
group or team, as well as individual . Movement in the social and educational sphere shapes 
a friendly attitude towards people, contributes to the growth of interests and teaches 
consistency in achieving goals. 

 

Вступ 

Фізичну культуру як специфічну галузь культури можна звести до 
чотирьох окремих видів: 

• Фізична культура - це все матеріальне середовище, сформоване 
людиною відповідно до її потреб, можливостей та цінностей. 

Як результат, вона має специфічно людський вимір і як така не 
існує поза людським світом. Навпаки - це її невід’ємна частина                     
і є основою всієї культури. Це визначення фізичної культури включає як 
світ «олюдненої природи», так і так звану матеріальну культуру, тобто 
«штучне» середовище людини, що позитивно впливає на її спосіб життя. 
Нарешті, цей набір означень включає саму людину як фізичну істоту, 
пов’язану незліченними нитками з усім природним середовищем                
і співіснуючий з ним на основі відносного гомеостазу. 

• Фізична культура - це система цінностей, діяльності та їх 
наслідків у сфері фізичної діяльності людини, що визначається 
зовнішніми умовами та стимулюється соціальними потребами. Це 
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включатиме фізичну працю, а також будь-яку іншу поведінку, спрямовану 
на поліпшення людського виду, здоров'я, фізичної форми та виразу тіла. 
Форми та зміст цієї діяльності відносні і залежать від типу суспільства, 
ступеня його розвитку та системи значень та символів. Тому вони 
соціально детерміновані і виконують соціальні функції. 

• Фізична культура - це всі форми фізичної активності людини, що 
здійснюються свідомо та цілеспрямовано для покращення здоров’я, 
розвитку, фізичної підготовленості та краси та слідують за моделлю 
всебічної, гармонійної та динамічної особистості. У цьому сенсі створення 
та відпочинок тіла доповнює інші процеси соціалізації та виховання на 
людину. Ці форми мають тенденцію до інституціоналізації і зараз 
проявляються переважно у формі ігор та занять, гімнастики, різних видів 
спорту та туризму. Це розуміння фізичної або, іншими словами, тілесної 
культури лежить в основі педагогічних та освітніх тенденцій, що склалися 
сьогодні в країнах, що перебувають під панівним впливом європейської 
цивілізації. 

• Фізичне виховання розуміється як синонім спорту. Як у Польщі, 
так і в інших країнах Центральної та Східної Європи таке розуміння 
категорії, що нас цікавить, трапляється лише епізодично. Навпаки, ми 
часто знаходимо тут спробу зіставити ці два поняття. Говорять про фізичну 
культуру та спорт як роз’єднані сфери. Однак це розділення теоретично 
до цього часу не було достатньо обґрунтованим, і тому часто 
зустрічається з виправданим запереченням. З іншого боку, ототожнення 
фізичної культури та спорту, як правило, відбувається у західній 
літературі, де перше також виражається за допомогою іншого терміна,       
а саме "фізична активність". Однак дедалі більше спеціалістів 
використовують тут термін "спорт" та його похідні: спортивна наука, 
спортивна філософія, соціологія спорту, спортивна педагогіка, спортивна 
психологія тощо. У галузі вивчення фізичної культури ця тенденція 
помітна і в галузі природничих наук; тут згадується, наприклад, 
антропологія, фізіологія та біомеханіка спорту. 

Вищезазначені чотири основні типи розуміння фізичної культури, 
що з’являються в науковій літературі, мають аналітичне та 
впорядковувальне значення [1]. 
 
Кожна людина є особистість 
 

Особистість [2] 
1. "людина з рисами, що відрізняють його від інших людей" 
2. "сукупність постійних психологічних характеристик і внутрішніх 
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механізмів, що регулюють поведінку людини". 
Вже на етапі раннього дитинства ми пізнаємо навколишній світ за 

допомогою чуттєвих контактів, розвиваємо свої інтереси, а отже, 
формуємо своє ставлення, спілкуючись із навколишнім середовищем. 
Донедавна теорії вказували на соціологічні та психологічні мотиви 
формування особистості разом з її поділами. У сучасному стані розвитку 
неврологічних наук сформульовані концепції та визначення стають 
занадто загальними і, отже, марними для підтримки ситуації розвитку 
людини. Кожна особистість різна і унікальна як біологічно, так                       
і характерологічно, тобто з точки зору особистості. 

Дуже актуальним для цієї дискусії є відкриття, зроблене Ендрю 
Мельцоффом, когнітивним психологом з Інституту навчання та наук про 
мозок Вашингтонського університету в Сіетлі. Він помітив, що 
новонароджений часто висовує язик, коли бачить, як це робить мати. 
Говорячи про новонародженого, ми маємо на увазі дитину, якій лише 
кілька годин. Архітектура нейронної мережі в цьому випадку повинна 
бути вродженою, вона не може бути результатом асоціативного 
навчання. Повторення дитиною усмішки матері відбувається трохи 
пізніше, але це також не може бути предметом навчання, оскільки 
дитина не бачить власного обличчя. Це повинно бути вродженим. Не 
було доведено, що дзеркальні нейрони відповідають за цю найранішу 
імітаційну поведінку, але цілком ймовірно, що вони це роблять. Ця 
здатність залежала б від здатності відобразити зовнішній вигляд матері 
або посмішки на картах руху дитини, які контролюють точну 
послідовність скорочень м’язів обличчя. Цей тип перекладу карт - саме 
те, що, як вважають, роблять дзеркальні нейрони, і цілком ймовірно, що 
ця здатність є вродженою [3]. 

Відомо, що найважливішим освітнім середовищем для кожної 
дитини є сім’я, яка виконує безліч функцій, включаючи оздоровчу та 
рекреаційну, що забезпечує дитині умови для оптимального 
психофізичного розвитку, відчуття захищеності та можливості 
використовувати вільний час. Друге важливе середовище - це школа, яка 
повинна підтримувати кожного учня у розвитку його особистого 
потенціалу, побудові добрих стосунків з однолітками, і перш за все 
визначати особливі потреби учня та адаптувати курс та форми навчання 
до індивідуальних потреб [4]. 

Діяльність дитини, як і діяльність дорослого, - це постійне 
постановка більш-менш усвідомлених цілей і завдань, тобто дивлячись      
у майбутнє. Водночас ця діяльність виражається у пошуку та вказівці 
засобів і методів досягнення поставлених цілей і завдань. В рамках цієї 
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форми дитина задовольняє свої потреби, пристосовуючись до 
зовнішнього середовища, змінюючи його і змінюючи себе. Процеси 
адаптації до зовнішнього середовища (природного та соціального),           
а також його формування неминуче супроводжуються процесами 
навчання та пізнання, що водночас означає спричинення змін більшою чи 
меншою мірою. Творча діяльність дотримується певного порядку. Це 
з’являється дуже рано в житті особистості і проявляється спочатку в грі 
дитини. Він поступово поширюється на інші життєві дисципліни - шкільну 
освіту, рекреаційну та професійну діяльність [5]. 

 
Вплив фізичних навантажень на розвиток нервової системи 
 

Вправи, як вважають, збільшують приплив крові до мозку, що 
також збільшує надходження кисню, енергії та поживних речовин. Однак 
важливо, що фізичні вправи насамперед підвищують рівень білка BDNF, 
так званий нейротрофічний фактор росту нейронів, який стимулює ріст       
і зв’язок нових нейронів [6]. Дитинство та юність - це найвпливовіші часи 
у всьому нашому житті. При народженні мозок дитини важить                      
в середньому 350 г, але в кінці першого року життя його вага становить 
1000 г, що не набагато менше, ніж у мозку дорослого (в середньому 1300 
г). У цей час відбувається формування та реорганізація синаптичних 
зв’язків. Цей процес відбувається природним чином при засвоєнні нових 
навичок. Утворення та трансформація нейронів є невід’ємним аспектом 
розвитку нервової системи. На перших етапах розвитку нервової системи 
кількість нейронів перевищує реальні потреби. Подібним чином спочатку 
виникає надмірна кількість синапсів, і, як і у випадку з нейронами, ті, які 
недостатньо активні, будуть ліквідовані.  
 
Фактори, що формують почуття власного "я" 
 

Мета-уявлення є основою наших цінностей, переконань та 
пріоритетів. Наприклад, основна репрезентація огиди - це інстинктивна 
реакція на уникнення, тоді як мета-репрезентація включає, серед іншого, 
соціальне неприйняття того, що ми вважаємо аморальним чи етично 
недоречним. Людський розум здатний жонглювати подібними 
уявленнями вищого порядку до ступеня, нечуваного для інших тварин. 
Вони пов’язані з нашим почуттям себе і дозволяють знаходити сенс           
у зовнішньому світі - як матеріальному, так і соціальному - дозволяючи 
нам визначити себе стосовно нього [4]. 
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Аспекти почуття себе: 
 

1. Єдність: Незважаючи на величезну різноманітність чуттєвих 
переживань, які заповнюють нас щомиті, ми відчуваємо, що ми одна 
людина. Більше того, всі наші різноманітні (а іноді навіть суперечливі) 
цілі, спогади, емоції, поведінка, переконання та сучасне усвідомлення 
залишаються цілісними та складають одну людину.  

2. Безперервність: Незважаючи на величезну кількість окремих 
подій, які відбуваються у нашому житті, ми відчуваємо безперервність 
ідентичності з часом - момент за моментом, десятиліття за десятиліттям. 
А також ми можемо здійснити розумову "подорож у часі", починаючи        
з раннього дитинства, блукаючи в майбутнє, без особливих зусиль 
змінюючи напрямок руху і зупиняючись у будь-якій обраній точці. Ця 
особливість унікальна, властива лише людям.  

3. Втілення: Ми почуваємось прив’язаними до свого тіла як вдома. 
Нам не спадає на думку, що рука, яка просто схопила ключі від машини, 
може бути не нашою. І все ж достатньо ретельніше шукати, і ви виявите, 
що наше відчуття втілення напрочуд ненадійне і крихке. Як би 
неймовірно це не звучало, але деякі оптичні прийоми можуть змусити 
нас повірити, що ми покинули своє тіло, і відчути, що ми перебуваємо 
десь ще (це також трапляється, коли ми спостерігаємо за собою у відео     
в режимі реального часу). парк розваг.) Ви можете відчути поза тілом, 
якщо надягаєте макіяж і спостерігаєте за собою на екрані телевізора (як 
правило, він не повертається в сторони - справа наліво - як дзеркало), 
особливо якщо буде жестикулювати в прямому ефірі та робити міни. 
Наше зображення тіла можна формувати значною мірою. За допомогою 
дзеркал ви можете змінити відчуття положення або розміру тіла або його 
частин.  

4. Конфіденційність: Емоціії, які ми переживаємо, і психічне 
життя, яке ми переживаємо, належать лише нам, вони недоступні для 
інших. Ми можемо співпереживати болю нашого сусіда завдяки дії наших 
дзеркальних нейронів, але буквально не можемо зазнати цього. Коли 
наш мозок створює тактильні відчуття, які ідеально імітують досвід когось 
іншого.  

5. Соціальне вкорінення: Самосвідомість тримає нас впевненими 
у своїй приватності та автономії, що суперечить тому, наскільки тісно це 
пов’язано з іншими мізками. Чи може бути випадковістю, що майже всі 
наші емоції мають сенс лише стосовно інших? Гордість, зарозумілість, 
марнославство, честолюбство, любов, страх, милосердя, ревнощі, гнів, 
гордість, смиренність, жалість, навіть жалість до себе - жоден з них не 
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зробив би натяку на сенс у соціальному вакуумі. З еволюційної точки 
зору, має сенс відчувати образу, вдячність або доброзичливість до інших 
людей залежно від наших спільних міжособистісних історій. Ми 
враховуємо наміри наших сусідів і призначаємо їм можливість робити 
вибір, вільну волю, і на цій основі ми активізуємо багату палітру 
соціальних почуттів до них. Ми настільки прив’язані до приписування 
мотивів, намірів і звинувачень у поведінці інших людей, що часто ми 
поширюємо ці соціальні почуття на інші предмети або ситуації. Ми 
можемо «злитися» на гілку дерева, яка падає на нас, і навіть на стан 
доріг. Варто зазначити, що це один з основних стовпів релігії: ми схильні 
приписувати природі наші людські мотиви, бажання і волі, отже, наша 
тенденція благати, молитися, торгуватися і шукати причини для Бога, 
карми чи чогось іншого. він вважав правильним покарати нас 
(індивідуально чи колективно), надіславши катастрофи чи інші напасті. Ця 
невблаганна потреба показує, наскільки кожен із нас хоче відчувати себе 
частиною соціального середовища, з яким ми можемо взаємодіяти та 
розуміти його на власних умовах.  

6. Свобода волі: Ми відчуваємо, що здатні робити свідомий вибір 
між різними способами поведінки і твердо віримо, що можемо робити те 
чи інше. Зазвичай ми не відчуваємо себе автоматами, або ніби наш розум 
є абсолютно пасивним об'єктом, що піддається випадковим силам              
і ситуаціям - хоча в деяких "порушеннях", таких як закоханість, ми 
опиняємось небезпечно близько до цієї межі. Поки не відомо, як працює 
вільна воля, і принаймні дві області мозку відіграють ключову роль. 
Перша - це прибережна звивина з лівого боку мозку, яка дозволяє робити 
припущення та візуалізувати різні можливі напрями подій. А друга - це 
передня частина вигину обода, що викликає у нас бажання втілити одну     
з уявних можливостей у реальність (і допомогти нам її вибрати), залежно 
від ієрархії цінностей, продиктованої лобовими частками.  

7. Самосвідомість: Цей аспект свідомості є майже аксіоматичним: 
«почуття себе, яке не усвідомлює себе», насправді є оксимороном. Наше 
самосвідомість може частково залежати від рекурсивного використання 
дзеркальних нейронів, що дозволяє бачити себе з точки зору іншої 
людини (алоцентрично). Можна сказати, що почуття сором’язливості 
означає усвідомлення того, що хтось інший усвідомлює нашу присутність. 
Разом ці сім аспектів підтримують те, що ми визначаємо як наше почуття 
себе. Однак вони схильні до ілюзій, спотворень, марень та порушень. 

Поширеною, якщо відверто помилковою, є думка, що наука 
починається з простих об’єктивних спостережень за світом - насправді, 
навпаки. Ми завжди підходимо до нових напрямків із тихими гіпотезами 
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про те, як ідуть справи - з презумпціями чи забобонами. Кожен акт 
відкриття вимагає двох ключових кроків - по-перше, ми повинні 
однозначно сформулювати наші припущення щодо того, як може 
виглядати реальність, а подруге, ми повинні розробити переконливий 
експеримент, щоб перевірити ці припущення. Можна стверджувати, що, 
задаючи питання, ми вже частково знаємо відповідь. 

 
Висновки 
 
Будучи разом та взаємодії, що відбуваються, впливають на формування 
особистості, але не вирішально. Середовище, в якому ми живемо, також 
впливає на нього, а тут також відсутність ясності, яку слід вважати 
вирішальною. Він також перекривається такими факторами, як різні типи 
дисфункцій, що виникають у людини. Традиція, історично сформований 
зміст та пов’язані з ними емоції стають елементом, що стримує розвиток 
особистості. Однак можна зробити висновок, що відсутність 
закономірностей у навколишньому середовищі сприяє уникненню 
рухової поведінки у формулі організованих вправ, а отже, послаблює 
імунну систему людини та гальмує розвиток нейронів, що формують 
мозок. 
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Streszczenie 

 

Rola i zakres promocji zdrowia są potencjalnie nieograniczone, a we współczesnych 
sy-stemach ochrony zdrowia przypisuje się jej, coraz większe znaczenie. Promocja zdrowia 
definiowana jest na wiele sposobów. Jej istota pozostaje niezmienna. Jest to proces, którego 
efektem finalnym jest podnoszenie potencjału zdrowia przy jednoczesnej poprawie jego 
jakości. Podstawą tego procesu jest odejście od rutyny i poszukiwanie nowych, bardziej 
efektywnych metod pozwalających ludziom na zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem. 
Uczenie się zdrowia staje się niezbędnym komponentem całego życia. Promocja zdrowia         
w swojej najprostszej formie oznacza poprawianie zdrowia. Jest to podstawowy aspekt 
pielęgniarstwa i innych profesji opieki zdrowotnej oraz jedno znaj- ważniejszych zadań w 
dziedzinie zdrowia. Dotychczasowe idee i perspektywy rozwoju promocji zdrowia wyznaczają 
nowe zadania dla pielęgniarek i położnych. Do chwili obecnej nie było podręcznika, który 
obejmowałby zagadnienia z zakresu promocji zdrowia przeznaczonego dla pielęgniarek              
i położnych. Zdrowie jako wartość społeczna i osobista od wieków było cenione i usytuowana 
na jednej z najwyższych pozycji. Badania prowadzone wśród ludzi dorosłych i młodzieży 
wskazują, że zdrowie obok wartości z obszaru życia osobistego i rodzinnego, jest uznawane za 
najważniejsze. Większość z badanych nie ryzykowałaby własnego zdrowia dla uzyskania 
korzyści materialnych czy dla pracy zawodowej. Zdrowie bowiem stanowi nieodzowny 
warunek i zarazem wymiar życia osoby ludzkiej. Należy bez wątpienia do kilku 
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najważniejszych filarów szczęścia i udanego życia, poczucia szczęścia i radości. Postrzegane 
jest jako znacznie ważniejsze niż bogactwo materialne. Stanowi podstawę do osiągania celów 
życiowych, realizacji zamierzeń, pragnień i ambicji. Jest więc jednym z podstawowych 
zasobów indywidualnych, społecznych i ekonomicznych. Tylko zdrowe społeczeństwo może 
tworzyć dobra materialne i kulturalne, rozwijać się i osiągać odpowiedni, satysfakcjonujący 
poziom jakości życia. Y0Jęc1e zdrowia Jest zagadnieniem bardzo złożonym, rozpatrywanym 
wieloaspektowo i w związku z tym znacznie wykraczającym poza problematykę i działalność 
medyczną. Definiowano je na przestrzeni dziejów w różny sposób. Najprostsza definicja mówi, 
że zdrowie to brak choroby. Natomiast w preambule Światowej Organizacji Zdrowia wydanej 
w 1948 r. zdrowie zostało określone jako „stan pełnego dobrostanu fizycznego, psychicznego    
i społecznego, a nie tylko jako brak choroby lub niedomagania." 
 
Анотації 

 

Роль та сфера зміцнення здоров’я потенційно необмежена, і в сучасних системах 
охорони здоров’я це стає все більш важливим. Зміцнення здоров’я визначається 
різними способами. Суть його залишається незмінною. Це процес, кінцевим ефектом 
якого є збільшення потенціалу здоров’я при одночасному поліпшенні його якості. 
Основою цього процесу є відмова від рутини та пошук нових, більш ефективних методів, 
що дозволяють людям посилити контроль над власним здоров’ям. Навчання здоров’ю 
стає необхідною складовою всього життя. Зміцнення здоров’я у найпростішій формі 
означає покращення здоров’я. Це фундаментальний аспект сестринської справи та 
інших професій охорони здоров’я та є одним із найважливіших завдань у галузі охорони 
здоров’я. Сучасні ідеї та перспективи розвитку зміцнення здоров’я ставлять перед 
медсестрами та акушерками нові завдання. До цього часу не було підручника з питань 
зміцнення здоров’я для медсестер та акушерок. Здоров’я як соціальна та особиста 
цінність цінується століттями і знаходиться на одній з найвищих позицій. Дослідження, 
проведені серед дорослих та підлітків, показують, що здоров'я, крім цінностей у сфері 
особистого та сімейного життя, вважається найважливішим. Більшість респондентів не 
ризикують власним здоров’ям заради матеріальної чи професійної вигоди. Бо здоров’я - 
це обов’язкова умова і, водночас, вимір людського життя. Це, безсумнівно, одна                
з найважливіших опор щастя та успішного життя, щастя та радості. Він вважається 
набагато важливішим за матеріальне багатство. Це основа для досягнення життєвих 
цілей, цілей, бажань та амбіцій. Отже, це один з основних індивідуальних, соціальних та 
економічних ресурсів. Тільки здорове суспільство може створювати матеріальні та 
культурні блага, розвиватися та досягти належного, задовільного рівня якості життя. 
Y0Jęc1e здоров'я Це дуже складне питання, яке розглядається в багатьох аспектах, і тому 
виходить далеко за межі медичних питань та видів діяльності. Вони були визначені 
різними способами протягом історії. Найпростіше визначення - здоров’я - це відсутність 
хвороб. На відміну від них, у преамбулі Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
опублікованій у 1948 р., Здоров’я визначалося як „стан повного фізичного, психічного та 
соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб чи недомагань.” 
 
Summary 

 

The role and scope of health promotion are potentially unlimited, and in modern health care 
systems it is becoming more and more important. Health promotion is defined in many ways. 
Its essence remains unchanged. It is a process whose final effect is to increase the health 
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potential while improving its quality. The basis of this process is to abandon routine and look 
for new, more effective methods that allow people to increase control over their own health. 
Learning to health is becoming a necessary component of all life. Health promotion in its 
simplest form means improving health. It is a fundamental aspect of nursing and other health 
care professions and is one of the most important tasks in the field of health. The current 
ideas and prospects for the development of health promotion set new tasks for nurses and 
midwives. Until now, there was no textbook on health promotion for nurses and midwives. 
Health as a social and personal value has been valued for centuries and is situated in one of 
the highest positions. Research conducted among adults and adolescents shows that health, 
apart from values in the area of personal and family life, is considered the most important. 
Most of the respondents would not risk their own health for material or professional gain. For 
health is an indispensable condition and, at the same time, a dimension of human life. It is 
undoubtedly one of the most important pillars of happiness and a successful life, happiness 
and joy. It is seen as much more important than material wealth. It is the basis for achieving 
life goals, goals, desires and ambitions. It is therefore one of the basic individual, social and 
economic resources. Only a healthy society can create material and cultural goods, develop 
and achieve an appropriate, satisfactory level of quality of life. Y0Jęc1e health It is a very 
complex issue, considered in many aspects, and therefore goes far beyond medical issues and 
activities. They have been defined in various ways throughout history. The simplest definition 
is that health is the absence of disease. On the other hand, in the preamble of the World 
Health Organization issued in 1948, health was defined as "a state of complete physical, men-
tal and social well-being, and not only as the absence of disease or ailment." 

 

Вступ 
 

Зміцнення здоров’я - це діяльність, яка дозволяє людям посилити 
контроль над питаннями охорони здоров’я та призвести до його 
вдосконалення (визначення від 1996 р. ВООЗ, тобто Всесвітня організація 
охорони здоров’я, добровільна організація, що діє в рамках ООН, тобто 
ООН, що спеціалізується на своїй думці у Охорона здоров'я. Місце 
перебування ВООЗ знаходиться у Женеві.). Сфера зміцнення здоров’я, 
запропонована ВООЗ, включає медичну освіту, метою якої є формування 
ставлення та поведінки щодо охорони здоров’я, організації охорони 
здоров’я, створення відповідних правових норм та профілактики 
захворювань; здоров’я розуміється не лише як індивідуальна цінність,      
а як ресурс, володіння яким дозволяє людям і групам (громадам) 
виконувати свої прагнення, задовольняти потреби та створювати товари; 
таке розуміння здоров'я вводить економічне мислення до визначення 
здоров'я, сформульованого в біологічному, психологічному та 
соціологічному плані. Останніми роками в рамках зміцнення здоров’я 
було виділено декілька груп проблем: висвітлення важливості факторів 
ризику та освітні заходи, спрямовані на вказівку шляхів уникнення певних 
захворювань (хвороби серця, рак) через рекомендації щодо способу 
життя, дієти, поведінки ; соціальна політика охорони здоров’я як частина 
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соціальної політики держави, розвиток середовищ, що підтримують 
здоров’я; Користь для здоров'я; spol. відповідальність за власне здоров’я 
через здоровий спосіб життя; охорона навколишнього середовища; 
запровадження стандартів виробництва та торгівлі; оцінка витрат на 
національні програми охорони здоров’я. Складність детермінант 
здоров’я передбачає необхідність тісної співпраці між багатьма 
секторами, це стосується не лише охорони здоров’я, а й державного 
управління, місцевого самоврядування та неурядових організацій [1]. 
 
Процес зміцнення здоров’я 
 

Зміцнення здоров’я - це процес, який дозволяє людям та громадам 
глибше усвідомити фактори, що впливають на їхнє здоров’я, і може 
вплинути на прийняття рішень та вибір, що може сприяти формуванню 
компетентності та збільшенню потенціалу здоров’я. 

Найважливіші завдання зміцнення здоров’я включають: надання 
інформації, передачу знань, набутого досвіду та можливості розширення 
навичок, пов’язаних із підтримкою та зміцненням здоров’я. Завдяки своїй 
важливості зміцнення здоров’я стає обов’язком як державного 
управління, так і громадян шляхом запровадження правових норм. 

Кожен повинен мати доступ до інформації про фактори, що 
негативно та позитивно впливають на організм, і важливою роллю 
державного управління в демократичних країнах є об’єднання зусиль для 
забезпечення належних умов життя, що дозволяють їм залишатися 
здоровими. Його мета - освіта, яка захищає від загроз. Важливо 
пам’ятати, що здоровим звичкам з раннього віку навчають сім’я, школа та 
кожен добрий приклад, тому їх слід навчати з раннього віку, наслідки 
яких будуть помітні в майбутньому. 

Медична освіта дозволяє: 

• ближче пізнати себе та своє оточення, 

• з’ясувати та зрозуміти взаємозалежність трьох основних 

вимірів вашого здоров’я, 

• Відповідно до цієї думки, робіть свідомий та незалежний 

вибір, спрямований на покращення здоров’я. 

Міждисциплінарність стає відправною точкою для діяльності, спря-
мованої на охорону здоров’я, та її популяризації. 

Просування по службі як елемент впливу на поведінку людини ево-
люціонувало разом з численними дослідженнями. Результати до-
сліджень у галузі процесів збудження емоцій та створення образу 
сприйманих предметів стали, серед іншого, зазвичай використовується 
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для побудови рекламних повідомлень, ефектів, що використовуються       
в кампаніях. Було встановлено, що вони дозволяють, серед іншого, кон-
тролювати ставлення та уподобання людей поза їх свідомим контролем, 
навіть на автоматичному рівні. Було представлено багато емпіричних 
аргументів для підтвердження ефекту впливу, тобто збільшення приваб-
ливості подразників після численних повторних презентацій. Під час 
експериментів, що підтверджують взаємозв'язок між частотою подраз-
ників та їх привабливістю, було показано, що в результаті досвіду з даним 
стимулом звикаючи, можна розвинути емоційну реакцію на цей подраз-
ник і тоді, коли цей досвід не супроводжується свідомим розпізнаванням 
стимулу. Це може бути важливим елементом у процесі створення уподо-
бань та ставлення людини до сприйманих предметів та подій. Повторний 
досвід стає близьким, сподобаним і привабливим, отже, кращим, ніж те, 
що бачимо вперше, і здається далеким, байдужим і непривабливим. 
Аналіз впливу експозиції став, серед іншого, основа теорії емоцій, яка 
коротко представлена в наступних пунктах: 1. емоційні судження є пер-
винними щодо когнітивних процесів, 2. емоції мають принципове адап-
таційне значення для організму, вони дають змогу здійснити основну 
категоризацію об'єктів та подій як приємні, 3. емоційні реакції неминучі; 
на відміну від когнітивних суджень про об’єктивні особливості подраз-
ників, емоційні реакції, що супроводжують ці подразники, не можуть бу-
ти довільно вплинуті; емоційні реакції найчастіше виникають незалежно 
від волі; відбуваються емоційні реакції і, що ще важливіше, їх відновлен-
ня відбувається без зусиль; на відміну від цього, певні когнітивні суджен-
ня цього вимагають 4. Емоційні судження, як правило, безповоротні, тоб-
то людина ніколи не помиляється, подобається їй щось чи ні; емоційні 
судження рідко суб’єктивно оцінюються як хибні; причиною того, що 
емоційні судження настільки безповоротні, може бути те, що їх "відки-
дають", щоб вони були обґрунтованими; люди вірять своїм афективним 
реакціям; вони думають, що вони "реальні", що вони точно відобража-
ють свої внутрішні стани або поточне самопочуття, 5. Емоційні судження 
містять "Я", оскільки вони визначають стан судді відносно оцінюваного 
об'єкта, 6. Емоційні реакції важко словесні; суттєвим аспектом перших 
вражень є їх безпосередність, це почуття не завжди є точним і не завжди 
перевищує поріг свідомості, але воно завжди з’являється; людина не має 
словесних засобів, які можуть ефективно повідомляти, чому вона любить 
інших людей та інші предмети; тому спілкування емоцій набагато більше 
залежить від невербальних каналів; у сфері невербального вираження 
почуттів виявляється первинний шар емоцій, 7. емоції та пізнання - це 
окремі та частково незалежні системи; емоційні реакції не повинні зале-
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жати від когнітивних процесів; особливості стимулів, корисних для ро-
зрізнення, розпізнавання або категоризації предметів та подій, можуть 
бути марними, коли йдеться про їх оцінку, 8. емоційні реакції можуть 
бути відокремлені від змісту; у багатьох випадках людина не в змозі зга-
дати зміст даної події, але легко усвідомлює, які емоції вона у неї викли-
кала, 9. емоції можуть бути несвідомими [2]. 

Розвиток маркетингу розпочався в країнах, що мали економічну си-
лу, де пропозиція зростала, життєві цикли продукції скорочувались і на 
місці працювала конкуренція. Цей тип управління необхідний, щоб зали-
шатися на зв'язку з ринком та впливати на поведінку споживачів. Таким 
чином, маркетинг впливає на здатність дізнаватися про нові потреби по-
купців та пристосовуватися до них. Основи маркетингу та правила по-
ведінки є загальними для всіх його сфер. Різноманітність інструментів та 
моделей для організації практичної діяльності залежить від сфери інте-
ресів. Маркетинг у сервісних компаніях розроблений останнім часом. 
Взагалі кажучи, маркетинг послуг використовує знання, принципи та до-
сягнення теорії збуту споживчих товарів, що дозволяє побудувати сере-
довище підприємства, отримати інформацію про потенційних ре-
ципієнтів, дізнатися про їх бачення та потреби [3]. 

Питання маркетингу медичних послуг в основному не вивчені, особ-
ливо з точки зору практичного застосування. Тому вивчення 
функціонування та адаптації маркетингу до функціонування служб охо-
рони здоров’я є важливим, особливо під час реформування системи охо-
рони здоров’я в Польщі. 

Досягнення високої якості послуг, що пропонуються, тип запропоно-
ваних умов, а також їх просування на ринок стали надзвичайно важливою 
проблемою. Важливо, щоб виконавці були готові відповідати потребам 
клієнтів, і завдяки відповідному спілкуванню вони можуть слідувати про-
блемам та уподобанням існуючих та потенційних учасників. Отже, метою 
зміцнення здоров’я має бути: підготовка одержувача, задоволення його 
потреб та підтримка його задоволення, що дозволяє досягти найкращих 
результатів. Маркетинг у галузі охорони здоров’я - це не лише адаптація 
власного бізнесу до вимог, а й активне його формування. Отже, марке-
тинговий план повинен охоплювати обидва напрямки дій. 
 
Висновки 
 

Школа повинна допомагати батькам у підготовці дітей до здорового 
способу життя та розумінні цієї цінності, надавати знання, пов’язані з ро-
звитком та здоров’ям дітей, та формувати навички про здоров’я. 
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Співпраця вчителів та батьків є важливим фактором, що впливає на 
рівень поінформованості сім'ї про здоров'я. Абсолютно необхідно врахо-
вувати схильність та фізичність дитини як унікальної особистості. Ці 
вказівки також застосовуються до всіх постачальників послуг у цій галузі. 
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Streszczenie 

 

Dziedziny i dyscypliny naukowe podlegają procesom zmian, tak jak wszystko co nas otacza 
wraz z nami. Jednak dziedziny i dyscypliny naukowe to produkt naszego intelektu - w ścisłym 
znaczeniu, to produkt intelektu człowieka zajmującego się nauką. Celem konstruowania zmian 
w zakresie pojęciowym i definicyjnym odnoszącym się do dziedzin i dyscyplin naukowych było 
i jest uporządkowanie ładu intelektualnego wobec realnych zmian otaczającej nas 
rzeczywistości. Ciągły ruch panujący w materii ludzkiej, w przyrodzie, technice i technologii 
oraz we wszystkich innych płaszczyznach na ziemi i poza nią łączy się w układ sił mających 
wpływ na kształt tego, co powszechnie nazywamy rzeczywistością i stąd konieczność ewolucji 
ładu intelektualnego wobec powszechnej ewolucji rzeczywistości. Ład ten pozwala na 
działania szczegółowe prowadząc do następnego etapu rozwoju i przyjęcia zmian pojęciowych 
w nieskończonym procesie poznawczo-opisowym. Dyscypliny naukowe przyjęto kształtować 
podporządkowując im własną odmienną metodologię badawczą stanowiącą znaczące 
ograniczenie dla rozwoju człowieka, ograniczając działania do specjalizacji jednostki, której 
praca - osiągnięcia uznawane powszechnie za jakość i wartość ściśle wiąże się z przyjętym 
ramami wynikającymi z pojęć danej dyscypliny i jej metodologii badawczej. Ten system 
ograniczeń upowszechnił się i przyjął za właściwy na całej ziemi poprzez edukację 
kształtowaną wolą posiadaczy tytułów naukowych często zmawiających się na rzecz jej 
utrwalenia, w tym celu, aby samym decydować o znaczeniu działań jednostek miej 
utytułowanych zmuszając do podporządkowania się lub ukarania własnymi, kolegialnymi 
ocenami i krytyką uniemożliwiającą często rozwój jednostki a co za tym idzie rozwój nauki        
i poznanie rzeczywistości. Ograniczenie to zwykle staje się konsekwencją blokowania dostępu 
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do środków finansowych na badania (sami czerpiąc z budżetów państw i udostępniając je 
myślącym tak samo i najczęściej zaprzyjaźnionym) oraz uniemożliwianiem dostępu do tytułu 
lub stopnia naukowego często działając kolegialnie, w zmowie negatywnie oceniając dorobek 
myślącym odmiennie dzięki prawu stanowionemu w niektórych państwach w tym zakresie,     
z udziałem tychże utytułowanych osób, które pozostawia w ich gestii takie właśnie działania. 
Autor pozostawia ocenę sytuacji krajowych analitykom, sam prezentuje nowatorskie 
rozwiązanie i nową metodologię na rzecz rozwoju badań i praktyk. 
 
Анотації 

 

Наукові галузі та дисципліни піддаються процесам змін, як і все, що нас оточує. Однак 
наукові галузі та дисципліни є продуктом нашого інтелекту - строго кажучи, вони                
є продуктом інтелекту людини, яка займається наукою. Метою побудови змін у термінах 
понять та визначень, що стосуються наукових галузей та дисциплін, була і є організація 
інтелектуального порядку перед реальними змінами в реальності, яка нас оточує. 
Постійний рух, який панує в людській матерії, в природі, технологіях і технологіях,             
а також у всіх інших планах на Землі та за її межами, поєднується в системі сил, що 
впливають на форму того, що ми зазвичай називаємо реальністю, а отже, і на 
необхідність еволюція інтелектуального порядку по відношенню до загальної еволюції 
дійсності. Цей порядок дозволяє проводити детальні дії, що ведуть до наступного етапу 
розвитку та прийняття концептуальних змін у нескінченному когнітивно-описовому 
процесі. Наукові дисципліни були прийняті для формування, підпорядкувавши їх власній 
різній методології дослідження, що є значним обмеженням для розвитку людини, 
обмежуючи діяльність спеціалізацією особи, робота якої - загальновизнані досягнення 
як якість та цінність, тісно пов'язана з прийнята основа, що випливає з концепцій даної 
дисципліни та методології її дослідження. Ця система обмежень поширилась і стала 
належною по всьому світу завдяки освіті, сформованій за волею власників академічних 
звань, які часто погоджуються її закріпити, щоб прийняти рішення про важливість дій 
титулованих осіб, змусивши їх підкорятися або карати своїми колегіальними оцінками та 
критикою, яка часто перешкоджає розвитку особистості і, отже, розвитку науки та 
пізнання реальності. Це обмеження, як правило, стає наслідком блокування доступу до 
науково-дослідних фондів (залучення власних коштів державного бюджету та надання їх 
доступним людям, які думають однаково, а найчастіше друзям) та запобігання доступу 
до звання чи наукового ступеня, часто діючи колективно, змовляючись негативно 
оцінюючи досягнення тих, хто думає інакше завдяки законодавству деяких країн у цьому 
відношенні, за участю тих титулованих осіб, які залишають такі дії на свій розсуд. Автор 
залишає оцінку ситуації вітчизняним аналітикам, він сам представляє інноваційне 
рішення та нову методологію розвитку досліджень та практик. 
 
Summary 

 

Scientific fields and disciplines are subject to processes of change, just like everything that 
surrounds us with us. However, scientific fields and disciplines are a product of our intellect - 
strictly speaking, they are a product of the intellect of a man dealing with science. The aim of 
constructing changes in terms of concepts and definitions relating to scientific fields and 
disciplines was and is to organize the intellectual order in the face of real changes in the 
reality that surrounds us. The constant movement in human matter, nature, technology and 
technology, and in all other planes on and off the earth, combines into a system of forces 
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influencing the shape of what we commonly call reality, and hence the need for the evolution 
of the intellectual order in the face of the universal evolution of reality. This order allows for 
detailed actions leading to the next stage of development and the adoption of conceptual 
changes in an endless cognitive-descriptive process. Scientific disciplines were adopted to be 
shaped by subordinating them to their own different research methodology, which is                
a significant limitation for human development, limiting activities to the specialization of an 
individual whose work - achievements commonly recognized as quality and value, is closely 
related to the adopted framework resulting from the concepts of a given discipline and its 
research methodology. This system of restraints has spread and is made proper across the 
globe through education shaped by the will of the holders of academic titles who often agree 
to consolidate it, in order to decide on the importance of the actions of the titled individuals, 
forcing them to submit to or punish with their own collegial assessments and criticism that 
often prevents the development of an individual, and thus the development of science and 
learning about reality. This limitation usually becomes a consequence of blocking access to 
research funds (drawing on state budgets themselves and making them available to people 
who think the same and most often friends) and preventing access to a title or academic 
degree, often acting collectively, colluding negatively assessing the achievements of those 
who think differently thanks to the law in some countries in this regard, with the participation 
of those titled persons who leave such actions to their discretion. The author leaves the 
assessment of the situation to domestic analysts, he himself presents an innovative solution 
and a new methodology for the development of research and practices. 

 

Вступ 

Наукові галузі та дисципліни піддаються процесам змін, як і все, що нас 
оточує. Однак наукові галузі та дисципліни є продуктом нашого інтелекту 
- строго кажучи, вони є продуктом інтелекту людини, яка займається 
наукою. Метою побудови змін у термінах понять та визначень, що 
стосуються наукових галузей та дисциплін, була і є організація 
інтелектуального порядку перед реальними змінами в реальності, яка 
нас оточує. Постійний рух, який панує в людській матерії, в природі, 
технологіях і технологіях, а також у всіх інших планах на Землі та за її 
межами, поєднується в системі сил, що впливають на форму того, що ми 
зазвичай називаємо реальністю, а отже, і на необхідність еволюція 
інтелектуального порядку по відношенню до загальної еволюції 
дійсності. Цей порядок дозволяє проводити детальні дії, що ведуть до 
наступного етапу розвитку та прийняття концептуальних змін                       
у нескінченному когнітивно-описовому процесі. Наукові дисципліни були 
прийняті для формування, підпорядкувавши їх власній різній методології 
дослідження, що є значним обмеженням для розвитку людини, 
обмежуючи діяльність спеціалізацією особи, робота якої - 
загальновизнані досягнення як якість та цінність, тісно пов'язана                  
з прийнята основа, що випливає з концепцій даної дисципліни та 
методології її дослідження. Ця система обмежень набула поширення та 
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прийняття у відповідних випадках у всьому світі завдяки освіті, 
сформованій за волею власників академічних звань, що укладають 
договори на їх закріплення, з метою прийняття рішення про важливість 
дій титулованих осіб, що змушує їх підкорятися часто карати або карати 
своїми колегіальними оцінками та критикою. 
Це обмеження, як правило, стає наслідком блокування доступу до 
науково-дослідних фондів (залучення власних коштів державного 
бюджету та надання їх доступним людям, які думають однаково,                
а найчастіше друзям) та запобігання доступу до звання чи наукового 
ступеня, часто діючи колегіально та негативно оцінюючи досягнення тих, 
хто думає інакше завдяки законодавчому законодавству країн у цьому 
відношенні, за участю титулованих осіб, які залишають таку діяльність на 
свій розсуд. 
Рекомендуючи читати класики філософії та логіки, але не цитуючи їх, 
зазначається, що наука розробляється вченим, який, конкретизуючи 
проблему дослідження, прагне розкрити та описати її, а потім визначити 
суть, діагноз і запропонувати його рішення. З огляду на зростаючу 
складність наукової площини, зумовлену множиною факторів, що 
формуються в ній, однієї наукової дисципліни або навіть всієї галузі науки 
недостатньо для розуміння та перетворення думок у системы визначень 
та понять, що дозволяють читати, опис, а потім розкриття напрямків 
можливих процесів, що ведуть до гальмування або вирішення проблеми. 
Дійсно, це призводить до висновку, що для вирішення проблеми 
необхідно спочатку позбутися зайвих обмежень та рамок у тому сенсі, що 
ми не визначаємо галузь та наукову дисципліну з їх поняттями та 
визначеннями та методологією дослідження. , але використовуючи всі 
можливі доступні, ми читаємо проблему і визначаємо в процесі 
використання (якщо їх достатньо для розуміння та опису на цій стадії 
процесу), тоді ми описуємо, визначаємо суть і вказуємо на можливість 
вирішення. Коли виникають сумніви, ми безжально оновлюємо процес, 
шукаючи сферу та дисципліну, а також методології, що дозволяють 
повністю читати та проводити подальші починання, беручи до уваги 
останні досягнення у багатьох галузях та наукових дисциплінах. У ситуації, 
коли вона стає недостатньою, ми тягнемося до добра відомих концепцій і 
в процесі творчості формуємо нові визначення або нову методологію 
дослідження. Я рекомендую починати процеси із використанням 
системного методу. 
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Загальноприйняті класифікації 
 
Я припускаю, що загальна методологія наук - це всебічне відношення, 
тобто таке, що складається з певних елементів - у цьому випадку було 
виділено чотири компоненти: 

• семіотика (логіка мови), 

• теорія міркувань з еристикою та софізмом, 

• теорія наукових методів (методологія наук у строгому розумінні), 

• теорія науки (розглядається систематично). 
Я можу виділити кілька причин, що обґрунтовують необхідність розробки 
міждисциплінарної науково-дослідної методології: 

• Помічено розвиток наукових дисциплін. Тож, суть полягає в тому, 
щоб надати теорію практики цих наук, яка б гарантувала їхній 
прогрес; 

• Знання методології, особливо логічної семіотики (логіки наукової 
мови) покращує розуміння самої мови науки; 

• Багатство форм міркувань, що трапляються в науці, вимагає їх 
характеристик, опису умов їх правильності та кодифікації; 

• Прогрес науки вимірюється її ефективністю; 

• Між науками існують фактичні взаємозв'язки, тому необхідно 
вказати зв'язок між науками, яка б дозволила їм розробляти 
абсолютно спільно описово-когнітивні прогнози; 

• Розуміння реальності, яка є результатом відкриттів, змушує 
потребувати міждисциплінарних методологій дослідження, щоб 
задовольнити описові та когнітивні потреби, абсолютно 
неможливо з використанням методології лише однієї з наук. Поки 
речі стоять, розглядаючи техніку, технологію та розвиток 
когнітивних досліджень, я усвідомлюю, що підпорядкування 
об’єкта, мети та методу визначає природу науки. Для того, щоб 
задовольнити очікування та потреби я, створив міждисциплінарну 
методологію. Я маю на увазі інформацію, що міститься в теорії. 
Динамічні багатонаправлені процеси складають проблеми, 
проблеми та питання. 

 
Кваліфікації, що входять до змісту цієї наукової методології 
 
1. Теорія дає систематичне знання про світ, що дозволяє його пояснити,    
а отже, зрозуміти. Я вважаю епістемологічну функціональність головною 
цінністю теорії. Тоді він дає найкращу відповідь за певних умов на 
теоретичні питання, що стосуються конкретного поля фактів, 
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2. Іншим критерієм є простота теорії (її простота) - ми маємо справу            
з різними типами простоти. Тут я пропоную вашій увазі порівняльне 
(порівняльне) поняття простоти. Багатіші інформацією теорії можна 
звести до простіших теорій, наприклад, соціологія до психології до 
біології до хімії до фізики. Це не дає очікуваних результатів, оскільки такі 
скорочення збіднюють розуміння, 
3. вимога контролю емпіричності науки - теорія має реальний характер, 
пов’язаний із трансцендентною реальністю. Вимога об’єктивності не 
означає, що потрібно лише детально описати світ. Наука стає 
фотографічним відображенням дійсності. Моделі, що використовуються 
для інтерпретації, адекватні правдивості стосовно цього світу. Через 
об’єктивний характер теорії вона може бути подана розмовною мовою, 
яка найбільш зрозуміла кожному. 
Коли ми говоримо про розвиток науки, я представляю концепцію 
розвитку, в якій я пояснюю, чому вона дає кращі результати. Як                     
і в минулому, критерій цінних наукових знань зводиться до істини. 
Розвиток наук різний, для всієї науки існують гнучкі правила розвитку -         
я сформулював деякі правила переваг: 

• загальні теорії, уніфіковані, але в той же час спеціалізовані та 
диференційовані, 

• простіші, точніші, але також краще пояснювальні, 

• вимагання вищого ступеня теоретичного та аналітичного, але 
також кращого зв’язку з досвідом. 

Я назвав свою методологію дослідження багатодинамічною 
міждисциплінарною сенсорно-когнітивною аналітикою. Це дозволяє 
отримати реальні рішення без накладання зайвих обмежень та введення 
в оману, що ми сьогодні багато разів бачимо в різних наукових 
дисциплінах, створюючи неправду під прикриттям складної та складної 
лексики, часто з використанням іноземних слів, іноді невизначених, тобто 
нерозбірливих рідна мова. 
 
Уточнення понятійного та змістовного визначення 
 
1. мультидинамічний, тобто мульти - "множинність, множинна чи велика 
кількість чогось" (я впізнаю тут безліч різних факторів, спочатку 
найчастіше неможливо визначити), динамічний - 1) "мобільний, 
пружний, спонтанний", 2 ) "що виникають, рухаються або відбуваються       
в результаті дії сил", 3) "пов'язані з інтенсивністю звукової сили" (я 
визнаю тут різноманітність рухів, що формуються в процесі, що включає 
різні фактори, спочатку неможливо визначити спочатку ); 
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2. міждисциплінарний, тобто 1) "стосовно двох або більше наукових 
дисциплін", 2) "використання досягнень кількох наук"; 
3. аналітик, тобто "наука про поділ понять і думок"; 
4. чуттєвий, тобто «пережитий за допомогою почуттів» 
5. когнітивний, тобто "отримання знань про щось, також: набуті знання". 
Отже, моя методологія: різноманітний, різноспрямований та 
багатофакторний процес у русі, що використовує досягнення багатьох 
наук, що дозволяють розділити поняття та думки з метою отримання 
знань, метою яких є розв’язання проблем подібний характер за подібних 
умов. 
Я розробив цю методологію і багато разів використовував її у своїй 
дослідницькій роботі, отримуючи позитивні результати, але відмінні від 
тих, які отримували ті, хто використовував лише одну наукову дисципліну 
та її методологію. Я отримав особливо сприятливі результати                         
в правовому, соціолого-психологічному та політико-адміністративному 
аналізі. Під час протистояння результатів я виявив помилки щодо 
фактичного стану в багатьох наукових дисциплінах. Ці помилки 
найчастіше є результатом застарілих концепцій та визначень та методів, 
визнаних належними до певних галузей та дисциплін, які часто вже 
суттєво відрізняються від реальних станів, видимих неозброєним оком. 
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Streszczenie 

 

We współczesnej sytuacji światowej, splecionej z licznymi elementami, zarządzanie stało się 
przedmiotem wielu zadań naukowych. Społeczeństwa stworzyły strategie i systemy ich 
wsparcia w tym kontekście. Dzięki licznym doświadczeniom w wielu dziedzinach życia udało 
się opracować koncepcję zarządzania, poprawiając jakość dzięki logicznym algorytmom pracy. 
Algorytmy logiczne są stale aktualizowane, a to dlatego, że wszystko i wszyscy są                        
w niekończącym się procesie zmian. Poprawa aktywności funkcjonalnej, niezależnie od 
standardu życia, w którym powinna być stosowana, znalazła swoje wyjście w systematyce 
norm ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna), czyli Międzynarodowa Organizacja 
Normalizacyjna, która jest globalną organizacją pozarządową z siedzibą w Genewie 
(Szwajcaria). Organizacja określa standardy dla produktów, usług i systemów zarządzania. 
Powszechnie używany skrót ISO nie jest związany z nazwą w języku angielskim, ale z greckim 
słowem isos, które oznacza równe. Ma symbolizować monotonię, która jest wdrażana na 
całym świecie poprzez wdrażanie norm ISO, niezależnie od kraju i języka. Do głównych celów 
Organizacji należą: 1. gotowość do zapewnienia kompatybilności produktów wytwarzanych    
w różnych krajach, 2. doskonalenie metod i technologii produkcji, 3. pomoc we wdrażaniu 
działań związanych z ochroną zdrowia i życia lub środowiska, 4. ułatwienie komunikacji w 
prowadzeniu działalności gospodarczej w skali globalnej, standaryzacja stosowanych 
terminów, etykiet i symboli. Normy ISO to dokumenty opracowane przez międzynarodowych 
ekspertów w danej dziedzinie. Zawierają informacje i praktyczne porady, a także najlepsze 
praktyki dotyczące wielu różnych aspektów aktywności, w tym kultury fizycznej. Zdrowie, 
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bezpieczeństwo i edukacja, które stanowią podstawę tego badania. 
 
Анотації 

 

У сучасному світі події, переплетені численними елементами, управління якими стало 
предметом багатьох наукових завдань. Суспільства сформували стратегії та системи їх 
підтримки в цьому контексті. Завдяки численному досвіду в багатьох сферах життя 
вдалося розробити концепцію управління, підвищивши якість завдяки логічним 
алгоритмам роботи. Логічні алгоритми постійно оновлюються, і це тому, що все і всі 
перебувають у нескінченному процесі змін. Вдосконалення функціональної діяльності, 
незалежно від рівня життя, в якому вона повинна застосовуватися, знайшло свій вихід у 
систематиці стандартів ISO (Міжнародна організація зі стандартизації), тобто 
Міжнародна організація зі стандартизації, яка є глобальним неурядовим організація, що 
базується в Женеві (Швейцарія). Організація визначає стандарти на продукцію, послуги 
та системи управління. Загальновживане скорочення ISO пов'язане не з назвою 
англійською мовою, а з грецьким словом isos, що означає рівний. Він покликаний 
символізувати одноманітність, яка впроваджується у всьому світі шляхом впровадження 
стандартів ISO, незалежно від країни та мови. Основні цілі діяльності, що проводиться 
Організацією, включають: 1. готовність забезпечити сумісність продукції, що 
виробляється в різних країнах, 2. вдосконалення методів та технологій виробництва, 3. 
допомогу у здійсненні заходів, пов'язаних із захистом здоров'я та життя або 
навколишнього середовища, 4. щоб полегшити спілкування у веденні бізнесу                      
в глобальному масштабі, стандартизуючи використовувані терміни, маркування та 
символи. Стандарти ISO - це документи, розроблені міжнародними експертами в певній 
галузі. Вони містять інформацію та практичні поради, а також передові практики                
з багатьох різних аспектів діяльності, включаючи фізичну культуру. Здоров’я, безпека та 
освіта, що складають основу цього дослідження. 
 
Summary 

 

In the current world situation, intertwined with numerous elements, management has 
become the subject of many scientific challenges. Societies have shaped the strategies and 
systems to support them in this context. Thanks to numerous experiences in many areas of 
life, it was possible to develop a management concept by increasing the quality thanks to 
logical algorithms of operation. Logical algorithms are constantly being updated and that's 
because everything and everyone is in a never-ending process of change. Improvement of 
functional activities, regardless of the level of life in which it is to be applied, found its outlet 
in the systematics of ISO standards (International Organization for Standardization), i.e. the 
International Organization for Standardization, which is a global non-governmental 
organization based in Geneva (Switzerland). The organization defines standards for products, 
services and management systems. The commonly used abbreviation ISO is not related to the 
English name, but to the Greek word isos, meaning equal. It is meant to symbolize the 
uniformity that is introduced around the world by implementing ISO standards, regardless of 
the country and language. The basic objectives of the activities carried out by the 
Organization include: 1. willingness to ensure the compatibility of products manufactured in 
different countries, 2.improving production methods and techniques, 3.help in conducting 
activities related to the protection of health and life or the environment, doing business on     
a global scale by standardizing the terms, markings and symbols used. ISO standards are 
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documents developed by international experts in a given field. They contain information and 
practical tips, as well as good practices on many different aspects of activity, including 
physical culture. Health, safety and education, forming the basis of this study.  
 

Вступ 

У сучасній світовій ситуації, переплетеній численними елементами, 
управління стало предметом численних наукових завдань. Суспільства 
сформували стратегії та системи їх підтримки в цьому контексті. Завдяки 
численному досвіду в багатьох сферах життя вдалося розробити концеп-
цію управління, підвищивши якість завдяки логічним алгоритмам роботи. 
Логічні алгоритми постійно оновлюються, і це тому, що все і всі перебу-
вають у нескінченному процесі змін. Вдосконалення функціональної 
діяльності, незалежно від рівня життя, в якому вона повинна застосо-
вуватися, знайшло свій вихід у систематиці стандартів ISO (Міжнародна 
організація зі стандартизації), тобто Міжнародна організація зі стандар-
тизації, яка є глобальним неурядовим організація, що базується в Женеві 
(Швейцарія). Організація визначає стандарти на продукцію, послуги та 
системи управління. Загальновживане скорочення ISO пов'язане не             
з назвою англійською мовою, а з грецьким, словом, isos, що означає рів-
ний. Він покликаний символізувати одноманітність, яка впроваджується у 
всьому світі шляхом впровадження стандартів ISO, незалежно від країни 
та мови. Основні цілі діяльності, що проводиться Організацією, включа-
ють: 1. готовність забезпечити сумісність продукції, що виробляється          
в різних країнах, 2. вдосконалення методів та технологій виробництва, 3. 
допомогу у здійсненні заходів, пов'язаних із захистом здоров'я та життя 
або навколишнього середовища, 4. щоб полегшити спілкування у веденні 
бізнесу в глобальному масштабі, стандартизуючи використовувані 
терміни, маркування та символи. Стандарти ISO - це документи, розроб-
лені міжнародними експертами в певній галузі. Вони містять інформацію 
та практичні поради, а також передові практики з багатьох різних ас-
пектів діяльності, включаючи фізичну культуру. Здоров’я, безпека та 
освіта, що складають основу цього дослідження.                                                                                                 
Серія стандартів ISO була вперше опублікована в 1987 р. На той час вона 
складалася з шести стандартів: ISO 9000 - керівні принципи; ISO 9001,2, 3 - 
системи якості; ISO 9004 - доповнення систем якості; ISO 8402 - терміно-
логія систем якості. У 2019 - 2019 рр. Відбулися подальші поправки в га-
лузі стандартів ISO. Оновлення виникають внаслідок необхідності вдос-
коналення систем перед новими проблемами [1]. 
В останні роки все частіше з’являються так звані інтегровані системи 
управління якістю. 
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На додаток до базового стандарту, яким є стандарт ISO 9001: 2015, дедалі 
частіше впроваджується стандарт ISO 14001: 2015, пов’язаний із охоро-
ною навколишнього середовища та охороною праці ISO 18001. 
Для того, щоб представити спектр сутності предмета, це дослідження 
аналізує вимоги стандарту ISO 9001. 
Стандарт ISO 9001: 2015 описує систему управління якістю. Він складаєть-
ся з восьми розділів: 1. Загальна інформація; 2. Сфера дії стандарту; 3. 
Цитовані стандарти; 4. Терміни та визначення; 5. Система управління 
якістю; 6. Відповідальність керівництва; 7. Управління ресурсами; 8. Ре-
алізація продукту; 9. Вимірювання, аналіз та вдосконалення. 
 
1. Загальна інформація 

 
Стандарт передбачає технологічний підхід до управління якістю. Про-
цесний підхід базується на т.зв. Цикл Демінга [2] - нижче: Рис. 1. 1) план 
(план), 2) зробити (зробити), 3) перевірити (перевірити), 4) правильно 
(діяти); та модель процесу системи управління якістю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Джерело: стандарт ISO 9001 
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2. Сфера дії стандарту 
 
Стандарт застосовується до компаній, які прагнуть продемонструвати, що 
вони здатні постійно поставляти продукцію, яка відповідає вимогам 
замовника та законодавчим нормам, і мають намір підвищити 
задоволеність споживачів, ефективно впроваджуючи систему, що 
включає постійні процеси вдосконалення системи. 
 
3. Довідкові стандарти 
 
Встановлено стандарт ISO 9001: 2015. Системи управління якістю - 
Основи та термінологія. Стандарт визначає основні поняття управління 
системою якості. 
 
4. Терміни та визначення 
 
Стандарт посилається на ISO 9000: 2005 
 
5. Система управління якістю 
 
Стандарт перелічує дії, які слід вжити для правильного впровадження 
системи управління якістю. По-перше, вам потрібно визначити процеси, 
необхідні для цієї системи. Це можуть бути виробничі, сервісні, 
логістичні, збутові процеси тощо. Потім слід визначити їх послідовність та 
взаємну залежність. 
На практиці окремі процеси взаємопроникають - одні є результатом 
інших, забезпечують один одного інформацією та продуктами. 
Результати одного процесу є входами для іншого. 
Наступним кроком є визначення критеріїв та методів оцінки, які 
забезпечать ефективне функціонування та нагляд за процесами, 
процесами та моніторингом процесів, також необхідно забезпечити 
наявність відповідних ресурсів та інформації. 
Завершальним етапом є постійний процес постійного вдосконалення для 
забезпечення постійного задоволення вимог замовника [3]. 
Цей розділ також включає вимоги до документації. 
Основними документами системи управління якістю є: 

• Політика якості з цілями якості, 

• Книга якості, 

• Процедури та інструкції, 

• Передплата. 
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Документація може бути підготовлена у будь-якій формі та на будь-
якому носії. Посібник з якості повинен містити інформацію про сферу 
застосування системи, посилання на процедури та опис 
взаємозалежностей між процесами, охопленими системою, т.зв. карта 
процесу. 
Документація повинна контролюватися, тому документи повинні бути 
затверджені до їх видачі або внесення змін, а поточна версія 
документації повинна бути доступна в місцях використання. Документи 
повинні бути розбірливими, їх легко ідентифікувати та знайти. Зовнішні 
документи повинні бути належним чином марковані та контролюватися. 
Застарілі документи повинні бути вилучені та захищені від ненавмисного 
використання [4]. 
 
6. Відповідальність керівництва 
 
Стандарт вимагає більшої прихильності керівництва. Він повинен 
показати свою відданість впровадженню та постійному вдосконаленню 
системи. 
Способами дачі цього свідчення є: 

• встановлення політики та цілей щодо якості, 

• проведення оглядів, 

• забезпечення доступності необхідних ресурсів та інформування 

працівників про важливість дотримання вимог замовника та 

законодавчих норм. 

Головною метою є досягнення задоволеності споживачів. З цієї причини 
вимоги замовника повинні бути визначені та виконані. 
У політиці якості керівництво описує, як досягти цілей компанії з точки 
зору якості. Політика повинна містити зобов'язання відповідати вимогам 
та постійно підвищувати ефективність системи. Він також повинен 
забезпечити основу для розробки та перегляду цілей якості. Політика 
повинна поширюватися та розумітися в організації. Це означає, що кожен 
працівник повинен знати політику. Справа не в тому, що він знає це 
напам'ять, а в тому, що знає, як це реалізувати на своєму робочому місці. 
Політика повинна бути переглянута, щоб переконатися, що вона                  
є актуальною та відповідною. 
Правління компанії повинно призначити представника якості між собою. 
Це представник керівництва, який, крім своїх поточних обов’язків, буде 
уповноважений створювати, впроваджувати та підтримувати систему 
управління якістю. Її роль полягає у підвищенні обізнаності щодо вимог 
споживачів в організації та у наданні керівництву звітів про роботу та 
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вдосконалення системи якості. 
Одним із доказів прихильності керівництва до системи якості                       
є проведення регулярних оглядів системи. Під час них оцінюються 
можливості вдосконалення та необхідність змін у системі (включаючи 
документацію). Вхідними даними для огляду є результати аудитів, 
інформація від замовників, аналіз процесу, стан коригувальних та 
профілактичних дій, а також дії, отримані в результаті попередніх оглядів, 
рекомендації щодо вдосконалення. Вихідні дані - це рішення та дії щодо 
підвищення ефективності системи, вдосконалення продукції та розподілу 
необхідних ресурсів [5]. 
 
7. Управління ресурсами 
 
Організація повинна забезпечити необхідні ресурси для впровадження та 
обслуговування системи якості та її постійного вдосконалення, а також 
для досягнення задоволеності споживачів шляхом задоволення її вимог. 
Стандарт розрізняє три типи ресурсів: 

• люди (працівники), 

• інфраструктура, 

• робоче середовище. 

1) аналіз людських ресурсів: 
Працівники повинні мати відповідні компетенції, що випливають з освіти, 
навчання, навичок та досвіду. Щодо робочих посад, що впливають на 
якість (насправді кожна посада впливає на якість), слід вказати необхідні 
компетенції, якими повинні володіти працівники. Щоб досягти цього, слід 
провести відповідне навчання. Слід оцінити ефективність навчання. 
Організація повинна забезпечити, щоб працівники усвідомлювали свою 
роль у досягненні цілей якості [6]. 
Управління людськими ресурсами і є головним завданням професіоналів 
у цій галузі. Оскільки першою заповіддю лікаря є: "перший - не шкоди", 
так і перша заповідь менеджера з персоналу: "перша - не марнуй". А «не 
витрачати даремно» означає «давати можливість», «створювати 
можливості». 
Повне використання можливостей і можливостей залежить від обох 
сторін. З одного боку - ми маємо характеристики та якості самих людей,    
з іншого боку - зовнішні обставини, умови та світ, в якому ці люди живуть. 
Те, що я тут називаю "повною реалізацією людського потенціалу", 
залежить як від самих людей, так і від оточення. 
Цей принцип добре пояснюється відомою в психології концепцією 
інтеракціонізму, прихильники якої сходяться на думці, що для 
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досягнення будь-якого ефекту необхідна взаємодія людини - суб’єкта та 
обставин. Це просто означає, що навіть найкраще людське обладнання, 
внутрішні здібності та навички не будуть використані повною мірою, 
якщо поза приміщенням, в оточенні, немає відповідних умов, наприклад, 
наявність засобів чи інструментів, якими хтось зможе скористатися 
своїми здібностями . 
У багатьох основних концепціях ефективної дії людини вказуються 
елементарні фактори, від яких ці дії залежать. Ці фактори можна 
представити у формі формули [7] 
 

 
Е - ефективність діяльності 
М - мотивація 
W - умови та обставини 
К - компетенції та кваліфікація 
 

Формула, представлена вище, усвідомлює ідею взаємодії, підкреслюючи 
важливість зовнішніх факторів (мотивація та компетенції), а також 
обставини та умови, що сприяють здійсненню та здійсненню дій, 
досягненню цілей. Це також дозволяє краще зрозуміти значення цієї 
глави: як у цій формулі - з одного боку - я хочу представити властивості, 
компетенції та кваліфікацію працівника, підкреслюючи їх найважливіші 
аспекти, а з іншого - симетрично властивості, вимоги та пропозиції 
організації, які є необхідною умовою відносин між - бізнесом. 
2) Інфраструктура 
Він складається з будівель, робочих місць, пристроїв, обладнання для 
реалізації процесів (включаючи нематеріальні), допоміжних послуг 
(наприклад, транспорту). Організація повинна підтримувати 
інфраструктуру, необхідну для досягнення відповідності вимогам до 
продукції. 
3) Робоче середовище 
Якщо брати дуже загальні терміни, мета полягає в тому, щоб визначити, 
які елементи цього середовища впливають на відповідність продукції та 
керувати нею таким чином, щоб отримати цю відповідність. 
8. Реалізація товару 
Цей розділ містить вимоги, які можуть бути виключені, якщо вони не 
сумісні з діяльністю організації. Наприклад, якщо у компанії відсутній 
дизайн товару, цей елемент слід виключити, і цей факт слід зазначити       
в керівництві з якості. Однак якщо проект повинен відбутися, він повинен 
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бути включений до системи, інакше це призведе до виявлення 
аудитором невідповідності. 
Процеси, які в організації використовуються для створення товару, слід 
планувати і розробляти [8]. 
При плануванні процесу слід вказати: 

• цілі щодо якості та вимоги до продукції, 

• процеси, ресурси та документи необхідні для впровадження 

цього продукту, 

• діяльність, що забезпечує нагляд за товаром (перевірка, 

перевірка, моніторинг тощо), 

• записи. 

Ці вимоги можна узагальнити як "нагляд за продукцією". 
 
Процеси, пов’язані з клієнтами 
В організації повинні бути люди, відповідальні за вивчення потреб та 
очікувань клієнта, а також вимог законодавчих норм та додаткових вимог 
організації. Ці вимоги слід переглянути перед прийняттям замовлення 
або вступом в тендер з точки зору можливих розбіжностей та можливості 
їх задоволення. Крім того, слід запровадити ефективні методи 
спілкування з клієнтом, серед яких: інформація про товар, пошук думок, 
скарги. 
 
Проектно-конструкторські роботи 
Процес проектування є елементом системи, який до цього часу багато 
компаній намагались уникнути, обмежившись сертифікацією ISO 9002. Як 
уже зазначалося, наразі неможливо виключити область, якщо вона існує    
і впливає на якість. Безперечно, дизайн має суттєвий вплив на якість 
товару, а тому буде потрібно доповнення системи управління якістю. 
 Проектування за стандартом ISO 9001: 9002 складається із 
семи елементів [9]: 

• планування, 

• введення даних, 

• вихідні дані, 

• відгуки, 

• перевірка, 

• перевірка 

• моніторинг змін. 

Слід запланувати роботу над створенням або розробкою проекту. 
Планування повинно включати визначення наступних кроків, включаючи 
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огляди, перевірку та перевірку на кожному кроці. Крім того, слід 
зазначити відповідальність та повноваження щодо окремих видів 
діяльності. Для чіткого розподілу компетенцій та ефективного обміну 
інформацією організація повинна керувати відносинами між командами, 
що беруть участь у розробці. 
Вхідні дані повинні включати функціональні та експлуатаційні вимоги, 
законодавчі та інші нормативні акти, знання, отримані в результаті 
попередніх проектів, та додаткові специфічні вимоги до проекту. Їх слід 
переглянути, щоб переконатися, що вони є повними, однозначними та 
послідовними. 
Результатом проектної роботи повинні бути вихідні дані, тобто 
документація на новий або модернізований продукт. Він повинен 
відповідати вимогам, зазначеним у вихідних даних, і містити відповідну 
інформацію про процеси, пов'язані з реалізацією продукції. Необхідно 
визначити або згадати характеристики продукту, що впливають на його 
безпеку та використання, а також критерії прийняття та відхилення. 
Огляди конструкції призначені для зменшення ризику відмови (не 
досягнення бажаного ефекту). 
Їх слід проводити на наступних етапах проектних робіт, щоб перевірити, 
чи передбачуване (що відповідає вимогам) виконується належним 
чином, та виявити можливі проблеми та шляхи їх вирішення. 
Мета перевірки конструкції - визначити, чи спроектований виріб зможе 
відповідати зазначеним вимогам. Зазвичай він виготовляється на підставі 
проектної документації. З іншого боку, перевірка полягає у забезпеченні 
того, щоб виріб, виготовлений в результаті запланованої діяльності, міг 
відповідати вимогам. Таким чином, перевірка проводиться на готовому 
продукті або його частині. Якщо можливо, перевірку слід завершити до 
передачі товару замовнику [10]. 
 
Фінансові витрати 
 
Матеріали та сировина, що використовуються в процесах реалізації 
продукції, мають значний вплив на її якість. Тому за закупівлями слід 
здійснювати належний нагляд, щоб уникнути дефектів, спричинених 
неякісною. Стандарт вимагає від організації закупівлі продукції, яка 
відповідає конкретним вимогам. Які методи нагляду будуть застосовані, 
залежить від товару та його ролі в отриманні кінцевого продукту. 
Вимоги щодо закупівлі поширюються на два рівні: організацію та 
продукцію. 
На першому рівні потрібно оцінити та вибрати постачальників на основі 
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їхньої здатності виробляти та поставляти продукцію, що відповідає 
конкретним вимогам. З іншого боку, другий рівень визначає інформацію, 
яку слід надати постачальнику, щоб він міг доставити відповідний товар 
(наприклад, вимоги до приймання продукції, кваліфікація персоналу, 
система управління якістю). Компанія повинна визначити контрольні 
заходи, які будуть необхідні для забезпечення відповідності 
поставленого продукту вимогам. 
 
Виробничі та сервісні операції 
 
Діяльність, пов’язана з виробництвом продукту, повинна проводитись       
у контрольованих умовах, які включають наявність необхідної інформації 
для працівників (характеристики виробу, інструкції з роботи), 
використання відповідного виробничого обладнання, а також 
вимірювання та моніторинг та відповідні заходи пов'язані з доставкою 
продукції та післяпродажним обслуговуванням [11]. 
Виробничі та сервісні процеси повинні бути перевірені, якщо їх 
ефективність не може бути перевірена шляхом подальшого моніторингу 
або вимірювання. Такі спеціальні процеси прийнято називати. Вони 
включають, серед інших Зварювання, лиття тощо. Якщо дефекти 
трапляються в ході спеціального процесу, вони можуть виявитися лише в 
приміщенні замовника. Отже, перевірка необхідна для здійснення цих 
процесів у контрольованих умовах, в яких повинен вироблятися продукт 
без дефектів. 
Якщо це виправдано, під час його впровадження слід ввести 
ідентифікацію товару. Ідентифікація необхідна, щоб уникнути плутанини 
під час процесів реалізації продукції. Існує ряд методів ідентифікації, від 
опису елементів через різні типи графічного маркування до штрих-кодів. 
Їх використання дозволить вилікувати тип продукту [12]. 
За певних умов від організації може знадобитися впровадити 
відстежуваність, тобто записати історію реалізації продукції. Відстеження 
є дорогим і не завжди необхідним, тому це не є абсолютною вимогою 
стандарту. 
Останній пункт глави про реалізацію продукції стосується нагляду за 
вимірювальним та контрольним обладнанням. Впровадження цих вимог 
повинно забезпечити постійну та відому достовірність вимірювань. Це 
необхідно для того, щоб можна було визначити, чи відповідає продукт чи 
ні. Для цього вимірювальне обладнання повинно регулярно 
калібруватися або перевірятися, відрегульовуватися, ідентифікуватися, 
захищатися від невідповідності та захищатися від пошкоджень. 
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Обладнанням для вимірювань також є комп'ютерне програмне 
забезпечення. 
 
9. Вимірювання, аналіз та вдосконалення 
 
У цій главі зібрано всі види діяльності, пов’язані з наглядом та 
вдосконаленням системи: 

• опитування задоволеності споживачів, 

• внутрішній аудит, 

• моніторинг процесів і продуктів, 

• нагляд за невідповідною продукцією, 

• коригувальні дії, 

• профілактичні дії [13]. 

Важливість цієї глави підтверджується тим фактом, що із шести 
необхідних системних процедур цілих чотири стосуються вимог цієї 
глави. 
Дослідження задоволеності споживачів є постійною вимогою у цій версії 
стандарту. Результати випробувань повинні бути важливим показником 
оцінки продуктивності системи. Слід вибрати відповідні методи 
дослідження, щоб можна було використовувати їх результати. 
Внутрішній аудит буде детально обговорено в одному з наступних 
пунктів цієї глави. 
Слід контролювати як процеси, так і продукти. Моніторинг процесу 
полягає у підтвердженні їхньої здатності досягти запланованих 
результатів, тоді як моніторинг продукції повинен бути запланованою 
діяльністю, що проводиться на відповідних етапах впровадження 
продукту. 
Нагляд за невідповідним продуктом необхідний для запобігання його 
випадковому використанню або доставці замовнику. 
Організація повинна реагувати на невідповідний товар, вживаючи 
заходів щодо усунення невідповідностей, дозволяючи відступ, 
перекласифікацію для іншого використання або списання [14]. 
Коригувальні дії проводяться, коли виявлено невідповідний товар. Однак 
вони посилаються не на сам товар, а на причини невідповідності та 
усувають їх. Цим вони відрізняються від нагляду за невідповідним 
продуктом. З іншого боку, профілактичні дії проводяться тоді, коли ще 
немає невідповідностей, але деякі вказівки свідчать про те, що така 
невідповідність може виникнути. Потім розглядаються потенційні 
причини невиконання 
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Обґрунтування впровадження стандарту ISO 9001 
 
Системи управління якістю, що відповідають стандартам серії ISO 9001, за 
останні роки стали настільки популярними в Європейському Союзі, що      
в багатьох галузях важко уявити роботу без відповідного сертифіката. 
Така ситуація випливає не лише із законодавчих норм, адже 
впровадження ISO 9000, включаючи 9001, є добровільним. Є кілька 
основних причин, чому європейські компанії використовують системи 
якості. 
Однією з основних причин подання заявки на сертифікати системи якості 
була готовність використовувати їх у маркетингових цілях. Підприємства, 
які можуть мати сертифікат якості, сприймаються як більш надійні та 
кращі. Їх продукція легше завойовує покупців [15]. 
Менеджери підприємств з давніми традиціями знають, що суть їх 
діяльності полягає не тільки в залученні нових клієнтів, а найбільше            
у підтримці старих. Таким чином, метою підприємств, орієнтованих на 
довгостроковий успіх, є задоволення потреб та очікувань споживачів. 
Цього виконання неможливо досягти негайно, для цього потрібні роки 
роботи, отже необхідна ефективна система постійного вдосконалення. 
Така система включена до стандарту ISO 9000. Підприємства 
Європейського Союзу, включаючи польські, помітили, що впровадження 
системи управління якістю буде важливою опорою для підтримки їх 
довгострокових стратегій, що ведуть до успіху. 
Підприємства, які впровадили систему управління якістю, помітили, що 
витрати на виробництво неякісних товарів вищі, ніж витрати на 
впровадження системи якості. Постійне вдосконалення, яке вимагає 
стандарт ISO 9000, дозволяє нам утримувати постійних клієнтів і працює 
над зменшенням внутрішніх витрат у компанії. Якщо вдосконалити 
окремі елементи виробничих або сервісних процесів, кількість дефектів 
зменшується, тобто зменшуються витрати неякісної якості. 
Впровадження систем управління якістю сприяє зміні контактів між 
компаніями та їх постачальниками. Коли компанії самі починають дбати 
про задоволеність споживачів, їм потрібна відповідна сировина, 
напівфабрикати, комплектуючі тощо. Вибір постачальника перестає 
залежати лише від ціни. Тому постачальникам, природно, 
рекомендується впроваджувати власні системи якості, які 
забезпечуватимуть стабільність поставок своїх товарів та постійне 
вдосконалення їхньої продукції. 
Систематика ISO дозволяє значно покращити якість усіх видів діяльності   
у сферах фізичної культури та здоров’я, безпека та освіта. 
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Streszczenie 

Kilkadziesiąt lat temu dzieci defektywne zostały wyłączone z ogólnego systemu edukacji              
i objęte szkolnictwem specjalnym. System ten miał niewątpliwie wiele mocnych punktów – 
wykwalifikowanych nauczycieli, oddanych pracy z dziećmi specjalnej troski, wypracowane 
metody pracy dostosowane do potrzeb wychowanków. Wiele dzieci dzięki temu zdobyło 
podstawowe wykształcenie, a także zostało przygotowanych do podjęcia pracy zawodowej. 
Edukacja specjalna miała jednak także swoje minusy. Dzieci niepełnosprawne rozwijały się 
niejednokrotnie w całkowitej izolacji społecznej, a ich jedynym kontaktami ze środowiskiem 
pozarodzinnym były wyjścia na zabiegi lekarskie. Równolegle pokolenia dzieci zdrowych 
dojrzewały bez świadomości istnienia rówieśników z różnego rodzaju trudnościami 
rozwojowymi. Dzieci ograniczone w swych codziennych kontaktach do obcowania                      
z rówieśnikami o podobnych możliwościach uczenia się wyrastały w przeświadczeniu                
o normalności świata pozbawionego osób niepełnosprawnych. Wraz z reformą polskiej 
oświaty rozpoczętą w 1990 roku zaczęto dostrzegać problem kształcenia dzieci z różnego 
rodzaju niepełnosprawnościami. Reforma edukacji objęła także szkolnictwo specjalne. Za 
jeden ze znaczących efektów tego procesu związany bezpośrednio z miejscem kształcenia 
niepełnosprawnych uczniów uznaje się wdrożenie w codzienne życie idei integracji. 
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Анотації 

 

Кілька десятиліть тому дітей з особливими потребами виключили із загальної системи 
освіти і включили в спеціальну освіту. Ця система, безсумнівно, мала багато сильних 
сторін – кваліфікованих педагогів, які займалися роботою з дітьми з особливими 
потребами, розробляли методи роботи, адаптовані до потреб учнів. Завдяки цьому 
багато дітей отримали базову освіту, а також були готові взятися за професійну роботу. 
Однак спеціальна освіта також мала свої недоліки. Діти з обмеженими можливостями 
часто розвивалися в повній соціальній ізоляції, і їх єдиним контактом з не сімейного 
середовища було спілкування з медперсоналом при зверненні в лікувальні заклади. 
При цьому покоління здорових дітей виросли без усвідомлення існування однолітків       
з різними видами труднощів розвитку. Діти, обмежені в щоденних контактах для 
взаємодії з однолітками з подібними можливостями навчання, виросли в переконанні в 
нормальності світу без людей з обмеженими можливостями. Поряд з реформою 
польської освіти, розпочатою в 1990 році, стала проявлятися проблема виховання дітей 
з різними вадами. Реформа освіти також включала спеціальну освіту. Одним з істотних 
наслідків цього процесу, безпосередньо пов'язаних з місцем навчання студентів-
інвалідів, вважається реалізація ідеї інтеграції в повсякденне життя. 
 
Summary 

 

Several decades ago, defective children were excluded from the general education system 
and included in special education. This system undoubtedly had many strengths - qualified 
teachers, dedicated to work with special needs children, developed working methods 
adapted to the needs of pupils. Thanks to this, many children obtained basic education and 
were also prepared to start work. However, special education also had its drawbacks. 
Disabled children often developed in complete social isolation, and their only contacts with 
the environment outside the family were medical treatment. At the same time, generations 
of healthy children grew up without being aware of the existence of peers with various 
developmental difficulties. Children limited in their everyday contacts to communing with 
peers with similar learning opportunities grew up in the conviction that a world devoid of 
disabled people was normal. Along with the reform of Polish education, which began in 1990, 
the problem of educating children with various types of disabilities was noticed. The 
education reform also included special education. One of the significant effects of this 
process, directly related to the place of education for disabled students, is the 
implementation of the idea of integration in everyday life. 
 

Wstęp 
 
Integracja, włączanie, współuczestnictwo czy wspólny nurt oznaczają pełne 
uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Integracja stała 
się nowym modelem oświaty, przeciwieństwem oddzielania dzieci zdrowych 
od niepełnosprawnych. Jego podstawowym założeniem jest tworzenie śro-
dowisk, w których mogłyby działać dzieci na różnym poziomie i o różnym 
stopniu sprawności psychofizycznej. Integracyjny system kształcenia i wycho-
wania polega na „maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży z odchyleniami 



 58 

od normy do zwykłych szkół i innych placówek oświatowych, umożliwiających 
im w miarę możliwości wzrastanie w gronie zwykłych rówieśników”. Integra-
cja nie burzy systemu szkolnictwa specjalnego, bowiem nie wszystkie dzieci 
mogą zostać nią objęte. Najmniejsze możliwości integracji mają dzieci upośle-
dzone umysłowo oraz ze złożonymi schorzeniami i kalectwem. Szkoły specjal-
ne nie uległy więc eliminacji   z systemu oświaty, lecz pozostały ostateczno-
ścią. Kierowanie dzieci do szkół specjalnych na stałe powinno być wyjątkiem, 
a przy tym powinno być zalecane jedynie w rzadkich przypadkach, gdy bez 
wątpienia wiadomo, że nauczanie w salach lekcyjnych nie zaspokoi edukacyj-
nych lub społecznych potrzeb dziecka, bądź gdy jest to wymagane z uwagi na 
dobro dziecka lub innych dzieci. Obecnie istnieje wiele alternatywnych form 
kształcenia integracyjnego, do których można zaliczyć: 

• włączenie dzieci niepełnosprawnych do zwykłych klas w szkołach ma-
sowych, 

• utworzenie specjalnych klas w szkołach masowych, 

• tworzenie tzw. szkół sąsiedzkich – współpraca szkół specjalnych ze 
zwykłymi, 

• utworzenie szkół specjalnych dziennych – do których uczęszczają dzie-
ci mieszkające w swoich domach rodzinnych i w ten sposób utrzymu-
jący kontakt ze środowiskiem ludzi zdrowych (integracja w stopniu 
ograniczonym), 

• tworzenie szkół specjalnych z możliwością zamieszkania w internacie 
przez pięć dni w tygodniu, 

• nauczanie indywidualne w domu (z możliwością wizyt w szkole i kon-
taktu z rówieśnikami). 

• Proces integracji trwający w Polsce już blisko dwadzieścia lat, napotkał 

na swej drodze wiele problemów, które sprawiły, że do dnia dzisiej-

szego założenia reformy edukacji nie zostały do końca osiągnięte. 

Najważniejsze problemy można pogrupować w następujący sposób: 

• nieprzygotowanie społeczeństwa do procesu integracji – zarówno 
grup rodziców dzieci zdrowych jak i niepełnosprawnych oraz środowi-
ska nauczycielskiego (odrzucenie społeczne osób niepełnosprawnych, 
strach, nieprzychylny stosunek osób zdrowych do upośledzonych; brak 
tradycji wspólnego uczenia się i nauczania itp.); 

• zbyt późne wprowadzenie szczegółowych uregulowań prawnych; 

• utworzenie jednostronnego modelu integracji – modelu stworzonego 
bez konsultacji ze środowiskiem integrowanym, co sprawiło, iż proces 
integracji nie był do końca zgodny z oczekiwaniami rodziców dzieci 
niepełnosprawnych; 
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• problemy ekonomiczne polskiej oświaty; 

• bariery architektoniczne (niedostosowanie wielu szkół pod względem 
dostępności dla osób niepełnosprawnych); 

• niewielki wybór form kształcenia integracyjnego w małych miastach       
i na wsiach; 

• niedostateczne kwalifikacje nauczycieli do pracy z dziećmi niepełno-
sprawnymi. 

Można przyjąć tezę, że obecnie rozwiązania prawne stwarzają w Polsce pod-
stawy do budowania nowoczesnego systemu kształcenia niepełnosprawnych. 
Bariery, z jakimi mamy do czynienia, mają charakter organizacyjno – finanso-
wy, kompetencyjny (problem przygotowania nauczycieli), wreszcie mentalny. 
W społeczeństwie zarówno wśród rodziców, jak i nauczycieli, uczniów, admi-
nistracji oświatowej muszą być upowszechniane postawy sprzyjające integra-
cji dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Spośród wielu form kształcenia inte-
gracyjnego na uwagę niewątpliwie zasługuje tworzenie klas integracyjnych     
w szkołach masowych. Podjęcie decyzji o utworzeniu w szkole masowej klasy 
integracyjnej jest wyjściem naprzeciw potrzebom dzieci niepełnosprawnych. 
Klasy integracyjne powstają zatem z myślą o ich nauczaniu i wychowywaniu 
wraz z dziećmi zdrowymi. Ważnym celem przy zakładaniu takich klas jest roz-
wijanie u dzieci postawy wzajemnej tolerancji. Włączenie dzieci w życie spo-
łeczności szkolnej przy jednoczesnym rozwijaniu ich autonomii i możliwości 
spełnienia własnych oczekiwań, daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętno-
ści w miarę możliwości dziecka. Do klas integracyjnych przyjmowani są głów-
nie uczniowie z obniżoną sprawnością intelektualną, zaburzeniami emocjo-
nalnymi i zachowania, zaburzeniami mowy, z zespołem nadpobudliwości psy-
choruchowej, z dziecięcym porażeniem mózgowym, przewlekle chore oraz 
inne. Określa się również warunki doboru dzieci zdrowych do klas integracyj-
nych: powinny one reprezentować dobry poziom umysłowy i społeczny.         
W maju rodzice dzieci zdrowych wyrażają zgodę na naukę dzieci w klasie inte-
gracyjnej. Rodzice sami podejmują decyzję o umieszczeniu dziecka w klasie 
integracyjnej. Liczba uczniów w klasie integracyjnej powinna wynosić od 15 
do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych. Do klasy integracyjnej 
dzieci niepełnosprawne kierowane są przez organ prowadzący w oparciu          
o orzeczenie o kształceniu specjalnym wydanym przez poradnię psychologicz-
no – pedagogiczną.  Podczas zajęć w klasie integracyjnej obecnych jest dwóch 
nauczycieli jeden to nauczyciel nauczania początkowego, drugi to pedagog 
specjalny jako nauczyciel wspomagający. Nauczyciel jest w stanie skutecznie 
wspierać dzieci niepełnosprawne w czasie lekcji, gdy wśród nich jest nie wię-
cej niż jeden uczeń z poważnymi problemami rozwojowymi i edukacyjnymi. 
Kiedy wszystkie dzieci niepełnosprawne w danej klasie mają poważne i różno-
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rodne problemy rozwojowe i każde z nich wymaga ciągłej pomocy i stymula-
cji, wówczas jeden pedagog specjalny nie zdoła wykonać dobrze tego zadania 
i praca na lekcji nie przynosi korzyści. Osobami wspomagającymi proces dy-
daktyczno – wychowawczy w klasie integracyjnej są psycholog szkolny i peda-
gog. Taki układ stwarza szansę na zaspokojenie wszelkich potrzeb dziecka. 
Wychowawca realizuje ramowe treści, natomiast pedagog dostosowuje za-
kres treści do możliwości każdego dziecka. Dzięki pracy dwóch nauczycieli          
i małej liczebności klasy możliwa jest podczas każdej lekcji indywidualizacja 
nauczania zarówno ucznia niepełnosprawnego, jak i zdrowego. Należy dodać, 
że klasy integracyjne pracują, opierając się na obowiązującym powszechnie 
programie szkoły masowej. Program powinien być oczywiście zmodyfikowany 
w zależności od dynamiki rozwoju dziecka i jego postępów, zaś w przypadku 
uczniów uzdolnionych rozszerzony o treści o charakterze twórczym. Należy 
stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do rozwoju, indywidualizując pro-
gram, wymagania i oceniać je stosownie do włożonej pracy i możliwości. Sala 
integracyjna powinna być urządzona zgodnie z jej wymogami. Klasa winna być 
kolorowa, dzięki czemu dzieci czują się bezpiecznie i są radosne. Sala winna 
być także przestronna, tak by dzieci mogły swobodnie się w niej poruszać. 
Uczniowie bardzo często uczą się w różnych ustawieniach ławek: podwójnych, 
złączonych bądź są podzieleni na 4-5 osobowe zespoły. W każdym z nich znaj-
duje się jedno dziecko niepełnosprawne. Dzięki takiemu układowi pedagog 
ma lepszy i szybszy dostęp do dziecka niepełnosprawnego, a dzieci uczą się 
pracy w zespole oraz wzajemnie sobie pomagają. Dzieci w naturalny sposób 
uczą się tolerancji, odpowiedzialności, otwartości, wyrozumiałości i wzajem-
nej pomocy. Sprzyja temu także wspólne przebywanie podczas przerw. Idea 
powstawania klas integracyjnych jest z pewnością szlachetnym przedsięwzię-
ciem, bardzo potrzebnym nie tylko ludziom chorym. Proces ten jest jednak 
trudny do realizacji i wymaga wiele zaangażowania oraz przygotowań. Istnieje 
wiele zalet tej formy integracji, z których można wymienić między innymi: 

• nauczyciel traktuje dziecko niepełnosprawne nie jako dziecko specjal-
ne, ale jako dziecko obarczone większymi trudnościami rozwojowymi; 

• szkoła integracyjna wspiera rodziców, udziela porad i pomocy specjali-
stycznej (rehabilitacja, logopedia itp.); 

• mała liczba uczniów w klasie, różnice wieku i odmienność wpływają na 
dobrą współpracę i porozumienie pomiędzy dziećmi; 

• dzieci chore i niepełnosprawne nabywają wiele umiejętności i wiado-
mości, odnajdują równowagę psychiczną, pokonują lęk przed nowym 
środowiskiem, dowiadują się, że kalectwo nie dyskryminuje ani nie 
stawia na uprzywilejowanej pozycji, przestają stawać siebie po stronie 
roszczeniowej i unikać odpowiedzialności za własny los; 
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• kontakty w społeczności szkolnej przygotowują dzieci niepełnospraw-
ne do życia w normalnym świecie, pozwalają poznawać postawy spo-
łeczne; 

• integracja pozytywnie wpływa na dzieci zdrowe, które akceptują spe-
cyfikę i odmienność upośledzonych kolegów, pozbywają się strachu       
i obcości przed dziećmi kalekimi. 

• Pomimo wielu zalet tej formy integracji, są również jej przeciwnicy, 

którzy swój sprzeciw argumentują w następujący sposób:         

• podczas selekcji kandydatów do szkoły masowej dobrze integrują się 
dzieci bez emocjonalnych zaburzeń w zachowaniu; przyjęte mogą być 
takie dzieci, które zdołają sprostać pracy, jaka je czeka; adaptacja do 
szkoły może więc stanowić dla dziecka stres, zwłaszcza na początku in-
tegracji; 

• niejednoznaczne i nie zawsze pozytywne nastawienie społeczeństwa 
ogranicza i utrudnia integrację, podobnie nieuzasadnione uprzedzenia 
dzieci zdrowych i ich rodziców, co prowadzi do zakłóceń w integracji; 

• dziecko niepełnosprawne uświadamia sobie swoją inność, ma poczu-
cie niższej wartości i wycofuje się z aktywnych prób nawiązania kon-
taktu; 

• zajęcia specjalistyczne organizowane dla dzieci chorych nie dają moż-
liwości wyzbycia się poczucia inności, gdyż dzieci zdrowe nie biorą w 
nich udziału, co nie daje możliwości konfrontacji ze zdrowymi; 

• dzieci chore nie utrzymują poza szkołą kontaktów towarzyskich             
z dziećmi zdrowymi, często duża odległość pozbawia je możliwości 
spotykania się z przyjaciółmi z klasy, po zajęciach szkolnych są zapo-
mniane, rzadko zaprasza się je na urodziny, do kina, mają utrudniony 
dojazd i możliwość poruszania się. 

Powyższe przykłady pomimo wielu minusów przemawiają na korzyść uczest-
nictwa dzieci defektywnych w zajęciach prowadzonych przez zwykłą szkołę co 
czyni ją lepszą dla wszystkich. Reasumując, klasy integracyjne są cząstką no-
woczesnej szkoły, twórczej i przyjaznej jako miejsca naturalnej nauki, wrażli-
wości, otwartości i akceptacji. Kształtują wiarę we własne siły, odwagę twór-
czego działania, umiejętności poszanowania własnej i cudzej godności. Umoż-
liwiają pełne uczestnictwo dzieci niepełnosprawnych w życiu i rozwoju spo-
łecznym dzięki obcowaniu z rówieśnikami, akceptację odmienności drugiego 
człowieka, nawiązywanie kontaktów z każdym. Rozbudzają świadomość, że 
wszyscy ludzie mają równe prawa, choć różne są ich możliwości. Stwarzają 
optymalne warunki do wspólnego rozwoju osobowości dzieci zdolnych, prze-
ciętnych, zaniedbywanych wychowawczo czy opóźnionych w rozwoju. Kultura 
fizyczna jest elementem zdrowego stylu życia. Wiele osób prowadzi zdrowy 
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styl życia i uprawia sporty. W zdrowym stylu życia aktywność fizyczna jest 
bardzo ważna. Dzięki regularnemu uprawianiu ćwiczeń i różnych sportów: 
spacery, jazda na rowerze, rolki, bieganie, pływanie dbamy o swoje ciało, 
zgrabną sylwetkę i dobre samopoczucie.  Zdrowy styl życia opiera się na kilku 
podstawowych czynnikach: właściwej diecie, aktywności fizycznej, unikaniu 
czynników szkodliwych, umiejętności odpoczywania i właściwym podejściu do 
życia. Kultura fizyczna ma duży wpływ na nasze zdrowie oraz zapobiega wielu 
chorobom. Sport zmniejsza ryzyko rozwoju choroby nowotworowej i uspraw-
nia funkcjonowanie układu odpornościowego, zapobiega infekcjom bakteryj-
nym i wirusowym oraz usprawnia układ krążenia. Kultura fizyczna jest waż-
nym i najskuteczniejszym sposobem redukowania napięcia powstałego w wy-
niku stresu oraz dodatkowo aktywność fizyczna poprawia samoocenę. 
Uważam, że sport jest bardzo dobrym sposobem na spędzanie wolnego czasu 
wspólnie z rodziną. Niemal każdy sport można uprawiać całą rodziną. Jednak 
niektóre aktywności nadają się do tego lepiej niż inne. Rodzinny sport powi-
nien być prosty. Pomimo różnic, dzieci i dorośli powinni móc podobnie anga-
żować się w uprawiany sport. Dobrym pomysłem będzie też łączenie sportu    
z zabawą, by nie znudzić najmłodszych. Aktywność ma ogromny wpływ na 
prawidłowy rozwój dziecka. Mocniejsze kości i mięśnie to podstawowe zalety 
uprawiania sportu. Dodatkowo rodzinne treningi dają dziecku możliwość roz-
wijania swych zainteresowań oraz odkrywania świata. Wybierając dyscyplinę 
odpowiadającą poszczególnym członkom rodziny można również zagwaran-
tować wszystkim doskonałą zabawę, a radość ze wspólnie spędzonego czasu 
jest dodatkową zaletą. 
Kultura fizyczna pełni różne funkcje. Jedną z nich jest funkcja integracyjna. 
Według ks. Stanisława Kowalczyka: sport ze swej natury pełni niezwykle poży-
teczną funkcję społeczno-integracyjną, łączy bowiem ludzi różnego wieku, 
odmiennych poglądów politycznych i światopoglądowych, zróżnicowanych 
zawodowo, intelektualnie i charakterologicznie [4]. 
Formy uczestnictwa w kulturze fizycznej: 

• wychowanie fizyczne, 

• sport, 

• rekreacja, 

• rehabilitacja medyczna, 

• turystyka. 

Kultura fizyczna w rodzinie staje się coraz ważniejsza. Sport coraz częściej 
uprawiany jest przez całe rodziny, w ramach szkolnych zajęć pozalekcyjnych 
oraz w sportowych klubach młodzieżowych. Coraz większe zapotrzebowanie 
na sport potwierdzają powstające w dużej liczbie ośrodki rekreacyjne, hale 
sportowe, pływalnie, trasy rowerowe, boiska, tereny do biegania. Sport          
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w rodzinie najczęściej uprawia się podczas weekendów i wakacji, kiedy znale-
zienie i zorganizowanie wspólnego czasu wolnego jest najłatwiejsze. Coraz 
częściej spotyka się rodziny, które wspólnie uprawiają jakiejś dyscypliny spor-
towe, regularnie uczestniczą w różnego rodzaju aktywnościach fizycznych, 
typu: siłownia, gimnastyka, wspólne bieganie, tenis, gra w piłkę, pływanie, 
jazda na rowerze, długie spacery, jazda na rolkach, ping-pong, taniec. Kultura 
fizyczna w rodzinie niesie wiele wartości sprzyjających nie tylko zdrowe spę-
dzania czasu wolnego, ale dostarcza nam także wiele więcej pozytywnych 
wartości: prowadzi do aktywnego stylu życia, rozwija zamiłowanie do wysiłku 
fizycznego, stanowi dla dzieci wzór naśladowania zdrowego trybu życia, 
wzmacnia i pogłębia więzi rodzinne. Poprzez wspólne zajęcia sportowe, 
kształcimy u dzieci naukę wzajemnej pomocy i zachęcamy je do rozwijania 
swoich zainteresowań i pogłębiamy umiejętności sportowe u wszystkich 
członków rodziny. 
Urszula Parnicka uważa, że przemiany społeczne, związane z życiem w global-
nej rzeczywistości, powodują zmiany stylu życia. Wzrasta znaczenie troski        
o własne zdrowie. Ważną rolę odgrywa w tym względzie turystyka, wychowa-
nie ekologiczne i aktywność fizyczna. Zdaniem analizowanej autorki w wy-
chowaniu do rekreacji we wczesnym dzieciństwie podstawową rolę odgrywa 
rodzina. Jest bowiem „pierwszym środowiskiem socjalizacyjnym i wychowaw-
czym, które wprowadza dziecko w świat zabawy ruchowej, naucza podsta-
wowych umiejętności sportowych przez zabawy i gry ruchowe [7]. 
Nauką podstawowych umiejętności sportowych może być np. nauka pływania 
– małe dziecko uczone jest pływania przez swoich rodziców. Parnicka wymie-
nia kilka funkcji, jakie aktywność sportowa pełni w rodzinie: m. in. wdraża do 
aktywnego stylu życia, rozbudza zamiłowanie do wysiłku fizycznego, poprawia 
stan zdrowia i umiejętności sportowe wszystkich członków rodziny, niesie 
wartości wychowawcze, kształtując osobowość dziecka. Autorka zaznacza, że 
największą korzyścią aktywności ruchowej w rodzinie jest jej scalenie. Sport 
wzmacnia więzi rodzinne, integruje, pozwala zdrowo spędzić wolny czas           
z rodziną, co jest bardzo ważne w dzisiejszej rzeczywistości [10]. Rodzina jest 
najważniejszym środowiskiem wychowawczym i odgrywa również ogromną 
rolę w procesie wychowania do całożyciowej rekreacji fizycznej, która jest 
jedną z form wykorzystywania czasu wolnego. Rodzice powinni przekazywać 
dzieciom prawidłowe nawyki zdrowego, aktywnego wykorzystywania czasu 
wolnego [3]. Z czynnego wypoczynku powinni korzystać wszyscy od małego, 
przez młodzież, dorosłych i ludzi starszych. Podejmowanie aktywności rucho-
wej może poprawić zdrowie człowieka lub je utrzymywać, może być składni-
kiem zdrowego stylu życia, zapobiegać lub leczyć choroby, a także być ele-
mentem wspomagającym w radzeniu sobie z sytuacjami stresowymi. Ruch      
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w zasadzie zapobiega wszystkim chorobom i jest synonimem zdrowia. Szcze-
gólnie istotne jest, aby wzorce aktywnego wykorzystywania czasu wolnego 
były zaszczepiane u dzieci i młodzieży, co zwykle procentuje w dorosłym ży-
ciu. O kulturze fizycznej została napisany bardzo ciekawy artykuł Kultura fi-
zyczna a kultura Michał Marcin Kobierecki. Pierwsza część artykułu dotyczy 
ogólnych rozważań na temat znaczenia pojęcia kultury fizycznej. Wprowa-
dzone zostały definicje prezentujące różne rozumienie pojęcia kultura fizycz-
na oraz krótko opisane są jego elementy kultury fizycznej. W artykule także 
przedstawione są zagadnienia związane z pojawiającą się niekiedy krytyką 
odnośnie kultury fizycznej. Druga część artykułu dotyczyć główne tematyki 
podjętej w artykule, mianowicie miejsca kultury fizycznej w ogólnej kulturze. 
Przedstawione są tam stanowisk jakie zajmuje kultura fizyczna w całej mate-
rii. Główną tezę artykułu stanowi stwierdzenie, iż kultura fizyczna stanowi 
część ogólnej kultury i w oparciu o nią powinna być rozpatrywana. Według 
Michała Marcin Kobiereckiego “kultura fizyczna jest pojęciem bardzo dokład-
nie wytłumaczonym i zdefiniowanym w piśmiennictwie naukowym. Mimo to 
można powiedzieć o nim, iż nie jest rozumiane w sposób jednoznaczny. Moż-
na w związku z tym wskazać na cały szereg definicji prezentowanych przez jej 
teoretyków. Jako sformułowanie słowne zestawiane jest z kilkoma innymi 
określeniami, takimi mianowicie jak: kultura somatyczna czy kultura cielesna, 
które jednak nie są z nią w pełni tożsame. Pojęcie kultura fizyczna można uj-
mować jako formę świadomości społecznej – w tym sensie jest ona jednym      
z symboliczno-kulturowych typów praktyki społecznej.” Także bardzo intere-
sującą definicję kultury fizycznej zaproponował Zbigniew Krawczyk, według 
którego kultura fizyczna jest to względnie zintegrowany i utrwalony system 
zachowań w dziedzinie dbałości o rozwój fizyczny, sprawność ruchową, zdro-
wie, urodę, fizyczną doskonałość i ekspresję człowieka, przebiegających we-
dług przyjętych w danej zbiorowości wzorów, a także rezultaty owych zacho-
wań [5]. W kulturze fizycznej bardzo ważnym aspektem jest zdrowie. Już Plu-
ton (437-347 p.n.e.) wskazywał, że zdrowie jest jedną z najcenniejszych war-
tości ludzkiego życia, twierdził, iż jest ono dobrem najważniejszym. Na drugim 
miejscu ulokował urodę, a bogactwo dopiero na trzecim. Według Woynarow-
skiej B. Zdrowym może być człowiek, który odznacza się harmonijnym rozwo-
jem fizycznym i psychicznym i dobrze adaptuje się do otaczającego go środo-
wiska społecznego. Całkowicie realizuje on swoje zdolności fizyczne i umysło-
we, może dostosowywać się do zmian w otoczeniu, jeśli nie wykraczają one 
poza granice normy, i wynosi swój wkład w pomyślność społeczeństwa od-
powiednio do możliwości i zdolności [9]. Zdaniem Anity Wróbel rodzice sta-
nowią dla dzieci wzór do naśladowania, a dzieci aktywizują fizycznie rodziców. 
Dzieci, szczególnie w okresie przedszkolnym, potrzebują odpowiedniej dla ich 
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wieku dawki ruchu. Jest to ich naturalna potrzeba, którą mogą zaspokajać      
w bezpieczny sposób przez właściwie rozumiany sport. Zadaniem rodziców 
jest zaszczepienie w dzieciach wzorów higienicznego trybu życia, w którym 
aktywność fizyczna pełni istotną rolę. Wróbel podkreśla, że w dzieciństwie 
należy zaszczepić miłość do maszerowania, jazdy rowerem, biegania czy pły-
wania. Rola rodziców jest tutaj bardzo ważna. Jeśli wyrobią oni w swoich 
dzieciach pozytywne nawyki, związane z odpowiednio dawkowaną aktywno-
ścią fizyczną, te przyzwyczajenia będą procentować na przyszłość. Istnieje 
wówczas spora szansa, że dzieci będą kontynuować sportowy styl życia           
w życiu dorosłym. Zdaniem Wróbel rodzice powinni dawać dziecku przykład 
własnym stylem życia. Autorka twierdzi, że ruch, aktywność fizyczna i wysiłek 
są niewątpliwie najważniejszymi czynnikami warunkującymi zdrowie. Wróbel 
uważa, że dzieci zbyt dużo czasu spędzają w zamkniętych pomieszczeniach. 
Uważa ona, że należy rekompensować to ruchem w naturalnym środowisku. 
Analizowana autorka jest zdania, że w terenie można organizować różnorod-
ne formy rekreacyjne. Uważa ponadto, że w każdym domu znajdzie się             
z pewnością wiele urządzeń i przyborów, które mogą służyć do szeroko rozu-
mianej rekreacji. Są to np. rowery, deskorolki, łyżwy, narty, sanki, piłki, kółka 
ringo, sprzęt do badmintona itd. Uważa ona zatem, że rodzice powinni spę-
dzać z dziećmi wolny czas, organizując różnego rodzaju zajęcia rekreacyjne, 
których celem jest czynny odpoczynek. Służy on bowiem regeneracji sił fi-
zycznych i psychicznych. Zabawy i gry rekreacyjne są ponadto świetną zabawą 
dla całej rodziny [11]. 
Piramida zdrowego żywienia jest dość dobrze znana dzieciom, młodzieży           
i dorosłym. Podstawę piramidy zdrowego żywienia stanowią produkty zbożo-
we, a w następnej kolejności warzywa i owoce oraz nabiał, które należy uzu-
pełnić o potrawy mięsne i rybne oraz odpowiednią ilość wody. Jednocześnie 
zaleca się ograniczenie spożycia tłuszczów, słodzonych napojów i soli. Na 
wzór piramidy zdrowego żywienia specjaliści opracowali piramidę aktywności 
fizycznej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, składającą się 
z czterech "pięter". Najniższe z nich (a jednocześnie podstawowe) dotyczy 
najprostszych form ruchu, związanych z codziennymi czynnościami, takimi jak 
wchodzenie po schodach, pokonywanie pieszo trasy do szkoły lub przedszko-
la, korzystanie z placu zabaw czy spacery z psem. Dobrze byłoby, aby ograni-
czenie używania windy, schodów ruchomych, samochodu czy środków komu-
nikacji miejskiej stało się naszym prozdrowotnym nawykiem, aby - mówiąc 
językiem obiegowym - "weszło w krew" zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Na 
drugim piętrze piramidy znajdują się powszechnie znane postacie aktywności 
fizycznej, na przykład jazda na rowerze lub zabawy z piłką, z których dzieci 
powinny korzystać przynajmniej, co drugi dzień. Ich celem jest podniesienie 
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tętna w czasie wysiłku. Ten rodzaj aktywności powinien trwać jednorazowo 
minimum 20 minut. Trzecie piętro piramidy mogą zajmować takie formy ru-
chu, jak pływanie oraz lubiane przez dziewczęta ćwiczenia o charakterze ryt-
miczno-tanecznymi lub preferowane przed chłopców sporty walki. Zazwyczaj 
są to zajęcia zorganizowane, prowadzone przez specjalistów. Zaleca się korzy-
stanie z nich co najmniej 2-3 razy w tygodniu. Do aktywności fizycznej z trze-
ciego piętra piramidy warto wybrać dla dziecka jego ulubioną formę ruchu. 
Celem stosowania tych ćwiczeń jest przede wszystkim rozwinięcie siły i wy-
trzymałości oraz zadbanie o elastyczność mięśni. Na "wierzchołku" piramidy 
umieszczono bierne formy wypoczynku. Niektóre z nich są zalecane i po-
trzebne do właściwego funkcjonowania. Na przykład nasz organizm potrzebu-
je stosownej ilości snu [6], a po ćwiczeniach ruchowych odpowiedniej ilości 
wypoczynku. Jeśli jednak w ciągu dnia dziecko zbyt dużo czasu spędza przy 
komputerze i przed ekranem telewizora, nie ma to nic wspólnego z dbałością 
o jego zdrowie. Oczywiście trudno wyobrazić sobie współczesne życie bez 
możliwości dostępu do komputera, Internetu lub telewizji. Rolą rodziców jest 
kontrolowanie czasu 3 spędzanego przez dziecko w ten sposób oraz ustalenie 
i konsekwentne respektowanie rozsądnych ograniczeń czasowych. Biorąc pod 
uwagę, że dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wymaga jesz-
cze opieki rodziców (np. podczas zabawy na placu zabaw), warto poświęcić 
spędzony razem czas na wspólną aktywność fizyczną (szczególnie na powie-
trzu). Z pewnością przyniesie to korzyści zdrowotne obu pokoleniom oraz 
wpłynie na umocnienie rodzinnej więzi emocjonalnej. 
Dzieci naśladują swoich rodziców, dlatego należy od wczesnych lat formować 
dzieci pod względem osobowościowym – jego postawy, zachowania, obycza-
je, sposób bycia. Sport staje się odpowiednim otoczeniem do kształtowania 
własnej osobowości. Trening systematyczny, praca wytrwała, samodyscypli-
na, posłuszeństwo wobec przełożonych, szacunek dla innych czy podporząd-
kowanie się regułom fair play sprzyja formacji i temperowaniu osobowości.  
Według M. Demel wychowanie jest jednym z warunków utrzymania i wypra-
cowania kondycji, sprawności fizycznej oraz wartości zdrowia. Ciało jest mate-
rią i zabiegi wychowawcze mają rację zaistnieć wtedy w zastosowaniu do 
owej ślepej i głuchej materii, gdy przepuścimy je przez filtr osobowości wy-
chowanka, gdy ten zrozumie i aktywnie się do nich włączy [1]. Sport pozwala 
zapobiegać wielu chorobom (wady postawy, nerwice, otyłość, niewydolność 
mięśniowa, cukrzyca itp.) Aktywność fizyczna jest najlepszym sposobem na 
wiele dolegliwości związanych z otoczeniem. Dużo osób korzysta z wygodne-
go trybu życia i zapomina o uprawianiu sportów. Niechęć od rekreacji rucho-
wej i sportu są najważniejszymi przyczynami nieprawidłowości rozwojowych, 
wad postawy, nerwic, otyłości, niewydolności mięśniowej, zaparć, cukrzycy, 
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choroby nadciśnieniowej i wielu innych tzw. „chorób cywilizacyjnych”. Orto-
pedzi oraz rehabilitanci ostrzegają, że wśród najmłodszych coraz częściej wy-
stępują wady postawy: skrzywienie kręgosłupa, koślawe kolana i płaskosto-
pie. Dzieci i dorośli potrzebują więcej ruchu. Sport jest naturalną potrzebą 
człowieka, która została stłumiona przez złe nawyki cywilizacyjne. Dzieci coraz 
więcej czasu spędzają przed telewizorem czy komputerem w telefonach ko-
mórkowych. Każde dziecko musi mieć czas i okazję by biegać, skakać, grać      
w piłkę, wędrować po lesie, pływać, wspinać się.  Należy ograniczyć ilość cza-
su spędzanego przed ekranem (zarówno swojego, jak i dzieci). Nadmiar go-
dzin spędzonych przed ekranem i wybór nieodpowiednich programów zakłó-
ca rozwój dziecka we wszystkich sferach – fizycznej, psychicznej, intelektual-
nej i społecznej. Powinniśmy więcej wychodzić z domu i czas, który mogliby 
spędzić przed telewizorem, przeznaczać na sport i wspólne treningi.  
Argumenty przekonujące, że warto ćwiczyć, że warto być aktywnym fizycznie. 
Ruch sprawia, że ludzie mogą: 

• nadmierną energię, 

• dotlenić się - mózg stanowi tylko 2 % wagi ciała człowieka, ale potrze-

buje ok. 25 % tlenu. Świeże powietrze poprawia znacznie koncentrację 

uwagi,  

• trenować zmysł równowagi - dzięki huśtaniu się, balansowaniu na 

murkach, chodzeniu po leżącej na ziemi linie, jeździe na rolkach, de-

skorolce, rowerze dzieci ćwiczą równowagę,  

• ruch jest lekiem na bezsenność - umiarkowane ćwiczenia mogą zlikwi-

dować kłopoty ze snem. To dobry lek na bezsenność i nocne niepoko-

je. Poprawa snu jest efektem psychicznego i fizjologicznego odpręże-

nia po wysiłku [2]. Dzieci nadpobudliwe, wrażliwe oraz nocne marki 

będą łatwiej zasypiały i spokojniej spały, jeżeli w ciągu dnia dostar-

czymy im okazji do intensywnego ruchu, 

• polepsza nastrój - ćwiczenia fizyczne poprawiają stan układu nerwo-

wego i wpływają na układ hormonalny. Dlatego ruch polepsza nastrój    

i przepędza ponure myśli, pomaga uspokoić emocje, rozładowuje na-

pięcie i stres, ułatwia relaks. Podczas wysiłku fizycznego w mózgu po-

wstają endorfiny zwane hormonami szczęścia, 

• rozwijać samodzielność, równowagę emocjonalną, hart psychiczny, 

odporność na stres, umiejętność psychicznej adaptacji do zmieniają-

cych się warunków, poczucie odpowiedzialności, zdyscyplinowanie        

i wytrwałość w pokonywaniu trudności.  
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Rysunek nr 1. Sportowy rozwój człowieka. 
Źródło: Czechowski J., „Sport jako szansa społecznego rozwoju człowieka” 
AWF Kraków 2014. 
 
Aktywność fizyczna pełni cztery funkcje: 
 
Funkcja stymulacyjna 
Poprzez ruch mięśnie wykonujące pracę zwiększają swój przekrój, objętość, 
siłę i sprężystość. Równocześnie następuje wzmocnienie, pogrubienie i wzrost 
elastyczności i wytrzymałości ścięgien oraz więzadeł. Ruch sprzyja mineraliza-
cji kości zwiększając ich masę (gęstość) i zarazem twardość i sztywność. Wysi-
łek fizyczny mobilizuje układ krążeniowo - naczyniowy. Występujące przy pra-
cy mięśni większe zapotrzebowanie na transportowane przez krew środki 
odżywcze i tlen powodują szybsze krążenie krwi i wzmożoną akcję serca, któ-
re wzmacnia się i rozbudowuje. Ruch uaktywnia układ oddechowy, gdyż płuca 
muszą wykonać zwiększoną pracę. Oddech przy wysiłku staje się głębszy           
i szybszy. Dzięki temu wzrasta pojemność życiowa płuc, a także ilość przyswa-
jalnego tlenu - więcej go dociera do rozwijających się narządów. Aktywność 
fizyczna pobudza dojrzewanie układu nerwowego. Przyspiesza to rozwój mo-
toryczności. Dzięki ruchowi dziecko poznaje otaczający je świat, wzbogaca 
swoje doświadczenia, kształtuje pamięć i uwagę. Rozwija swoją samodziel-
ność. Zabawy i ćwiczenia w grupie uczą zachowań prospołecznych - dziecko 
podporządkowuje się obowiązującym normom i zasadom. 
Funkcja adaptacyjna 
Przystosowanie organizmu dziecka do zmieniających się warunków życia: kli-
matu, temperatury, wilgotności, ciśnienia, warunków społecznych i material-
nych, pracy, nauki, trudności dnia codziennego. Przez ruch i ćwiczenia fizycz-
ne dziecko może hartować organizm, czyli zwiększyć granicę tolerancji na 
bodźce czy czynniki ze strony środowiska: zimno, ciepło, wiatr, wilgotność 
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powietrza, warunki pracy i nauki, a także odporność na czynniki psychiczne 
(stres) i społeczne. 
Funkcja kompensacyjna (wyrównawcza) 
Ruch jako czynnik korzystny, prozdrowotny ma zrównoważyć bilans bodźców 
działających na młody organizm. Ma wyrównać niekorzystne działanie takich 
bodźców, jak np.: telewizja, komputer. Wpływając na ożywienie organizmu 
aktywność fizyczna ma 2 przywrócić niezbędną dla prawidłowego rozwoju 
organizmu dziecka równowagę czynników korzystnych i szkodliwych. 
Funkcja korekcyjna 
Działania korekcyjne stosuje się najczęściej u dzieci z wadami postawy, ale 
można je wykorzystywać u dzieci z otyłością, astmą czy niektórymi zaburze-
niami układu krążenia. Funkcja korekcyjna jest więc funkcją terapeutyczną        
i leczniczą. Należy pamiętać, że aktywność fizyczna to ważny element: 

• prawidłowego rozwoju organizmu, jego układów i narządów, 

• rozwijania funkcji i wydolności organizmu, 

• tworzenia poprawnej postawy i budowy ciała, 

• przystosowanie do życia w otaczającym środowisku przyrodniczym         
i społecznym, 

• zapobieganie chorobom, 

• rozwoju psychicznego i społecznego, 

• terapii wielu zaburzeń i chorób.  
 
Głównymi celami wychowania sportowego w rodzinie jest: 

• rozwój zainteresowań i osobowości każdego członka rodziny, 

• kształtowanie obowiązkowości, dyscypliny, cierpliwości, 

• wzmocnienie rozwoju osobistego, psychicznego i ruchowego, 

• poszanowanie zdrowia własnego i drugiej osoby, odpowiedzialność za 
drugą osobę, 

• stopniowy rozwój społeczny, nabywania wiedzy i umiejętności po-
trzebnych do udziału w wspólnej grze sportowej, 

• uczenie się strategii i organizacji (bycie kapitanem, sędzią, inicjatorem 
rozgrywek), 

• umiejętność bycia dla innych, poświęcenie swojego czasu innym 
członkom rodziny, współpracy z członkami rodziny, nauka rywalizacji, 
godzenie się z porażką, 

• przestrzeganie reguł gry i przepisów, gra fair play. 
 
Zaznaczyć można, iż sport, rozumiany także jako rekreacja ruchowa, do-
maga się dysponowania czasem wolnym jednostki i wykorzystania go. Re-



 70 

kreacja ruchowa nie tylko kompensuje brak ruchu i neutralizuje stresy         
i przeciążenia psychiczne, ale także zapobiega występowaniu wielu chorób 
i dolegliwości, regeneruje siły fizyczne i psychiczne, kształtuje ciało i oso-
bowość, rozwija zainteresowania i zaspokaja różne potrzeby. Takie formy 
aktywności ludzkiej, jak rekreacja ruchowa czy sport, zaspokajają następu-
jące potrzeby ludzkie, wskazując jednocześnie na swoiste dziedziny wy-
chowania:  

• potrzebę wypoczynku i relaksu (oderwania się od codziennych ob-

owiązków i kłopotów), 

• potrzebę aktywności psychofizycznej (ruchu, wyładowania nad-

miaru energii), 

• potrzebę zmiany trybu i środowiska życia (urozmaicenia życia);  

• potrzebę kontaktu z naturą, czyli przyrodą,  

• potrzebę emocji i przyjemnych wrażeń,  

• potrzebę spontaniczności i beztroskiej zabawy, 

• potrzebę nieformalnych kontaktów z innymi ludźmi;  

• potrzebę dowartościowania, dominacji, wyróżnienia się,  

• potrzebę rywalizacji i współzawodnictwa,  

• potrzebę nowych doświadczeń, wiedzy i umiejętności [8]. 

 
Zakończenie 
 
Celem kultury fizycznej jest przede wszystkim zachowanie na długie lata 
zdrowia, sprawności i dobrego samopoczucia. Formą uczestnictwa w kulturze 
fizycznej poza uprawianiem sportu jest również turystyka. Ważnym elemen-
tem uczestnictwa w kulturze fizycznej jest także rehabilitacja, czyli podejmo-
wanie aktywności fizycznej prowadzącej do przywrócenia poprzedniej spraw-
ności fizycznej Zarówno wychowanie, jak i sport są bardzo ważnym elemen-
tem ludzkich potrzeb. Umiejętności, dowartościowanie, zabawa, kontakt          
z innymi, aktywność i wypoczynek są niezbędnym, wręcz naturalnym elemen-
tem sportu. Dzięki uprawianiu sportu z rodziną pogłębiamy relację rodzic-
dziecko, wzmacniamy więzi rodzinne i jeszcze lepiej się poznajemy. Spędzając 
razem czas, a nie „obok siebie”, bez zbędnej technologii, mamy wreszcie czas 
na rozmowy i słuchanie siebie nawzajem. Rodzinne spędzanie czasu wolnego 
korzystnie wpływa na procesy integracyjne rodziny. Wspólna aktywność fi-
zyczna w rodzinie, wspólne wzory spędzania wolnego czasu, podnoszą jakość 
życia i atmosferę w rodzinie, a co ważne, sprzyjają kształtowaniu się stosun-
ków partnerskich. 
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Zadaniem rodziców jest tak kształtować osobowość dziecka, aby nie dopuścić 
do pojawienia się problemów wynikających z błędów wychowawczych, które 
często bywają nieodwracalne. Dobrze się stanie, kiedy dziecko może rozłado-
wać swoje emocje w sporcie. Sport zaspokaja wiele potrzeb, zwłaszcza mło-
dego człowieka. Kształtuje prawidłowe nawyki i umiejętności, hartuje, sprzyja 
rozwojowi osobowości i zaspokaja potrzeby psychologiczne. Pomaga prze-
zwyciężać własne słabości, pokonywać przeszkody i dochodzić do sukcesów. 
Wysiłek fizyczny kształtuje samodyscyplinę i wytrwałość. 
Sport posiada więc ogromną moc wychowawczą. 
Można wymienić wiele efektów wynikających z uczestnictwa w kulturze fi-
zycznej, które prowadzą do: 

• wspomagania procesów nabywania postaw prospołecznych, 

• podnoszenia poczucia własnej wartości i wiary we własne siły, 

• umożliwienie pozytywnego rozładowania napięć psychicznych, złości           

i agresji, 

• obniżenia poziomu stresu, 

• poprawy stosunków między dorosłymi a dziećmi, 

• poprawy samooceny, 

• rozwijanie samodyscypliny, 

• kształtowanie motywacji do zachowań prozdrowotnych i unikania zacho-

wań godzących w zdrowie, 

• łagodzenie objawów depresyjnych, kształtowanie pozytywnych cech cha-

rakteru takich jak ambicja, systematyczność, odpowiedzialność, pewność 

siebie, zdyscyplinowanie, zrozumienie i akceptowanie innych ludzi, rozwi-

janie kontroli. 
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Streszczenie 

 
Celem pracy było zbadanie zmian czasowych amplitudy elektromiogramu interferencyjnego 
mięśni kończyn dolnych karatystów podczas kopnięcia. W badaniu wzięło udział 11 wysoko 
wykwalifikowanych karatystów (I Dan), w wieku 18-21 lat. Elektromiogram interferencyjny 
(IEMG) został zarejestrowany podczas uderzenia mae geri ze stojaka Zenkutsu dachi. Ustalone 
wartości szczytowe IEMG dla mięśni (dext./sin.): m. gluteus maximus – 32/43%, m. rectus 
femoris – 47/48%, m. biceps femoris – 61/53%, m. semitendinosus – 59/51%, m. 
gasterocnemius (caput lateralis) – 70/52%, m. tibialis anterior – 53/76%. Jeden szczyt 
aktywności jest opisany dla m. gluteus dext. i m. tibialis anterior sin.; dwa piki – dla m. gluteus 
sin., m. dext./sin. rectus femoris, m. biceps femoris sin. oraz m. gasterocnemius dext.; trzy piki 
– dla m. biceps femoris dext., m. semitendinosus dext., m. gasterocnemius sin., m. tibialis 
anterior dext. Krzywe zmian czasu są opisane i okresy maksymalnej (szczytowej) aktywności 
elektrycznej dwunastu mięśni kończyn dolnych przedstawicieli karate kyokushin są ustalane, 
gdy uderzają Mae Geri ze stojaka Zenkutsu dachi. Analizowany jest związek aktywności mięśni 
z poszczególnymi technicznymi elementami wykonania uderzenia.  
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Анотації 

 

Метою дослідження було вивчення часових змін амплітуди інтерференційної 
електроміограми м’язів нижніх кінцівок каратистів під час виконання удару ногою.           
У дослідженні взяли участь 11 висококваліфікованих каратистів  (I Дан), віком 18–21 
років    Інтерференційну електроміограму  (ІЕМГ) реєстрували під час виконання удару 
Mae Geri із стійки Zenkutsu dachi. Встановлені пікові величини ІЕМГ для м’язів 
(dext./sin.): m. gluteus maximus – 32/43 %, m. rectus femoris – 47/48 %, m. biceps femoris – 
61/53 %, m. semitendinosus – 59/51 %, m. gasterocnemius (caput lateralis) – 70/52 %, m. 
tibialis anterior – 53/76 %. Один пік активності описаний для m. gluteus dext. та m. tibialis 
anterior sin.; два піки – для m. gluteus sin., m. dext./sin. rectus femoris, m. biceps femoris sin. 
та m. gasterocnemius dext.; три піки – для m. biceps femoris dext., m. semitendinosus dext., 
m. gasterocnemius sin., m. tibialis anterior dext. Описані криві часових змін та встановлені 
періоди максимальної (пікової) електричної активності дванадцяти м’язів нижніх 
кінцівок представників кіокушинкай карате при виконанні ними удару Mae Geri з стійки 
Zenkutsu dachi. Проаналізований взаємозв’язок активності м’язів з окремими 
технічними елементами виконання удару.  
 
Summary 

 

Our study aimed at the examination of the electrical activity of the muscles of the lower 
extremities of karate athletes during kick performance. Our study involved 11 high-skilled 
karatekas (I Dan), aged 18–21 years, with a training experience of 12–15 years. Surface 
electromyogram (sEMG) was recorded during the Mae Geri kick from Zenkutsu dachi stance. 
The peak levels of sEMG for the muscles were (dext./sin.): m. gluteus maximus – 32/43 %, m. 
rectus femoris – 47/48 %, m. biceps femoris – 61/53 %, m. semitendinosus – 59/51 %, m. 
gasterocnemius (caput lateralis) – 70/52 %, m. tibialis anterior – 53/76 %. One peak was 
defined for m. gluteus dext. and m. tibialis anterior sin.; two peaks – for m. gluteus sin., m. 
dext./sin. rectus femoris, m. biceps femoris sin. and m. gasterocnemius dext.; three peaks – 
for m. biceps femoris dext., m. semitendinosus dext., m. gasterocnemius sin., m. tibialis 
anterior dext. The shapes of temporal changes and the periods of maximum (peak) electrical 
activity of the twelve muscles of the lower extremities of Kyokushin karatekas during 
performance of Mae Geri kick from the Zenkutsu Dachi stance were described. The 
relationship between muscle activity and individual elements of the kick was analyzed. 

 

Вступ 

Вдосконалення техніки виконання ударів, які використовуються                   
в змагальннях, у сучасних одноборствах досягається, зокрема,                      
з використанням біомеханічного [1, 3, 7] та електроміографічного [4, 5, 8, 
10] аналізу рухів. За результатами електроміографічних досліджень 
описують показники активації окремих м’язів спортсменів під час 
виконання ударів. Поєднання цього опису з аналізом переміщення ланок 
тіла спортсмена [2, 3, 5, 7, 10] дозволяє з’ясувати оптимальну техніку 
виконання вправи та виявити можливі індивідуальні відхилення від неї.    
З використанням таких підходів проаналізовано кілька технік виконання 



75 

ударів у кіокушинкай карате, зокрема Mae Geri [1], Mawashi Geri [3],  
Guiaku Zuki [5], Hiza Mawashi Geri [5], Junzuki [7]. Під час порівняння 
електроміографічних показників, отриманих під час виконання вправ  
досвідченими спортсменами та новачками [1, 6, 8, 9, 10, 12], виявлено, 
що досвідчені спортсмени-каратисти більшою мірою активують швидкі 
нейромоторні одиниці м’язів під час виконання ударів,  наявні 
відмінності у часових характеристиках та послідовності активації м’язів. 
Виявлена важливість асинхронного підвищення електричної активності 
м’язів-антагоністів для прискорення переміщення ланок тіла під час 
виконання ударів [7]. Попри очевидну важливість дослідження 
електричної активності багатьох м’язів тіла каратиста під час виконання 
удару, у більшості  досліджень [5, 6, 8, 9, 10] реєстрували 
електроміограму лише ударної кінцівки. Тому нами здійснено спробу 
описати особливості активації м’язів правої та лівої нижніх кінцівок 
спортсменів-каратистів під час виконання ударів Mae Geri, Mawashi Geri.  
 
Метою нашого дослідження було  вивчити особливості змін електричної 
активності окремих м’язів нижніх кінцівок представників карате 
Кіокушинкай під час виконання удару ногою.  
 
Матеріали і методи. У дослідженні взяли участь 11 каратистів  високої 
спортивної кваліфікації (I Дан), віком 18–21 рік, з досвідом занять 
кіокушинкай карате – 12–15 років. Усі учасники надали інформовану 
згоду на участь у дослідженнях. Дослідження відповідали встановленим 
стандартам Гельсінської декларації про етичні принципи проведення 
наукових медичних досліджень за участю людини. Експерименти 
проводили у науковій лабораторії кафедри анатомії та фізіології 
Львівського державного університету фізичної культури імені Івана 
Боберського.  
Показники інтерференційної електроміограми (ІЕМГ) визначали під час 
виконання досліджуваними удару Mae Geri правою ногою із стійки 
Zenkutsu dachi. Кожен із спортсменів виконував три спроби, дані яких 
усереднювали. Реєстрацію електроміограми виконували 
електроміографом «Нейро–МВП–Микро» згідно зі стандартними 
вимогами [11]. Під час запису ІЕМГ реєструючий електрод розташовували 
на шкірі досліджуваного над ділянками локалізації моторної точки 
відповідних м’язів [11]. Відстань між електродами становила 2 см. 
Реєстрували електричну активність м’язів нижніх кінцівок правої та лівої 
сторони тіла: m. gluteus maximus, m. rectus femoris, m. biceps femoris, m. 
semitendinosus, m. gasterocnemius (caput lateralis), m. tibialis anterior.  
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Амплітудні показники ІЕМГ описували у відсотках від отриманих за умов 
максимального довільного скорочення м’язів. З цією метою спершу за 
допомогою програми "Нейро–МВП.NETω" (версія 3.01.29.0) отримували 
показники середньої амплітуди (мВ) послідовних сегментів ІЕМГ 
тривалістю 25 мс. Нормалізацію виконували шляхом порівняння                  
з показниками електричної активності в умовах МДС кожного 
досліджуваного, які приймали за 100%. Отримані показники аналізували 
загальноприйнятими методами описової статистки з використанням 
математичних і статистичних функцій програми Microsoft Office 
Excel 2010.  
 
Виклад основного матеріалу та аналіз результатів.  
 
Встановлено (рис. 1), що пікова амплітуда електричної активності правого 
та лівого m. gluteus під час виконання удару досягає 32–43 % від 
максимальної.  

а б 

Рис. 1. Часова динаміка електричної активності m. gluteus  (а) та m. rectus femoris 

(б) під час виконання удару Mae Geri. За вертикальною віссю – середня 

амплітуда ІЕМГ (А, % від максимальної), за горизонтальною – тривалість 

реєстрації (t, с). Амплітуда ІЕМГ правого (dexter) м’яза вказана суцільною лінією, 

лівого (sinister) – пунктирною. На графіках відображене середнє арифметичне 

значення амплітуди ІЕМГ та середнє квадратичне відхилення середнього 

арифметичного.  

 
Амплітуда ІЕМГ лівого м’яза наростає швидше, пікова активність 
спостерігається на 0,7 с раніше, ніж правого. Період високої (понад 15% 
від максимальної) електричної активності цього м’яза коротший, ніж 
правого – 0,3 с та 0,8 с відповідно. У більшості випадків виявлено два піки 
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електричної активності лівого m. gluteus, розділені невеликим проміжком 
часу – 125 мс. Електрична активність правого  m. gluteus характеризується 
наявністю кількох пікових моментів. Два найбільші піки (18% та 32% від 
максимуму) активності спостерігаються на 1,175 та 1,375 секунді, після 
них виявлений третій пік – на 1,850 секунді (11,5% від максимальної 
амплітуди ІЕМГ). Таким чином, можна зробити висновок про часову 
асиметричність активації правого та лівого m. gluteus, а також про 
наявність певних відмінностей у амплітуді їхньої активності. Рання 
активація м’яза опорної (лівої) ноги спортсмена може пояснюватись його 
напруженням у момент збільшення навантаження на опорну ногу при 
відриві ударної ноги від опори (підлоги). Два піки можуть бути 
обумовлені необхідністю корекції сили скорочення для підтримання 
вертикального положення тіла під час коливання центру мас, 
обумовленого переміщенням ударної нижньої кінцівки та тіла 
спортсмена. Необхідно зазначити, що активність правого m. gluteus у цей 
період порівняно невелика, наявне лише порівняно невелике 
підвищення амплітуди ІЕМГ до 8% на 0,8 с реєстрації. Вочевидь, для 
згинання стегна ударної (правої) ноги під час  виконання удару 
напруження цього м’яза залишається на низькому рівні, дозволяючи 
уникнути протидії інтенсивному скороченню згиначів. Це сприяє високій 
швидкості удару. Збільшення ІЕМГ правого m. gluteus, вірогідно, 
пов’язане із рухом ударної ноги у вихідне положення, що спостерігається 
у другій фазі виконання вправи. Наявність кількох пікових моментів 
активності можна пояснити корекцією руху кінцівки та стабілізацією тіла 
спортсмена після завершення удару.  
Для електричної  активності  m. rectus femoris обидвох ніг спортсменів 
характерна наявність двох пікових моментів (див. рис. 1). Максимальні 
величини амплітуди ІЕМГ правого та лівого м’язів спостерігаються майже 
одночасно – на 0,850–0,875 секундах, та мають однакову величину  – 47–
48 % від максимальної. Проте у часовій динаміці електричної активності 
m. rectus femoris правої та лівої кінцівки виявлено кілька відмінностей. 
Перш за все, на початку запису (до 0,700 с) електрична активність лівого 
м’яза вища, коливається у межах 12-19% від максимальної. З 0,450 
секунди цей показник лівого м’яза починає зростати, а правого – 
знижується.  Перший пік електричної активності лівого m. rectus femoris 
спостерігається на 0,525 секунди, активність досягає 28% від 
максимальної величини. У цей часовий момент амплітуда ІЕМГ правого 
м’яза досягає мінімальних величин. Надалі, після короткочасної 
синхронної активації, електрична активність лівого m. rectus femoris 
плавно спадає до завершення запису. На відміну від цього для правого m. 
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rectus femoris м’яза, електрична активність починає повторно зростати      
з 1,400 секунди, другий пік активності спостерігається на 1,700 секунді. 
Показник амплітуди ІЕМГ у цей момент досягає 29% від максимуму. 
Можна припустити, що пік максимальної активності обох m. rectus femoris 
припадає на момент виконання активного ударного руху, під час якого 
спостерігається як розгинання гомілки та згинання стегна ударної (правої) 
ноги, так і, з невеликим (0,025 мс) запізненням – підвищення напруження 
розгиначів гомілки опорної (лівої) ноги, обумовлене підвищеним 
навантаженням на неї. Надалі активність м’язів опорної ноги повільно 
спадає, що можна пояснити необхідністю стабілізувати положення тіла. 
Другий пік напруження правого m. rectus femoris може зумовлюватись 
необхідністю максимального випрямлення ударної ноги у вихідному 
положенні стійки та участю цього м’яза у стабілізації положення тіла 
спортсмена.  
Електрична активність правого та лівого m. biceps femoris (рис. 2) має 
певні відмінності за кількістю, величиною та часом виникнення періодів 
максимальної активності.  

а б 

Рис. 2. Часова динаміка електричної активності m. biceps femoris  (а) та m. se-

mitendinosus (б) під час виконання удару Mae Geri. Інші позначення – див. рис. 

1.  

 
Для правого m. biceps femoris виявлено три піки електричної активності,   
а для лівого – два. Початок наростання електричної активності обох м’язів 
спостерігається одночасно – з 0,600 секунди запису, амплітуда пікової 
електричної активності також близька – до 55–53 % (правий/лівий м’яз). 
Пік активності правого  m. biceps femoris досягається на 0,775 секунді, а 
лівого м’яза –  на 0,850 секунді. Надалі амплітуда ІЕМГ правого м’яза 
спадає швидше, досягаючи мінімальних значить на 0,900 секунді від 
початку запису. Низькі рівні електричної активності лівого m. biceps 
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femoris виявлені дещо пізніше – на 1,050 секунді. Саме у цей момент 
спостерігається другий (проміжний) короткочасний пік активності правого 
м’яза, максимум якого досягає 31 %. У період 1,150–1,175 секунди 
активність обох м’язів досягає низького рівня – 8–13% (правий/лівий) та 
надалі підвищується, досягаючи завершального піку активності. Цей пік 
для лівого м’яза менший (до 37 % від максимуму) та досягається швидше 
– на 1,325 секунді. Пікова електрична активність правого м’яза досягає 
61 % та спостерігається на 1,550 секунді реєстрації. Надалі електрична 
активність обох м’язів плавно знижується, досягаючи близьких рівнів          
з 1,925 секунді.   
Необхідно зазначити, що електрична активність обох згиначів гомілки 
правої (ударної) ноги спортсмена –  m. semitendinosus та  m. biceps femoris 
– характеризується наявністю трьох пікових моментів, які виникають          
у аналогічні періоди часу –  на 0,750–0,775, 1,050–1,075 та на 1,400–1,550 
секундах відповідно (див. рис. 2). У випадку правого m. semitendinosus 
електрична активність під час першого піку досягає 59 %, під час другого – 
36 %, а під час третього – 41 %. Третій пік посиленої активності m. 
semitendinosus дещо менший, ніж m. biceps femoris, проте ця активність 
підтримується на високому рівні тривалий час. Таким чином, можна 
припустити, що активація функціональної групи м’язів-згиначів гомілки 
ударної ноги спортсмена під час виконання удару відбувається тричі.  
Перший пік активності, вірогідно, пов’язаний із розгинанням стегна та 
згинанням гомілки на початку повернення ударної ноги у початкове 
положення, другий – внаслідок рефлекторного посилення активності 
м’язів під час торкання ударною ногою опорної поверхні (підлоги),             
а третій є наслідком активації м’язів стегна для підтримання сталого 
випрямленого положення ударної ноги та стабілізації положення тіла 
спортсмена після повернення у початкову стійку.  
Проте активність двох м’язів-згиначів гомілки лівої (опорної) ноги дещо 
відрізняється (див. рис. 2). Так, для лівого m. semitendinosus виявлено три 
пікові моменти активності – на 0,700, 1,150 та 1,675 секунді. Амплітуда 
ІЕМГ досягає 51 %, 18 % та 22 % відповідно. Отже, перший пік його 
активності настає раніше, а третій – значно пізніше, ніж для m. biceps 
femoris. Цікаво те, що під час другого піку активації лівого m. 
semitendinosus (1,150 секунда) активність m. biceps femoris є мінімальною. 
Механізмом виникнення першого періоду пікової активності обох м’язів-
згиначів гомілки лівої (опорної) ноги може бути посилення тонусу всіх 
м’язів стегна цієї ноги для фіксації положення колінного суглобу. 
Відмінність у кількості та амплітудно-часових показниках наступних 
періодів пікової активності можна пояснити різною участю цих м’язів         
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у протидії обертальним прискоренням, які виникають внаслідок удару та 
супровідних переміщень центру мас і тулуба спортсмена. Оскільки ці 
м’язи виконують антагоністичні функції під час обертальних рухів стегна 
та гомілки, то й характер їхньої активації на 1,150 секунді виконання 
удару виявився протилежним. Цим же можна пояснити часові 
розбіжності настання третього піку активації правого та лівого м’яза m. 
semitendinosus, оскільки у цьому випадку їхні зусилля спрямовані, 
вочевидь, на стабілізацію положення тулуба у горизонтальній площині.     
Електрична активність бічної головки правого м’яза m. gasterocnemius 
характеризується двома вираженими піками з проміжком у 0,6 с (рис. 3). 
Вершина першого припадає на 1,725 секунду, другого – на 2,325 секунду. 
Амплітуда ІЕМГ значна – 63 % та 70 % відповідно. Зміни електричної 
активності симетричного м’яза лівої ноги дещо відрізняються. Перш за 
все, аналіз вказує на наявність кількох значно менших піків електричної 
активності – на 1,225, 1,500 та 1,975 секунді, які завершуються значним 
підвищенням амплітуди ІЕМГ до 52 % від максимального рівня на 2,550 
секунді. Отже, посилення електричної активності цього м’яза 
відбувається раніше, а пікова активність досягається на 225 мс пізніше, 
ніж у правого м’яза m. gasterocnemius.   

а б 

Рис. 3. Часова динаміка електричної активності m. gstrocnemius (caput lateralis)  

(а) та m. tibialis anterior (б) під час виконання удару Mae Geri. Інші позначення – 

див. рис. 1. 

 
Можна припустити, що два чіткі піки активації м’яза m. gasterocnemius 
ударної (правої) ноги виникають внаслідок його скорочення  під час 
відштовхування ноги від опори у момент початку удару, та у момент 
підошовного згинання стопи у завершальній фазі удару. Очевидно, що 
напруження м’яза m. gasterocnemius опорної (лівої) ноги значно менше,   
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а окремі піки його посилення зумовлені рефлекторними змінами тонусу 
цього м’яза, спрямованими на підтримання пози тіла.  Найвищий пік, 
вірогідно, виникає у момент руху ударної ноги назад, у початкове 
положення стійки.    
Амплітуда ІЕМГ правого m. tibialis anterior характеризується наявністю 
трьох виражених піків, амплітудою 30 %, 39 % та 53 % від максимальної 
активності, які спостерігаються на 1,650, 1,975 та 3,100 секунді. У випадку 
лівого м’яза можна виділити один виражений пік активності (до 76 %), 
який майже збігається за часом із другим піковим моментом активності 
правого м’яза, оскільки виникає на 1,950–2,025 секунді. Надалі 
електрична активність лівого м’яза m. tibialis anterior швидко знижується 
до рівня 46–47 % від максимуму, залишаючись на цьому високому рівні 
до 2,600 секунди реєстрації. Цей високий період активності лівого м’яза 
спостерігається на фоні зниження активності правого  м’яза m. tibialis 
anterior до 13–17 % від максимуму. Таким чином, можна вказати як на 
періоди синхронної активації обох м’язів, так і на моменти протилежних 
змін їхньої активності. Вірогідно, що перші два піки електричної 
активності м’яза ударної (правої) ноги зумовлені згинанням стопи на 
початку удару та у початкові моменти зворотного руху кінцівки                     
у початкове положення. Третій пік, вочевидь, виникає при фіксації стопи 
на опорній поверхні (підлозі) після завершення удару. Основний пік 
активності м’яза m. tibialis anterior опорної (лівої) ноги можна пояснити 
підвищенням його напруження  при переміщенні ударної ноги 
спортсмена назад. Таке підвищення напруження покликане протидіяти 
розгинанню стопи під впливом зміщення тулуба назад. 
 
Висновок 
 
Описані криві часових змін та встановлені періоди максимальної (пікової) 
електричної активності дванадцяти м’язів нижніх кінцівок представників 
кіокушинкай карате при виконанні ними удару Mae Geri з стійки Zenkutsu 
dachi. Проаналізований взаємозв’язок активності м’язів з окремими 
елементами виконання ударної вправи. 
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Streszczenie 

 

W artykule przedstawiono nieznane do dziś fakty dotyczące historii powstania i rozwoju 
szermierki sportowej w Galicji do 1939 roku. Rozważana jest działalność ukraińskich i polskich 
klubów szermierczych, rola organizacji Sokoł, stowarzyszeń sportowych w rozwoju tego 
sportu. Podkreśla się znaczący wkład w popularyzację i rozwój umiejętności sportowych 
szermierzy takich towarzystw jak "Sokół-Ojciec", "Ukraina", Lwowski Klub Szermierczy, "Sokól-
Macierz" i innych. Analizowane są wydarzenia, które poprzedziły powstanie Polskiej Federacji 
Szermierczej (1922) we Lwowie i przyczyniły się do udanych występów lwowskich szermierzy 
na mistrzostwach Europy i Igrzyskach Olimpijskich. 

 
Анотації 

 

У статті викладені невідомі дотепер факти з історії виникнення та розвитку спортивного 
фехтування в Галичині до 1939 року. Розглядається діяльність українських та польських 
фехтувальних клубів, роль сокільських організацій, спортивних об’єднань у розвитку 
згаданого виду спорту. Підкреслюється значний внесок у популяризацію та зростання 
спортивної майстерності фехтувальників таких товариств, як „Сокіл-Батько”, „Україна”, 
Львівський клуб фехтування (Lwowski Klub Szermierczy), «Сокіл-Мати» (Sokól-Macierz) та 
інших. Аналізуються події, які передували створенню у м. Львові Федерації фехтування 
Польщі (1922 р.) та сприяли успішним виступам львівських фехтувальників на 
чемпіонатах Європи та Олімпійських іграх. 

 

Summary 

 

The article presents hitherto unknown facts from the history of the origin and development 
of sport fencing in Galicia before 1939. The activity of Ukrainian and Polish fencing clubs, the 
role of falcon organizations, sports associations in the development of this sport are 
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considered. The significant contribution to the popularization and growth of sportsmanship 
of fencers of such societies as "Falcon-Father", "Ukraine", Lviv Fencing Club (Lwowski Klub 
Szermierczy), "Falcon-Mother" (Sokól-Macierz) and others is emphasized. The events that 
preceded the establishment of the Polish Fencing Federation in Lviv (1922) and contributed to 
the successful performances of Lviv fencers at the European Championships and the Olympic 
Games are analyzed. 
 
Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій 
 
 Фехтування як мистецтво володіння холодною зброєю та сучасний вид 
спорту має давні традиції в Україні.  Однак   дотепер етапи становлення     
і розвитку спортивного фехтування на території Західної України 
залишаються малодослідженими. Однією з причин цього є те, що в різні 
історичні періоди, територія Галичини входила до складу  інших 
державних утворень, аніж решта українських земель. Це наклало 
відбиток і на розвиток фехтування, де домінували зовсім інші процеси, 
ніж у фехтуванні на великій Україні. Австро-Угорська імперія, а потім           
і Польська держава чинили значний вплив на розвиток усіх сфер 
суспільного життя. Особливо відчутно це було у тих сферах діяльності, які 
певним чином стосувалися військової справи. До них належало                    
і фехтування, яке в ті часи мало не тільки спортивну, але і військово-
прикладну цінність. Після приєднання Галичини до складу Радянського 
Союзу, в умовах панування комуністичної ідеології, уся система фізичного 
виховання і спорту, яка функціонувала в Галичині до 1939 року була 
проголошена ідейно чужою, її історія впродовж багатьох десятиріч не 
вивчалася і була забута. На це вплинуло і те, що більшість свідків                  
і учасників спортивних подій тих часів загинули або ж покинули 
територію Галичини.  

Тільки в часи незалежності України діяльність  гімнастичних              
і спортивних товариств  Галичини до 1939 року  почала досліджуватися      
і знайшла своє відображення у працях О. Вацеби  [4] ,С. Заборняка [26], Б. 

Трофим¢яка  [10], О. Винничука [5]. Деякі питання  розвитку фехтування     
в зазначений історичний період  висвітлювалися в публікаціях В. Бусола,       
О. Ганіної [2, 3]. Дефіцит об’єктивної інформації щодо функціонування 
фехтувальних клубів не дозволяє відтворити цілісну картину розвитку 
фехтування в Галичині до 1939 року. Саме це спонукало нас до 
проведення  такого дослідження. 
 
Мета: дослідити розвиток фехтування у гімнастичних і спортивних 
організаціях  Галичини до 1939 року. 
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Методи та організація дослідження: У праці використовувався метод 
теоретичного аналізу та узагальнення інформації. Проводились 
дослідження літературних джерел із фондів Інституту Українознавства, 
Львівської обласної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України, 
Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Франка.  
Значна кількість цих літературних джерел була видана польською мовою; 
їх переклад самостійно виконали автори роботи. 
 
Результати досліджень та їх обговорення 
 
Однією з характерних рис спортивного руху Галичини до 1939 року було 
різке розмежування тіловиховних товариств краю за національною 
ознакою. Як правило, члени польських та українських товариств 
обмежували свої спортивні контакти. До того ж вони мали різні 
можливості для розвитку. Якщо польські гімнастичні і спортивні 
товариства користувалися помітною підтримкою місцевої влади та 
щедрими внесками багатих меценатів, то українським товариствам 
доводилося постійно долати спротив польської адміністрації. У зв’язку      
з цим, у нашому дослідженні основні дати та події становлення і розвитку 
фехтування в польських та українських спортивних клубах викладені 
окремо.  

Фехтування в польських спортивних клубах. Поява перших 
польських об’єднань любителів спортивного фехтування у Львові 
датується першою половиною ХІХ ст. Про це свідчить публікація в „Газеті 
народовій” за 1882 рік, де повідомляється, що при Львівському 
університеті функціонувала школа фехтування. Школа перестала існувати 
1848 року, в період масштабних революційних заворушень в Австро-
Угорській імперії, до складу якої входила тоді Галичина [21]. Є свідчення 
про те, що 1858 року фехтмейстер Габерлє заснував у Львові школу 
фехтування і гімнастики [26]. 

Молоді люди з аристократичних родин відвідували приватні 
фехтувальні школи. Традиційно багато займалися фехтуванням                    
у середовищі військових. Офіцери австрійського війська, які закінчили 
військовий курс фехтування і гімнастики в австрійському містечку Вінер-
Нойштадт, принесли на терени Галичини засади італійської школи 
фехтування [17].  

Значний внесок у справу розвитку спорту взагалі і фехтування 
зокрема зробили сокільські організації. Саме у Львові 1867 року виник 
перший польський сокільський осередок, що як родоначальник 
польського гімнастичного руху отримав пізніше назву „Sokól-Macierz” 
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(„Сокіл-Мати”).  Ініціатором створення і одним із засновників вважається 
лікар Венант Пясецький. Цікаво, що серед засновників товариства „Сокіл” 
було декілька активістів Кружка фехтування при Академічній читальні 
Львівського університету [26]. Це можна пояснити тим, що у сокільській 
гімнастичній системі, крім вправ на приладах, вільних вправ та ігор був      
і бойовий розділ, що складався з боротьби і фехтування.  

На початках існування польського „Сокола”  у його структурі 
активно розвивається фехтування. Однак заняття зі зброєю не 
влаштовувало австрійську адміністрацію Галичини, тому зал для 
фехтування разом з інвентарем було конфісковано. До відновлення 
занять фехтуванням провід товариства прагне постійно. Навіть проектує 
фехтувальний зал у побудованому 1884 року палаці „Сокола-Матері” на 
вулиці Зиморовича (нині вул. Дудаєва). Але великий обсяг нагальних 
справ, значна кількість створених груп, що займалися у приміщеннях 
палацу „Сокола - Матері”, підготовка вчителів гімнастики для середніх 
шкіл змусили відкласти відновлення фехтувального відділу на  пізніший 
час [21]. 

Фехтування культивували і в інших організаціях. 1878 року 
відновлює роботу кружок фехтування при Академічній читальні 
(студентській бібліотеці) Львівського університету. У його діяльності 
велику роль відіграв один із найвідоміших фехтувальників Європи, 
італієць Артур Мар'є, який у той час перебував у Львові. З фінансових 
причин кружок перестав існувати  1879 року. Однак його майже річна 
робота викликала значну популярність фехтування у студентському 
середовищі, що вплинуло на подальший розвиток його в Галичині [26]. 

20 березня 1886 року було затверджено Статут „Товариства 
фехтування” у Львові. Товариство проводило  заняття у фехтувальному 
залі на вул. Панській, 13 (зараз вул. І. Франка). Члени товариства мали 
змогу отримувати платні індивідуальні  уроки  від  учителя фехтування 
Артура Мар’є, який і був власником фехтувального залу. Дійсні члени 
товариства мали право отримувати уроки за зниженими цінами [24].  

Навесні 1891 року  при Університеті розпочало діяльність 
студентське спортивне товариство „Перший львівський клуб фехтування”. 
Цей клуб мав зареєстрований Статут і, завдяки запрошеним відомим 
учителям фехтування,  мав багатьох прихильників. 1896 року великий 
резонанс у Галичині викликала перемога члена цього клубу Казимира 
Мочинського на аматарському чемпіонаті Австро-Угорської імперії              
у Відні.  

Членами „Першого львівського клубу фехтування” були відомі на 
той час майстри фехтування Станіслав Леваковський та італієць Оразіо 
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Сантелі. Останній від 1899 року працював клубним фехтмейстером. Для 
тренерської роботи в клуб були запрошені відомі європейські 
фехтувальники: Прухнер, Гіандоменічі, Торіцеллі, Герані, Майоне. 
Керівники „Першого львівського клубу фехтування” організовували            
у Львові багато престижних змагань. Так,  1899 року  був проведений           
І Крайовий фехтувальний турнір за участю провідних майстрів клинка з 
усіх польських земель, а також представників австрійського війська, які 
відбували службу у Львові [26].  

Наприкінці ХІХ ст. у Львові з’являються  перші наукові  публікації, 
які стосуються фехтування. В сокільському часописі „Pszewodnik gimnas-
tyczny” за липень 1882 року опублікована  стаття доктора Тадеуша 
Жулинського „Рух м’язів і його вплив на здоров'я”, де містяться відомості 
про корисні і шкідливі наслідки занять фехтуванням. Заняття 
фехтуванням рекомендуються повним людям для схуднення. Подаються 
застереження щодо наслідків нерівномірного розвитку правої і лівої 
половини тіла та даються поради вправлятися у фехтуванні  правою            
і лівою рукою [28]. 

На початку грудня 1907 року розпочала роботу „Школа 
фехтування” при польському товаристві „Сокіл-Мати”. Вже перші роки 
існування цієї школи були позначені бурхливим розвитком. Спеціально 
побудований для занять фехтуванням зал був чудово обладнаний                
і  забезпечений необхідним інвентарем. Заняття в сокільській школі 
фехтування щодня безкоштовно проводив начальник пожежної охорони 
Юзеф Житний, а допомагав йому канцелярист австрійського намісництва 
у Львові Юліуш Шемельовський [22]. 

Праця цих ентузіастів виявилася на диво успішною. Так, якщо  
1907 року існувало 4 навчальні групи, то 1909 року їх вже було 8. Заняття 
у групах проводилися тричі на тиждень по одній годині. 1909 року кращі 
фехтувальники школи взяли участь у сокільському зльоті в Кракові на 
честь 500-річчя Грюнвальдської битви [23].  

Влітку 1910 року члени львівського „Сокола-Матері” проходили 
курс тіловиховних занять на свіжому повітрі неподалік Сколе. Займалися, 
окрім іншого, фехтуванням на шаблях і карабінах. Розділ фехтування вів 
доктор Сікорський з Бродів [15]. 

1913 року розпочалися заняття гуртка фехтування у Товаристві 
забав рухових (Towarzystwo Zabaw Ruchowych). Організація гуртка 
доручена доктору Цісельському, a безпосередні тренування – інженерові 
Збудньовському. Займалися в гуртку учні реальної школи. Влітку 
тренування проводили в парку товариства, а взимку в залі. За три місяці 
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були організовані 3 навчальні групи по 8 осіб, які тренувалися за 
принципами італійської школи фехтування  [25]. 

Наприкінці 1912 – на початку 1913 рр. був заснований 
прославлений в історії польського фехтування Львівський клуб 
фехтування (Lwowski Klub Szermierczy). Першим президентом став 
інженер Едмунд Камєнобродський, який займав цю посаду впродовж 
багатьох років, виконував величезну організаційну роботу і при тому ще    
й сам виступав на змаганнях. Клуб мав власне приміщення у Львові на 
вулиці Панській, 16. 1914 року у клубі займалося біля сотні членів,             
а найсильніші з них виїздили на змагання до інших міст. Восени 1914 р. 
львів’яни планували провести великий турнір, однак подальший 
розвиток цього клубу припинився у зв’язку з початком  Першої світової 
війни [27]. 

У часи війн і національно-визвольних змагань спортивні 
товариства Галичини вимушені були припинити свою діяльність. Але 1917 
року ряд представників Львівського клубу фехтування, відділу 
фехтування „Сокола-Матері” і ще кількох осередків вирішили разом 
відновити заняття. І коли  1920 року Польща готувалася до участі                 
в Олімпійських іграх в Антверпені, а ніде в цілій Польській державі не 
було ні одного організованого осередка фехтування, новостворений НОК 
Польщі запропонував Львівському клубові фехтування підготувати 
команду  до участі в іграх VII Олімпіади. Львів’яни розпочали підготовку, 
але наступ більшовицьких військ на Львів  1920 року зірвав виїзд 
львівських фехтувальників на Ігри в Антверпені [16]. 

Упродовж 1921 року спортивне життя поступово відновлюється. 
Цим роком датується поява у Львові фехтування на  шпагах [17].  1922 
року з’являються перші відомості про фехтування на рапірах серед жінок. 
На початку 1922 року у Варшаві починається рух, метою якого було 
створення  Федерації фехтування Польщі. Львівські фехтувальники були 
переконані, що після їх діяльності зі створення олімпійської команди 
організовувати Федерацію належить саме їм.  Вони скористалися 
наближенням 10-річного ювілею Львівського клубу фехтування, 
запросили для святкування у Львів найавторитетніших фехтувальників 
Польщі. Після змагань відбулася святкова академія, на якій 28 травня 
1922 року у Львові була створена Федерація фехтування Польщі.  Першим 
президентом став Еміль Вамбера, член Львівського клубу фехтування 
[14]. Від 1922 до 1924 рік штаб-квартира Федерації знаходилася у Львові 
в приміщенні Львівського клубу фехтування. З цього часу львівське 
фехтування займає чільні позиції в польському спортивному русі,                
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а львівські фехтувальники часто виїжджають на змагання за кордон            
і організовують у себе змагання за участю іноземних спортсменів.  

1924 року відновлюється робота відділу фехтування у „Соколі-
Матері”. Керівником цього осередку спочатку стає Еміль Вамбера,              
а пізніше – інженер Манковський. Спеціально для відновлення роботи 
цього відділу було реконструйовано спортивний зал, облаштовані місця 
для занять фехтуванням як у залі, так і просто неба. Створюються умови 
для проведення змагань. У відділі фехтування «Сокола-Матері» 
гуртується багато перспективних молодих фехтувальників з-поміж 
студентів і учнів середніх шкіл [18]. Надалі фехтувальники «Сокола-
Матері» регулярно і досить успішно виступають на крайових                          
і національних турнірах. 

  У середовищі військових не згасає популярність фехтування, що 
усіяко підтримують вищі чини польського війська. Відомими львівськими 
фехтувальними осередками були секція фехтування „Офіцерської Спілки” 
(Sekcia szermiercza Ogniska Oficerów), фехтувальна секція кадетського 
корпусу. Вихованці  кадетського корпусу  міста Львова брали участь як       
у внутрішніх змаганнях, так і в міських турнірах, інколи створюючи 
конкуренцію  досвідченим спортсменам зі Львівського клубу фехтування. 
Фехтмейстером у кадетському корпусі працював сержант Седлачек. 
Також активно діє Військовий клуб фехтування у Стрию [19]. 

 1927 року відкривається секція фехтування в єврейському 
гімнастичному товаристві „Дрор” (на вул. Личаківській, 9). До діяльності 
єврейських фізкультурних товариств прихильно ставилося керівництво 
польських клубів. Так, в урочистій фехтувальній академії „Дрору” брали 
участь відомі члени Львівського фехтувального клубу на чолі                         
з президентом Камєнобродським [20]. 

У 1928  і  1932 рр. спортсмен із Львівського клубу фехтування 
Тадеуш Фрідріх у складі збірної команди Польщі брав участь                         
в Олімпійських іграх, де завоював бронзові олімпійські медалі в 
командних змаганнях на шаблях.  Це був успіх світового рівня. Цей 
львівський фехтувальник  успішно виступав у змаганнях на всіх видах 
зброї і десять років перебував у збірній команді Польщі. За свою довгу 
спортивну кар’єру він дев’ять разів ставав чемпіоном Польщі у фехтуванні 
на різних видах зброї.  Тадеуш Фрідріх виступав на чотирьох чемпіонатах 
Європи, а у двох із них здобув бронзові медалі у командних змаганнях  
(Льєж - 1930 р., Варшава - 1934 р.).  

Ще одним фехтувальником, що репрезентував Львів на 
Олімпійських іграх, був Антоній Франц (Берлін, 1936 р.). Львівська 
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фехтувальна школа вже в ті часи доводила усьому спортивному світові 
свій високий рівень. 

Від 1933 року фехтування почали активно культивувати                      
у спортивному товаристві „Погонь” (“Pogon”) . 

Фехтування в українських гімнастичних і спортивних 
товариствах. Провідники українського спортивного руху завжди 
намагалися культивувати фехтування, незважаючи на фінансові труднощі, 
перепони з боку влади, вбачаючи у цьому виді фізичних вправ чудовий 
засіб патріотичного виховання. 

Від 1894 року у Львові розпочинає свою діяльність українське 
гімнастичне товариство „Сокіл-Батько”. Першим відділом став відділ, що 
займався фехтуванням. З 1 березня українські соколи почали двічі на 
тиждень проводити заняття з фехтування на шаблях. У складі першого 
гуртка було тоді тринадцять осіб.  Ініціатором створення і керівником 
відділу був інженер Теофіль Джулинський [4]. Пізніше Тарас Франко          
у своїй праці „Історія і теорія руханки”, що побачила світ 1923 року 
відзначає успішний розвиток фехтування в середовищі прихильників 
цього виду спорту[11]. Про цей відділ також пише у своїх спогадах 
визначний діяч українського тіловиховання Іван Боберський : „Осібний 
відділ вправляв шерм, він мав шаблі до шерму, маски і покровці на 
груди”     [ 1, с. 7].  

Після Першої світової війни поступово відновлюються старі 
тіловиховні організації, відкриваються нові спортивні клуби, 
відроджується робота з фехтування. Зокрема у  березні 1925 року, при 
„Соколі-Батьку” відновлюється  робота секції фехтування. Цю подію так 
висвітлює Степан Гайдучок у статті „Шерм у нас”, що була опублікована    
у газеті ”Діло” за 6 квітня 1926 року: „Завдяки професорові Зимакові 
вдалося в 1925 році зорганізувати при „Соколі – Батьку” першу повоєнну 
науку шерму. „Сокіл-Батько” справив навіть вісім гарнітурів до шерму. 
Наука і цього року проводиться під проводом одного нашого фахівця від 
шерму”[12, с.4]. Отже, новостворена секція фехтування одразу ставиться 
на фундаментальну основу, забезпечується інвентарем і має 
кваліфікованого викладача.  

У цей самий період успішно розвивається фехтування                        
у сокільському осередку Коломиї, де керівником був син Івана Франка – 
Петро Франко. Навчання в них проходять настільки успішно, що вже 
через декілька  місяців після початку тренувань професор Петро Франко 
зміг виставити кілька пар фехтувальників для показового виступу                 
і провести змагання [ 8]. 
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У студентському спорті фехтування було представлено шермовою 
секцією Українського Студентського  Спортового Клубу [ 9]. 

Поступово в українському спорті намагаються запровадити для 
українських спортовців певні вимоги до всебічного фізичного розвитку, 
нормативи, які б стимулювали до занять з фізичного самовдосконалення 
українське населення Галичини. Так, у квітні 1935 року Український 
Спортовий Союз (У.С.К.) на сторінках часопису „Готові” видає перелік 
вимог на Відзнаку Фізичної Справності (В.Ф.С.). До вимог В.Ф.С. входили 
нормативи з легкої атлетики, лижних перегонів та ще з декількох 
популярних видів спорту. Серед запропонованих для вибору вправ на 
Відзнаку Фізичної Справності вказується і „проба шерму” - перевірка 
навичок у спортивному фехтуванні. До цієї вправи допускали чоловіків 
від 17 до 50 років і жінок 19 – 50 років. Запровадження проби „шерму” до 
вимог на В.Ф.С. свідчить про визнання фехтування як одного                         
з найцінніших видів фізичних вправ [7]. 

Вишколом молодих фехтувальників займалися також в одному з 
найстарших українських спортивних клубів „Сянова Чайка”. У жовтні 1934 
року, під час урочистого святкування 25-річного ювілею „Сянової Чайки”   
в Перемишлі  були виконані показові вправи фехтувальників . 

У 1930 – 1931 роках успішно починають займатися фехтуванням     
в українському спортивному товаристві „Беркут” міста Перемишля. 
Надалі відбуваються  регулярні тренування  на двох видах зброї - шаблі     
і шпазі. 

На початку 1938 року розвитком фехтування починає займатися 
прославлене в історії українського  спорту товариство „Україна”, головою 
якого був на той час інженер Омелян Шепарович. Він невтомно 
пропагував фехтування у середовищі українських спортсменів і був 
серйозно теоретично і практично підготований за європейським зразком. 
Саме йому секція фехтування завдячує своєю появою [6]. Цей осередок 
українських фехтувальників проіснував  до осені 1939 р. 

Приблизно у цей самий час з’являється фехтування                               
і в Карпатському Лещатарському Клубі /КЛК/. Основною метою 
діяльності цього клубу був розвиток лижного спорту, але поступово у КЛК 
починають займатися і іншими спортивними дисциплінами, у тому числі    
і фехтуванням. Зокрема, є дані про показові виступи фехтувальників           
з КЛК [13]. 

У вересні 1939 року завершується цікавий довоєнний період історії 
фехтування на Галичині. За цей час Львів став одним із провідних  центрів 
розвитку фехтування в Польщі. Львівські спортсмени вийшли на 
олімпійську арену.  
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Після приєднання Галичини до Радянської України львівські 
фехтувальники дуже вдало виступали на радянських фехтувальних 
турнірах, перемагаючи відомих майстрів із Москви, Ленінграду, Харкова, 
Мінська, Риги. 

 Ці успіхи львівської команди пояснюються високим рівнем 
розвитку фехтування в Галичині у міжвоєнний період. Кращі 
фехтувальники Галичини мали можливість брати участь у міжнародних 
турнірах і  переймати досвід провідних майстрів фехтування світу, 
вчитися у закордонних фахівців.  

Високий рівень спортивних досягнень та традиції фехтування, що 
склалися в Галичині і, зокрема у Львові до 1939 року, заклали фундамент 
подальших успіхів львівської школи фехтування у повоєнний період. 
 
Висновки 
 

1. Перебуваючи під владою Австро-Угорської імперії і Польської 
держави, Західна Україна відзначалася активністю громадян у створенні 
гімнастичних і спортивних організацій та безпосередньою участю в їх 
діяльності. Фехтування було одним із перших видів спорту, які почали 
культивуватися в тіловиховних товариствах Галичини ще у довоєнний 
період. Ці досягнення стали однією з передумов високих спортивних 
результатів львівських фехтувальників у повоєнний час. 

2. Негативний вплив на процес розвитку  фехтування серед українців 
мав поділ спортивних клубів Галичини за національною ознакою.  Цей 
чинник позбавляв багатьох фехтувальників з українських клубів, 
можливості повноцінно підвищувати свою майстерність, перебираючи 
досвід у відомих спортсменів з польських фехтувальних клубів та 
закордонних майстрів фехтування.   

3. Діяльність гімнастичних і спортивних товариств Галичини в період  
з кінця ХІХ  і до 1939 р. може бути прикладом збереження і розвитку 
фехтування у важких суспільно-політичних і матеріальних умовах. 
Продовжуючи  плекати мистецтво фехтування у важкі роки суспільних 
потрясінь, львівські фехтувальники тим самим створювали підґрунтя для 
того, щоб львівська школа фехтування посіла чільне місце у спортивному 
русі повоєнної України і Польщі. 
Передбачається розширення і поглиблення наших досліджень, 
пов’язаних з історією розвитку фехтування не тільки в Галичині до 1939 
року, а й у всій Україні, включаючи і повоєнний період. 
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Streszczenie 

 

Białaczki (białaczki) to złośliwe nowotwory tkanki krwiotwórczej, pierwotnie zlokalizowane w 
szpiku kostnym, a następnie rozsiane we krwi obwodowej, śledzionie, węzłach chłonnych, 
innych narządach i tkankach . 
W strukturze mieloblastozy dziecięcej, która stanowi połowę wszystkich nowotworów 
złośliwych wieku dziecięcego (46%), białaczka stanowi 38-40% . 
Według WHO białaczka zajmuje pierwsze miejsce wśród chorób układu limfatycznego                
i krwiotwórczego człowieka, a śmiertelność wynosi około 1% całkowitej śmiertelności we 
wszystkich krajach . 
Według Krajowego Rejestru Nowotworów (NCR) Ukrainy, białaczki niezmiennie zajmują 
pierwsze miejsce w strukturze zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w 
grupie wiekowej do 17 lat, co stanowi potencjał naszego państwa i całego społeczeństwa . 
Na Ukrainie zachorowalność na białaczkę wynosi średnio 4-5 przypadków na 100 tys. 
populacji pediatrycznej na rok, z czego 75% pacjentów to dzieci z ostrą białaczką 
limfoblastyczną . 
Ostra białaczka limfoblastyczna (GLL) jest chorobą nowotworową, w której złośliwej 
proliferacji klonalnej limfoidalnych komórek progenitorowych (blastów) towarzyszy 
przemieszczenie i zahamowanie prawidłowej hematopoezy oraz dysfunkcja układu 
limfatycznego. Warianty limfoidalne ostrej białaczki stanowią 82,3%, szpikowe 17,7% . 
Głównym problemem GLL jest nawrót choroby. Pomimo poprawy we wcześniejszej terapii, 
przeżywalność po nawrocie nadal pozostaje stosunkowo niska, zwłaszcza w przypadku 
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nawrotów wysokiego ryzyka . 
Lepsze rokowanie i lepszy efekt terapii obserwuje się u dzieci w wieku od 1 do 10 lat, 
natomiast u pacjentów młodszych niż 1 rok i starszych niż 10 lat GLL jest mniej korzystny            
i trudny do leczenia. 
 

Анотації 

 

Лейкози (лейкемії) – це злоякісні пухлини кровотворної тканини з первинною 
локалізацією в кістковому мозку і подальшою дисемінацією в периферичній крові, 
селезінці, лімфатичних вузлах, інших органах та тканинах . 

У структурі дитячих гемобластозів, які становлять половину всіх злоякісних 
новоутворень у дитячому віці (46 % ), на долю лейкозів припадає 38-40 % .  

За даними ВООЗ, лейкози посідають перше місце серед захворювань 
лімфоїдної та кровотворної систем людини, а смертність становить приблизно 1 % від 
загального показника смертності за всіма країнами світу. 

За даними Національного канцер-реєстру (НКР) України, лейкози стабільно 
займають перші позиції у структурі захворюваності та смертності населення від 
злоякісних новоутворень серед вікової групи до 17 років, яка формує потенціал нашої 
держави та суспільства в цілому . 

В Україні частота захворюваності лейкозами в середньому становить 4-5 
випадків на 100тис. дитячого населення на рік, з яких 75 %  хворих – діти з гострою 
лімфобластною лейкемією . 

Гострий лімфобластний лейкоз (ГЛЛ) – це пухлинне захворювання, при якому 
злоякісна клональна проліферація лімфоїдних клітин-попередників (бластів) 
супроводжується витісненням і пригніченням нормального гемопоезу та порушенням 
функції лімфоїдної системи. Лімфоїдні варіанти гострого лейкозу складають 82,3 % , 
мієлоїдні варіанти - 17,7 % . 

Основною проблемою ГЛЛ, залишаються рецидиви захворювання. Незважаючи 
на поліпшення попередньої терапії, виживання після рецидиву все ще залишається 
відносно поганим, особливо для рецидивів високого ризику . 

Сприятливіший прогноз та кращий ефект від терапії, що проводиться, 
спостерігається у дітей віком від 1 до 10 років, тоді як у пацієнтів, молодших за 1 рік та 
старших 10 років ГЛЛ перебігає менш сприятливо та важко піддається лікуванню. 
 

Summary 

 

Leukemias (leukemias) are malignant tumors of hematopoietic tissue with primary 
localization in the bone marrow and subsequent dissemination in the peripheral blood, 
spleen, lymph nodes, other organs, and tissues . 
In the structure of childhood myeloblastosis, which accounts for half of all malignant 
neoplasms in childhood (46%), leukemia accounts for 38-40% . 
According to the WHO, leukemia ranks first among diseases of the human lymphoid and 
hematopoietic systems, and mortality is approximately 1% of the total mortality rate in all 
countries . 
According to the National Cancer Registry (NCR) of Ukraine, leukemias consistently occupy 
the first position in the structure of morbidity and mortality from malignant neoplasms 
among the age group up to 17 years, which forms the potential of our state and society as       
a whole. 
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In Ukraine, the incidence of leukemia averages 4-5 cases per 100 thousand. pediatric 
population per year, of which 75% of patients are children with acute lymphoblastic 
leukemia . 
Acute lymphoblastic leukemia (GLL) is a tumor disease in which malignant clonal proliferation 
of lymphoid progenitor cells (blasts) is accompanied by displacement and suppression of 
normal hematopoiesis and dysfunction of the lymphoid system. Lymphoid variants of acute 
leukemia are 82.3%, myeloid variants - 17.7%. 
The main problem of GLL is the recurrence of the disease. Despite the improvement in prior 
therapy, survival after relapse still remains relatively poor, especially for high-risk relapses . 
A more favorable prognosis and better effect of the therapy is observed in children aged 1 to 
10 years, while in patients younger than 1 year and older than 10 years, GLL is less favorable 
and difficult to treat. 
 

Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями 
 

Лейкози (лейкемії) – це злоякісні пухлини кровотворної тканини     
з первинною локалізацією в кістковому мозку і подальшою дисемінацією   
в периферичній крові, селезінці, лімфатичних вузлах, інших органах та 
тканинах [15, 21]. 

У структурі дитячих гемобластозів, які становлять половину всіх 
злоякісних новоутворень у дитячому віці (46 % ), на долю лейкозів 
припадає 38-40 % [26].  

За даними ВООЗ, лейкози посідають перше місце серед 
захворювань лімфоїдної та кровотворної систем людини, а смертність 
становить приблизно 1 % від загального показника смертності за всіма 
країнами світу [28]. 

За даними Національного канцер-реєстру (НКР) України, лейкози 
стабільно займають перші позиції у структурі захворюваності та 
смертності населення від злоякісних новоутворень серед вікової групи до 
17 років, яка формує потенціал нашої держави та суспільства в цілому [6, 
16, 26]. 

В Україні частота захворюваності лейкозами в середньому 
становить 4-5 випадків на 100тис. дитячого населення на рік, з яких 75 %  
хворих – діти з гострою лімфобластною лейкемією [26, 28]. 

Гострий лімфобластний лейкоз (ГЛЛ) – це пухлинне захворювання, 
при якому злоякісна клональна проліферація лімфоїдних клітин-
попередників (бластів) супроводжується витісненням і пригніченням 
нормального гемопоезу та порушенням функції лімфоїдної системи. 
Лімфоїдні варіанти гострого лейкозу складають 82,3 %, мієлоїдні варіанти 
- 17,7 % [15, 28]. 
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Основною проблемою ГЛЛ, залишаються рецидиви захворювання. 
Незважаючи на поліпшення попередньої терапії, виживання після 
рецидиву все ще залишається відносно поганим, особливо для рецидивів 
високого ризику [16]. 

Сприятливіший прогноз та кращий ефект від терапії, що 
проводиться, спостерігається у дітей віком від 1 до 10 років, тоді як             
у пацієнтів, молодших за 1 рік та старших 10 років ГЛЛ перебігає менш 
сприятливо та важко піддається лікуванню [6]. 

Групу гострих лейкозів об’єднує загальна ознака: субстрат пухлини 
представлений незрілими, молодими клітинами з «ніжною» структурою 
ядерного хроматину, так званими, бластними клітинами. Назви форм 
гострого лейкозу походять від назв предвісників ракових клітин: мієлоб-
ласти, еритробласти, лімфобласти. Гострий лейкоз із морфологічно 
неідентифікованих бластних клітин називається недиференційованим. 
Приналежність бластів до тієї чи іншої лінії кровотворення, ступінь їх ди-
ференціювання обумовлюють клінічний перебіг і прогноз гострого лейко-
зу, терапію і ефективність лікування [7, 24]. 

В основі ГЛЛ лежить неконтрольоване розмноження малігнізова-
них (лейкемічних) клітин - попередників лімфоїдного ряду у кістковому 
мозку з наступним їх розповсюдженням гематогенним і лімфогенним 
шляхом [12]. 

У сучасній онкогематології відсутня єдина класифікація лейкозів, 
що обумовлено дією комплексу факторів, насамперед різноманітністю 
критеріїв систематизації (епідеміологія, морфологія, імунофенотип, гене-
тичні ознаки, первинна локалізація, характер дисемінації, клінічні прояви, 
прогноз лікування) та наявністю суперечливої інформації, що потребує 
детальнішого розгляду [13]. 

Клінічні симптоми ГЛЛ у дітей обумовленні ступенем інфільтрації 
кісткового мозку лімфобластами та екстрамедулярним поширенням про-
цесу. Хворі скаржаться на загальну слабість, підвищену втомлюваність, 
стійкий головний біль, повторювану блювоту, дратівливість, млявість, 
болі в кістках, м’язах і суглобах. Спостерігається незначне збільшення 
лімфатичних вузлів, поодинокі синці, появу яких вони пов’язують із трав-
мами [15, 31]. 

При дуже високому рівні лейкоцитів (<100*109/л) у хворих на гос-
трі форми лейкозу може розвинутися синдром лейкостазу. Це відбу-
вається в результаті агрегації бластних клітин у капілярах. Клінічна карти-
на цього синдрому характеризується тяжкими кардіореспіраторними 
розладами з розвитком гострої дихальної недостатності, набряком ле-
гень, пневмонією чи порушенням діяльності ЦНС (різкий головний біль, 
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інсультоподібний стан). А внаслідок масової загибелі лейкоцитів в ор-
ганізмі накопичуються нуклеїнові сполуки, що спричиняють розвиток не-
оборотних дистрофічних порушень у життєво важливих органах на фоні 
глибокої анемії [16, 43]. 

Особливістю клінічної картини даного лейкозу у дітей є часте 
збільшення лімфатичних вузлів і селезінки. Залежно від місця збільшення 
лімфатичних вузлів змінюються і ознаки захворювання. При їх локалізації 
в ділянці грудної клітки у хворих з’являється сухий кашель, задишка; 
збільшені мезентеріальні вузли можуть викликати біль у животі. Харак-
терні болі в колінах. Проте початок гострого лімфобласного лейкозу           
у дітей досить рідко супроводжується сильним пригніченням кровотво-
рення, зазвичай відзначається нормохромна анемія і помірна лейкопенія 
[12, 43]. 

У процесі розвитку гострих форм лейкозів умовно можна визначи-
ти такі стадії: початкова, перша гостра або первинно-активний період 
(розгорнутий за клінічними проявами), повна або часткова ремісія, реци-
див, одужання, термінальна (кінцева). На стадії ремісії визначають також 
фазу клініко-гематологічного покращення, що індукована ефективно 
проведеною хіміотерапією. Ця фаза характеризується істотним 
поліпшенням стану хворого, але показники мієлограми не відповідають 
критеріям визначення повної або часткової ремісії [15]. 

Слід зазначити, що абсолютно патогномонічних симптомів ГЛ не 
існує, це особливо відноситься до початкової стадії захворювання. Вона 
триває від кількох місяців до кількох років. Клінічна картина лейкозу на 
ранніх етапах залежить від швидкості розмноження лейкозних клітин та 
їх накопичення в організмі, що призводить до пригнічення нормального 
кровотворення. Перші прояви захворювання мають загальний характер 
(анемія, лейкопенія або лейкоцитоз, інколи – тромбоцитопенія) [15]. 

Можна виділити наступні варіанти початкової стадіїї ГЛ: 
- гострий початок захворювання спостерігається у 50 % хворих і ха-

рактеризується високою температурою тіла, вираженою слабістю, інток-
сикацією, болем у суглобах, болем при ковтанні, болем в животі. Такий 
початок захворювання, як правило, трактують як грип, ангіну, ревматизм, 
ГРВІ, а при болях в животі – як гострий апендицит. При гострому початку 
захворювання правильний діагноз ГЛ зазвичай встановлюється не раніше 
2-3 тижнів після появи перших симптомів;  

- початок захворювання з вираженими геморагічними проявами 
спостерігається у 10 % хворих і характеризується кровотечами різно-
манітної локалізації (носовою, шлунково-кишковою, кровоточивістю ясен 
та іншими), появою геморагічних висипань на шкірі; 
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-поступовий початок характеризується розвитком неспецифічного 
симптомокомплексу: наростаюча слабість, прогресуюче зниження 
дієздатності, виражена втомлюваність, біль у кістках, м’язах, суглобах, 
незначне збільшення лімфатичних вузлів, помірні геморагічні прояви         
і невеликі геморагії на шкірі у вигляді синяків. При таком початке захво-
рювання правильний діагноз ставиться переважно через 4-6 тижнів             
і вирішальну роль при цьому відіграє дослідження переферичної крові; 

- безсимптомний (прихований) початок проявляється у 5 % осіб       
з ГЛ, загальний стан не порушується, скарг на порушення самопочуття 
немає, при об’єктивному обстеженні значних змін не виявляється (іноді 
за допомогою додаткових обстежень можна виявити незначне збіль-
шення печінки і селезінки. Захворювання виявляється при випадковому 
обстеженні переферичної крові [16, 28]. 

Перша гостра стадія або первинно-активний період (розгор-
нутий за клінічними проявами). Стадія розгорнутої клініки гострого лей-
козу – це наслідок інтенсивної проліферації, накопичення злоякісних лей-
козних клітин і виражених проявів за межами кісткового мозку. Охоплює 
час від початку проявів перших клінічних ознак лейкозу, встановлення 
діагнозу та його підтвердження, початку лікування до появи клініко-
гематологічних ефектів від проведеної хіміотерапії [15]. 

На першій гострій стадії розвиваються найбільш типові клінічні 
ознаки гострого лейкозу: 

- характерна наявність малих симптомів: швидка стомлюваність, 
слабість, погіршення апетиту, підйом температури тіла до високих цифр, 
загальне нездужання, м'язовий біль, катаральних явища у вигляді гіпе-
ремії зіва, риніту або кон’юнктивіту; 

-  характерна некротична форма ангіни, виразковонекротичний 
стоматит, їх рецидиви й рефрактерність до антибіотиків; 

-  біль у м’язах, в кістках і суглобах може бути інтенсивної, підси-
люватися по ночах; 

- наростаюча блідість і збільшення периферичних лімфовузлів: 
шийні, підщелепні лімфовузли, рухливі, безболісні при пальпації, шкіра 
над ними не змінена; 

- ураження слинних залоз (симптом Мікулича), що характери-
зується припухлістю привушних залоз по обидва боки; можуть втягувати-
ся слізні залози; 

- геморагічний синдром, який обумовлений тромбоцитопенією 
(одиничні геморагії різної форми й величини, рідше – кровотечі, поява 
крові в калі);  
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- у деяких дітей – неврологічна симптоматика: стомлюваність, 
слабість, сонливість, головний біль, емоційна нестійкість, ослаблення 
пам'яті й уваги. Можливі парези лицевого нерва, ністагм, анізорефлексія, 
позитивні менінгеальні симптоми; 

- лейкопенія або лейкоцитоз із лімфоцитозом, тенденція до тром-
боцитопенії, прискорена ШОЕ; 

-  далі – поява в периферичній крові молодих, бластних клітин; 
-  у кістковомозковому пунктаті – вміст бластних клітин від 30 % 

[12, 28]. 
Всю клінічну симптоматику розгорнутого періоду захворювання 

можна згрупувати в наступні основні синдроми: гіперпластичний, гемо-
рагічний, анемічний, інтоксикаційний, інфекційний та синдром нейро-
лейкозу [15]. 

Гіперпластичний синдром обумовлений лейкозною інфільтрацією 
тканин і характеризується помірним та безболісним збільшенням лімфо-
вузлів, печінки, селезінки (30-50 %), у 25 % – збільшенням мигдаликів, 
лімфовузлів середостіння. Найчастіше збільшуються шийні лімфовузли. 
Виражене збільшення лімфатичних вузлів у середостіні може призвести 
до стискання верхньої порожнистої вени і порушення відтоку крові в пра-
ве передсердя з розвтиком синдрому верхньої порожнистої вени: за-
дишка, ціаноз, набряк шиї, набухання шийних вен. Для гіперпластичного 
синдрому харатерні також гіперплазія ясен і розвиток тяжкого виразково-
некротичного стоматиту, що призводить до ураження мигдаликів, слизо-
вої оболонки ротової порожнини, переходить на глотку, стравохід (спо-
стерігається при тяжкому перебігу захворювання). Мигдалики збільшу-
ються, стають рихлими, можуть утруднювати дихання. Практично завжди 
спостерігається лейкозна інфільтрація печінки та селезінки. На шкірі по-
являються лейкозні інфільтрати у вигляді лейкемід – червоно-сині папу-
лоподібні бляшки [16]. 

Геморагічний синдром обумовлений тромбоцитопенією, підви-
щенням проникності і зниженням резистентності стінки судин, порушен-
ням коагуляції крові в зв’язку з дефіцитом факторів згортання крові, про-
тромбіну, фібриногена. Виникає у 50-60 % хворих. Інтенсивність гемо-
рагічних проявів різноманітна від дрібноточкових поодиноких висипань 
на шкірі та слизових оболонках, підвищеної кровоточивості до обширних 
крововиливів у різні органи та крововтрат, що мають загрозливий для 
життя характер. Найчастіше спостерігаються ясневі, носові, маткові кро-
вотечі, а також крововиливи на шкірі та слизових оболонках, особливо      
у місцях локалізації уколів та внутрішньовенних ін’єкцій. Крововиливи 
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часто супроводжуються неврологічними розладами, гострими порушен-
нями мозкового кровообігу [21]. 

Анемія розвивається внаслідок пригнічення нормального крово-
творення, до чого призводить лейкозна гіперплазія або внаслідок кро-
вовтрати при геморагічному синдромі. Клінічні прояви анемії різно-
манітні й визначаються ступенем пригнічення еритропоезу, наявністю 
гемолізу, кровотечами та ін. У 20 % хворих діагностується важка анемія 
(Hb <60 г/л, еритроцити <1,0-1,2 х 1012). У дітей спостерігається блідість 
шкірих покривів та слизових оболонок, наростаюча слабість, запаморо-
чення, швидка втомлюваність, біль голови, зниження апетиту, порушення 
дихання, біль в ділянці серця [38]. 

Інтоксикаційний синдром. Ознаки загальної інтоксикації організму 
спостерігаються на ранніх етапах розвитку захворювання у періоді його 
маніфестації. Виявляється у вигляді гіподинамії, наростаючої загальної 
слабості, астенізації, підвищення температури від субфебрильної до ви-
сокої потягом тривалого часу, збільшення потовиділення (особливо 
вночі), болю голови, анорексії без значної втрати маси тіла, нудотою, 
блюванням [15]. 

Інфекційний синдром спостерігається практично у 50 % хворих на 
різні форми лейкозу. З них 70-80 % бактеріальної етіології (пневмонії, 
сепсис, гнійні процеси), 4-12 % – вірусної етіології (герпетична та цитоме-
галовірусна інфекція), та 18-20 % – грибкової. Приблизно у 25-30 % хворих 
унаслідок лейкемічної інфільтрації розвивається лейкозна пневмонія або 
менінгіт. Досить часто діагностуються ангіни, інфекції сечостатевої сфери, 
абсцеси у місці ін’єкцій. Температура тіла може коливатися у широкому 
діапазоні [15]. 

Загрозливим для життя хворого є синдром нейролейкозу – розви-
ток лейкозної інфільтрації в оболонках і речовині головного і спинного 
мозку, в нервових стовбурах, гангліях вегетативної нервової системи, що 
обумовлено метастазуванням бластних клітин. Це призводить до розвит-
ку лейкозного менінгоенцефаліту; локального ураження головного мозку 
(45 %) та ураження черепно-мозкових нервів (22 %); корінців і перифе-
ричних нервів (4,5 %). Характеризується підвищенням внутрішньочереп-
ного тиску та локальною симптоматикою: менінгоенцефалітичний та 
псевдотуморозний синдроми, розлади функції черепно-мозкових нервів, 
ураження периферичних нервів [7]. 

Ремісія – це відсутність клініко-гематологічних ознак гострого лей-
козу. Завдяки проведеній хіміотерапії спостерігається нівелювання 
клініко-гематологічних проявів захворювання. Визначають повну та част-
кову ремісію. 
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Повна клініко-гематологічна ремісія характеризується відсутністю 
клінічних проявів захворювання та позакістковомозкових лейкозних 
інфільтратів, відбувається повна нормалізація клінічної симптоматики (не 
менше 1 міс.) [15]. У дітей з ГЛЛ обов’язковим критерієм визначення по-
вної ремісії є відсутність баластного цирозу в цереброспінальній рідині. 
Наявність тривалої ремісії (більше 5 років), що досягає у 50 % хворих, 
дозволяє говорити про видужання [6]. 

Часткова ремісія характеризується значним клініко-
гематологічним покращанням стану хворого та нормалізацією клінічних 
показників та гемограми, у пунктаті кісткового мозку зберігається не 
більше 20 % бластів. Ця ремісія найчастіше призводить до рецидива за-
хворювання [7]. 

Рецидив захворювання – це повернення активної стадії лейкозу 
після повної або часткової клініко-гематологічної ремісії. Він обумовле-
ний реверсією лейкозного процесу внаслідок виходу залишкової лей-
козної клітинної популяції з під контролю дії цитостатиків. Клініка вира-
жена більше, ніж при першій стадії та погано піддається лікуванню.            
У кістковому мозку наростає бластоз, у периферичній крові – цитопенія. 
Рецедив розвивається внаслідок неефективності підтримувальної та про-
тирецидивної терапії, що проводилась у стадії ремісії. Прогностично 
кожний наступний рецидив має більш загрозливий характер, ніж попе-
редній. Може виникати через 6-15 років після початку захворювання [12]. 

Одужання – це відсутність будь-яких проявів захворювання від 5     
і більше років спостереження за хворим [7]. 

Термінальна (кінцева)стадія. Спостерігається прогресування пух-
лини при повному виснаженні нормального кровотворення та рези-
стентності до цитостатичної терапії, повна відсутність терапевтичного 
контролю над розвитком патологічного процесу. У цій стадії наявні не-
оборотні прояви повного пригнічення нормального кровотворення. Хворі 
страждають від важких проявів зниження місцевого і загального імуніте-
ту та виразково-некротичних уражень різних органів і систем організму 
[15].  

Проблема відновлення здоров’я дітей з онкологічними захво-
рюваннями в Україні спричинена підвищенням частоти захворюваності, 
довготривалістю спеціального лікування, в окремих випадках – розвит-
ком ускладнень та супутніх хвороб. ГЛЛ та його лікування викликають 
різні порушення з боку фізичного та психологічного розвитку дитини, 
кісткової, серцево-судинної, ендокринної, імунної та інших систем ор-
ганізму. Деякі методи лікування можуть викликати втому чи периферич-
ну невропатію, що може вплинути на рівень та якість життя пацієнта,        
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а особливо дитини. Порушується нормальний перебіг освітнього процесу, 
відзначається обмеження контактів з друзями та складність міжосо-
бистісних стосунків [16, 40, 41, 44]. 

Реабілітація має бути спрямована на позбавлення медичних, 
соціальних і трудових проблем. Адже спеціальне лікування, як правило, 
призводить до ускладнень та необхідності фізичного відновлення ор-
ганізму. Щоб їх усунути, застосовують спеціальні заходи фізичної терапії, 
які повинні виконуватися під наглядом фахівця. Досить часто до ре-
абілітаційного процесу доводиться залучати батьків та рідних, адже про-
цес реабілітації може бути тривалим [28]. 

Незважаючи на досягнення медикаментозного лікування, кожна 
дитина відчуває різні зміни фізичного та психоемоційного стану під час та 
після лікування раку, зазвичай це втома, біль, м’язова слабкість, знижен-
ня рухливості та витривалості, депресія, тривожність, мінливість настрою 
тощо. В період отримання хіміотерапії та при прийомі протипухлинних 
препаратів виникають проблеми із системою травлення. Хворі скаржать-
ся на зниження апетиту, нудоту, блювоту, проноси, ушкодження оболон-
ки ротової порожнини. З однаковою частотою зустрічаються патологія 
опорно-рухового апарату, шлунково-кишкового тракту (ШКТ) і ендокрин-
ної системи [1, 2, 28]. 

Спеціальні методи лікування дитячого раку, особливо ті, що без-
посередньо впливають на структури нервової системи, можуть призвести 
до сенсорного, рухового та нейрокогнітивного дефіциту, що може мати 
несприятливі наслідки для функціонального статусу, здобуття освіти та 
майбутніх професійних можливостей. Онкохворі мають багато проблем, 
включаючи м’язову слабкість, легеневу дисфункцію, втому та біль. Також 
у них, як правило, спостерігається зниження активності повсякденного 
життя та якості життя. Крім того, часто спостерігається прогресування за-
хворювання, депресія та тривожність. Фізична терапія часто допомагає 
пацієнтам відновити фізичну функцію, покращити їх якість життя та неза-
лежність, які вони могли втратити через рак або його лікування [19, 41]. 

Основною метою комплексної реабілітації дітей, які перенесли 
ГЛЛ, є компенсація функцій організму, порушених як внаслідок розвитку 
самого захворювання, так і в результаті проведеного лікування. Програма 
комплексної реабілітації будується з урахуванням основних проблем, що 
виявляються у дітей з онкологічними захворюваннями в процесі і після 
закінчення лікування:  

• ускладнення хіміо- і променевої терапії і супутні захворювання; 

• серйозні психологічні порушення; 

• специфічне відношення батьків до дитини [7]. 
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Реабілітаційний процес забезпечує комплексний підхід до дитини, 
який полягає в поєднані різних видів та форм реабілітації та включає 
соціальну, психолого-педагогічну і фізичну, а також консультативну до-
помогу [11]. 

Реабілітація дітей з ГЛЛ в ремісії повинна носити комплексний ха-
рактер, охоплюючи не тільки медичні, а й соціально-психологічні аспекти 
адаптації дитини та її сім'ї до нормального життя. Здоров'я батьків має 
прямий вплив на якість життя дитини, так як впливає не тільки на фінан-
совий і соціальний, а й на її загальний психологічний стан [22, 25, 41]. 

У багатьох випадках команда лікарів працює з дитиною та сім’єю, 
щоб надати допомогу. Педіатричні онкологічні центри часто мають до-
даткові служби підтримки дітей та їхніх сімей, наприклад, фахівців з ди-
тячого життя, дієтологів, фізичних та ерготерапевтів, соціальних 
працівників та консультантів. Також можуть бути доступні спеціальні 
заходи та програми для допомоги дитині та сім’ї [18, 20]. 

Роль фізичних терапевтів у дитячій онкології передбачає залучен-
ня до процесу реабілітації як дитини, так і її сім'ї. Це обґрунтовується тим, 
що хвороба та госпіталізація дитини впливають на пацієнтів та їхні сім’ї      
і змінюють їх повсякденне життя. Тому в робота, яку виконує фізичний 
терапевт, необхідно окрім дитини включати також сім'ю, родичів (бабусь 
і дідусів, дядьків і тіток, братів і сестер) та друзів, оскільки кожен може 
допомогти у догляді та процесі реабілітації. Для цього в світі створюються 
реабілітаційні школи для батьків, сімейні клуби тощо [14, 25, 42]. 

На базах реабілітаціних шкіл проводять ознайомлення батьків / 
родичів з фізичною терапією, її методами та засобами, з інформацією або 
стратегіями для поліпшення якості життя. Таке навчання може відбувати-
ся за допомогою терапевтичного прослуховування, онлайн занять, про-
ведення лекцій або ж індивідуальних бесід. Теми базуються на попе-
редньому досвіді, даних наукових досліджень або вже проведених ре-
абілітаційних занять з даною категорією пацієнтів. У минулому дітям ре-
комендували одужувати лежачи в ліжку і максимально відпочивати.         
В даний час вважається, що занадто тривале знерухомлення чи гіподи-
намія можуть призвести до подальшого зниження фізичної активності та 
функціонування дитини загалом. 

Фізична активність та помірні тренування для дітей з ГЛЛ покра-
щують фізичну форму та їхнє самопочуття, запобігають негативним 
наслідкам сидячого або лежачого способу життя (ожирінню, порушенням 
діяльності ОРА) [39]. 

На сьогодні в світі проведено багато досліджень, розроблено ре-
комендації та протоколи лікування, які підтверджують ефективність 
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фізичних вправ та інших засобів фізичної терапії для дітей та молодих 
людей, хворих на рак, як під час лікування, так і після нього [14, 24, 30]. 

На сьогодні в Україні існують переважно психологічні та соціальні  
напрямки реабілітації, які націлені на роботу з сім'єю / родиною онко-
хворої дитини, однак паралельно залучений супровід фізичної актив-
ності: 

• психологічна служба при онкологічному відділенні; 

• сімейний клуб; 

• реабілітаційний табір чи санаторій [14]. 

Спеціальні реабілітаційні програми створюються щоб повернути 
дітей і їх сім’ї до нормального повноцінного життя.  

Реабілітація необхідна безпосередньо з моменту встановлення 
діагнозу і протягом усього часу хіміотерапії з метою зменшення негатив-
ного фізичного впливу специфічних цитостатиків. Висока токсичність 
хіміопрепаратів та променевої терапії призводить до ураження не тільки 
бластів, а й здорових клітин, тканин та органів. Таким чином, реабілітація 
повинна продовжуватись по закінченню терапії для запобігання відда-
леній токсичності та виникнення пізніх ускладнень [24]. 

У дітей групи високого ризику спостерігаються різноманітні 
функціональні дефекти, що пов’язані з первинним ураженням або              
з ускладненнями лікування. Їм неохідно проводити фізичну терапію для 
профілактики ускладень як під час лікування, так і на стадії видужання. 
Невід’ємним компонентом успішного лікування та підвищення якості 
життя пацієнтів цієї категорії є комплексна та всебічна реабілітація, яка 
повинна проводитися на стаціонарному, санаторному та амбулаторно-
поліклінічному етапі [31, 36]. 

Комплексні програми оздоровлення та реабілітації передбачають 
застосування немедикаментозних методів, спрямованих на підвищення 
функціональних резервів здоров’я дитини, запобігання рецидивам за-
хворювання й відновлення оптимальної працездатності [19, 27, 29]. 

Залежно від етапу реабілітації онкологічних хворих фізична те-
рапія має різні цілі:  

- превентивна (для поліпшення рівня функціонування 
пацієнта до появи наслідків раку та його лікування, освіта пацієнтів, пси-
хологічна підтримка),  

- відновна (зосереджена на поверненні пацієнта до попе-
реднього рівня функціонування, усунення порушень від раку та його ліку-
вання),  
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- підтримувальна (спрямована на допомогу хворому на рак 
функціонувати на найвищому рівні в контексті його порушень, обмежень 
активності й участі),  

- паліативна (покликана мінімізувати такі ускладнення, як 
пролежні, контрактури та атрофія м’язів, забезпечує належний контроль 
болю та емоційну підтримку сім’ї) [3, 33]. 

Цілі реабілітації можуть змінюватися під час лікування або при по-
вторних оглядах. Іноді доводиться переходити від відновлювальної те-
рапії до підтримувальної або паліативної і навпаки в різних поєднаннях 
[17]. 

У реабілітації дітей з ГЛЛ важливою є послідовність її етапів:   
1. На підготовчому етапі увага приділяється адаптуванню 

психіки дитини до сприйняття діагнозу та подальших втручань (під впли-
вом стресової ситуації в пацієнта виникають психогенні реакції, серед 
яких переважає депресивний синдром).  

2. Лікувальний етап включає в себе індивідуальну медичну 
реабілітацію до і після хіміо- та променевої терапії.  

3. Ранній відновлювальний етап проводиться протягом 2-3 
тижнів після закінчення лікування. Він може включати кліматолікування, 
психотерапію, метаболічну реабілітацію, фізичну терапію та методи, 
спрямовані на відновлення функціональних систем пацієнтів, посилення 
протипухлинної резистентності.  

4. Пізній відновлювальний етап є безпосереднім продовжен-
ням раннього [1, 2]. 

На госпітальному етапі в умовах відділення (центру) гематології / 
онкології стаціонару багатопрофільних дитячих лікарень і онкологічних 
диспансерів, в відділеннях реанімації та інтенсивної терапії проводиться 
перший етап реабілітаційної допомоги відповідно до протоколів і стан-
дартів надання медичної допомоги. Він реалізується лише при наявності 
підтвердженої результатами обстеження перспективи відновлення 
функцій (реабілітаційного потенціалу) та відсутності протипоказань до 
методів реабілітації. На цьому етапі виникають: гостра токсична дія 
хіміопрепаратів і / або імуносупресивної терапії; обмеження рухової ак-
тивності і порушення нервово-моторного розвитку дитини; соціальна         
і емоційна депривація дитини; деформація дитячо-батьківських відносин 
у бік гіперопіки; соціальна дезадаптація дітей, батьків і родини в цілому 
[4, 8, 9]. 

Незважаючи на досягнення медикаментозного лікування, кожна 
дитина відчуває різні зміни фізичного та психоемоційного стану під час та 
після лікування раку, зазвичай це втома, біль, м’язова слабкість, знижен-
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ня рухливості та витривалості, депресія, тривожність, мінливість настрою 
тощо. В період отримання хіміотерапії та при прийомі протипухлинних 
препаратів виникають проблеми із системою травлення. Хворі скаржать-
ся на зниження апетиту, нудоту, блювоту, проноси, ушкодження оболон-
ки ротової порожнини. З однаковою частотою зустрічаються патологія 
опорно-рухового апарату, шлунково-кишкового тракту (ШКТ) і ендокрин-
ної системи [1, 2, 7]. 

Спеціальні методи лікування дитячого раку, особливо ті, що без-
посередньо впливають на структури нервової системи, можуть призвести 
до сенсорного, рухового та нейрокогнітивного дефіциту, що може мати 
несприятливі наслідки для функціонального статусу, здобуття освіти та 
майбутніх професійних можливостей. Онкохворі мають багато проблем, 
включаючи м’язову слабкість, легеневу дисфункцію, втому та біль. Також 
у них, як правило, спостерігається зниження активності повсякденного 
життя та якості життя. Крім того, часто спостерігається прогресування за-
хворювання, депресія та тривожність [1, 2, 13]. 

У дітей, які страждають ГЛЛ, спостерігається знижена аеробна 
здатність, а також нервово-м’язовий дефіцит залежно від дози ліків.  

Рухові порушення чутливості та неврологічні ознаки, можуть про-
являтися до п'яти років після терапії у пацієнтів з ГЛЛ у дитячому віці. 30-
40 % пацієнтів, які отримували хіміотерапію при ГЛЛ можливий розвиток 
периферичної нейропатії, як побічного ефекту лікування. Нейрогенні по-
рушення, центрально чи периферично, можуть впливати на пропріоцеп-
тивну систему і, таким чином, призводити до зниження здатності до ут-
римування балансу і рівноваги. Зниження рухових здібностей, у тому 
числі здібності до рівноваги, у онкохворих дітей певною мірою може бути 
пов'язане з фізичною бездіяльністю та малорухливою поведінкою під час 
та після лікування [31, 37]. 

Поширеними побічними ефектами лікування гострого лім-
фобластного лейкозу є зменшення мінеральної щільності кісткової тка-
нини, порушення постави та пасивна дорсифлексія в гомілковостопному 
суглобі. 

Основною метою комплексної реабілітації дітей, які перенесли 
ГЛЛ, є компенсація функцій організму, порушених як внаслідок розвитку 
самого захворювання, так і в результаті проведеного лікування. Програма 
комплексної реабілітації будується з урахуванням основних проблем, що 
виявляються у дітей з онкологічними захворюваннями в процесі і після 
закінчення лікування:  

• ускладнення хіміо- і променевої терапії і супутні захворювання; 

• серйозні психологічні порушення; 
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• специфічне відношення батьків до дитини [7]. 

До призначення методів фізичної терапії існує низка протипока-
зань, таких як: висока температура >38о С; гострі інфекційні хвороби; нир-
кова недостатність; зниження рівня гемоглобіну <85 г/л; гостра фаза 
протікання захворювання; множинні патологічні переломи на фоні вира-
женого остеопорозу; швидко прогресуюче протікання захворювання; ли-
хоманка з ознобами тощо [5, 10]. 

Фізична терапія дітей з ГЛЛ може включати фізичні вправи, дозо-
вану ходьбу, прогулянки на свіжому повітрі, лікувальний масаж, 
гідрокінезотерапію, природні фізичні чинники, загартування. У період 
ремісії з онкохворими дітьми проводиться ранкова гігієнічна гімнастика, 
лікувальна гімнастика, лікувальна ходьба, спортивні вправи та ігрова те-
рапія. Важливими є заняття з ерготурапевтом, психотерапевтичні заходи 
та супровід дієтолога [19, 24, 34].  

Важливою складовою фізичної терапії є реабілітаційне обстежен-
ня. Фізичні терапевти повинні оцінювати вагоростові показники, рух-
ливість, м’язову силу, пропорційність розвитку, витривалість, рівновагу, 
проводити неврологічні та функціональні тестування, визначати рівень 
болю, втоми та якості життя загалом [12]. 

Аналізуючи наукові праці (F. T. Baumann еt al.), в галузі дитячої он-
кології доведено позитивний вплив фізичної активності на побічні ефек-
ти, пов’язані з захворюванням і лікуванням. В результаті багатьох до-
слідженя не вичвлено побічних ускладнень чи наслідків від застосування 
фізичних вправ, а навпаки простежено позитивну динаміку зменшення 
втоми, зростання сили та покращення якості життя дитини загалом. За 
результатами дослідження, фізичні вправи – доцільні та безпечні, особ-
ливо для хворих на гострий лімфобластний лейкоз під час лікування, во-
ни добре впливають на будову тіла, рівеньактичності, та фізичне 
функціонування загалос. Існують дані, що в дітей в процесі ліквання            
є проблеми зі сном, тому рекомендовано займатись фізичною активність, 
яка добре впливає на якість сну. Вплив фізичних вправ на імунну систему, 
за даними F. T. Baumann еt al., свідчить, що фізичною активністю в ди-
тячій онкології можна займатися безпечно [33, 39]. 

 Важливим напрямом фізичної терапіїї в онкології є використання 
дозованих фізичних навантажень, яке підвищує ефективність лікування. 
Діти з ГЛЛ потребують стимуляції з метою підвищення мобільності, ак-
тивності, ліквідації проявів міопатії та нейропатії. Цьому сприяє вчасне 
використання фізичних вправ [10, 14]. При використанні дозованих 
фізичних навантажень у хворих виявляється більш позитивний психое-
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моційний стан, зменшуєтсья кількість скарг, ознак хронічного нервового 
стресу, який є характерним для таких дітей [32]. 

Вправи зменшують пов’язану з раком втому, покращуючи 
функціональні можливості організму дитини, тренують серцево-судинну 
витривалість, покращують чутливість центральної нервової системи та 
толерантність організму до сильної стимуляції. Одночасно нервова си-
стема під час фізичних навантажень здійснює мікростимуляцію, що 
знімає м’язову напругу, тривожність та депресію. Для зменшення втоми 
та поліпшення фізичної підготовленості онкохворих рекомендовано ае-
робні вправи, вправи на розтяг або зміцнення м’язів [31, 34, 40, 44]. 

Фізичні вправи посилюють метаболізм для сприяння очищенню 
від метаболічних відходів та накопиченого адреналіну, покращують кро-
вообіг, в результаті чого поліпшується робота внутрішніх органів [38, 44]. 

У заняття для дітей з ГЛЛ рекомендовано включати загально-
розвиваючі (ЗРВ), дихальні вправи (як грудне, так і діафрагмальне дихан-
ня), вправи для дистальних відділів кінцівок (покращання периферичного 
кровопостачання), ходьбу (нормалізація функції кишківника, печінки та 
жовчного міхура) тощо. Заняття проводяться спочатку індивідуально          
з переходом на малогрупові заняття, що покращує психоемоційний стан 
дитини [44]. 

Позитивний ефект після проведення хіміотерапевтичного та про-
меневого лікування спостерігається від плавання та ходьби малої інтен-
сивності. Ходьбу рекомендовано здійснювати по рівній місцевості в темпі 
від 60 до 100 кроків за хвилину, при необхідності, відпочивати можна 
через кожні 200 метрів. Плавання – вільним стилем у спокійному темпі із 
частими паузами для відпочинку [31, 37]. 

Однією з основних умов комплексної реабілітації є формування 
позитивного психоемоційного настрою хворої дитини. Роль батьків є кри-
тичною у забезпеченні такого аспекту реабілітації. Якість життя дитини      
з онкогематологічним захворюванням залежить не тільки від його особи-
стого благополуччя, а й від стану його сім’ї [41]. ГЛЛ впливає не тільки на 
фізичний стан дитини, але й на психологічний, емоційність та на місце        
в соціумі.  

З метою психоемоційної реадаптації використовуються програми 
фізичної терапії, що направлені на усунення або зменшення психопато-
логічних синдромів; попередження прогресування захворювання, 
профілактику його ускладнень. Для покращення психологічного статусу 
використовуються також програми психологічної підтримки пацієнта          
і членів сім'ї (індивідуальні, групові), арттерапію, піскову терапію, казко-
терапію, аромафітотерапію з психологічним розвантаженням, музикоте-
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рапію, кольоротерапію тощо. Використання таких методів відновлення 
сприяє зміцненню здоров’я, зменшенню стресу та збереженню енергії 
для участі в повсякденному житті [4]. 

Проблема фізичної терапії дітей з ГЛЛ на сьогоднішній день є не 
до кінця вирішеною, досить складною і дискусійною. Залишаються не-
вирішеними основні підходи до реабілітаційного процесу дітей після 
закінчення спеціального лікування. Виникає необхідність розробки про-
грам реабілітації, спрямованих на відновлення порушених функцій ор-
ганізму, пов'язаних з наявністю хронічних захворювань, властивих дитя-
чому віку з врахуванням основного лікування та ускладнень від нього. 
Залишається невирішеним низка організаційних питань по розробці нор-
мативної документації санаторно-курортної реабілітації дітей в період 
ремісії ГЛЛ [16]. 

На даний момент для розробки протоколів лікування пацієнтів        
з ГЛЛ проводиться значна кількість досліджень впливу реабілітації на 
організм дітей з онкогематологічними захворюваннями як в Україні, так     
і в цілому світі [28]. 

У 2013 році уперше в Україні розроблено нормативну документа-
цію щодо організації санаторно-курортної реабілітації онкохворих дітей 
після завершення лікування, підтверджено потребу в санаторно-
курортній реабілітації і створено комплекс організаційно-методичних 
заходів щодо її організації [2, 16, 20, 29, 32, 37]. 

На даний момент проводиться розробка реабілітаційних програм, 
які сприятимуть підвищенню компенсаторних можливостей та функціо-
нального резерву організму, покращенню соціальної адаптації, якості 
життя дітей у різні періоди ремісії онкозахворювань. Досліджується ефек-
тивність використання в реабілітації онкогематологічних хворих сучасних 
лабораторних показників імуногормонально-метаболічного рівня, ін-
формативних інструментальних досліджень, блоку психологічного об-
стеження хворих дітей та матерів, що супроводжують дитину, інтеграль-
ної оцінки компенсаторно-адаптаційного потенціалу [27, 28]. У практичну 
діяльність реабілітаційних відділень впроваджуються програми ре-
абілітації, що сприяє зменшенню вираженості астеноневротичних про-
явів, вегетативного дисбалансу, підвищенню загальної резистентності 
до інтеркурентних захворювань [1, 2, 37]. 

Сьогодні в Україні триває процес становлення реабілітації дітей       
у період ремісії онкозахворювань у санаторно-курортних умовах. Пер-
спективність досліджень полягає в подальшому розвитку в Україні етап-
ної системи реабілітації дітей з ГЛ у різні періоди ремісії 
після завершення спеціального лікування. Спеціальні реабілітаційні про-
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грами створюються щоб повернути дітей і їх сім’ї до нормального пов-
ноцінного життя.  

Аналіз сучасного стану фізичної терапії та особливостей станов-
лення реабілітаційної допомоги пацієнтам з ГЛЛ в Україні вказує на те, 
що існує достатній законодавчий рівень забезпечення онкохворих ре-
абілітаційною допомогою, проте поки що фізична терапія ще не стала 
складовою частиною комплексу терапевтичних заходів в онкології [2, 28, 
30]. 
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Streszczenie 

 

W artykule przeanalizowano badania naukowców, które wskazują na istniejący trend 
pogarszania się wskaźników zdrowotnych dzieci i młodzieży na Ukrainie. Ustalono wzrost 
liczby uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach przedszkolnych, 
ubiegających się o kształcenie w szkołach średnich. Dane dotyczące wprowadzenia edukacji 
włączającej w instytucjach szkolnictwa zawodowego, zawodowego i wyższego Ujawniły 
problemy, które pojawiają się w procesie edukacyjnym przed nauczycielami wychowania 
fizycznego, zarówno organizatorami procesu edukacyjnego, jak i uczniami ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi oraz ich rodzicami. Celem badania było określenie problematyki 
specjalistów ds. szkolenia specjalistów do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, która posłużyła jako podstawa do opracowania kursu szkoleniowego dla 
nauczycieli wychowania fizycznego szkół średnich ogólnokształcących oraz instruktorów 
wychowania fizycznego przedszkolnych placówek edukacyjnych na temat: "Wychowanie 
fizyczne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (OOP)". 
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Анотації 

 

У статті проаналізовано дослідження науковців, які свідчать про наявну тенденцію 
погіршення показників здоров’я дітей та підлітків в Україні. Встановлено зростання 
кількості вихованців з особливими освітніми потребами у дошкільних установах, 
здобувачів освіти у загальноосвітніх закладах. Проаналізовано дані щодо 
запровадження інклюзивного навчання в закладах професійної, професійно-технічної та 
вищої освіти Виявлено проблеми які виникають у ході навчального процесу перед 
вчителями фізичної культури, як організаторами освітнього процесу, так і перед учнями 
із особливими освітніми потребами та їх батьками. Метою дослідження було 
визначення проблемного поля підготовки фахівців для роботи із дітьми з особливими 
освітніми потребами, що послужило підґрунтям розроблення курсу підвищення 
кваліфікації для учителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти та 
інструкторів з фізичного виховання закладів дошкільної освіти на тему: «Фізичне 
виховання дітей з особливими освітніми потребами (ООП)». 
 

Summary 

 

The scientists’ researches that state about existing tendency of deterioration of health 
indicators among children and teenagers in Ukraine are analyzed in the article. There was 
determined the increase of number of pupils with special education needs in the pre-school 
establishments and students in general education schools. There was analyzed data about 
implementation of inclusive education in professional, profession-technical and high 
education. There was revealed problems that occur in the process of studying process that 
are faced by physical education teachers, as managers of educational process, so by pupils 
with special educational needs and by their parents. The goal of research is to determine the 
problematic field of specialists’ preparation to work with children with special education 
needs. This is the basis of elaboration of the course of qualification increase for physical 
education teachers from general education schools and for instructors from physical 
education from pre-school educational establishments. The topic of the course is “Physical 
education of children with special education needs”. 
 
Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями 

 
Із різних наукових джерел відомо, що стан здоров’я дітей як             

в Україні так і у всьому світі викликає занепокоєння [1, 2, 5, 10, 12, 14]. 
Результати численних досліджень свідчать про наявну тенденцію 
погіршення показників здоров’я дітей та підлітків в Україні [5, 6, 10, 12].    
У сучасних умовах стан здоров’я дітей має неабияке значення, оскільки 
саме від стану здоров’я зростаючого покоління залежить розвиток 
суспільства у майбутньому. Так як із наукових джерел відомо, що 
джерело виникнення відмінностей у здоров’ї дорослих слід шукати           
в їхньому дитинстві [6, 11]. Тому збереження і відновлення здоров’я 
дітей стає надзвичайно важливою справою і є не лише особистим 
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надбанням людини, але й суспільним багатством, одним із найваж-
ливіших показників добробуту народу. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), лише 
20 % народжених дітей умовно вважається здоровими, інші – або страж-
дають порушеннями психофізичного розвитку, або перебувають у стані 
між здоров’ям і хворобою, так званим преморбідним станом. Ситуація зі 
здоров’ям дітей наблизилась до критичної: підвищується рівень загаль-
ної захворюваності та поширеність захворювань окремих органів і си-
стем.  

Спостерігається кількісне зростання функціональних розладів, гос-
трої та хронічної соматичної захворюваності, синдрому дезадаптації, 
вроджених вад розвитку, морфофункціональних відхилень, зростає число 
дітей інвалідів, викликає чималу стурбованість і той факт, що збільшуєть-
ся кількість дітей із розладами психіки та поведінки, відповідно змен-
шується група здорових дітей [5, 6].  

Негативний вплив на здоров’я дитини здійснюють високий темп та 
ритм життя, модернізація навчального процесу (перехід навчальних за-
кладів на новий зміст, структуру і термін навчання, створення нових мо-
делей загальноосвітніх навчальних закладів), інформаційні перенаванта-
ження висувають високі вимоги до організму школярів. Тривалий вплив 
несприятливих чинників сприяє виникненню функціональних розладів, 
які з часом призводять до формування стійкої патології [5]. 

Особливої уваги у процесі виховання та навчання потребують діти, 
що вже мають захворювання. Адже, за свідченнями фахівців кожна чет-
верта дитина дошкільного віку хворіє протягом року більше 4 разів,            
а профілактичні огляди дітей свідчать, що 50-80% вихованців у групах 
дошкільних установ нездорові. Поширення захворюваності серед дитячо-
го населення в Україні є найвищою за останні роки, причому за всіма ос-
новними класами хвороб.  

У 40% дітей дошкільного віку розвиток рухових здібностей харак-
теризується рівнем нижчим за середній, що як правило є результатом 
недостатньої рухової активності дітей, також може свідчити про низький 
рівень фізичного розвитку і у підсумку діти мають ослаблене здоров’я. 

За результатами досліджень Інституту педіатрії, акушерства та 
гінекології АМН України значно погіршився стан здоров’я дітей молодшо-
го шкільного віку. Так, 70% дітей, які готуються до школи, вже мають по-
рушення стану здоров’я, а 30 % – хронічні захворювання; понад половину 
дітей цього віку мають таку розумову та фізичну працездатність, що не 
відповідає їхньому фізичному та психічному навантаженню в школі. Чис-
ленні наукові дослідження також доводять, що на стан здоров’я дітей 
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впливає так званий шкільний фактор, про що свідчить суттєве збільшення 
різних захворювань під час тривалого навчання у школі [3]. Впродовж 
навчання в школі у дітей у 3–4 рази зростає патологія органів травлення,   
у два рази – органів зору та нервової системи.  

Вище зазначені негативні тенденції з боку здоров’я школярів по-
силюють зростання кількості учнів, які за станом здоров’я належать до 
спеціальної медичної групи (СМГ). Опитування батьків школярів у всіх 
класах показало, що близько 70-87% батьків вважають необхідним за-
провадження у школ уроків лікувально-профілактичної фізичної культури 
[9].  

Із ратифікацією державою Конвенції ООН про права осіб із ін-
валідністю у 2009 році і набутті чинності цих міжнародних документів на 
території України у 2010 році було внесено зміни до Закону України «Про 
загальну середню освіту», згідно з якими діти із особливими освітніми 
потребами (ООП) отримали можливість здобувати загальну середню 
освіту дистанційно, а також у спеціальних і інклюзивних класах закладів 
загальної середньої освіти [8].  

За статистичними даними кількість дітей із ООП щорічно збіль-
шується. За даними МОН України, станом на 1 січня 2020 року в інклю-
зивних класах навчається 19345 учнів із особливими освітніми потреба-
ми. Ця кількість у 7 разів перевищує дані п’ятирічної давнини. На початок 
2020 року в Україні створено 13782 інклюзивні класи. Так, у 2019/2020 
навчальному році 35% від загальної кількості закладів загальної середнь-
ої освіти організували інклюзивне навчання. У закладах дошкільної освіти 
станом на 1 січня 2020 року здобувають освіту 4681 вихованців із особли-
вими освітніми потребами. Також із 2019/2020 навчального року інклю-
зивне навчання запроваджено в закладах професійної, професійно-
технічної та вищої освіти, де інклюзивно навчаються 1312 здобувачів 
освіти з особливими освітніми потребами [4].  

Серед фахівців існує думка, що перед фізичним вихованням             
в інклюзивній освіті, постає велика кількість проблем, пов’язана із його 
реалізацією у порівнянні з іншими предметами і дисциплінами. За твер-
дженнями фахівців навчальна діяльність здебільшого залишається не-
адаптованою до особливостей розвитку і стану здоров’я сучасних шко-
лярів. Педагоги недостатньо підготовлені до діяльності з формування         
і збереження здоров’я учнів [3, 7, 13, 14].  

Отже, незважаючи на численні дослідження в галузі фізичного ви-
ховання дітей, питання організації освітнього процесу на уроках фізичної 
культури для дітей із ООП, підготовки і перепідготовки фахівців фізичного 
виховання що працюють із дітьми з ООП залишається актуальними. 
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Мета і організація дослідження. З метою визначення проблемно-

го поля підготовки фахівців для роботи із дітьми з особливими освітніми 
потребами і подальшого формування курсу підвищення кваліфікації для 
учителів фізичної культури закладів загальної середньої освіти та ін-
структорів з фізичного виховання закладів дошкільної освіти на тему: 
«Фізичне виховання дітей з особливими освітніми потребами (ООП)» 
було організовано і проведено он лайн опитування серед вчителів фізич-
ної культури. Яке було розроблене, проведене і проаналізоване науково-
педагогічними працівниками кафедри Теорії і методики фізичної куль-
тури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана 
Боберського. Он лайн анкета містила 40 питань, які стосувалися як теоре-
тичних, методичних, організаційних та інших питань процесу фізичного 
виховання дітей із ООП.  
 
Виклад основного матеріалу і аналіз отриманих наукових результатів 
 

У он лайн опитуванні взяли участь 71 вчитель фізичної культури із 
різним досвідом педагогічної діяльності (рис.1).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Контингент респондентів (71 особа) 
 
Серед респондентів 42 % становили досвідчені вчителі – із вищою 

категорією і досвідом роботи від 15 до 48 років. Близько чверті респон-
дентів були вчителі І кваліфікаційної категорії із досвідом роботи від 9 до 
15 років, 16 і 18 % становили вчителі ІІ категорії і які не мали категорії із 
досвідом роботи 4–10 і 0–5 років відповідно. 

Аналіз відповідей на запитання дозволив встановити, що тільки 18 
учителів з 71 мають досвід роботи із дітьми в інклюзивному класі, проте 
більша половина респондентів, а саме 38 осіб, зазначили, що мають до-
свід у роботі із дітьми з особливими освітніми потребами, до яких нале-
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жать як учні з інклюзією, так і діти із ослабленим здоров’ям, які займа-
ються на уроках фізичної культури у складі спеціальної медичної групи. 
Нажаль тільки 16 осіб з опитаних учителів фізичної культури мають ро-
зуміння поняття «інклюзія», і практично стільки ж розуміють чинники які 
сприяють успішному функціонуванню інклюзивного навчання. Серед ре-
спондентів менша половина, а саме 31 особа з 71, правильно трактують 
поняття «диференційоване фізичне виховання» (рис. 2). Стосовно інших 
запитань які містила анкета правильні відповіді давали від 20 до 49 % 
респондентів.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Риc. 2. Результати опитування вчителів 
 

Отримані результати опитування вчителів за допомогою он лайн 
анкетування дозволили визначити, що більшість є недостатньо компе-
тентними у питаннях роботи із дітьми з ООП, серед опитаних вчителів 
спостерігається брак володіння: технологіями організації освітнього про-
цесу з фізичного виховання які б враховували індивідуальні особливості 
розвитку дітей з ООП, методичними прийомами у фізичному вихованні 
дітей з ослабленим здоров’ям за різними нозологіями тощо.  

Отже аналіз наукової та методичної літератури, багаторічний до-
свід викладання у різного рівня закладах освіти науково-педагогічними 
працівниками кафедри та одержані результати он лайн опитування доз-
волили розробити курс підвищення кваліфікації для учителів фізичної 
культури закладів загальної середньої освіти та інструкторів з фізичного 
виховання закладів дошкільної освіти на тему: «Фізичне виховання 
дітей з особливими освітніми потребами (ООП)».  
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Курс підвищення кваліфікації містить три змістові модулів, які охо-
плюють питання інклюзивного навчання: сутність, принципи, переваги та 
значення фізичного виховання для дітей з особливими освітніми потре-
бами; диференційованого підходу як педагогічної технології навчання 
учнів з особливими освітніми потребами з урахуванням статі, гендерного 
підходу, психологічних особливостей гіперактивних дітей та стану здо-
ров’я; методики проведення занять з учнями підготовчої, спеціальної 
медичних груп різних нозологій.  

Упродовж проведення змістовних модулів курсів підвищення 
кваліфікації викладачі кафедри Теорії і методики фізичної культури 
ЛДУФК ім. Івана Боберського мають на меті: 

• ознайомити слухачів із поняттями про «інклюзію», сутність 
інклюзивного навчання, принципами та функціями інклюзивного 
навчання, деонтології інклюзивної освіти; основними напрямками 
та перспективами розвитку інклюзивної освіти;  

• сприяти оволодінню компетентностями, які необхідні для 
ефективної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами під 
час уроку фізичної культури; технологіями організації освітнього 
процесу з фізичного виховання з урахуванням індивідуальних 
особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами; 
навичками створення сприятливих умов для взаємодії дітей             
в умовах інклюзивної освіти.  

• сприяти удосконаленню фахової майстерності щодо використання 
сучасних методик і підходів  у роботі із дітьми з різними 
нозологіями (СМГ) в своїй практичній діяльності тощо. 

 
Висновки 
  
За результатами он лайн опитування, у якому взяли участь  вчителі 
фізичної культури у кількості 71 особа, було визначено, що більшість 
учасників опитування є недостатньо компетентними у питаннях роботи із 
дітьми з ООП, серед учителів спостерігається брак володіння: 
технологіями організації освітнього процесу з фізичного виховання які      
б враховували індивідуальні особливості розвитку дітей з ООП, 
методичними прийомами у фізичному вихованні дітей з ослабленим 
здоров’ям за різними нозологіями тощо.  

Встановлено, що підготовка фахівців фізичної культури для 
ефективної організації освітнього процесу на уроках фізичної культури 
для дітей із особливими освітніми потребами з метою їх навчання, 
виховання, оздоровлення і профілактиці посилення наявного 
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захворювання та виникнення супутніх проблем із здоров’ям залишається 
актуальним і потребує подальшого вивчення. 

Підтверджено наявність низки невирішених проблем пов’язаних із 
підготовкою і перепідготовкою фахівців фізичної культури для роботі із 
дітьми з особливими освітніми потребами, що свідчить про актуальність 
організованих курсів підвищення кваліфікації. 

Перспективи подальших наукових досліджень полягають               
у висвітленні результатів відповідей на запитання анкети та аналізу 
ефективності курсу підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури.  
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Streszczenie 

 

Analiza poświęcona płci i stosowanie terapii fizykoterapeutycznej sredstvo w celu ustalenia 
naruszenia deuteracy. Na podstawie dannyh nauchnyh literaturnyh istochnikov opredeleny 
podstawowe metody rehabilitacji blizorukosti, dalekowzroczność, skurcz zakwaterowania        
w detey i vzroslyh. Skuteczne tworzenie formacji można wykorzystać do wykorzystania kultury 
rozszczepienia lechebnoy, terapii manualnej i specjalnych metod autorskich. Programy 
rehabilitacyjne skutecznie uderzają w zreniye i dają stoykuyu remisję. Kompleksowa 
rehabilitacja fizyczna w Sochetaniy z rewitalizowanym sredstva i dietoterapią mogut iteme 
profilactic vozdeystvye. Proanalyzovany i izchenyi personennosts zhiznedeiatetelnost: 
priposposlyeniya i adaptacja ślepych twarzy z nowym życiem usloviyam. Opredeleny 
kategorie twarzy ze spustoszeniem zreniya. Scharakteryzowano główne procesy tworzenia 
kompensacji funkcji problemowych w organizmie. Raskryty rola i specyfika kompensacyjne 
vozmozhnosts, vyrabotki racionnyh kompleksy w poznavatelnoy deyatelnosty narządów 
chuvstva w patologii rasy. 

 

Анотації 

 

Статья посвящена анализу использования средств физической терапии для 
восстановления нарушения зрения. На основе данных научных литературных 
источников определены основные методы реабилитации близорукости, 
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дальнозоркости, спазма аккомодации у детей и взрослых. Эффективное восстановление 
зрения возможно при использовании лечебной физической культуры, мануальной 
терапии и специальных авторских методик. Реабилитационные программы эффективно 
улучшают зрение и дают стойкую ремиссию. Комплексная физическая реабилитация       
в сочетании с оздоровительными средствами и диетотерапией могут иметь 
профилактическое воздействие. Проанализированы и изучены особенности 
жизнедеятельности: приспособления и адаптации незрячих лиц к новым условиям 
жизни. Определены категории лиц с нарушениями зрения. Охарактеризованы основные 
процессы формирования компенсации проблемных функций в организме. Раскрыты 
роль и специфика компенсаторных возможностей, выработки рациональных 
комплексов в познавательной деятельности органов чувств при патологии зрения. 

 

Summary 

 

The article is devoted to the analysis of the use of means of physical rehabilitation for the 
restoration of visual impairment. Low vision is a condition caused by eye or brain disease, in 
which visual acuity is 20/70 (3/10 or 6/18) or poorer in the better-seeing eye and cannot be 
corrected or improved with regular eyeglasses. It impacts personal ability to perform vision-
dependent tasks as activities of daily living, walking, reading or using a computer. 
Rehabilitation is a multidisciplinary training dedicated to improve patients’ functional abilities 
and quality of life. It has to be personalized to every individual situation, whatever the 
underlying pathology. Assessment of exact visual impairment is one of the main conditions 
for a successful rehabilitation. Low vision relies on visual acuity and visual field, which may be 
independent contributing factors. The basic methods of rehabilitation of myopia, hyperopia, 
spasm of accommodation among children and adults are determined on the basis of the data 
of scientific literary sources. Effective visual recovery is possible with the use of therapeutic 
physical culture, manual therapy and special authoring techniques. Rehabilitation programs 
effectively improve vision and provide a consistent remission. Integrated physical 
rehabilitation, along with wellness and diet therapy, can have a prophylactic orientation. The 
features of vital activity in adaptation of the blind to new conditions of life are analyzed and 
studied. The categories of people with visual impairments are defined. The basic processes of 
problem functions compensation formation in an organism are characterized. The role and 
specificity of compensatory possibilities, development of rational complexes in the cognitive 
activity of the sensory organs in the pathology of vision is revealed. 

 

Вступ 

Порушення зору – один з найбільш поширених типів проблем зі 
здоров’ям у дітей і дорослих. Через зорове сприйняття людина отримує 
90-95% інформації про навколишнє середовище. Людське око здатне 
сприймати форму предметів, їх розмір, обсяг, колір, відстань і просторові 
відносини [11, 18, 19]. 

Основна функція зорового апарату – гострота зору, яка зазвичай 
приймається за 1,0. Порушення зорових нервів потоком фотонів активує 
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гіпоталамус, що призводить до активації всіх внутрішніх органів і систем 
організму. 

Світло – це двигун внутрішнього біологічного ритму людини. Ось 
чому люди найбільше цінують зір.  У процесі росту тіла з різних 
несприятливих причин можуть виникати порушення зору.  Вони можуть 
бути наслідком травм, інфекцій, інтоксикацій, уражень нервової системи, 
порушень обміну речовин, порушень постави, перенапруження зорового 
аналізатора, недостатнього освітлення, невідповідності зовнішніх умов 
при виконанні невеликої зорової роботи.  Порушення зору часто виникає 
через поєднання декількох чинників. З’являється відчуття тяжкості              
і поколювання в очах, головний біль, зниження гостроти зору.  Найбільш 
частими порушеннями зору є спазм акомодації, міопія, далекозорість, 
астигматизм і косоокість [4, 7, 17]. 

Мета дослідження – узагальнити і проаналізувати отримані 
різними авторами дані про шляхи і методи реабілітації найбільш 
поширених порушень зору з метою поліпшення здоров’я населення,         
в тому числі дітей шкільного віку, засобами фізичної терапії та мануальної 
терапії. 

Матеріали та методи. XXI століття принесло людству безліч нових 
проблем зі здоров’ям. При цьому акцент значно змістився в бік особистої 
відповідальності за своє здоров’я, зокрема за якість зору.  Частота 
порушень зору і захворювань органу зору збільшується з року в рік.  Це 
явище прогнозується з урахуванням способу життя людей і високих 
зорових навантажень в умовах тотальної комп’ютеризації.  Вчені 
Колумбійського університету в кінці минулого століття передбачили 
безпрецедентне зростання захворюваності патологією зору – більш ніж     
в 4 рази за 10 років.  Їх прогнози перевершують реальність.  Характер 
візуальної роботи за останні роки настільки змінився, що до нього 
складно адаптуватися. Значно погіршується екологічна обстановка, що 
позначилося на органі зору двояко – через зміни структури харчування      
і зміни складу сонячного світла. 

    У працях провідних фахівців в області реабілітації та лікувальної 
фізичної культури В.С.  Язловецького, В.М.  Мухіна, В.І.  Дубровського, 
М.В.  Степашка, Л.В.  Сухостата та ін. [15]. Значна увага приділяється 
методам реабілітації порушень зору у дітей і дорослих.  В останні роки 
переконливо доведено, що виникнення міопії в шкільному віці 
нерозривно пов’язане з порушенням акомодації (А.І. Дашкевич, А.А. 
Ватченко). Їхнє дослідження ґрунтувалося на системі заходів 
профілактики порушень зору в школах Дніпра. За словами В.В. 
Коваленко, в останні роки все частіше спостерігається зближення міопії     
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з комп’ютерною хворобою. У дорослих виникнення «демонстраційної 
хвороби» спостерігається протягом 3-5 років. У дітей при використанні 
комп’ютера, телефону і телевізора при необмеженому режимі роботи 
цей термін значно скорочується. Міопія середньої школи у сучасних 
школярів розвивається у віці 8-9 років в результаті тривалої                           
і нерегульованої зорової роботи.  Початкова ступінь міопії у школярів 
зустрічається досить часто. Однак серйозних статистичних досліджень 
поширеності порушень зору в школах України не проводилось                     
з середини 90-х років [1, 2, 11].  

Результати дослідження. Реабілітація дефектів зору повинна бути 
комплексною. Вона передбачає використання лікувальної фізичної 
культури разом з масажем, фізіотерапією, загартовуванням, гігієною           
і оздоровчими заходами в режимі тренування, роботи і відпочинку.  
Головне з них – вправи.  Необхідність їх використання обумовлена 
багатогранним впливом на організм. В першу чергу вони підвищують 
загальний тонус, активують ЦНС, серцево-судинну, дихальну та інші 
системи організму, стимулюють обмінні процеси, перерозподіляють 
напруження м’язів, зміцнюють м’язи очей. 

  Знаючи закономірності зорового розвитку і гігієнічні рекомендації 
при виконанні зорової роботи, бажано, не чекаючи прояву порушень 
акомодації або зорового стомлення, використовувати різні види зорових 
вправ для запобігання вад зору.  Раціональне харчування з включенням 
адаптогенів, харчових добавок з мікроелементами, вітамінами                     
і антиоксидантами також важливе для підтримки хорошого зору.  Також 
слід своєчасно запобігати і виправляти дефекти постави у дітей                    
і користувачів комп’ютерів. Систематичні вправи тренують людину, 
сприяють виникненню і закріпленню нових умовних рефлексів, руйнують 
стереотип неправильної постави. 

При виявленні дефекту зору необхідно негайно приступити до його 
усунення. В першу чергу необхідно організувати правильний розпорядок 
дня, налагодити збалансоване харчування, застосувати фізичну 
реабілітацію. Остання використовується у вигляді лікувальної фізичної 
культури, лікувального масажу, фізіотерапії, самонавчання, іпотерапії, 
кольоротерапії, музичної терапії. 

Завдання ЛФК – поліпшити емоційний стан і нормалізувати 
основні нервові процеси; поліпшення діяльності серцево-судинної, 
дихальної та травної систем, обмінних процесів; зміцнення ослаблених 
м’язів спини і тулуба, підвищення рівня сили і загальної витривалості; 
формування та вдосконалення моторики і поліпшення загального 
фізичного розвитку; виховання і закріплення навички правильної 
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постави, виправлення дефекту постави і зміцнення очних м’язів.  Заняття 
лікувальною гімнастикою включають загальнорозвиваючі і спеціальні 
вправи. Перші спрямовані на поліпшення фізичного розвитку дитини, 
другі – на виправлення порушень зору. Закладеність очей часто 
спровокована м’язовими порушеннями шиї. 42% користувачів 
комп’ютерів мають порушення постави.  Корекція постави позитивно 
забезпечує збереження зору. ЛФК допомагає скорегувати порушені 
фізіологічні вигини хребта, нормалізувати кут нахилу таза, положення         
і форму грудей, симетричне положення плечового поясу. Основою 
нормалізації взаємного положення частин тіла є зміцнення природного 
м’язового корсета [3, 5, 9, 22]. 

Харчування відіграє важливу роль у підтримці зору. У раціоні 
сучасної людини відсутні повноцінні білки, поліненасичені жирні 
кислоти, а також вітаміни і мікроелементи.  Їх недолік відбивається на 
роботі зорового органу, адже інтенсивна зорова робота вимагає більшої 
дози їх надходження в організм.  При роботі з відеотерміналами 
збільшується потреба у вітамінах і антиоксидантах: A, E, C, мікроелементи 
(селен, мідь, цинк, магній). Тому питання харчування і прищеплення 
навичок харчування також забезпечує нормальну зорову функцію.  При 
порушеннях зорової функції дієтологи рекомендують передбачити 
споживання вітамінно-мінеральних комплексів натурального ряду.  
Використання харчових добавок, зокрема масла волоського горіха, Vita-
max і Vitatonus, позитивно позначається на роботі зорового аналізатора.  
Ліки роблять на організм виражену тонізуючу дію. Міопія часто 
поєднується з ослабленням зв’язок (плоскостопість, провисання 
внутрішніх органів). Харчові добавки, що містять природні органічні 
сполуки сірки (метілсульфонілметан), добре підтримують цілісність 
сполучної тканини, зміцнюють зв’язки, що вкрай важливо при 
короткозорості. Для корекції міопії у дітей добре зарекомендував себе 
препарат «Ультракліа». Він містить вітамін А, бета-каротин, екстракти 
чорниці, виноградних кісточок, гінкго білоба, лютеїн, зеаксантин, ряд 
амінокислот, необхідних для нормальної роботи очей. Клінічно 
доведено, що у дітей з короткозорістю і зоровим стомленням ці 
препарати покращують зір, стабілізують міопію очей, роблять 
профілактичний ефект при роботі з комп’ютером. Для запобігання 
вікових змін очей і перевтоми очей при інтенсивній зоровій роботі 
рекомендуються препарати з потужними антиоксидантними 
властивостями: «токоферил», «Капсули для очей», «Чорниця форте».        
У раціон слід включати волоські і кедрові горіхи, виноград, моркву               
і чорницю. 



 132 

Для консервативного лікування міопії і спазму акомодації 
коригуються аномалії рефракції і тренуються зовнішні м’язи очей. Існують 
різні апаратні тренажери і комп’ютерні програми «Гамма», що 
використовують роботу з кольоровими об’єктами. Для тренування 
зовнішніх і внутрішніх м’язів ока використовують апаратні тренування      
в оптометричних кабінетах [6, 10, 12]. 

    Для реабілітації при комп’ютерних захворюваннях використовують 
методи тренувального лікування очей, прийом високих доз 
антиоксидантів, масаж і лікувальну фізичну культуру в області шиї, 
рекомендують суворе дотримання гігієнічних вимог до режиму роботи.  
Рекомендується використовувати окуляри з лінзами з антикомп’ютерним 
покриттям [8, 13, 14].  

    Мануальну терапію можна використовувати для корекції                       
і запобігання спазму акомодації при виконанні точної зорової роботи         
і тривалій роботі з гаджетами.  Перенапруження сфінктера і розгиначів 
шиї при тривалому зоровому напруженні призводить до гіпертонії або 
гіпотонії згиначів і розгиначів шиї.  Цей дисбаланс м’язового тонусу 
сприяє спазму акомодації. Для корекції гіпертонусу м’язів 
використовується мануальна методика Strain Counterstrain.  
Розслаблення згиначів шиї нормалізує тонус циліарного м’яза, що 
запобігає виникненню спазму акомодації. Метод може бути 
запропонований батькам як профілактичний для виконання дітям 
молодших класів, так і для самостійного виконання дорослими [16, 20, 
23, 25]. 

    Авторські методики тренування очей В. Бейтса, Е. Аветісова,              
М. Корбетта, В. Жданова, М. Норбекова ефективні при фізичній 
реабілітації вад зору. 

    Методика Е. Аветісова вважається однією з прогресивних, простих       
і в той же час ефективних інструментальних методів поліпшення зору. 
Тренування для очей за методикою Е. Аветісова можна проводити на 
зручному тренажері або за допомогою «позначки на склі». Комплекс 
тренувань підходить для реабілітації короткозорості, зорового стомлення 
і спазму акомодації.  Вправи пацієнт виконує в окулярах, призначених 
для подальшого використання, при цьому тренування акомодації 
відбувається при перенесенні погляду з мітки на склі на найдальший 
предмет розгляду. 

    Широке поширення набув метод забезпечення повного зорового 
спокою очей – «пальмніг», який слід проводити регулярно в малих дозах. 
Пацієнт розслабляє очі на 10 секунд, щоб розслабити очні м’язи.  Це 
збільшує гостроту зору, усуває болі в області очей, головні болі, мігрені та 
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інші симптоми, пов’язані з втомою очей.  Аутотренінг допомагає освоїти 
прийом пальмінгу.  А. Утєхін запропонував новий напрямок реабілітації 
вад зору – оптичну офтальмокібернетику, що дозволяє відновити 
гостроту зору без хірургічного втручання і медикаментів, засновану на 
використанні спеціальної оптики і фізіологічно обґрунтованого 
тренування. Ю. Утєхін запропонував гімнастику «Зірки» (змінне 
навантаження на очі) для тренування і профілактики перевтоми.  Техніка 
масажу циліарного м’яза перспективна і проста у виконанні. При читанні 
книги підходити до неї слід поступово, не припиняючи активного 
читання. Це знімає втому циліарної мускулатури. Якщо проводиться 
навчання при далекозорості, книгу слід розміщувати на мінімально 
можливій відстані від очей. Гімнастика «Зірки» виконується по 15-30 
хвилин кілька разів на день.   

   «Лікування поганого зору без окулярів» – так називається книга 
Вільяма Бейтса, опублікована в 1920 році. У ній автор стверджував, що      
в основі порушення зору лежить психічне напруження. Багато людей 
помітили факт погіршення зору при використанні окулярів. Доктор Бейтс 
розробив правила корекції зору без використання окулярів. Він 
запропонував рішуче відмовитися від окулярів і використовувати їх тільки 
тоді, коли доводиться напружувати очі при погляді на об’єкт. Для 
скорочення часу використання окулярів В. Бейтс запропонував 
використовувати тренувальні прийоми: центральна фіксація, рух погляду, 
моргання, часті перерви для розслаблюючих вправ.  Методика дозволяє 
при поліпшенні зору замінити окуляри на слабші. Під час спеціальних 
вправ не надягають окуляри. З кожним днем час, проведений без 
окулярів, поступово збільшується.  

  В. Бейтс рекомендує тренувати очі не менше 1-2 хвилин, щоб очі 
могли працювати без окулярів. Це допоможе звести до мінімуму 
руйнівну дію окулярів.  Також техніка передбачає освоєння релаксації. 
Для цього підійде техніка аутотренінгу, вправи на релаксацію, музична 
терапія, іпотерапія, пальмінг. Деякі рекомендації по розслабленню дані     
в роботі Г. Пеппард. Він радить зняти окуляри і почати розслабляти все 
тіло, розслаблюючи кожен м’яз. Тіло повинно стати м’яким, як шовк, 
«розтягнутися» на стільці або на підлозі, де ви лежите, як лежить тіло 
кішки. В основі методу доктора В. Бейтса – досягнення ідеального стану 
душевного розслаблення. Динамічне розслаблення всього тіла 
допомагає розслабити і спазматичні м’язи очей. 

Особливу увагу Бейтс приділяв необхідності зміцнювати м’язи всього 
тіла, особливо в техніці поліпшення зору.  Він вважав за необхідне 
розслабити м’язи шиї, зміцнити м’язи живота, розвинути і зміцнити м’язи 
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грудей.  Читання дрібного шрифту і контрольного списку Сивцева тренує 
очні м’язи.  Система тренувань по методиці В. Бейтса ефективна для 
зміцнення зору при зоровому стомленні, малих ступенях аномалій 
рефракції.  

 На основі методу В. Бейтса Маргарет Корбетт був розроблений свій 
метод «Як відновити хороший зір без окулярів». У методику входить 
комплекс спеціальних вправ для ранкової зарядки. Комплекс 
виконується щодня в ліжку після пробудження.  В комплекс входять 
вправи на розтяжку в ліжку з закритими очима (відкритими очима               
і широко розкритим ротом одночасно);  моргання очей і часте моргання; 
«Лист в ніс»; хмуриться і піднімає брови. Знімає важкість і знижує тиск       
в очах. Метод М. Корбетта також включає пальмінг з візуалізацією різних 
кольорів і букв. Всі вправи виконуються лежачи в ліжку вранці після сну.  
При вставанні з ліжка виконуйте великі повороти голови. Виконання 
комплексу займає не більше 10 хвилин, але досить ефективне для 
підготовки очей до роботи [21, 24]. 

   Методика Мірзакаріма Норбекова – ефективна розробка для 
поліпшення і відновлення зору. Це частина методів і вправ 
альтернативної медицини, спрямованих на поліпшення здоров’я 
людини, підвищення життєвого тонусу і відновлення.  Метод 
відновлення зору, описаний в книзі «Досвід дурня, або ключ до осяяння: 
як позбутися від окулярів», став популярним, оскільки дозволяє швидко 
відновити зір. Це стає можливим завдяки самонавіюванню, 
психологічному тренуванню і фізичному тренуванню очей.  В основі 
вправ лежить здатність організму до саморегулювання і самовідновлення 
волі людини.  Критики вважають, що ця система може позитивно 
впливати на міопію, легку далекозорість, пресбіопію і деякі види 
астигматизму. Також він буде корисний при еметропії середнього                
і високого ступеня.  Але при інших захворюваннях очей неефективний. 
Пропоновані Норбековим вправи перегукуються з методом В. Бейтса.  

    Для розвитку бічного зору з залученням зовнішніх м’язів очей         
М. Норбеков пропонує наступну вправу: «Дивись на кінчик носа, 
примруживши очі. Затримай погляд на кілька секунд. Після цього дивись 
вперед розслаблено, зосередження уваги на сторонах, позначення 
об’єктів поглядом збоку.  Погляд почергово падає на кінчик носа, вперед 
і увагу на сторони;  потім – на ніс, вперед і увагу до сторін;  потім на точку 
між брови, повторити 8-10 разів. 

   У 19 столітті офтальмологи виявили, що тісний одяг негативно 
впливає на зір.  У процесі росту організму це призводить до порушення 
обміну речовин, збільшується приплив крові до голови і очей, що значно 
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знижує гостроту зору.  Рекомендується грати в більярд, кататися на конях, 
що позитивно впливає на зір.  Для збереження зору П. Брегг пропонує 
наступні програми: стимулюючий і контрастний вплив на очі гарячої та 
холодної води;  спеціальні дихальні вправи, які поліпшують 
кровопостачання очного дна;  розслаблюючі вправи для зняття напруги 
очей;  правильне харчування для здоров’я очей. 

    Дихання діє як синхронізатор всього організму.  Відповідно до 
дихальних рухів змінюється кровопостачання всіх органів, в тому числі 
очей. Регуляція дихального ритму заспокійливо діє на нервову систему. 
Люди з вадами зору часто неусвідомлено затримують дихання, пильно 
дивлячись на об’єкт. В цьому випадку кров збіднюється киснем і сітківка 
на короткий час перестає отримувати зорові імпульси. Для нормалізації 
дихання використовуються психотренінги і дихальні вправи. Техніка 
тривалого дихання допомагає збільшити тривалість вдиху, розслабити 
м’язи плечового поясу і мобілізувати шийні хребці.  

    Через неправильне дихання відволікається увага при розгляді 
предметів.  Для поліпшення концентрації уваги використовуються 
спеціальні комплекси ЛФК для концентрації і розслаблення. Дихальні 
вправи доповнюються комплексом вправ для корекції постави. 
Регулюючи ритм дихання і коригуючи поставу, можна значно поліпшити 
гостроту зору. 

    Класичний і рефлексогенний масаж – ефективний допоміжний 
метод корекції вад зору. Масаж, спрямований на поліпшення зору, 
проводиться не частіше 3-4 разів на тиждень.  Масаж очей також можна 
проводити за допомогою спеціальних масажерів. Однак багато 
дослідників відзначають більш сприятливий ефект ручного масажу.  
Масажний комплекс можна виконувати як для всієї родини, так і як 
варіант самомасажу. Прийоми самомасажу виконуються в повільному 
темпі, без особливих зусиль.  Краще почати з масажу волосистої частини 
голови.  Масаж шиї виконується за методикою класичного масажу. 
Особливу увагу слід приділити масажу потиличної області, так як він 
покращує кровопостачання очного дна.  Потім зробіть самомасаж спини. 
Він починаються з масажу трапецієподібного м’яза, закінчується 
погладжуванням у верхній частині спини і масуванням ступень.  Після 
масажу рекомендується зробити 10 кругових рухів очима вправо і вліво. 
Хороший ефект в реабілітації дає і точковий масаж, який є елементом 
рефлексотерапії. Гідромасаж поєднує в собі дві оздоровчі процедури: 
ручний масаж у воді і масаж водою під тиском. Для обличчя та очей 
зробіть контрастний масаж холодною і теплою водою. Також 
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використовуйте душ-масаж і 20 разів окропити область навколо очей 
прохолодною водою вранці під час вмивання. 

   Дискусія. До групи ризику патологій зору потрапляє практично 
кожна сучасна людина. Згідно з медичною статистикою, жителі 
розвинених країн страждають на проблеми із зором набагато частіше, 
ніж громадяни третього світу. Людина повинна піклуватися про 
збереження і розвиток якості свого бачення.  Відомо, що крім очних 
хвороб, існує ще і порушення зору, яке найчастіше зустрічається у дітей 
шкільного віку та людей 40-50 років, які втрачають здатність чітко бачити. 
Практичний досвід офтальмологів показує, що різко зросла кількість 
звернень дітей молодшого шкільного та дошкільного віку з приводу 
міопії. Таким чином, стає необхідним тренувальне відновлення зорової 
системи в сучасних умовах.   

У країнах Європи оптометрична служба працює кілька десятиліть. 
Це дозволяє виявляти порушення зору і коригувати їх за допомогою 
оптичних систем. Подібна послуга також розвивається в Україні в салонах 
оптики. Однак повністю виправити порушення зору можна не тільки 
окулярами і контактними лінзами, а й засобами фізичної терапії. Така 
корекція вимагає знання методик і активної позиції з боку батьків і самих 
людей з вадами зору, так як вимагає тривалої праці і вольових зусиль. 
 
Висновки 
 

  Проблема реабілітації вад зору може бути вирішена із 
застосуванням лікувальної фізичної культури, методик хіропрактики 
м’яких тканин, стабілометричного центрування, лікувального масажу, 
фізіотерапії, аутотренінгу, дихальної гімнастики, класичного                           
і рефлексогенного масажу області шиї і стоп, точкового масажу. Для 
тренування зовнішніх і внутрішніх м’язів очі доцільно використовувати 
апаратні тренування в оптометричних кабінетах. 

Для запобігання вад зору і їх виправлення бажано використовувати 
різні види зорових вправ.  Раціональне харчування з включенням 
адаптогенів, харчових добавок з мікроелементами, вітамінами                    
і антиоксидантами, які також важливі для підтримки хорошого зору. 
Необхідною умовою збереження і корекції зору є також попередження та 
вчасна корекція вад постави у дітей та користувачів комп’ютерної техніки. 
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Streszczenie 

 

W obecnym środowisku trening sportowców wysoko wykwalifikowanych ma na celu poprawę 
umiejętności sportowych poszczególnych sportowców, a to zależy głównie od 
zrównoważonego współdziałania wielu układów funkcjonalnych organizmu, które decydują     
o charakterze jego zdolności adaptacyjnych [2, 5 , 11, 16]. Jednocześnie zdolności adaptacyjne 
są determinowane przez szereg powiązanych systemów - hemodynamiki, metabolizmu, 
odporności i hematopoezy, których ogólne profile powinny mieścić się w zakresie statycznych 
fluktuacji na większości parametrów odpowiadających tej samej płci i wieku osób, które nie są 
celowo zaangażowany rodzaj aktywności sportowej. Innymi słowy, najlepsze metody treningu 
wysoko wykwalifikowanych sportowców powinny sprzyjać wzrostowi sportowej rywalizacji, 
uwzględniając maksymalne zrównoważenie poszczególnych parametrów oraz zintegrowane 
poziomy układów funkcjonalnych, które determinują rezerwę adaptacyjną sportowca i w pełni 
spełniają kryteria populacyjne. Jednak zakres zmienności parametrów homeostazy sportowca 
jest znacznie szerszy i często przekracza granice charakterystyczne dla osób zdrowych. 
Obecnie jest jasne, że diagnoza i korekta stanu funkcjonalnego organizmu sportowców 
powinna opierać się na wynikach kompleksowych metod badawczych i przy wykorzystaniu 
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indywidualnie dobranych narzędzi treningowych, objętości i intensywności aktywności 
fizycznej, cykli zawodów i odpoczynku, co pozwoli uniknąć problemów w przyszłości. przed 
którymi stoją trenerzy i lekarze, intensyfikując proces szkoleniowy. 
 
Анотації 

 

У нинішніх умовах підготовка висококваліфікованих спортсменів спрямована на 
підвищення спортивної майстерності окремих спортсменів, і це в основному залежить 
від збалансованої взаємодії багатьох функціональних систем організму, які визначають 
характер його адаптаційних можливостей [2, 5, 11, 16]. В той же час, адаптивні 
можливості визначаються низкою пов'язаних систем – гемодинаміки, обміну речовин, 
імунної та гемопоезу, загальні профілі, яких мають бути в межах статичних флуктуацій за 
більшістю параметрів, які відповідають аналогічним статі і віку осіб, які цілеспрямовано 
не займаються певним видом спортивної діяльності. Іншими словами, оптимальні 
методи підготовки висококваліфікованих спортсменів мають сприяти зростанню 
спортивної майстерності з урахуванням максимального балансу окремих параметрів        
і інтегральних рівнів функціональних систем, які визначають адаптивний резерв 
організму спортсмена і повністю відповідати популяційним критеріям. Проте, діапазон 
мінливості параметрів гомеостазу спортсмена є набагато ширшим та досить часто 
перевищує межі, які характерні для здорових осіб.  
В даний час абсолютно зрозумілим є те, що діагностика та корекція функціонального 
стану організму спортсменів має проводитись з урахуванням результатів комплексних 
методів дослідження та з використанням індивідуально підібраних засобів навчання, 
обсягів та інтенсивності фізичних навантажень, циклів змагань і відпочинку, які 
дозволять в майбутньому уникнути проблем, з якими стикаються  тренери і лікарі при 
інтенсифікації навчально-тренувального процесу. 
 
Summary 

 

In the current environment, the training of highly qualified athletes is aimed at improving the 
athletic skills of individual athletes, and this mainly depends on the balanced interaction of 
many functional systems of the body, which determine the nature of its adaptive capabilities 
[2, 5, 11, 16]. At the same time, adaptive capabilities are determined by a number of related 
systems - hemodynamics, metabolism, immune and hematopoiesis, the general profiles of 
which should be within static fluctuations on most parameters corresponding to the same 
sex and age of persons who are not the purposefully engaged type of sports activity. In other 
words, the best methods of training highly qualified athletes should promote the growth of 
sportsmanship, taking into account the maximum balance of individual parameters and inte-
grated levels of functional systems that determine the adaptive reserve of the athlete and 
fully meet population criteria. However, the range of variability of the athlete's homeostasis 
parameters is much wider and often exceeds the limits that are characteristic of healthy 
individuals. 
It is now clear that the diagnosis and correction of the functional state of the body of athletes 
should be based on the results of comprehensive research methods and using individually 
selected training tools, volume and intensity of physical activity, cycles of competition, and 
rest, which will avoid problems in the future. which coaches and doctors face when intensify-
ing the training process. 
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Вступ 

У нинішніх умовах підготовка висококваліфікованих спортсменів 
спрямована на підвищення спортивної майстерності окремих 
спортсменів, і це в основному залежить від збалансованої взаємодії 
багатьох функціональних систем організму, які визначають характер його 
адаптаційних можливостей [2, 5, 11, 16]. В той же час, адаптивні 
можливості визначаються низкою пов'язаних систем – гемодинаміки, 
обміну речовин, імунної та гемопоезу, загальні профілі, яких мають бути 
в межах статичних флуктуацій за більшістю параметрів, які відповідають 
аналогічним статі і віку осіб, які цілеспрямовано не займаються певним 
видом спортивної діяльності. Іншими словами, оптимальні методи 
підготовки висококваліфікованих спортсменів мають сприяти зростанню 
спортивної майстерності з урахуванням максимального балансу окремих 
параметрів і інтегральних рівнів функціональних систем, які визначають 
адаптивний резерв організму спортсмена і повністю відповідати 
популяційним критеріям. Проте, діапазон мінливості параметрів 
гомеостазу спортсмена є набагато ширшим та досить часто перевищує 
межі, які характерні для здорових осіб. Інколи окремі значення 
показників можуть бути інтерпретовані як передпатологічні і патологічні 
[1, 14,  18, 19, 24]. Ці відмінності вказують на більш високий потенціал 
адаптації організму спортсмена. 

В даний час абсолютно зрозумілим є те, що діагностика та 
корекція функціонального стану організму спортсменів має проводитись 
з урахуванням результатів комплексних методів дослідження та                  
з використанням індивідуально підібраних засобів навчання, обсягів та 
інтенсивності фізичних навантажень, циклів змагань і відпочинку, які 
дозволять в майбутньому уникнути проблем, з якими стикаються  
тренери і лікарі при інтенсифікації навчально-тренувального процесу [9, 
11, 14, 17, 21]. 
  Актуальність комплексного підходу до оцінки стану організму 
людини підтверджено появою міждисциплінарних підходів, які 
грунтуються на індивідуалізації постановки діагнозу та визначення 
впливів навколишнього середовища на організм в контексті 
інтегрального розуміння механізмів життєдіяльності людини [1, 15].  

Вивчення функціонального стану організму спортсменів є однією   
з найважливіших завдань спортивної медицини. Дана інформація 
необхідна для визначення стану здоров'я, виявлення особливостей 
функціонального стану систем, пов'язаних зі спортивною підготовкою 
[22], та з метою раннього виявлення станів, які можуть приводити до 
зриву механізмів адаптації, розвитку дизрегуляцій, що характеризуються 
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перенапруженням, перетренованістю, або патологічними станами [3, 8, 
16, 17].  

Тобто, діагностика функціонального стану організму спортсмена 
має не тільки визначати рівень функціональної готовності атлета до 
виконання фізичного навантаження, але й встановлювати найбільш 
напружені ланки функціонального забезпечення різних систем організму. 
Останнє є важливим з позицій попередження виражених дизрегуляцій, 
які також можуть мати трагічні наслідки [17, 19, 24]. Для попередження 
таких станів важливе значення має організація відповідних 
відновлювально-реабілітаційних заходів, спрямованих на підтримку 
найбільш напружених систем [14, 16, 21]. 
 Повертаючись до питання комплексної оцінки функціонального 
стану організму, необхідно зауважити, що існуюча значна кількість 
діагностичних підходів, звичайно дозволяє максимально оцінити різні 
функції організму та у подальшому охарактеризувати відповідні зміни 
окремо для кожної. Проте, в такому випадку істотно зменшується 
можливість аналізу поєднаних варіацій функцій [6], які визначають 
цілісну підбудову організму до конкретних умов існування. Певна 
проблема виникає при доцільності проведення досліджень у «польових 
умовах», які необхідні в межах поточних та оперативних обстежень 
спортсменів. Адже навчально-тренувальний процес істотно обмежує 
можливості медичного, хоча й діагностичного, втручання [5, 11].   
 Саме тому нашу увагу привернув метод 
спіроартеріокардіоритмографії (САКР), який у одночасному режимі 
реєструє функції серця, судин та дихання. При цьому аналіз отриманих 
показників дозволяє охарактеризувати скорочувальну функцію серця, 
центральну гемодинаміку, паттерн дихання, автономну регуляцію 
серцевого ритму, систолічного та діастолічного артеріального тиску,           
а також дихання [7, 25, 27, 30]. Його застосування було апробовано 
раніше при скринінгових обстеженнях великих груп населення, 
кваліфікованих спортсменів різних видів спорту [13, 20], в умовах 
санаторно-курортного лікування [7], біля ліжка хворого в умовах 
стаціонару [12]. Така можливість застосування приладу зумовлена його 
компактністю, що дозволяє безперешкодно використовувати його              
в «польових умовах». 

Окремо необхідно зупинитися на принципах індивідуалізованого 
комплексного підходу до оцінки результатів дослідження                              
з використанням САКР. Зазвичай комплексний підхід до оцінки 
результатів будь-якого дослідження поєднаних функцій базується на 
пошуку взаємозв’язків абсолютних значень окремих параметрів цих 
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функцій. Однак, не всі з досліджуваних параметрів мають нормальний 
розподіл, що викликає доцільність застосування різних математичних 
функцій та коефіцієнтів для перерахунку статистичних значень показників 
та зв’язків між ними [15]. Це істотно ускладнює як їх оцінку, так                     
і подальший аналіз даних. А саме головне, втрачається інформація щодо 
конкретного індивідууму [9]. 

З метою уніфікації обробки результатів дослідження                           
з використанням САКР нами у співпраці з нашими колегами [5, 10, 13] був 
запропонований перцентильний спосіб аналізу отримуваних показників, 
що дозволило в єдиній системі умовних оцінок, визначених 
потраплянням в певні межі перцентильного коридору, достатньо чітко 
оперувати зв’язками між показниками різних систем та підсистем,              
а також спрямованістю змін. При цьому одночасна реєстрація показників 
істотно зменшує помилку їх визначення. Це пов’язано із нівелюванням 
під час перцентильного аналізу типу розподілу показника у популяції. 
Певне питання виникає тільки тоді, коли мова йде про пов’язані між 
собою показники. Проте, і воно може бути вирішеним при врахуванні 
приватних кореляцій [15].  

Метою даного дослідження було апробувати алгоритмізацію 
індивідуальних змін показників кардіореспіраторної системи у атлетів 
при відновленні після інтенсивного фізичного навантаження. 

Матеріали та методи дослідження. Для дослідження 
кардіореспіраторної системи атлетів використовувався прилад САКР [27], 
рекомендований МОЗ України до використання в реабілітаційних 
установах [7]. В приладі реалізовано поєднання трьох відомих методів 
фізіологічних досліджень в єдиний апаратний комплекс, який дозволяє 
досягнути  принципово нової якості вимірювань, а саме одночасної 
реєстрації серцевого ритму, артеріального тиску на кожному серцевому 
скороченні та потоків вдихуваного і видихуваного повітря [27].  

Реєстрація ЕКГ з застосуванням САКР проводилась в першому 
стандартному відведенні впродовж 2 хв. За даними дослідження 
визначається близько 30 показників діяльності кардіореспіраторної 
системи. Серед них амплітудно-часові параметри PQRST- комплекса             
і показники спектрального та математичного аналізу варіабельності 
серцевого ритму (ВСР) [25], абсолютні показники варіабельності 
систолічного та діастолічного артеріального тиску [25, 26, 29, 30], 
показники паттерну та варіабельності дихання, а також центральної 
гемодинаміки [20].  



 146 

На рисунках 1 і 2 представлені приклади ритмограми 
реєстраційного запису і первинних результатів, отриманих                             
з використанням САКР. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 1. Ритмограма реєстраційного запису САКР. У верхньому вікні – 
ритмограми серцевого ритму (зелена) і дихання (жовта). В нижньому – 
систолічного і діастолічного тиску. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Спектрограма і аналіз. В верхньому вікні – серцевого ритму,             
в середньому – систолічного і діастолічного тиску, в нижньому – дихання. 
 

З використанням САКР були обстежені 202 висококваліфікованих 
атлета чоловічої статі у віці 22,6±2,8 років, які представляли ациклічні 
види спорту – одноборства (карате, тхеквондо, кікбоксинг, бокс, вільну 
боротьбу, греко-римську боротьбу, дзюдо, самбо) та ігри (водне поло, 
футбол). Стаж занять спортом складав 10,3±3,1 роки. Всі дослідження 
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проводились в передзмагальному періоді. У відповідності до дизайну 
обстеження з використанням САКР проводились тричі: у ранішні години, 
натще серце, в положенні сидячи в день тренування (К1), одразу (в перші 
5-7 хв.) після тренування (К2) і наступного після тренування ранку після 
сну (К3). Кожна реєстрація тривала 2 хв.  

Для індивідуалізованої оцінки та подальшої алгоритмізації змін 
нами застосовувався перцентильний метод статистичного аналізу. 
Перцентильний метод заснований на врахуванні відсотку накопичення 
показника в популяції. Оцінка показників проводиться згідно 
перцентильних таблиць. Колонки таблиці перцентилів вказують кількісні 
межі показника в певному діапазоні. Як правило, межі діапазонів               
в таблицях  визначаються за даними значних популяційних досліджень 
осіб різного віку, статі тощо. Інтервали міжперцентильних стовпців (зони   
і коридори) визначають діапазони різних значень показників, в які вони 
потрапляють. Завдання дослідників полягає в тому, щоб знайти до якого 
перцентильного інтервалу (зони) потрапляє отримане значення 
показника і оцінити його з урахуванням рівня діапазону. Залежно від 
цього, формується оцінка . У нашому дослідженні ми керувалися 
перцентильними діапазонами, які відповідали наступним зонам: <5% – 
«дуже низький» рівень, або виражене зниження; 5–25% – «нижче 
середнього» рівня, або помірне зниження; 25–75% – «середній» рівень, 
або норма; 75–95% – «вище середнього» рівня, або помірне підвищення; 
>95% – «дуже високий» рівень, або виражене підвищення. При цьому 
абсолютно «нормальними» вважаються показники в діапазоні 25-75%,     
а «не нормальними», які потрапляють в діапазони  <5% та >95%. 

З метою індивідуалізованої комплексної оцінки нами кожному        
з досліджуваних показників присвоювався відповідний бал (в межах від -
2 до +2), який характеризував потрапляння показника у відповідну зону 
перцентильного розподілу (від <5% до >95%.). При цьому отримані бали 
підлягають подальшим варіантам різних розрахунків, що істотно спрощує 
їх комплексний аналіз та оцінку.  

Щодо аналізу групових перцентильних розподілів, то слід 
зазначити, що значущість змін розподілів окремих показників 
визначається відмінностями від нормологічно зваженого, який 
передбачає співвідношення варіантів вираженого зниження, помірного 
зниження, норми, помірного підвищення та вираженого підвищення, як: 
5:20:50:20:5. В усіх випадках визначається також модальний варіант. 
Окремо, слід додати, що існує можливість, при розробці відповідних 
перцентильних таблиць, аналізувати також динамічні зміни регуляції, як 
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це було показано нами при використанні тестів з керованим диханням 
[13]. 

Як приклад наведемо застосування даного підходу до 
індивідуалізованої комплексної оцінки показників кардіоінтервалометрії. 
При обстежені спортсмена К. віком 21 рік з використанням САКР були 
отримані наступні параметри ЕКГ: ЧСС – 54 хв.-1 (ранг - -1), P – 0,107 с  

(ранг - +1), PQ – 0,136 с  (ранг - 0), QR – 0,035 с  (ранг - +1), QRS – 0,095 с  

(ранг - 0), ST – 0,240 у.о.  (ранг - +2). Отримані індивідуальні показники 
спортсмена К. у даному випадку можна описати наступним чином: на тлі 
помірної брадикардії відзначається помірне уповільнення проведення 
збудження по передсердях, помірне уповільнення деполяризації 
шлуночків зі збереженням атріовентрикулярної та 
внутрішньошлуночкової провідності, що супроводжується ознаками 
порушення реполяризації шлуночків. Загальна оцінка РQRSТ у даному 
випадку засвідчує певні зміни кінцевої частини комплексу, що                      
у спортсменів частіше визначає метаболічні зміни. 

Для оцінки індивідуальних змін організму атлетів за впливу 
фізичних навантажень ми також використали підхід, який дозволив 
визначати «ранг змін». Останній являє собою різницю між поточним та 
попередньо визначеним значеннями рангу у конкретного спортсмена 
(табл. 1) та характеризує рівень зміщення конкретного показника                
в межах запропонованих нами рангів. Для кожного спортсмена нами 
визначались 2 ранги змін: перший – для стану після навантаження (К2) у 
порівнянні з вихідним станом (К1) – К2-К1, другий – для стану у періоді 
відновлення (К3) у порівнянні з вихідним станом (К1) – К3-К1. Тобто, 
перший з «рангів змін» характеризує вплив відповідь на дію подразника 
(фізичне навантаження), а другий – відновлення до вихідного стану.  

Таблиця 1 
Характеристика «рангів змін» показників 

Ранги 
змін 

Характеристика для К2-К1 Характеристика для К3-К1 

-3 Наднизька реакція Значна негативна динаміка 

-2 Виражено знижена реакція Виражена негативна 
динаміка 

-1 Знижена реакція Помірна негативна динаміка  

0 Відсутня реакція Повне відновлення 

+1 Підвищена реакція Помірна позитивна динаміка 

+2 Виражено підвищена реакція Виражена позитивна 
динаміка 

+3 Значна реакція Значна позитивна динаміка 
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Як приклад наведемо визначення «рангів змін» показників 
кардіоінтервалометрії при обстеженні спортсмена К. віком 21 рік. При 
обстеженні були отримані наступні значення показників 
кардіоінтервалометрії: при К1 - ЧСС – 62,6 хв.-1 (ранг - 0), P – 0,102 с  (ранг - 
0), PQ – 0,147 с  (ранг - 0), QR – 0,029 с  (ранг - 0), QRS – 0,079 с  (ранг - -2), 
QT – 0,415 с (ранг - 0), QTC – 0,424 с (ранг - 0), ST – 0,138 у.о.  (ранг - 0); при 
К2: ЧСС – 82,1 хв.-1 (ранг - 2), P – 0,101 с  (ранг - 0), PQ – 0,141 с  (ранг - 0), 
QR – 0,029 с  (ранг - 0), QRS – 0,085 с  (ранг - -2), QT – 0,363 с (ранг - -2), QTC 
– 0,425 с (ранг - 0), ST – 0,107 у.о.  (ранг - 0); при К3: ЧСС – 62,6 хв.-1 (ранг - 
0), P – 0,109 с  (ранг - 0), PQ – 0,148 с  (ранг - 0), QR – 0,032 с  (ранг - 0), QRS 
– 0,091 с (ранг - 0), QT – 0,433 с (ранг - 0), QTC – 0,442 с (ранг - 0), ST – 
0,197 у.о.  (ранг - +1). Після визначення рангів показників проводиться 
розрахунок «рангів змін». Для показника ЧСС «ранг змін» для К2-К1 

складає +2, а для К3-К1 – 0, і так далі для інших показників. Тобто, «ранг 
змін» для К2-К1 характеризує виражено підвищену реактивність, а для К3-
К1 – відновлення. 
 Не зупиняючись детально на змінах одразу після навантаження 
(К2), які в багатьох випадках залежать від інтенсивності та спрямованості 
фізичних навантажень, що буде не зовсім коректно, адже процеси 
енергозабезпечення та гемодинамічне забезпечення мають певні 
відмінності, розглянемо зміни, які відбуваються наступного після 
тренування ранку (К3) у порівнянні з вихідним станом (К1), коли                    
в організмі відбуваються процеси відновлення. 

Результати дослідження і їх обговорення. У попередніх наших 
публікаціях було показано [3, 4], що наступного після інтенсивного 
фізичного навантаження ранку більшість показників ВСР, ВСТ, ВСД та ВД у 
всій групі спортсменів за пересічними значеннями повертається до 
вихідного рівня.   

В той же час, нас цікавили індивідуальні варіанти змін регуляції 
кардіореспіраторної системи, які зустрічались у всій групі спортсменів. 

На початку висвітлення результатів нашого дослідження на 
прикладі змін добре відомих показників покажемо особливості змін           
і інтерпретації результатів. На рис. 3 представлено перцентильний 
розподіл змін рангів ЧСС, ЧД та ДО за впливу інтенсивного фізичного 
навантаження. 

Як видно з рис.3 індивідуальні розподіли рангів зазначених вище 
показників при К3 в цілому показують (на тлі їх рангів при К2) повернення 
рангів до вихідного стану. При цьому дещо відрізняються розподіли для 
ЧД при К1 та К3, хоча й незначно (рис. 3б). 
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Рис. 3. Розподіли рангів показників спортсменів при К1, К2 та К3, де: а – 
ЧСС, б – ЧД, в – ДО. 
 Якщо повернутись до абсолютних значень меж перцентильних 
діапазонів, то характеризуючи оцінки ЧД можна констатувати, що               
у вихідному стані у 24,8% атлетів відзначається виражене брадіпное (< 8,3 
хв-1) у 18,8% атлетів – помірне брадіпное (8,4-12,4 хв-1), у 33,7% атлетів – 
нормопное (12,5-17,8 хв-1), у 19,8% атлетів – помірне тахіпное (17,9-21,8 
хв-1), а у 3% атлетів – виражене тахіпное (> 21,8 хв-1). Достатньо 
інформативним є те, що одразу (через 5-7 хв) після фізичного 



151 

навантаження (К2) у 34,7% атлетів відзначається виражене брадіпное,         
а у 25,7% та 11,9% атлетів – помірне та виражене тахіпное.  
 З цих позицій цікавим було проаналізувати, які відмінності 
спостерігались у атлетів (а їх було 70 осіб), у яких одразу після 
навантаження відзначалось виражене брадіпное. Зосередимося на 
рангах показників ЧСС та ДО, групові розподіли яких представлені на рис. 
3. У табл. 2 представлені розподіли показників ЧСС та ДО у атлетів, в яких 
одразу після навантаження відзначалось брадіпное. В цілому розподіли 
рангів ЧСС нагадують ті, які характерні для всієї групи атлетів при К2. 
Ранги ДО засвідчують істотно більшу тенденцію до зростання, що 
відображає компенсацію киснезабезпечення при меншій ЧД. 

Таблиця 2 
Розподіл показників ЧСС та ДО у атлетів з вираженим брадіпное після 

навантаження (%) 

Показник 
Ранг 

-2 -1 0 +1 +2 

ЧСС 0 0 25,7 28,6 45,7 
ДО 2,9 5,7 37,1 31,4 22,9 

  
 Достатньо інформативним виглядає розподіл показників ЧСС та 
ДО у атлетів, у яких наступного після тренування ранку відзначається 
виражене брадіпное (таких було 66 осіб).  

При його порівнянні з груповим розподілом (рис. 3) можна 
стверджувати, що у цих спортсменів відзначається істотно більша 
схильність до помірної та вираженої тахікардії (9,1% та 15,2% проти 6,0% 
та 10,0%). Також менш економним виглядає спонтанне дихання, яке 
характеризується істотно частішим помірним та вираженим збільшенням 
дихального об’єму (30,3% та 9,1% проти 22,2% та 4,0%). 

Таблиця 3 
Розподіл показників ЧСС та ДО у атлетів з вираженим брадіпное 

наступного після тренування ранку (%) 

Показник 
Ранг 

-2 -1 0 +1 +2 

ЧСС 9,1 21,2 45,5 15,2 9,1 

ДО 0 15,2 45,5 30,3 9,1 

    
 Тобто, виражене брадіпное у атлетів після фізичного 
навантаження та наступного після нього ранку супроводжується 
характерними змінами ЧСС та ДО. Звичайно, даний приклад не дозволяє 
зробити істотних прогностичних висновків, проте, показує можливість 
достатньо інформативного аналізу індивідуальних варіантів змін 
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функціональних параметрів кардіореспіраторної системи з позицій 
напрямків можливої корекції змін, що виникають в процесі занять 
фізичними вправами.    

Для демонстрації можливості аналізу динамічних змін звернемо 
увагу на показники розподілу «рангів змін», які представлені на рис. 4 та 
показують, що при К3 за ЧД у 57,0% атлетів відбулось відновлення до 
вихідного рівня, у 11,0% атлетів – показник рангу ЧД показав виражену 
негативну динаміку, у 14,0% атлетів – помірну негативну динаміку, які 
характеризували зменшення ЧД нижче вихідного рівня. Проте, у 9,0% та 
9,0% атлетів відзначалась помірна та виражена позитивна динаміка, які 
характеризували недовідновлення ЧД до вихідного рівня.  

 
а      б 

 
в 

Рис. 4. Розподіли «рангів змін» показників спортсменів при К1, К2 
та К3, де: а – ЧСС, б – ЧД, в –ДО. 

 
В даному випадку доцільним є розглянути варіанти зменшення та 

збільшення рангів ЧД наступного після тренування ранку (К3)                        
у порівнянні з вихідним рівнем (К1). Аналіз даних показав, що при К3 у 50 
атлетів відзначалось зниження рангу ЧД, а у 36 атлетів – збільшення 
рангу ЧД. Було простежено зміни рангів ЧСС та ДО (табл. 4). 
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Таблиця 4 
Розподіл «рангів змін» ЧСС та ДО у атлетів зі зниженням рангу ЧД та зі 

збільшенням рангу ЧД наступного після тренування ранку (%) 

Показник дихання 
Ранг 

-2 -1 0 +1 +2 

ЧСС 
браді 8,0 28,0 36,0 28,0 0 

тахі 0 33,3 50,0 16,7 0 

ДО 
браді 8,0 16,0 60,0 12,0 4,0 

тахі 11,1 22,2 44,4 22,2 0 

 
Насамперед необхідно зазначити, що у більшості випадків 

зниження ЧД наступного після тренування ранку у 36% випадків 
відзначається тенденція до зниження ЧСС, в 36% випадків ЧСС 
відновлюється до вихідних значень, а 28% випадків ЧСС збільшується.       
В 60% випадків ДО відновлюється до вихідних значень, в 24% - 
знижується, а в 16% - збільшується. Такі зміни характеризують певну 
дисоціацію між серцево-судинною та дихальною системою. 

У більшості випадків збільшення ЧД наступного після тренування 
ранку ЧСС відновлюється до вихідних значень (50%), проте є тенденція до 
її зниження, яка спостерігається у кожного третього (33,3%) атлета,             
і тільки у кожного шостого (16,7%) відзначається помірне збільшення ЧСС. 
При цьому відзначається істотна схильність до зниження ДО (33,3%).   

Тобто, запропонований алгоритм оцінки функціональних 
показників дозволяє адекватно охарактеризувати стан та зміни функції як 
в цілому по групі, так і при окремих опорних значеннях, або напрямках 
змін в організмі, що традиційними способами статистичного аналізу 
зробити складніше. 

Окремо наведемо приклад індивідуальних змін показників 
діяльності кардіореспіраторної системи за впливу тренувального 
навантаження та у період відновлення, які отримані з використанням 
САКР. 

Обстежений атлет С., 24 роки, МСМК з боксу. Стаж занять 12 років. 
За даними аналізу ВСР за методом запропонованим Н.І. Шлик                       
у вихідному стані діагностовано помірне напруження регуляції серцевого 
ритму (І тип), одразу після навантаження відзначався ІІ тип (розвиток 
втоми, істотне зниження регуляторних впливів на серцевий ритм), 
наступного після тренування ранку – також ІІ тип. Така динаміка засвідчує 
розвиток перенапруження за симпатичним типом. 

У табл. 5 згруповано індивідуальні оцінки показників, які отримані 
під час дослідження САКР та характеризують різні складові забезпечення 
функціонального стану організму атлета до (К1), одразу після (К2) та 
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наступного після тренувального навантаження ранку (К3). З огляду на 
показники всіх систем зупинимось на показниках, які характеризують 
відновлення організму після навантаження. Тобто, нашу увагу звернемо 
на ранги показників при К3 у порівнянні з К1.  

 
Таблиця 5 

Профілі індивідуального напруження окремих ланок забезпечення 
функціонального стану кардіореспіраторної системи атлета С.                       

з урахуванням перцентильних розподілів показників в динаміці 
спостереження 

Показник К1 К2 К3  Показник К1 К2 К3 

Гемодинаміка  Кардіоінтервалометрія 

КДО, см3 0 0 1  ЧСС, хв-1 0 2 0 

КСО, см3 0 1 0  P, с 1 2 1 

УО, см3 0 0 0  PQ, с 2 2 2 

ХОК, л 0 1 1  QR, с 0 -1 0 

УІ 0 -1 0  QRS, с 0 0 1 

ЗПОС 0 0 -1  ST, н.о. 1 0 0 

СІ 0 1 0  QTC -1 0 1 

Варіабельність серцевого ритму 

 Артеріальний тиск та барорецепторна 
чутливість 

TP, мс2 -1 -2 -2  СТ, мм рт.ст. 0 1 -1 

VLF, мс2 0 -2 -1  ДТ, мм рт.ст. -1 0 -2 

LF, мс2 -1 -2 -1  Індекс Кердо  0 1 1 

HF, мс2 0 -2 0  BRLF 0 -2 -1 

LFHF, у.о. 0 -1 0  BRHF -1 -2 -1 

Варіабельність систолічного 
артеріального тиску  

 Варіабельність діастолічного 
артеріального тиску 

TPСТ, мм рт.ст2 -1 0 -1  TPДТ, мм рт.ст2 0 -1 -1 

VLFСТ, мм рт.ст2 -2 0 -1  VLFДТ, мм рт.ст2 -1 -1 -2 

LFСТ, мм рт.ст2 -1 -1 0  LFДТ, мм рт.ст2 0 0 0 

HFСТ, мм рт.ст2 0 1 0  HFДТ, мм рт.ст2 -1 -1 0 

LFHFСТ, у.о. -1 -2 0  LFHFДТ, у.о. 1 1 0 

Варіабельність спонтанного дихання 

 

Паттерн дихання 

TPД, (л/хв)2 0 0 0  Tinsp, с 0 0 -1 

VLFД, (л/хв)2 -2 -2 0  Texp, с -1 -1 -2 

LFД, (л/хв)2 -1 -1 -1  ДО, л 0 0 0 

HFД, (л/хв)2 0 1 1  Tinsp/Texp 1 1 1 

LFHFД, у.о. 0 -2 -1  ЧД, хв-1 1 1 2 
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Характеризуючи функціональний стан організму даного атлета 

можна констатувати, що у нього відзначається істотне недовідновлення 
організму за рахунок збільшення КДО та ХОК на тлі зменшення ЗПОС, 
погіршення внутрішньосерцевої провідності (QRS) на тлі істотного 
збільшення електричної систоли шлуночків (QTC), зниження загальних 
регуляторних впливів на серцевий ритм (ТР). 

Доповнюють характеристику стану зниження артеріального тиску 
на тлі зниження чутливості барорецепторів (BRLF), зниження загальних 
регуляторних впливів на діастолічний тиск (TPДТ) за рахунок 
надсегментарних механізмів (VLFДТ), підвищення ваготонічних впливів на 
регуляцію дихання (HFД) на тлі збільшення ЧД за рахунок пришвидшення 
видиху. 

Тобто, за короткий час виміру з використанням САКР отримано 
низку показників, за допомогою яких можна об’єктивно 
охарактеризувати функцію серцево-судинної, дихальної та автономної 
нервової систем, а апробований підхід до оцінки параметрів дозволяє        
в єдиній шкалі ранжированих з урахуванням перцентильного розподілу 
параметрів надати об’єктивну оцінку поточного функціонального стану 
організму атлета. Звичайно, даний підхід з реєстрацією показників у стані 
відносного м’язового спокою не дозволяє охарактеризувати резервні 
можливості організму, але достатньо чітко характеризує підбудову 
кардіореспіраторного гомеостазу до умов, що виникають.  

Розвиток технологій та програмного забезпечення дозволить 
істотно пришвидшити реалізацію даного підходу в широкому 
застосуванні на практиці. Основними елементами подальшого наукового 
пошуку є розробка автоматизованих систем розрахунку перцентильних 
розподілів з урахуванням приватних кореляцій отримуваних параметрів, 
що дозволить нівелювати фізіологічні зв’язки між окремими з них та 
підвищить прогностичне значення поєднаного аналізу великої кількості 
даних з метою діагностики та подальшої корекції функціонального стану.  

Звичайно, нестримний розвиток технологій приводить до 
істотного збільшення можливостей одночасної реєстрації різних 
фізіологічних параметрів діяльності організму, проте питання їх 
поєднаної адекватної та об’єктивної оцінки залишається відкритим.  
 
Висновок 

 
Використання спіроартеріокардіоритмографії у лікарсько-

педагогічних спостереженнях за атлетами при поточному контролі             
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в «польових умовах» дозволяє об'єктивізувати функціональний стан 
організму з урахуванням взаємодії серцево-судинної та дихальної 
систем. Апробований підхід до оцінки окремих фізіологічних показників з 
використанням перцентильного аналізу дозволив поєднано в єдиній 
шкалі оцінок охарактеризувати  як групові зміни в функціональному 
забезпеченні фізичної роботи, так і індивідуальні параметри організму 
атлета з позицій його відновлення у постнавантажувальний період. 
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Streszczenie 

 

Analiza obserwacji medycznych i profilaktycznych wskazuje na znaczny wzrost chorób dzieci   
w wieku szkolnym związanych z zaburzeniami postawy. Artykuł dowodzi skuteczności 
proponowanej metodologii stosowania kompleksów specjalnych ćwiczeń pływackich                
w profilaktyce zaburzeń postawy u dzieci w wieku szkolnym. Badanie eksperymentalne 
wykazało poprawę poziomu stanu funkcjonalnego układu mięśniowo-szkieletowego dzieci      
w wieku szkolnym, co ma pozytywny wpływ na kształtowanie prawidłowej postawy u dzieci. 

 
Анотації 

 

Аналіз медико-профілактичних спостережень показує значне збільшення захворювань 
школярів, що пов’язані з порушеннями постави. У статті доводиться ефективність 
запропонованої методики використання комплексів спеціальних плавальних вправ для 
профілактики порушень постави у дітей середнього шкільного віку. Експериментальне 
дослідження показало покращення рівня функціонального стану опорно-рухового 
апарату школярів, що позитивно впливає на формування правильної постави у дітей. 
 

Summary 

 

The analysis of medical-preventive observations shows a significant increase in the diseases 
of schoolchildren associated with violations of posture. The article proves the effectiveness of 
the proposed methodology for using special swimming exercises to prevent posture disorders 
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in children of secondary school age. An experimental study showed an improvement in the 
functional state of the musculoskeletal system of schoolchildren, positively influences the 
formation of correct posture in children. 
 
Постановка проблеми та її зв’язок з науковими і практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій  
 
Аналіз спеціальної літератури свідчить, що низка фахівців (А.Ф. Каптелин, 
1986; Абдель Крім, 2001; О.І. Бичук, 2001; А.А. Потапчук, 2001;                  
В.О. Кашуба, 2002; О.Ю. Бубела, 2002; Т.С. Морозова, 2002; Н.Л. Носова, 
2005; Адель Бен Ларбі Бенжедду, 2007; Н.І. Коцур, Л.П. Товкун, 2019) 
вивчали проблеми профілактики і корекції порушень постави школярів. 
Наукові дослідження вчених (О.М. Бондар, 2009; Ю.М. Фурман 2012;      
А.І. Альошина, 2011-2013) свідчать про те, що 70% здорових дітей, які 
вступають до першого класу загальноосвітніх шкіл, мають різні 
функціональні порушення опорно-рухового апарату, в тому числі 
порушення постави у сагітальній і фронтальній площинах, плоскостопість 
та інше. Дослідження Л.А. Скиндера (2012) показують, що у віці 12-13 
років порушення постави спостерігається майже у 50% дітей. Переважна 
частина наукових праць присвячена дослідженню постави та її 
порушенню в молодшому шкільному віку (І.В. Хмельницька, 2006;             
В. В. Вербіна, 2011; І. Калиниченко, 2011; А. Дяченко 2010; К. Сергієнко, 
2013 та ін.). При цьому діти-підлітки залишаються поза увагою фахівців. 
Адже відомо, що підлітковий вік є періодом, який супроводжується 
суттєвими змінами в діяльності всіх фізіологічних систем: напруженіше 
проходять енергетичні процеси, суттєві зміни зазнає серцево-судинна 
система, зростає м’язова маса, розвивається витривалість, закінчується 
розвиток рухової координації, змінюється постава (В.К. Бальсевич, 2009; 
Т.Ю. Круцевич, 2003; А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб, 2005 та ін.). Питання 
фізичної реабілітації дітей і підлітків із порушеннями постави 
розглядалися в низці дисертаційних робіт (Е.В. Макарова, 2003;               
В.В. Петрович, 2010; М. Корд, 2010; Ю.С. Клименко, 2011; Ш.Р. Франсуаза, 
2012; О.С. Афанасьєва, 2014 та ін.). Як зазначають науковці, ортопедична 
проблема порушень постави в дитячому віці посилюється, перш за все, 
обмеженим режимом рухової активності, невчасною діагностикою,           
а також неправильним вибором методу лікування. Водночас наукові 
дослідження свідчать про те, що значний ефект корекції постави дають 
заняття з плавання. Спеціальні вправи в умовах водного середовища 
забезпечують природне розвантаження хребта з одночасним 
тренуванням м'язів, позитивно впливають на стан окремих 
функціональних систем організму. Аналіз літературних джерел свідчить, 
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що питання використання плавання з метою профілактики порушень 
постави вивчено не достатньо. Існують окремі праці з цього питання,          
в яких розглядається загальний вплив плавання на стан опорно-рухового 
апарату та загальні методичні положення. На думку фахівців (Т.М. 
Абсалямов, М.Н. Булатова, Н.Ж. Булгакова, 2000; В.М. Мухін, 2000; Ю.А. 
Бріскін, Т.Є. Одинець, М.П. Пітин, О.Ю. Сидорко, 2017) плавання                   
є ефективним засобом корекції постави. 

У зв’язку з цим, актуальність досліджуваної теми є безперечною. 
Визначення та узагальнення великого розмаїття вправ, що застосовуються 
у плаванні, розробка комплексів вправ для профілактики порушень 
постави дозволять ефективно проводити заняття та корегувати окремі 
порушення постави дітей. 

Метою роботи було визначення ефективності занять плаванням 
для корекції вад постави дітей шкільного віку. 

Завдання дослідження: 
1. Вивчити основні теоретико-методичні положення профілактики 

та корекції вад постави у дітей для розробки 
експериментальної методики. 

2. Визначити особливості впливу занять плаванням на 
функціональний стан опорно-рухового апарату дітей-підлітків      
з вадами постави. 

Методи дослідження: 
1. Теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної 

літератури та емпіричних матеріалів дослідження. 
2.  Педагогічне спостереження. 
3. Методи емпіричних даних. 
4. Педагогічний експеримент. 
5. Методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення 
 
Педагогічний експеримент тривав упродовж 2-х місяців. Дослідження 
передбачало використання комплексів спеціальних плавальних вправ для 
профілактики порушень постави та зміцнення силової витривалості тих 
м’язів, які забезпечують формування постави. До і після експерименту для 
оцінки функціонального стану опорно-рухового апарату дітей 10-річного 
віку проводились аналогічні вимірювання показників розвитку фізичних 
якостей та показників постави у школярів (за методом А.Ф. Каптелина, 
1986).  
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Нами були одержані такі результати. В експериментальній групі 
силова витривалість прямих м’язів живота як у хлопців (24,4±2,8 р/хв), так 
і в дівчат (23±3,1 р/хв) перевищувала вікову норму (20 р/хв). Силова 
витривалість косих м’язів живота стала відповідати середній віковій нормі 
як у хлопців (1,58±0,15 хв.), так і у дівчат (1,3±0,17 хв.).  Силова 
витривалість м’язів спини у хлопців (1,58±0,18 хв.) і у дівчат (1,57±0,18 хв.) 
майже досягли вікових норм (2-3 хв.). При чому показники силової 
витривалості м’язів спини у дівчат не відрізняються від показників хлопців 
(1,57±0,18 хв. і 1,58±0,18 хв. відповідно). Гнучкість у 50% хлопців досягла 
результату (11±1,08 см), а в 30% дівчат (16±0,79 см), але середня 
арифметична величина не відповідала віковим нормам ні у хлопців, ні       
у дівчат.  

Після експерименту відбулися зміни показників постави школярів. 
Так всі показники (ступінь кіфотичної постави, глибина шийного, 
поперекового лордозів, стереотип правильної постави), за виключенням 
стереотипу правильної постави, лише дещо змінилися у позитивну 
сторону. А показник стереотипу правильної постави залишився таким же, 
як і був. Такі зміни показників щодо критеріїв постави пояснюються тим, 
що зміни в будові опорно-рухового апарату проходять повільно. 
Варіабельність отриманих результатів є низькою за всіма показниками, 
окрім глибини шийного лордозу, хоча вона знизилась у порівнянні              
з показником, який був до експерименту на 10% у дівчат і 5% у хлопців. 
 У контрольній групі після експерименту відбулись наступні зміни. 
Силова витривалість прямих м’язів живота хлопців (24,7±2,2 р/хв)                
і у дівчат (21,3±2,6 р/хв) перевищували вікову норму (20 р/хв). Силова 
витривалість косих м’язів живота хлопців (1,44±0,16 хв.) досягає вікової 
норми (1,3-2 хв.), але зазнала не значних змін після експерименту 
(1,41±0,17 хв). У дівчат цей показник не досягає вікової норми. Показники  
силової витривалості м’язів спини ні у хлопців(1,48±0,27 хв.), ні у дівчат 
(1,43±0,23 хв.) не досягають вікової норми (2-3 хв). При чому показники 
цієї фізичної якості у хлопців до і після експерименту майже не змінилися 
(1,46±0,27 хв. проти 1,48±0,27 хв.). Коефіцієнт варіації знизився не суттєво, 
а в таких показниках як силова витривалість косих м’язів живота та 
силової витривалості спини не змінились. 
 Щодо зміни показників сформованості постави то дані наступні. 
Так показник ступеня кіфотичної постави, глибини шийного                             
і поперекового лордозу лише дещо змінилися, аналогічно змінам                
в експериментальній групі. Показники стереотипу правильної постави 
залишились такими ж, як і до експерименту.  
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 Порівнюючи результати показників розвитку фізичних якостей, що 
визначають поставу людини і показників сформованості постави до і після 
експерименту можна зробити висновок про їх приріст. Найбільший 
приріст у хлопців (34,6%) і у дівчат (45,3%) відбувся у розвитку гнучкості. 
Приріст такої фізичної якості силової витривалості косих м’язів живота        
у хлопців складає 18%, а у дівчат – 20%. Силова витривалість м’язів спини 
збільшилась у хлопців на 8,9%, а у дівчат на 15,4%. Приріст силової 
витривалості прямих м’язів живота становить 11,4% у хлопців та 8,13%       
у дівчат. Крім силової витривалості прямих м’язів живота, приріст всіх 
інших фізичних якостей більший у дівчат, ніж у хлопців. 

Якщо порівняти приріст показників рівня розвитку кожної фізичної 
якості у контрольній групі після експерименту, то найбільшим він                 
є у розвитку силової витривалості прямих м’язів живота (17,6% у хлопців      
і 16,8% у дівчат) і гнучкості (23,3% у хлопців і 14,4% у дівчат). Щодо 
приросту інших показників силової витривалості косих м’язів живота            
і м’язів спини, то він не значний (2,1% і 1,3% у хлопців та 4,2% і 5,45%          
у дівчат відповідно). 

Порівнюючи приріст показників в експериментальній та 
контрольній групах можна зробити висновок про те, що приріст 
показників розвитку фізичних якостей за винятком силової витривалості 
прямих м’язів живота в експериментальній групі є більшим, ніж                   
у контрольній. Так приріст показників силової витривалості прямих м’язів 
живота у хлопців на 6,2% більший у контрольній групі, ніж                               
в експериментальній, а у дівчат на 6,8%. Приріст показників силової 
витривалості косих м’язів живота експериментальної групи у хлопців на 
15,8% більший, ніж у контрольній, а у дівчат на 16,1%. Приріст показників 
силової витривалості м’язів спини у хлопців на 7,6% більший                         
у експериментальній групі, ніж у контрольній, а у дівчат цей показник 
кращий на 10%. Приріст показників гнучкості у хлопців експериментальної 
групи більший, ніж у контрольній на 11,3%, аж у дівчат на 30,9%. 
 
Висновки 
 

1. Питання профілактики постави у школярів є актуальними               
з огляду на статистичні дані, згідно яких 60% підлітків мають порушення 
опорно-рухового апарату, а сколіоз становить близько 66% всіх 
захворювань хребта. Основними причинами дефектів постави                      
є порушення гігієнічних правил організації життєдіяльності, неправильний 
режим харчування, недостатній руховий режим. Формування правильної 
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постави сприяють систематичні заняття фізичною культурою і спортом, які 
є надійним засобом досягнення фізичної досконалості і краси тіла. 

2. Ефективність експериментальної методики підтверджується 
змінами функціонального стану опорно-рухового апарату 10-річних 
школярів експериментальної групи. Так, силова витривалість прямих 
м’язів живота покращилась на 8,13% у дівчат та 11,4% у хлопців                     
і становить відповідно 23 р/хв. і 24,4 р/хв., силова витривалість косих 
м’язів живота покращилась на 17,9% у хлопців і на 20,3% у дівчат                   
і становила відповідно 1,58 хв і 1,3 хв, силова витривалість м’язів спини 
(зросла 8,9% і 15,4% становила 1,58 хв і 1,57 хв у хлопців і дівчат 
відповідно), гнучкість покращилась на 34,65 і 43,5% становила 8,95 см          
і 10,7 см відповідно у хлопців і дівчат. На відміну від контрольної групи, 
де зростання показників силової витривалості прямих м’язів живота 
становило у дівчат 16,8%, у хлопців 17,6%, силова витривалість косих 
м’язів живота покращилась на 2,1% і 4,2% і становила 1,44 хв і 1,22 хв          
у хлопців та дівчат відповідно, силова витривалість м’язів спини 
покращилась на 1,3% і 5,4% і становила 1,44 хв і 1,22 хв у хлопців та дівчат 
відповідно, гнучкість покращилась на 23,3% і 14,4% і становила 9,25 см        
і 10,3см у хлопців та дівчат відповідно. 

3. Розроблена методика застосування комплексів спеціальних 
вправ дозволяє підвищити рівень функціонального стану опорно-
рухового апарату школярів, що позитивно впливає на формування 
правильної постави у дітей. Доцільно використовувати розроблену 
методику для корекції постави у дітей-підлітків. 
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Streszczenie 

 

Celem badania są zajęcia konkurencyjne w karate Kyokushin podczas ograniczeń kwarantanny 
nałożonych przez rządy krajów świata podczas pandemii COVID-19. W badaniu wzięło udział 
60 zakwalifikowanych sportowców karatystycznych w wieku 18-25 lat, doświadczenie                  
w klasach co najmniej 5 lat, kwalifikacje sportowe od 2 do 3 podane w skali japońskiej 
(kandydat na mistrza sportu, mistrz sportu, odpowiednio, zgodnie z Jednolitą Klasyfikacją 
Sportową Ukrainy) oraz trenerzy, którzy byli zaangażowani w międzynarodowe zawody online 
w karate Kyokushin w sekcji "Kata". Zastosowano następujące metody badawcze: analizę 
teoretyczną i uogólnienie literatury naukowej i metodologicznej; metoda porównawcza; 
metody socjologiczne (ankiety, ankiety internetowe); metody psychologiczne i metody 
statystyki matematycznej. Ustalono, że jednym ze skutecznych sposobów motywowania 
sportowców do aktywnych samodzielnych zajęć i samodoskonalenia stylu karate Kyokushin 
podczas ograniczeń kwarantanny było wprowadzenie międzynarodowych turniejów on-line    
w sekcji "Kata". Przeprowadzono analizę warunków zawodów, zasad i wsparcia technicznego, 
liczby uczestniczących krajów oraz liczby sportowców, którzy uczestniczyli w turniejach. 
Przeprowadzono ankietę internetową wśród ponad 60 respondentów, którzy byli 
bezpośrednio związani z udziałem w zawodach, zarówno sportowców, jak i trenerów oraz 
organizatorów na miejscu. Analiza ankiety respondentów potwierdza zainteresowanie 
przeprowadzeniem tego rodzaju konkursu, a także perspektywy takiego kierunku działalności 
konkurencyjnej. Większość badanych sportowców potwierdziła wysoki poziom motywacji        
w przygotowaniach do udziału w zawodach on-line oraz częściowe usunięcie stresu 
psychicznego z powodu długiego braku aktywności zawodniczej. Zgodnie z wynikami analizy 
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zawodów on-line opracowano szereg zaleceń i propozycji mających na celu podniesienie 
poziomu tego typu zawodów, które będą stopniowo wdrażane w procesie rywalizacji, a także 
wdrożono program poprawy sprawności psychicznej i fizycznej wykwalifikowanych 
sportowców. Wprowadzenie opracowanej metodyki procesu szkoleniowego przygotowania 
do udziału w zawodach on-line przyczyniło się do znacznej poprawy wyników sportowych 
wykwalifikowanych karatystów oraz wzrostu motywacji do zajęć w warunkach kwarantanny. 
 
Анотації 

 

Мета дослідження – змагальна діяльність в кіокушинкай карате  під час карантинних 
обмежень запроваджених урядами країн світу на час пандемії «COVID 19».                           
У дослідженні брали участь 60 кваліфікованих спортсменів каратистів, вік 18-25 років, 
стаж занять не менше 5 років, спортивна кваліфікація від 2-го кю до 3 дану за японською 
шкалою (кандидат у майстри спорту, майстер спорту відповідно за Єдиною спортивною 
класифікацією України) та тренерів які були задіяні в on line міжнародних змаганнях          
з Кіокушинкай карате в розділі «Ката». Використовувалися такі методи дослідження: 
теоретичний аналіз і узагальнення наукової та методичної літератури; метод порівняння; 
соціологічні методи (анкетування, інтернет опитування); психологічні методи та методи 
математичної статистики. Установлено, що одним з ефективних шляхів мотивації 
спортсменів до активних самостійних занять та самоудосконалення стилю Кіокушинкай 
карате під час карантинних обмежень стало запровадження в дію міжнародних on line 
турнірів в розділі «Ката». 
Проведено аналіз умов проведення змагань, правила та технічне забезпечення, 
кількість країн учасниць та кількість спортсменів, які приймали участь в турнірах. 
Проведено інтернет опитування понад 60 респондентів які були безпосередньо дотичні 
до участі в змаганнях, як спортсмени так і тренери та організатори на місцях. Аналіз 
опитування респондентів підтверджує зацікавленість у проведенні такого роду змагань, 
так і перспективність такого напрямку змагальної діяльності. Більшість опитаних 
спортсменів підтвердили високий рівень мотивації у підготовці до участі в on line 
змаганнях та часткове зняття психологічної напруги через тривалий час відсутності 
змагальної діяльності. За результатами аналізу проведення on line змагань розроблено 
ряд рекомендацій та пропозицій по підвищенню рівня проведення даного типу змагань, 
які будуть поетапно впроваджуватись в змагальний процес також впроваджено 
програму удосконалення психічної і фізичної підготовленості кваліфікованих 
спортсменів. Упровадження розробленої методики тренувального процесу по підготовці 
до участі в on line змаганнях  сприяло суттєвому поліпшенню спортивних результатів 
кваліфікованих каратистів та підвищенню мотивації до занять в умовах карантину. 
 
Summary 

 

The purpose of the study is to compete in Kyokushin Karate during the quarantine restrictions 
imposed by governments around the world during the COVID 19 pandemic. The study 
involved 60 qualified karate athletes, age 18-25 years, the experience of at least 5 years, 
sports qualifications from 2nd kyu to 3 dan on the Japanese scale (candidate for master of 
sports, master of sports according to the Unified Sports Classification of Ukraine) and coaches 
who were involved in online international competitions with Kyokushinkai karate in the 
"Kata" section. The following research methods were used: theoretical analysis and 
generalization of scientific and methodological literature; comparison method; sociological 
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methods (questionnaires, online surveys); psychological methods and methods of 
mathematical statistics. It is established that one of the effective ways to motivate athletes to 
active independent training and self-improvement of Kyokushinkai karate style during 
quarantine restrictions was the introduction of international online tournaments in the "Kata" 
section (May - June, October 2020 European Cup, European Championship) organized by 
international organization IKO (Midori) Shinkyokushinkai. An analysis of the conditions of the 
competition, rules and technical support, the number of participating countries, and the 
number of athletes who participated in the tournaments. An online survey of more than 60 
respondents who were directly involved in the competition, both athletes and coaches and 
organizers on the ground. The analysis of the respondents confirms the interest in holding 
such competitions, as well as the prospects of this area of competitive activity. Most of the 
interviewed athletes confirmed a high level of motivation in preparation for participation in 
online competitions and partial relief of psychological stress due to the long absence of 
competitive activity. Based on the results of the analysis of on-line competitions, a number of 
recommendations and proposals have been developed to increase the level of this type of 
competition, which will be gradually introduced into the competition process, and a program 
to improve the mental and physical fitness of qualified athletes. The introduction of the 
developed methodology of the training process in preparation for participation in on-line 
competitions has significantly improved the sports results of qualified karate and increased 
motivation to train in quarantine. 
 

Вступ 

Кіокушинкай карате є одним із найпопулярніших видів східних 
одноборств, який культивують понад 16 мільйонів людей у 140 державах 
світу [3, 10]. 

Змагальна діяльність у Кіокушинкай карате, є однією із складових, 
яка популяризує цей вид і приваблює все більше зацікавлених займатися 
у клубах, які культивують цей стиль. Аналіз даних отриманих науковцями, 
які вивчають та досліджують цей стиль карате, свідчить про те, що 
заняття Кіокушинкай карате передбачає прояв максимальних м'язових 
зусиль; виконання складних технічних дій упродовж тривалого часу; 
переміщення в ускладнених умовах, пов'язаних з обмеженим простором 
та лімітом часу; статичне напруження; високий ступінь психічного 
напруження [5, 7, 9]. Все це приваблює людей до занять та активної 
участі в змаганнях. 

Окрім того, важливе значення для результативності участі                  
в змаганнях у Кіокушинкай карате мають такі чинники, як досконала 
сенсомоторна координація, здатність до швидкого розподілу                        
і переключення уваги, швидкість реакції [2, 7, 15]; розвиток загальної та 
швидкісної витривалості, спритності і сили м'язів рук, ніг, черевного 
преса, динамічної витривалості кистей рук, плечового пояса та спини [11, 
18]; формування відчуття простору, часу, величини зусиль, розвиток 
швидкості і точності сприйняття навколишньої обстановки, зорової 
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орієнтації, вестибулярної стійкості, координації рухів; високої швидкості       
і точності сенсомоторних реакцій, переключення та стійкості уваги; 
розвиток високої емоційної стійкості [12. 16]; швидкості та точності 
визначення руху і реакції на рухомі предмети [11, 14]; підвищення 
стійкості організму до несприятливого впливу специфічних умов 
змагальної діяльності [15]. Все вище перераховане вимагає від 
спортсмена постійної активної роботи над собою.  
Однак 2020 рік ввів суттєві корекції в життя людей. Під час пандемії 
COVID-19, яка увірвалася в наше повсякденне життя, заняття спортом        
у багатьох країнах стало можливим лише в обмеженому вигляді. 
Спортивні зали були закриті, клуби, з дозволу урядів країн могли 
працювати лише з обмеженим контингентом збірних команд. Як 
попереджають експерти, у довгостроковій перспективі це може 
негативно вплинути на здоров'я населення.   Тож постає питання, чи не 
втратить спорт свого значення в суспільстві через це примусове 
відвикання населення. Інґо Фробезе бачить дві основні проблеми. "По-
перше, ми виходимо з того, що третина з десяти мільйонів членів фітнес-
центрів або вже припинила або припинить своє членство найближчим 
часом. Друга проблема: якщо діти та підлітки не можуть займатися 
спортом, вони переключаються на інші речі". За словами науковця, знову 
зацікавити їх заняттями спортом буде великою проблемою, за 
невтішними прогнозами ми  тут втратимо щонайменше третину людей".  
 
Аналіз запроваджених обмежень занять спортом. Чи можна займатися 
спортом на вулиці? 
 
Усе буде залежати від того де перебуває людина. В Італії, Іспанії, Індії та 
Ізраїлі діють жорсткі обмеження у пересуванні, якими зазвичай 
заборонений і спорт під відкритим небом. Іспанська поліція зупиняє           
і штрафує велосипедистів і бігунів.  
Однак деякі країни або регіони дозволяють своїм жителям індивідуальні 
заняття спортом на свіжому повітрі, але лише у межах населеного пункту, 
в якому вони проживають.  
Франція і Великобританія мають дещо схожі приписи, які, утім, доволі 
розмиті: британцям дозволено займатися спортом раз на день, причому 
треба бути поблизу своєї домівки. Так само неподалік власного 
помешкання можна займатися спортом і у Франції. В Україні заняття 
спортом на відкритому повітрі не заборонені. Однак перебувати                
у громадських місцях можна лише у масці, що ускладнює заняття 
спортом. Натомість в інших країнах, таких як Швейцарія, Нідерланди            
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і Німеччина спорт і індивідуальному порядку чітко дозволений                      
і вважається складовою профілактики для зміцнення здоров’я.  

Спорт та регулярна рухова активність важливі для нашого здоров’я 
та імунної системи, яка в часи небезпеки захворіти вірусною інфекцією 
має бути особливо напоготові. Адже люди з міцним імунітетом у випадку 
зараження коронавірусом мають значно вищі шанси на м’яке протікання 
хвороби COVID -19.  

Власне спорт та фізична активність можуть допомогти побороти 
коронавірус. Спорт необхідний для профілактики серцево-судинних 
захворювань, діабету, високого тиску, раку чи депресії. 
Ряд відомих науковців висловили свою позицію з питань занять фізичною 
активністю в умовах пандемії так, професор Шмідт-Ханазіт (Jonas Schmidt-
Chanasit сказав - "Спорт важливий для здоров’я, особливо зараз". 
Вірусолог з Інституту тропічної медицини імені Бернгарда Нохта                   
у Гамбургу застерігає, що люди, які сидять вдома без руху, опиняються     
у стресових ситуаціях, "які можуть призвести до інфаркту або інсульту". 
Його колега Крістіан Дростен (Christian Drosten) з берлінської клініки 
"Шаріте" у своєму підкасті від телерадіокомпанії NDR вказав на 
психологічне значення руху: "Важливо, щоб у людей була можливість 
займатися спортом. Багатьом людям це забезпечує психічну та фізичну 
стабільність". 
Пандемія – не привід відмовлятися від фізичної активності. Просто 
необхідно дотримуватись карантинних норм та правил, щоб заняття 
спортом були безпечними. 

У змагальну діяльність Кіокушинкай карате винесено 3 дисципліни 
– Куміте, Ката та Тамішіварі. Однак, в сучасних умовах тотальних 
обмежень змагання з Куміте неможливі, оскільки передбачають дії двох 
спортсменів у повному контакті, Тамішіварі в онлайн режимі можливі, 
але передбачають багато нюансів у підготовці матеріалів для проведення 
дисципліни на місцях. КАТА – поки що єдина індивідуальна змагальна 
дисципліна, яка відповідає всім критеріям та умовам проведення 
змагань в онлайн режимі. 

У Кіокушинкай карате розроблено спеціалізовану систему Ката – 
формалізовану послідовність рухів, які поєднані за принципами ведення 
поєдинку з уявним супротивником або групою супротивників. По суті, це 
є квінтесенцією техніки конкретного стилю бойових мистецтв і потужним 
засобом мобілізації фізичних, функціональних та психоемоційних 
резервів спортсмена, що досягається за рахунок таких показників          
(M.  Kawaishi,1998):  

- пасивна і активна медитація; 
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-формування раціональної, досконалої і варіативної техніки, 
закріплення чітких рухових рефлексів; активно-динамічний психотренінг; 

- акумулювання, контроль, стимулювання і спрямування за 
власним бажанням біоенергії для активізації фізіологічних і енергетичних 
процесів, здійснення необхідних динамічних структур на рівні 
максимальних можливостей особистості (M.Kawaishi, 1998; J. Taylor, 
2005; О.В.Гузій, 2013; В.О.Бережанський, 2015).  

Отже, проблема пошуку ефективних шляхів підвищення рівня 
спортивного життя в умовах пандемії, спеціальної підготовленості 
кваліфікованих каратистів у дисципліні Ката, дасть змогу підвищити 
мотивацію спортсменів до самостійної підготовки, підвищення стійкості 
імунної системи до впливу вірусних інфекцій, при виконанні оптимальних 
обсягів тренувальних навантажень дозволить поліпшити показники 
фізичної та психоемоційної стійкості, рівень енергетичних резервів               
і відповідно спортивні результати. 

Мета дослідження – змагальна діяльність в Кіокушинкай карате  під 
час карантинних обмежень запроваджених урядами країн світу на час 
пандемії «COVID 19». 
Завдання дослідження: 

1. Визначити структуру і зміст змагальної діяльності 
кваліфікованих каратистів у дисципліні Ката, в онлайн режимі. 

2. Встановити критерії необхідні для проведення змагань          
в онлайн режимі.  

3. Виявити результативно значущі компоненти спеціальної 
підготовленості кваліфікованих спортсменів стилю Кіокушинкай карате. 

4. Провести аналіз онлайн змагань в дисципліні Ката, які 
відбулися впродовж 2020 року, Розробити рекомендації та внести 
пропозиції по підвищенню якості проведення змагань в онлайн режимі.   
Для вирішення поставлених завдань використовувалися наступні методи 
дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення наукової та методичної 
літератури; метод порівняння; соціологічні методи (анкетування, інтернет 
опитуваня); педагогічне спостереження; педагогічний експеримент; 
аналіз положень проведення онлайн змагань, правила суддівства, 
результати турнірів; медико-біологічні методи; психологічні методи та 
методи математичної статистики. 
Організація дослідження. У опитуванні та акетуванні брали участь 60 
кваліфікованих спортсменів каратистів, вік 18-25 років, стаж занять не 
менше 5 років, спортивна кваліфікація від 2-го кю до 3 дану за японською 
шкалою (кандидат у майстри спорту, майстер спорту відповідно за 
Єдиною спортивною класифікацією України) та тренерів, які були задіяні 
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в on line міжнародних змаганнях з Кіокушинкай карате в розділі «Ката». 
Використовувалися такі методи дослідження: теоретичний аналіз                
і узагальнення наукової та методичної літератури; метод порівняння; 
соціологічні методи (анкетування, інтернет опитування); психологічні 
методи та методи математичної статистики. Установлено, що одним          
з ефективних шляхів мотивації спортсменів до активних самостійних 
занять та самоудосконалення стилю Кіокушинкай карате під час 
карантинних обмежень стало запровадження в дію міжнародних on line 
турнірів в розділі «Ката».  

Результати дослідження 
 
13 червня 2020 р пройшов 1-й онлайн Кубок Європи з Ката для клубів – 
The 1st online European Kata Cup for clubs. Турнір відкритий для всіх версій 
Кіокушин карате і проходив за правилами Європейської організації 
карате – EKO (Shinkyokushin). Змагання проводилися на 6 віртуальних 
татамі.  Загалом у змаганнях прийняло участь 308 учасників з 17 країн 
Європи та 60 клубів.  
Водночас з проведенням  Кубку Європи, паралельно проходив в on line 
форматі Чемпіонат Європи серед дорослих по Ката . У ньому приймали 
участь 71 клуб з 21 країни. 
Європейською колегію WKO на on line засіданні було прийнято рішення 
щодо проведення другого такого Кубку Європи серед клубів та, що не 
менш важливо, проведення Чемпіонату Європи у розділі Ката.  
24 жовтня Литовська федерація Кіокушин карате спільно з Європейською 
організацією Кіокушинкай карате провела другий on-line Кубок та 
чемпіонат Європи з Ката серед клубів – «The 2nd European on-line Karate 
Kata Championship and European Cup». У змаганнях приймали участь 487 
учасників з 20 країн: Андорра, Бельгія, Великобританія, Данія, Казахстан, 
Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Польща, Румунія, Словаччина, Туніс, 
Угорщина, Узбекистан, Україна, Франція, Швейцарія, Швеція, Росія. 

Проведено аналіз умов проведення змагань, правила та технічне 
забезпечення, визначено кількість країн учасниць та кількість 
спортсменів, які приймали участь в турнірах. Проведено інтернет 
опитування понад 60 респондентів які були безпосередньо дотичні до 
участі в змаганнях, як спортсмени так і тренери та організатори на місцях. 
Аналіз опитування респондентів підтверджує зацікавленість у проведенні 
такого роду змагань, так і перспективність такого напрямку змагальної 
діяльності. Більшість опитаних спортсменів (85%) підтвердили високий 
рівень мотивації у підготовці до участі в on line змаганнях та часткове 
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зняття психологічної напруги (78%) через тривалий час відсутності 
змагальної діяльності. За результатами аналізу проведених on line 
змагань розроблено ряд рекомендацій та пропозицій по підвищенню 
рівня проведення даного типу змагань, які будуть поетапно 
впроваджуватись в змагальний процес, також впроваджено програму 
удосконалення психічної і фізичної підготовленості кваліфікованих 
спортсменів. Упровадження розробленої методики тренувального 
процесу по підготовці до участі в on line змаганнях  сприяло суттєвому 
поліпшенню спортивних результатів кваліфікованих каратистів та 
підвищенню мотивації до занять в умовах карантину. 
 
Результати on line змагань Кубків Європи з Кіокушинкай карате                   
у дисципліні Ката: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Показники країн-учасниць, спортсменів та клубів on line 

Кубків Європи з Кіокушинкай карате у дисципліні Ката  
 
Питання занять спортом та проведення змагань в умовах 

карантину пандемії (карантинних обмежень), підготовки кваліфікованих 
спортсменів до головних змагань є надзвичайно важливим та 
актуальним.  

Результат аналізу спеціальної наукової та методичної літератури     
з одноборств, присвячений змагальній діяльності [3, 6, 9], 
удосконаленню різних сторін та контролю підготовленості кваліфікованих 
каратистів [2, 12, 16], показав, що незначна частина досліджень 
спрямована на вивчення питань по спортивній діяльності в умовах 
карантинних обмежень.   
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Проте встановлено факт, що одним з ефективних шляхів мотивації 
спортсменів до активних самостійних занять та самоудосконалення 
стилю Кіокушинкай карате під час карантинних обмежень стало 
запровадження в дію міжнародних on line турнірів в розділі «Ката».  

Провідними спортивними фахівцями [7, 12, 17] з одноборств 
виявлено тісний взаємозв’язок усіх сторін підготовки: фізичної, технічної, 
тактичної  і психологічної як у підготовці до змагань з Ката так і до 
змагань з Куміте. 

Таким чином, активна участь спортсменів в міжнародних on line 
турнірах в розділі «Ката»  сприятиме підтриманню активної спортивної 
форми для участі в змаганнях в розділі «Куміте» коли будуть зняті 
заборони по проведенню таких турнірів. Розроблено та обґрунтовано 
заходи по вдосконаленню проведення on line турнірів, внесено 
пропозиції по вимогам до технічного забезпечення для проведення 
такого роду змагань.  Удосконалено структуру та зміст побудови 
підготовчого, змагального мікроциклів та річного макроциклу підготовки 
кваліфікованих каратистів у дисципліні Ката з використанням тренерського 
відео контролю.  

Набули подальшого розвитку наукові положення щодо 
застосування окремих Ката у передзмагальній підготовці та в процесі 
змагань, як елементу спеціальної психоемоційної підготовки до головних 
змагань з Ката в on line форматі; доповнено наукові дані стосовно 
системи дистанційного контролю за функціональним станом спортсменів 
– каратистів. 
 
Висновки 
 

1. У практиці Кіокушинкай карате, як і в інших видах одноборств, 
немає єдиного підходу до проведення on line змагань в умовах 
карантинних обмежень в дисципліні Ката, досвід отриманий від 
проведених змагань може бути успішно використаний в майбутньому         
в разі виникнення подібних ситуацій. Водночас цей досвід може бути 
успішно впроваджений для використання при проведенні міжнародних 
турнірів в дисципліні «Ката» в разі виникнення різного роду чинників, які 
можуть вплинути на участь команд в змаганнях, наприклад: невідкриття 
візи спортсменам на в’їзд в країну, яка є господарем турніру, якісь 
обмеження по виїзду з країни учасника турніру, відсутність 
(протермінування) виїздних документів, фінансово-економічні проблеми 
тощо. 
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Введення в дію варіанту змішаної системи проведення змагань 
дозволить суттєво розширити географію учасників турнірів та значно 
збільшити їх кількість, що в свою чергу призведе до популяризації 
Кіокушинкай карате, як виду одноборств.    

На етапі безпосередньої підготовки до головних змагань з куміте 
встановлено високий фізичний і функціональний стан організму 
кваліфікованих каратистів у перед змагальних мезоциклах, проте 
простежується тенденція виснаження резервів енергетичного 
забезпечення та резервів управління психоемоційним станом.  

Установлено основні чинники, що не дозволяють показати 
кваліфікованому каратисту високий спортивний результат під час участі        
в on line змаганнях в розділі Ката: технічне забезпечення для трансляції 
виступу спортсмена, інтернет покриття та потужність сигналу; рівень 
змагань; інформація про супротивника; недостатня спеціальна 
підготовленість в умовах виступу в такого роду змаганнях та рівень 
психоемоційного стану спортсмена; відсутність відчуття змагального духу, 
емоційного тиску зі сторони глядачів та підтримки команди.  

За результатами впровадження рекомендацій по вдосконаленню 
спеціальної підготовленості кваліфікованих каратистів у дисципліні Ката з 
використанням деяких визначених Ката, які не входять до розряду 
змагальних у спортсменів експериментальної групи спостерігалися значні 
позитивні зміни в показниках рівня розвитку спеціальних фізичних 
якостей, психоемоційного та функціонального стану.  

Отже, проведений педагогічний експеримент підтвердив 
ефективність розробленої програми по вдосконаленню спеціальної 
підготовки спортсменів-каратистів (стилю Kіокушинкай) до головних 
змагань в on line форматі у дисципліні Ката в умовах карантинних 
обмежень. 
 
Подяка 
 
Висловлюємо подяку всім учасникам інтернет опитування та фахівцям 
відділу технічного забезпечення навчання Львівського державного 
університету фізичної культури імені Івана Боберського, всім 
співробітникам, які допомагали у проведенні досліджень, а також 
спортсменам які приймали участь у проведенні педагогічного 
експерименту. 
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Streszczenie 

 

Sukces kandydata na studia wyższe w zarządzaniu kulturą fizyczną i sportem zależy od 
profesjonalizmu. W tym celu osoba musi nabyć kompetencje zawodowe w trakcie procesu 
kształcenia w uczelni. Cała odpowiedzialność spoczywa na kadrze naukowo-dydaktycznej, 
która poprzez wprowadzanie innowacyjnych technologii tworzy osoby gotowe do zarządzania 
w organizacjach z zakresu kultury fizycznej i sportu. Ważnym warunkiem kształtowania 
kompetencji zawodowych menedżerów jest stosowanie metod motywujących ich do 
aktywnego działania w procesie kształcenia oraz w przyszłej działalności zawodowej, takich 
jak: wykład-szkolenie; wykład-dyskusja; wykład problemowy; seminarium-konferencja; 
metoda coachingowa; metody facylitacji: metoda informacji zwrotnej, gry biznesowe                 
i fabularne, studium przypadku, metoda informacji zwrotnej, ankieta w kręgu, „World Cafe”, 
„Burza mózgów”; wsparcie multimedialne; zaangażowanie menedżerów-praktyków w zajęcia 
otwarte. Przeanalizowano i udowodniono, że w procesie wprowadzania innowacyjnych metod 
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oddziaływania pedagogicznego dokonuje się efektywne kształtowanie kompetencji 
menedżerskich specjalistów kultury fizycznej i sportu oraz kształtowanie jednostek 
konkurencyjnych na rynku pracy. 
 
Анотації 

 

Успішність здобувача вищої освіти в управлінській діяльності сфери фізичної культури       
і спорту залежить від професіоналізму. Для цього особистість має набути професійні 
компетентності під час освітнього процесу в закладі вищої освіти. Уся відповідальність 
лежить на науково-педагогічних працівниках, які  через впровадження інноваційних 
технологій формують особистостей, готових якісно управляти в організаціях у сфері 
фізичної культури і спорту. Важливою умовою у формуванні професійної компетентності 
управлінців є використовування методів, які сприяють їх мотивації до активної дії              
в освітньому процесі та в майбутній професійній діяльності, такі як: лекція-тренінг; 
лекція-дискусію; проблемна лекція; семінар-конференція; метод коучинг; методи 
фасилітації: метод зворотного зв’язку, ділові та рольові ігри, case-study, метод 
зворотного зв’язку, опитування по колу, «Світове кафе», «Мозковий штурм»; 
мультимедійний супровід; залучення менеджерів-практиків до відкритих занять. 
Проаналізовано та доведено, що у процесі впровадження інноваційних методів 
педагогічного впливу здійснюється ефективне формування управлінської 
компетентності фахівців фізичної культури і спорту та становлення конкурентоздатних 
особистостей на ринку праці. 
 
Summary 

 

The success of a higher education applicant in the management activities of the field of 
physical culture and sports depends on professionalism. To do this, a person must acquire 
professional competencies during the educational process in a higher education institution. 
All responsibility lies with scientific and pedagogical workers, who, through the introduction 
of innovative technologies, form personalities who are ready to manage qualitatively in 
organizations in the field of physical culture and sports. An important condition in the 
formation of professional competence of managers is the use of methods that contribute to 
their motivation for active action in the educational process and in future professional 
activities, such as: lecture-training; lecture-discussion; problematic lecture; seminar-
conference; coaching method; facilitation methods: feedback method, business and role-
playing games, case-study, feedback method, circle survey, "World Cafe", "Brainstorming"; 
multimedia support; involvement of practicing managers in open classes. It is analyzed and 
proved that in the process of implementation of innovative methods of pedagogical 
influence, the effective formation of managerial competence of specialists in physical culture 
and sports and the formation of competitive personalities in the labor market is carried out. 

 

Вступ 

На сьогодні є актуальним і непростим завданням підготувати 
управлінців у сфері фізичної культури і спорту, які зможуть відповідати 
сучасним вимогам ринку праці. Уся відповідальність лежить на закладах 
вищої освіти, які мають забезпечити якісний освітній процес для 
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здобувачів та сформувати їх як особистостей, готових брати на себе 
відповідальність за управління фізкультурно-спортивними організаціями 
різних форм власності. Тому науково-педагогічні працівники мають             
у викладацькій діяльності не опиратися лише на традиційні методи 
навчання, а активно застосовувати інноваційні освітні технологія, які 
сприяють ефективнішому засвоєнню знань та набуттю практичних 
навичок здобувачами вищої освіти. 
 
Інтерактивні методи навчання, які потрібно активно впроваджувати       
в освітній процес 
 

На сьогодні можна налічувати безліч інноваційних інтерактивних 
методів навчання, які необхідно впроваджувати в освітній процес 
науково-педагогічними працівниками під час професійної підготовки 
управлінців у сфері фізичної культури і спорту. Науковець В. Ягупов 
виділяє неімітаційні методи такі як: лекційні (лекція-бесіда, лекція-аналіз 
конкретної ситуації, лекція з використанням техніки зворотного зв’язку, 
лекція-прес-конференція, лекція зі заздалегідь запланованими 
помилками, лекція-консультація тощо); нетрадиційні семінарські заняття 
(семінар-дискусія, семінар-взаємонавчання); ігрові (метод інсценування, 
ділова гра); неігрові (аналіз конкретної ситуації, мозкова атака,  круглий 
стіл тощо); інтелектуальна розминка; сократична бесіда тощо [1, с. 133–
150].  

Для активізації й урізноманітнення процесу навчання розроблено 
багато методів. Варто звернути увагу на методи активізації освітнього 
процесу, розглянуті Ю. Галайко, що використовуються у Лондонській 
школі бізнесу, зокрема: традиційні методи навчання (лекції; 
запрошення лекторів з інших закладів вищої освіти; запрошення 
керівників різних рівнів; дослідження реальних ситуацій; дебати); 
методи навчання «групи рівних» (мозкова атака; групові вправи; 
методи навчання, засновані на активній участі; створення мереж; 
стажування в установах; консультування серед рівних); методи 
навчання, засновані на інформаційно-комунікативних технологіях 
(математичне моделювання; імітація); методи навчання «орієнтація на 
дії» (навчання в дії; проєктний метод; індивідуальні плани дій; навчання 
активного мислення; групові плани дій); методи навчання 
«порівняльний аналіз» (відвідування підприємств; обмін досвідом); 
методи навчання «розширення кругозору» (роздум; «тайм-аут»; 
«іміджініринг» ‒ роздум за межами кадру; запрошення нетрадиційних 
лекторів) [2,  с. 39]. 
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На думку науковців Р. Гуріна, З. Курлянд, Т. Осипова та інші, oдним 
із важливих пріоритетів у реалізації завдань  підготовки майбутніх 
фахівців є створення умов для введення в освітній процес системи 
результативних методів педагогічного впливу та інноваційних технологій 
навчання, зокрема: оновлення традиційних форм та методів навчання, 
використання в освітньому процесі діалогічних, проблемних, проєктних, 
дискусійних та інших методів активного навчання; періодичний перегляд 
та оновлення змісту фахових освітніх компонент, організація та 
гарантування наступності всіх видів практик; взаємодія між науково-
педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти тощо [3].  

Розглянемо методи педагогічного впливу, які доцільно 
використовувати в освітньому процесі науково-педагогічними 
працівниками для формування професійних і особистісних 
компетентностей у майбутніх управлінців сфери фізичної культури               
і спорту. 

 Для систематизації знань, отриманих здобувачами вищої освіти, 
найефективнішим є метод тренінгу. Як наголошують К. Торн і Д. Маккей, 
властивими для нього є такі характеристики: процес навчання переважає 
над самим результатом; поетапне навчання та сприйняття нового 
матеріалу; обов’язковий зворотний зв’язок у системі «учасник–група»; 
виявлення творчого потенціалу учасників тренінгу під час активної 
міжособистісної комунікації; індивідуальна актуалізація мотивів, 
встановлення завдань і визначення їх пріоритетності; спонукання до 
соціальної сенситивності учасників тренінгу [4, с. 134]. Аналіз літератури 
вказує, що методика підготовки програми тренінгу, відображає 
послідовно три етапи отримання знань: перший – це вміння після 
проходження курсу тренінгу повторювати, відтворювати нові прийоми 
комунікативної поведінки, а не просто знати про них; на другому етапі 
студент повинен вміти використовувати нові форми поведінки                    
у нестандартних ситуаціях; третій – це вміння критично аналізувати свою 
поведінку та оточуючих і помічати помилки, які допускаються та 
упроваджувати інноваційні моделі поведінки, які сприятимуть якісній 
комунікації. 

Використовування методу дискусії як активного навчання охоплює 
три складові будь-якого заняття. Перша, завдання науково-педагогічного 
працівника полягає не лише в тому, щоб чітко сформулювати ціль 
дискусії, а й постійно коригувати її хід, задавати конструктивні запитання, 
стежити, щоб вона не трансформувалась у «суперечку заради 
суперечки». Друга, в обговоренні проблемних питань мають брали участь 
як викладач-студент (суперечка-діалог), так і вся група (суперечка-
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полілог). Важливою умовою є готовність та зацікавленість студентів до 
обговорюваної теми. Підготовка здобувачів до лекції-дискусії 
відбувається на попередній лекції, оголосивши їм тему. Третя, умовою 
ефективної дискусії є виокремлення та чітке формулювання її предмета.  

Методикою проведення проблемної лекції є постановка 
проблеми, проблемної ситуації та їх логічне вирішення. У проблемній 
лекції, науково-педагогічний працівник має моделювати суперечності 
реального життя через їх відображення в теоретичних концепціях. 
Головною метою такої лекції є набуття знань студентами за 
безпосередньої їх активної участі.  

Проведення семінару-конференції (технологія відкритого простору 
– Open Space) окреслює колективне обговорення визначеної викладачем 
теми. Метою такого методу є охопити якнайбільше думок щодо заданої 
теми за досить короткий термін часу, сформувати відчуття відношення до 
навчального процесу та згуртувати здобувачів вищої освіти. Викладач 
наперед визначає тему та повідомляє учасникам, готує основну та 
додаткові зони для дискутування. В основній зоні розташовує на видному 
місці назву теми та принципи (правила). Учасникам пропонується за їх 
бажанням вписати питання, які би вони хотіли обговорити в межах 
заданої теми. Відбувається голосування учасників, які саме підтеми вони 
хотіли б обговорити. Дані підтеми розподіляються в просторі та 
складається список підтем, які залишилися. Доповідачі підтем 
перебувають на своїх локаціях, а інші можуть вільно пересуватися між 
локаціями та обирати ту, яка їм найбільш цікава. Формат презентації 
своїх підтем доповідачі вибирають самостійно так, щоб зацікавити 
найбільшу кількість учасників, що враховується при оцінюванні 
доповідача. Викладач виступає модератором семінару-конференції 

В Україні дослідження технології коучингу в освіті запровадила 
вчена С. Романова, яка зазначила, що коучинг – це взаємовідносини між 
науково-педагогічним працівником і здобувачем вищої освіти, коли коуч 
ефективно організовує процес пошуку студентами найкращих відповідей 
на власні питання, що у них виникають в полі теми заняття, спонукає 
студентів до розвитку, закріплення нових навичок і досягнення високих 
результатів у своїй майбутній професії [5, c. 83]. Як стверджують С. Дуглас 
(C. Douglas) і У. Морлей (W. H. Morley), коучинг має різні стратегії, цілі та 
стилі, однак сам процес складається з п’яти етапів, зокрема визначення 
цілі, оцінка, планування дій, сама діяльність та моніторинг [6]. Метою 
коучингу є вирішення проблеми та завдань, знайти причини даної 
проблеми, обговорення проблемного досвіду, знайти альтернативні 
рішення, розвинути компетентності, підвищити мотивацію до навчальної 
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діяльності, вибудувати траєкторію досягнення успіху, передбачити та 
запобігти ризики. Використовуючи даний метод нами використовувалися 
відкриті/закриті питання та такі моделі: SMART (визначення цілей), GROW 
(мета, реальність, варіанти, висновки майбутні дії та бажання), SWOT 
(сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози), ORID 
(об’єктивний рівень сприйняття, рефлекторний рівень сприйняття, 
інтерпретативний рівень сприйняття та прийняття рішень), AID (дії, вплив 
та бажаний результат), або SLC (успіхи, уроки та зміни).  

Завдання методу фасилітації, на думку Н. Лебідь та Ю. Бреус, – це 
«вирішити конкретні питання, проаналізувати проблемне поле і знайти 
вирішення конкретних проблемних зон. Методи фасилітації при цьому 
дозволяють зібрати ідеї, уточнити завдання, спланувати дії. Результатом 
фасилітаційної сесії має бути прийняття конкретного рішення                        
і пропозицій» [7, с. 7]. Метод фасилітації охоплює case-study, ділові та 
рольові ігри, метод зворотного зв’язку, «світове кафе», опитування по 
колу, сторітелінг, «мозковий штурм» тощо.  

Розглянемо методи фасилітації, зокрема метод ділові та рольові 
ігри, який є універсальним методом для активності освітнього процесу та 
ефективного засвоєння знань здобувачів з окремих освітніх компонент. 
Погоджуємося з думкою Ж. Яворської, що даний метод сприяє розвитку 
ділових якостей студентів і формуванню у них комплексу необхідних знань 
та вмінь, гарантуватиме набуття навичок креативного застосування ними 
теоретичних знань для вирішення визначених професійних ситуацій          
[8, с. 243]. Основною особливістю ділових та рольових ігор, на нашу 
думку, є те, що здобувачеві дається можливість самостійно та вільно 
діяти, приймати рішення в штучно створених складних ситуаціях і, в той 
же час, набути досвід, виявити свої слабкі місця знань та вмінь та 
досягнути розуміння. 

Сase-study є одним із методів інтерактивного навчання, який 
відноситься до ситуаційних методів та являється безупинним процесом, 
цілеспрямованим на опис, аналіз об’єктів реальної дійсності. Основною 
відмінністю кейс-методу від традиційних методів, на думку науковців 
І. Грінченко, А. Попова, О. Чуприна та Ю. Чорного, є те, що кожен 
здобувач вищої освіти є рівноправним при отриманні знань з іншими 
учасниками та науково-педагогічним працівником упродовж 
обговорення визначеної проблеми [9, с. 20]. Метою використання case-
study є здобуття студентами навичок роботи у визначеній ситуації, 
спрямування всіх отриманих знань для вирішення конкретної 
професійної проблеми, яка є складовою ситуаційного завдання. Отже, 
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майбутні управлінці в сфері фізичної культури і спорту навчаються 
виявляти проблеми, аналізувати інформацію та вміти їх вирішувати.  

Важливим для науково-педагогічних працівників, так і для 
здобувачів є використання методу зворотного зв’язку. Цей метод дає 
розуміння викладачу, чи інформація сприйнята студентом, чи потрібно її 
додатково транслювати у більш доступній формі. Як наголошують учені 
Т. Божук та Л. Малик, «це є дуже важливо, адже відразу з першого 
заняття робить прозорими стосунки між викладачем і студентами, знімає 
психологічне напруження і орієнтує студентів на певний стиль роботи» 
[10, с. 95] Тому на початку лекції потрібно провести бліц-опитування 
студентів щодо теми заняття, що дасть розуміння, на які питання 
потрібно акцентувати увагу. Властивими типами зворотного зв’язку           
є похвала, критика, позитивний посил (визначаються успішні дії та 
пояснюється, що до них привело) та коригуння (визначаються 
неефективні дії та в чому їх невдача). Науково-педагогічному 
працівникові важливо виважено підходити до позитивного та 
коригувального зворотних зв’язків, щоб не спровокувати у студента 
відчуття знецінення.  

Метод опитування по колу дає можливість кожному учаснику за 
короткий проміжок часу висловити свою думку щодо теми, яка 
обговорюється в групі. Цей метод допомагає залучити до дискусії всіх 
учасників освітнього процесу, навіть і тих, кому зазвичай важко 
наважитися висловити свої думки. Визначені правила запобігають 
суперечки, відповіді мають бути короткими та структурованими, щоб 
дати змогу кожному долучитися та висловити свої думки, почуття. Цей 
метод сприяє майбутнім фахівцям сформувати такі компетентності, як 
критичне й аналітичне мислення, сміливість, уміння слухати, ораторське 
мистецтво тощо. 

За допомогою методу «Світове кафе» («The World Cafe») можна 
організувати ефективне обговорення для створення колективного 
бачення визначеної проблеми. Формуючи невимушену атмосферу 
психологічної безпеки та відкритості, коли всі рівні, даний метод сприяє 
залученню в діалог кожного з учасників. Як наголошує Г. Волошко, що 
«Основна ідея «world cafe» полягає в упевненості, що учасники знають 
рішення навчальної проблеми краще, ніж вони передбачають. Тільки        
в ході довірливого стилю спілкування і співробітництва можна відкрити 
нові знання» [11, с. 103]. Метою методу є зібрати якнайбільше 
інформації, обмінятися думками великої кількості учасників. Даний 
методу сприяє налагоджуванню співробітництва з студентами, а також їх 
співпрацювали між собою, що розвиває у них ініціативність, творчість, 
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креативні здібності, задоволення від освітнього процесу, мотивує до 
навчальної та професійної діяльності тощо. 

Важливим методом навчання майбутніх управлінців фізичної 
культури і спорту є метод мозкового штурму (англ. brainstorming), який 
передбачає колективний пошук нестандартних шляхів вирішення певної 
проблеми, як дидактичних (предметних), так і професійних, 
психологічних, соціальних тощо. Використання науково-педагогічними 
працівниками методу мозкового штурму допомагає розвинути                     
у здобувачів динамічність мисленнєвих процесів, сформувати вміння 
акцентувати увагу на конкретному актуальному завданні та 
раціональному його розв’язанні за визначений час, продукуванню 
креативних ідей. Погоджуємося з думкою О. Гайа та Є. Захарової, що 
саме метод «мозкового штурму» є основним, щодо підвищення 
ефективності заняття [12]. Адже, ключовим підсумком мозкового штурму 
є розуміння, висловлювання та об’єктивність.  Успішність методу 
залежить насамперед від дотримання важливих двох принципів, 
зокрема суть першого полягає в груповій роботі учасників, які 
продукують креативні ідеї, що уточняються, доповнюються, втілюються 
на практиці як опрацьовані групою, а другий принцип передбачає 
створення демократичних і комфортних умов, які сприяють генеруванню 
ідей.  

Вирішальним у навчанні майбутніх управлінців фізичної культури     
і спорту також є спеціальний метод використання інформаційних 
технологій у освітньому процесі. Як доводять науковці Ю. Лобода [13] та 
В. Стрельніков [14], вони спрямовані на: адаптивність (пристосування 
техніки до індивідуальних особливостей студента), конструктивізм, 
діалоговий характер навчання; розподіл та інтерактивність навчального 
матеріалу; керованість; оптимальне поєднання індивідуальної і групової 
роботи, багатоманітну взаємодію студента з комп’ютером тощо. В умовах 
пандемії COVID-19 даний метод активно використовувався                            
з використанням різних інтернет-платформ, що сприяло активному 
освітньому процесі та набуттю здобувачами нових знань і навичок              
у роботі з комп’ютером та інтернет ресурсами, які будуть корисними         
в управлінській діяльності організаціями фізкультурно-спортивного 
спрямування. 
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Результати дослідження щодо використання інноваційних технологій 
науково-педагогічними працівниками в освітньому процесі 
 

Для ефективності дослідження щодо використання іноваційних 
освітніх технологій, які сприяють розв’язанню управлінських завдань 
здобувачів вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт, ми 
провели опитування 29 науково-педагогічних працівників Львівського 
державного університету фізичної культури імені Івана Боберського. 

Актуальність цієї теми викликана існуючими суперечностями, які 
викликали розбіжності між сучасними вимогами ринку праці та 
результатами навчання майбутніх фахівців фізичної культури і спорту, що 
готові здійснювати управлінську діяльність. Постала потреба                         
в удосконаленні методів навчання цих фахівців, які сприятимуть 
гармонійному розвитку, саморозвитку та безперервному 
самовдосконаленню своєї професійності, справедливої самооцінки та 
критичного самоаналізу щодо своєї діяльності. 

Аналізуючи наукові дослідження, що проводяться у педагогічній 
науці за останні період часу, можемо зробити висновок, що методи 
навчання здобувачів вищої освіти є актуальними та перебувають                
у постійному пошуку науковців. Зокрема, важливою умовою                          
у формуванні професійної компетентності управлінців у сфері фізичної 
культури і спорту є використовування методів, які сприяють їх мотивації 
до активної дії в освітньому процесі та в майбутній професійній 
діяльності. 

Під час опитування науково-педагогічних працівників (для 
підготовки здобувачів), нам було важливо з’ясувати, чи використовують 
вони у своїй професійній діяльності інноваційні методи навчання, які 
допомагають у формуванні професійної компетентності майбутніх 
управлінців у сфері фізичної культури і спорту, такі як: лекція-тренінг; 
лекція-дискусію; проблемна лекція; семінар-конференція; метод коучинг; 
методи фасилітації: метод зворотного зв’язку, ділові та рольові ігри, case-
study, метод зворотного зв’язку, опитування по колу, «Світове кафе», 
«Мозковий штурм»; мультимедійний супровід; залучають менеджерів-
практиків до відкритих занять.  

Під час опитування нами було поставлено запитання, чи 
використовують у своїй викладацькій діяльності науково-педагогічні 
працівники (для підготовки здобувачів вищої освіти) таку форму 
організації навчання, як лекція-тренінг, отримані такі відповіді: 13,80 % 
респондентів часто використовують, 62,07 % – інколи, 13,79 % – ні та 
10,34 % було важко відповісти (рис. 1). 
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Рис. 1. Відповіді науково-педагогічних працівників про використання  
у своїй професійній діяльності форму організації навчання як лекція-

тренінг (%) 
Доцільно зазначити, що лекцію-дискусію у своїй професійній 

діяльності (для підготовки магістрів фізичної культури і спорту) науково-
педагогічні працівники використовують часто – це 62,07 % респондентів, 
інколи відповіли 24,14 %, ні – 3,45 % та важко відповісти – 10,34 % 
опитаних (рис. 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Відповіді науково-педагогічних працівників про використання  
у своїй професійній діяльності форми організації навчання лекції-дискусії 

(%) 
 
Таку форму організації навчання, як проблемна лекція, більшість 

науково-педагогічних працівників не використовують у своїй професійній 
діяльності (для підготовки фахівців фізичної культури і спорту), про це 
свідчать відповіді респондентів: 58,43 % відповіли – ні, інколи вказали 
12,24 %, часто використовують 14,69 % та 14,64 % опитаних було важко 
відповісти (рис. 3). 
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Рис. 3. Відповіді науково-педагогічних працівників про використання         
у своїй професійній діяльності форми організації навчання проблемна 

лекція (%) 
 

У своїй професійній діяльності (для підготовки фахівців фізичної 
культури і спорту) більшість науково-педагогічних працівників 
використовують таку форму організації навчання, як семінар-
конференцію – це 62,07 % опитаних, інколи 24,14 %, ні – 3,45 % та важко 
відповісти вказали 10,34 % респондентів (рис. 4).   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Відповіді науково-педагогічних працівників про використання          
у їхній професійній діяльності форми організації навчання семінар-

конференція (%) 
 
Варто відзначити, що проводячи дослідження щодо методу 

коучингу, ми з’ясували, що більшість науково-педагогічних працівників не 
використовують цей метод у професійній діяльності (для підготовки 
здобувачів фізичної культури і спорту). Результати опитування показали: 
так відповіли 6,90 %, інколи – 20,69 %, 58,62 % не використовують і не 
змогли відповісти 13,79 % опитаних (рис. 5). 
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Рис. 5. Відповіді науково-педагогічних працівників на запитання про 
використання у своїй професійній діяльності такої форми організації 
навчання, як коучинг (%). 

 
На питання, чи використовують науково-педагогічні працівники      

у своїй професійній діяльності методи фасилітації, зокрема ділові та 
рольові ігри, case-study, зворотного зв’язку, опитування по колу, «світове 
кафе» та «мозковий штурм», нами отримано позитивну тенденцію, 
зокрема: ділові та рольові ігри: часто – 13,79 %, інколи – 68,97 %, ні – 
6,90 % та не змогли відповісти 10,34 % опитаних; case-study 
використовують часто – 17,25 %, інколи – 62,07 %, не використовують 
10,34 % та було важко відповісти 10,34 % респондентів; метод зворотного 
зв’язку часто використовують 10,35 % опитаних та інколи 62,07 %, не 
використовують 17,24 % та не змогли відповісти 10,34 % респондентів; 
таку форму організації навчання, як опитування по колу часто 
використовують 10,35 %, інколи – 58,62 %, не використовують 20,69 % та 
важко було відповісти 10,34 % опитаних; метод «мозкового штурму» 
використовують 6,90 % респондентів, інколи – 58,62 %, не 
використовують 17,24 % та не змогли відповісти 17,24 % опитаних; такий 
метод навчання, як «світове кафе» не користується популярністю                
у більшості науково-педагогічних працівників, про що свідчать їхні 
відповіді: часто використовують 10,35 %, інколи – 10,34 %, не 
використовують 17,24 % та не змогли відповісти 62,07 % опитаних 
(рис. 6). 
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Рис. 6. Відповіді науково-педагогічних працівників про використання         
у їхній професійній діяльності методів фасилітації (%) 

 
Варто зазначити, що чимала кількість опитаних науково-

педагогічних працівників (78 %) у своїй професійній діяльності 
використовує мультимедійний супровід (для підготовки фахівців фізичної 
культури і спорту), чим покращують сприйняття, як лекційного, так               
і практичного матеріалу. На запитання, чи використовуєте 
мультимедійний супровід на лекційних та практичних заняттях: 62,08 % 
опитаних відповіли так, 10,34 % – не завжди, 10,34 % – не 
використовують і не змогли відповісти 17,24 % респондентів (рис. 7).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Відповіді науково-педагогічних працівників на запитання про 
використання мультимедійного супроводу на лекційних та практичних 

заняттях (%) 
 
Важливим у нашому досліджені було питання, чи залучають 

менеджерів-практиків у сфері фізичної культури і спорту до відкритих 
занять науково-педагогічні працівники, щоб мотивувати студентів до 
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успіху. Ми отримали такі відповіді: так відповіли 13,80 % опитаних, 
62,07 % відповіли – інколи залучають, не залучають відповіли 13,79 % та 
не змогли відповісти 10,34 % респондентів (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Відповіді науково-педагогічних працівників щодо залучення  
менеджерів-практиків у сфері фізичної культури і спорту до відкритих 

занять, щоб мотивувати магістрантів до успіху (%) 
 
Висновки 
 

Отже, тренінг є активною формою навчання, що об’єднує 
теоретичний блок та практичне напрацювання навичок за короткий 
проміжок часу. Для досягнення мети, потрібно, аби він відповідав таким 
методичним вимогам: визначення ключової мети; урахування базових 
теоретичних знань здобувачів вищої освіти; упровадження інноваційних 
технологій навчання, що сприяють активності щодо пізнавальної 
діяльності студентів, їхньої самостійності; високий професійний рівень 
науково-педагогічного працівника; матеріально-технічне забезпечення 
тренінг-навчання (навчальними матеріалами, документацією, офісною 
технікою, обладнанням, тощо); встановлення критеріїв оцінювання. Тому 
тренінг – це не лише набуття нових знань і навичок майбутніми 
фахівцями фізичної культури і спорту, а формування у них навичок 
командної взаємодії, комунікативних умінь, уміння мотивувати до 
навчальної діяльності всіх членів групи. Однією з важливих умов 
успішного використання тренінгу, на яку ми спрямовували увагу, є чітке 
планування: формулювання теми, виділення у ній основних питань, 
розроблення детального сценарію до кожного з них, встановлення 
часових обмежень та вивчення конкретної проблеми. Також під час 
тренінгу здобувачі набувають навичок роботи з комп’ютерними 
програмами, з обладнанням тощо. 



 192 

В цілому проведення лекційних занять зі здобувачами вищої 
освіти сфери фізичної культури і спорту у формі дискусії сприяє розвитку 
суб’єкт-суб’єктних відносин, де вони та ми (науково-педагогічні 
працівники) виступали як партнери (що якісно змінює сам процес 
навчання); підвищує інтерес до предмета; напрацьовує самостійне 
мислення, уміння відстоювати свою позицію, формулювати власні думки 
тощо. Зокрема, серед заздалегідь змодельованих проблем можуть бути 
наукові, професійні, соціальні, які пов’язані з визначеним змістом 
навчального матеріалу. Ми так моделювали проблему, щоб спонукати 
студентів до активної пізнавальної діяльності, спробувати самотужки 
відповісти на поставлене запитання, мотивувати у них заінтересованість 
до матеріалу, який висвітлено в лекції й активізує їхню увагу. 

Отже, семінар-конференція проводиться у формі діалогічного 
спілкування всіх його учасників. Він передбачає належну розумову 
активність, прищеплює у студентів уміння комунікувати, домовлятися, 
вести полеміку, захищати свої погляди та переконання, що                            
в майбутньому допомагатиме їм в управлінські діяльності у сфері 
фізичної культури і спорту . 

За допомогою методу коучингу можна розкрити особистісний 
потенціал, у якому ми виступаємо як спостерігач і направляємо, якщо 
студенти заходять у «глухий кут», щоб вони самостійно знаходили 
правильні рішення, працювали над собою, знаходили нові можливості та 
створюємо атмосферу в якій вони були б в гармонії зі собою. Саме 
адекватна самооцінка дає змогу вести ефективну навчальну та 
професійну діяльність майбутнім управлінцям, комунікувати та 
зменшувати ризики щодо зовнішніх і внутрішніх конфліктів. Здобувачі за 
допомогою методу коучингу змогли розвинути нові навички, впевненість 
у собі, вчилися не боятися приймати відповідальність за свої рішення         
у майбутньому, виконувати нові завдання, вирішувати власні проблеми, 
розширювати межі власної свідомості, що формує їхню професійну 
управлінську компетентність. 

Вважаємо, що методи фасилітації (ділові та рольові ігри, case-
study, зворотного зв’язку, опитування по колу, «світове кафе» та 
«мозковий штурм») у нашій професійній діяльності сприяють 
становленню студентів як особистостей, розвитку пізнавальної діяльності, 
умінню формувати думку, генерувати ідеї, брати відповідальність за 
прийняті рішення, розвитку креативності дій, швидкому прийняттю 
рішень, умінню співпрацювати в команді тощо. 

Під час проведення занять використання мультимедійного супровіду 
на лекційних і семінарських заняттях дає можливість візуалізувати 
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лекційний матеріал – це покращуває засвоєння матеріалу та сприяє 
пошуковій та аналітичній роботі під час підготовки здобувачів до 
семінарських занять. Використання під час освітнього процесу презентацій 
та відеоматеріалів допомагають ефективно засвоювати навчальний 
матеріал і формувати пізнавальну компетентність здобувачів. Варто 
зауважити, що забезпечення потрібного рівня інформаційної культури 
майбутніх управлінців фізичної культури і спорту – це не мета лише однієї 
освітньої компоненти, а також впроваджуються інноваційні інформаційні 
технології в усі спеціальні освітні компоненти, що відповідно потребує 
високого рівня професійної підготовки професорсько-викладацького складу, 
його ознайомлення/навчання з можливостями цих технологій та вміння 
використовувати їх у своїй методичній, науковій і практичній діяльності. 
Отже, використання інформаційних технологій є в умовах пандемії COVID-19  
дуже актуальними і педагогічно необхідними, адже навчання відбуваються 
дистанційно. Здобувачі в процесі проведення лекційних, 
практичних/семінарських занять, окрім отриманих знань, досліджують 
переваги та можливості інноваційних інформаційних технологій, відповідно 
це сприяє формуванню професійної управлінської компетентності майбутніх 
фахівців фізичної культури і спорту. 

Залучення менеджерів-практиків (стейкхолдери) до відкритих 
занять сприяє мотивації майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту 
до успішної діяльності в цій сфері.  Використання методу «круглого 
столу» зі залученням провідних менеджерів у сфері фізичної культури        
і спорту ретранслює ефективну дискусію між стейкхолдерами та 
здобувачі вищої освіти та визначаються пріоритети щодо формування 
професійної управлінської компетентності, а це в свою чергу сприятиме 
конкурентоспроможності майбутніх фахівців на ринку праці. Отже, такі 
зустрічі сприяють заохоченню здобувачів до активнішої навчальної 
діяльності, саморозвитку та самовдосконалення, мотивації до подальшої 
професійної діяльності у сфері менеджменту фізичної культури і спорту. 

Враховуючи усе вищерозглянуте, можна стверджувати, що існує 
багато методів, які допомагають реформувати процес навчання 
майбутніх управлінців сфери фізичної культури і спорту зі звичного 
способу проведення лекцій та опитування на семінарі в цікаве дійство, 
наближене до практичної площини, під час якого майбутні фахівці 
зможуть засвоювати практичні навички. Сам науково-педагогічний 
працівник може обрати найбільш зручні та ефективні методи активізації 
освітнього процесу відповідно до студентів, аудиторії, годин, які 
заплановані для навчання та освітніх компонент тощо. Підтверджують 
результати дослідження готовність науково-педагогічних працівників до 
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впровадження в освітніх процес інноваційних технологій навчання              
з метою якісного надання освітніх послуг та формування 
конкурентоспроможного фахівця на ринку праці як в Україні, так                 
і закордоном.   
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Streszczenie 

 

Celem badania jest określenie istoty i struktury kształtowania gotowości weteranów sambist 
do działań konkurencyjnych w systemie ich wieloletniego szkolenia. Metody badawcze: 
aksjomatyczne, idealizacyjne, historyczne i logiczne, wynurzanie się z betonu, formalizacja itp. 
Ponadto wykorzystano doświadczenie z wieloletniego szkolenia pojedynczych zawodników 
różnych grup wiekowych (kategorii wagowych). Zgodnie z wynikami analizy literatury 
naukowej, metodologicznej i specjalnej ustalono, że kwestia określenia zasadniczych cech         
i struktury (wstępne warunki wstępne) kształtowania gotowości weteranów sportowych 
specjalizujących się w pojedynczej walce (na przykładzie sambo wrestlingu) do aktywności 
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konkurencyjnej w systemie ich długotrwałego treningu jest poświęcona niewystarczającej 
liczbie prac naukowych i metodologicznych, co wymaga dalszych badań naukowych                    
i podkreśla znaczenie i praktyczny składnik wybranego. kierunek badań. W wyniku badań 
teoretycznych określa się istotę i strukturę kształtowania gotowości weteranów sambistów do 
działań konkurencyjnych w systemie ich wieloletniego szkolenia. Perspektywy dalszych badań 
w wybranym kierunku inteligencji naukowej przewidują opracowanie eksperymentalnego 
programu wieloletniego szkolenia weteranów sambistów, biorąc pod uwagę współczesne 
osiągnięcia nauki, technologii, medycyny itp. Celem pracy jest określenie istoty i struktury 
kształtowania się gotowości weteranów sambo do działań wyczynowych w systemie ich 
wieloletniego treningu. Metody badawcze: aksjomatyczne, idealizacyjne, historyczne                 
i logiczne, konwergencja od konkretu, formalizacja i inne. Dodatkowo wykorzystano 
doświadczenia z wieloletniego treningu zapaśników w różnych grupach wiekowych 
(kategoriach wagowych). Zgodnie z wynikami analizy literatury naukowo-metodycznej               
i specjalistycznej ustalono, że kwestia określenia zasadniczych cech i struktury (przesłanek 
wstępnych) gotowości weteranów sportów walki (np. sambo) do działań wyczynowych             
w system ich wieloletniego szkolenia – prace metodyczne, który wymaga dalszych badań 
naukowych i podkreśla znaczenie i praktyczny komponent obranego kierunku badań. Zgodnie 
z wynikami badań teoretycznych określa się istotę i strukturę kształtowania gotowości 
weteranów sambo do działań wyczynowych w systemie ich wieloletniego treningu. 
Perspektywy dalszych badań w wybranej dziedzinie inteligencji naukowej obejmują 
opracowanie eksperymentalnego programu wieloletniego treningu weteranów sambo, 
uwzględniającego współczesne postępy w nauce, technologii i medycynie. 
 
Анотації 

 

Мета дослідження – визначення сутності та структури формування готовності самбістів-
ветеранів до змагальної діяльності в системі їх багаторічної підготовки. Методи 
дослідження: аксіоматичні, ідеалізації, історичні і логічні, сходження від конкретного, 
формалізації тощо. Крім цього, було використано досвід багаторічної підготовки 
одноборців різних вікових груп (вагових категорій). Відповідно до результатів аналізу 
науково-методичної та спеціальної літератури встановлено, що питанням визначення 
сутнісних характеристик та структури (вихідних передумов) формування готовності 
спортсменів-ветеранів, які спеціалізуються в одноборствах (на прикладі боротьби 
самбо) до змагальної діяльності в системі їх багаторічної підготовки присвячено 
недостатню кількість науково-методичних праць, що потребує подальшої наукової 
розвідки та підкреслює актуальність і практичну складову обраного напряму 
дослідження. В результаті теоретичного дослідження визначено сутність та структуру 
формування готовності самбістів-ветеранів до змагальної діяльності в системі їх 
багаторічної підготовки. Перспективи подальших досліджень у обраному напрямі 
наукової розвідки передбачають розроблення експериментальної програми 
багаторічної підготовки самбістів-ветеранів із урахуванням сучасних досягнень науки, 
техніки, медицини тощо. 
Цель исследования – определение сущности и структуры формирования готовности 
самбистов-ветеранов к соревновательной деятельности в системе их многолетней 
подготовки. Методы исследования: аксиоматические, идеализации, исторические          
и логические, восхождение от конкретного, формализации и др. Кроме этого, был 
использован опыт многолетней подготовки единоборцев различных возрастных групп 
(весовых категорий). Согласно результатам анализа научно-методической                           
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и специальной литературы установлено, что вопросом определения сущностных 
характеристик и структуры (исходных предпосылок) формирования готовности 
спортсменов-ветеранов, которые специализируются в единоборствах (на примере 
борьбы самбо) к соревновательной деятельности в системе их многолетней подготовки 
посвящено недостаточное количество научно-методических работ, что требует 
дальнейшей научной разведки и подчеркивает актуальность и практическую 
составляющую выбранного направления исследования. В результате теоретического 
исследования определена сущность и структура формирования готовности самбистов-
ветеранов к соревновательной деятельности в системе их многолетней подготовки. 
Перспективы дальнейших исследований в выбранном направлении научной разведки 
предусматривают разработку эксперимен-тальной программы многолетней подготовки 
самбистов-ветеранов с учетом современных достижений науки, техники, медицины. 
 
 

Summary 

 

The Purpose of Scientific Research is to determine the essence and Structure of the For-
mation of Readiness of veteran sambo wrestlers for competitive activities in the System of 
their long-term training. Research methods: axiomatic, idealizations, historical and logical, 
convergence from the concrete, formalization, etc. In addition, the Experience of many years 
of training of wrestlers of different age groups (weight categories) was used. According to the 
Results of the analysis of Scientific-Methodical and Special literature it is established that the 
question of determining the Essential characteristics and Structure (initial prerequisites) 
Formation of Readiness of veteran athletes who specialize in Martial Arts (on the example of 
Sambo wrestling) insufficient number of Scientific and Methodical works is devoted to com-
petitive activity in the System of their long-term training, which requires further Scientific 
Research and Emphasizes the relevance and Practical component of the chosen direction of 
Research. As a Result of Theoretical research the Essence and Structure of Formation of 
Readiness of Sambo wrestlers for Competitive activity in System of their long-term prepara-
tion is defined. Prospects for Further Research in the chosen field of Scientific Intelligence 
include the development of an Experimental Program of long-term training of veteran Sambo 
wrestlers, taking into account Modern advances in Science, Technology, Medicine and more. 

 

Вступ 
 
На сьогодні в Україні, країнах ближнього та дальнього зарубіжжя 
спостерігається зацікавленість різних груп населення до занять різними 
видами одноборств, зокрема – боротьбою самбо. У нашій незалежній 
державі розвиток та популяризацію боротьби самбо забезпечує 
Федерація самбо України (ФСУ) [1]. Головною метою діяльності ФСУ           
є «сприяння розвитку та популяризації самбо в Україні, захист законних 
інтересів своїх членів, здійснення спортивної, оздоровчої, культурної, 
освітньої діяльності» [2 с. 5-6]. Крім цього, боротьба самбо (надалі 
самбо), «як самооборона (самозахист) без зброї, включає три визнаних     
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в Україні види спорту – боротьбу самбо, бойове самбо та пляжне самбо» 
[2 с. 6]. 
Слід також зауважити, що завдяки ряду організаційних заходів 
спрямованих на популяризацію та підвищення видовищності [1], 
Міжнародна федерація самбо під час засідання виконкому 
Міжнародного олімпійського комітету в м. Токіо (Японія, 30.11.2018 р.) 
отримала тимчасове визнання як олімпійський вид спорту [3] відповідно 
до п. 25 Олімпійської Хартії [4]. Враховуючи вище зазначене, очевидним    
є те, що самбо знаходиться у постійному процесі трансформації 
відповідно до вимог сьогодення.  
Важливим є й той факт, що міжнародний рух ветеранів самбо охоплює 
значну кількість осіб, що привертає увагу всесвітньо відомих спонсорів, 
які пропагують здоровий спосіб життя та сприяють тривалій змагальній 
діяльності одноборців (представників інших видів спорту). У свою чергу, 
організація змагань різних рангів з боротьби самбо за участю 
одноборців-ветеранів високої кваліфікації мотивують представників 
різних груп населення до систематичних занять фізичною культурою та 
обраним видом спорту, що забезпечує формування у них уяви та потреби 
про необхідність ведення здорового способу життя (мотивує до 
фізичного саморозвитку). Враховуючи результати аналізу протоколів 
всеукраїнських та міжнародних змагань різних рангів серед майстрів 
(самбістів-ветеранів) [1, 3] встановлено, що кількість учасників змагань 
постійно зростає, це свідчить про високу конкуренцію самбо серед інших 
одноборств, а також забезпечує об’єктивну його популярність серед 
представників різних груп населення. Участь у змаганнях різних рангів       
з боротьби самбо колишніх топ-атлетів, висока видовищність та 
медійність досліджуваного одноборства, а також фінансова складова – є 
важливою домінантою, яка стимулює до продовження спортивної 
кар’єри спортсменів-ветеранів різної спортивної кваліфікації. Враховуючи 
вище викладене, на сьогодні актуальним є розроблення спеціалізованого 
комплексу науково-методичного забезпечення системи багаторічної 
підготовки дзюдоїстів-ветеранів, що забезпечить формування їх 
готовності до змагальної діяльності (сприятиме успішній їх змагальній 
діяльності). Дослідження виконано відповідно до планів науково-
дослідних робіт: кафедри тактичної та спеціальної фізичної підготовки 
факультету №2 Харківського національного університету внутрішніх справ 
сумісно із кафедрою фехтування, боксу та національних одноборств 
факультету фізичної культури і спорту Львівського державного 
університету фізичної культури імені Івана Боберського (2020-2021 р.р.). 
Аналіз останніх досліджень і публікацій у обраному напрямі дослідження 



 200 

дозволив визначити ряд учених і практиків: Г. Туманяна [5],                          
А. Литвиненка [6], В. Шемчука, П. Рибалки, О. Мілаєва, А. Леоненка,          
С. Чередніченка [7], О. Хацаюка, К. Ананченка, О. Хуртенко, С. Дмитренко, 
Н. Бойченко [8] та інших фахівців (О. Моргунова, М. Латишева,                   
А. Харченка, А. Чустрака, О. Ярещенка), які у своїх працях висвітлили 
актуальні питання формування готовності спортсменів, які 
спеціалізуються в одноборствах до змагальної діяльності.  
У подальшому, нашу увагу привернули наукові праці: К. Ананченка,          
О. Хацаюка [9], К. Ананченка, В. Перебійніса, С. Пакуліна, Г. Маханькова 
[10], Б. Кіндзера, А. Красілова, О. Хоменка, А. Титовича, Є. Євтушенка [11], 
О. Хацаюка, Б. Кіндзера, С. Карасевича, В. Скляренка, В. Оленченка [12] та 
інших учених і практиків (Г. Арзютова, А. Алексєєва, І. Ковальова,                  
І. Мацая, М. Хасанова), у яких висвітлені актуальні питання організації 
системи багаторічної підготовки одноборців-ветеранів. Цікавими за своїм 
змістом та сутнісними характеристиками є напрацювання учених:               
Р. Патратія, В. Александрова, Ю. Моргунова [13], Л. Неменкова [14],          
Н. Бойченко [15], А. Жаворонкова, С. Табакова [16] та інших фахівців         
(В. Голохи, В. Костюкевича, І. Пасічника, Ю. Стельмаха, Б. Ядова), які           
у своїх науково-методичних роботах окреслили основні та ефективні 
шляхи формування техніко-тактичної майстерності спортсменів різних 
вікових груп, які спеціалізуються в одноборствах. В процесі дослідно-
аналітичної роботи нашу увагу привернули роботи: С. Лазоренка,             
М. Чхайла [17], І. Полякова, Р. Мелещенка [18], Л. Майдокіної,                    
О. Кудашкіна [19], Б. Кіндзера, Н. Партико, К. Березяк, О. Пришви,              
О. Нестерова [20] та інших учених і практиків (І. Василенка,                            
Г. Весельського, С. Бублика, І. Кузнецової, Н. Підбуцької), у яких 
акцентується увага на використанні під час навчально-тренувального 
процесу одноборців різних вікових груп сучасних та ефективних програм, 
методик їх психічної саморегуляції.  
Відповідно до результатів аналізу науково-методичної та спеціальної 
літератури (моніторингу Інтернет-джерел) встановлено, що питанням 
визначення сутнісних характеристик та структури (вихідних передумов) 
формування готовності спортсменів-ветеранів, які спеціалізуються              
в одноборствах (на прикладі боротьби самбо) до змагальної діяльності      
в системі їх багаторічної підготовки присвячено недостатню кількість 
науково-методичних праць, що потребує подальшої наукової розвідки та 
підкреслює актуальність і практичну складову обраного напряму 
дослідження. 
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Мета дослідження – визначення сутності та структури формування 
готовності самбістів-ветеранів до змагальної діяльності в системі їх 
багаторічної підготовки. 
Завдання дослідження: 
1. Здійснити аналіз науково-методичної та спеціальної літератури               
у напрямі формування готовності спортсменів, які спеціалізуються                 
в одноборствах до змагальної діяльності. 
2. Провести аналіз спеціальної науково-методичної літератури у напрямі 
організації системи багаторічної підготовки одноборців-ветеранів. 
3. Здійснити моніторинг Інтернет-ресурсів та аналіз науково-методичної 
літератури у напрямі формування техніко-тактичної майстерності 
спортсменів різних вікових груп, які спеціалізуються в одноборствах. 
4. Провести аналіз спеціальної науково-методичної літератури у напрямі 
використання під час навчально-тренувального процесу одноборців 
різних вікових груп (вагових категорій) сучасних та ефективних програм, 
методик їх психічної саморегуляції. 
5. Визначити зміст поняття «готовність до змагальної діяльності» 
одноборців-ветеранів в системі їх багаторічної підготовки. 
6. Здійснити аналіз науково-методичної та довідкової літератури                 
у напрямі визначення компонентів, які розкривають проблематику 
готовності індивіда до професійної діяльності. 
Для вирішення поставлених перед нами завдань використовувалися 
наступні методи теоретичного дослідження: аксіоматичні, ідеалізації, 
історичні і логічні, сходження від конкретного, формалізації тощо. Крім 
цього, було використано досвід багаторічної підготовки одноборців 
різних вікових груп (вагових категорій). 
 
Організація дослідження 
 
Теоретичне дослідження організовано у два етапи (березень 2020 р. – 
червень 2021 р.). З метою вирішення завдань та досягнення головної 
мети дослідження було створено науково-дослідну групу у складі:            
О. Хацаюк, Б. Максимчук, Б. Кіндзер, Д. Скальскі, С. Нікітенко, О. 
Ярещенко (провідні учені і практики у обраному напрямі наукової 
розвідки). Упродовж першого етапу (березень-травень 2020 р.) 
проведено аналіз науково-методичної та спеціальної літератури. У 
динаміці другого етапу дослідження (травень 2020 р. – червень 2021 р.) 
членами науково-дослідної групи (НДГ) визначено зміст поняття 
«готовність до змагальної діяльності» одноборців-ветеранів в системі їх 
багаторічної підготовки, а також визначені підходи, які розкривають 
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проблематику готовності одноборців-ветеранів до змагальної діяльності. 
Під час теоретичного дослідження використано власний досвід участі        
у змаганнях різних рангів серед одноборців-ветеранів, які 
спеціалізуються в боротьбі самбо, дзюдо, змішаних бойових мистецтвах 
(ММА), карате, рукопашному бою, універсальному бою та інших 
одноборств. 
 
Результати дослідження 
 
Відповідно до наукового задуму, перший блок другого етапу 
дослідження передбачав визначення змісту поняття «готовність до 
змагальної діяльності» одноборців-ветеранів в системі їх багаторічної 
підготовки. 
Організації системи багаторічної підготовки самбістів-ветеранів 
здійснюється із урахуванням діючих правил змагань [1], а у напрямі 
забезпечення їх готовності до змагальної діяльності – відповідно до 
діючих нормативно-правових документів [21, 22]. Варто також 
зауважити, що на сьогодні єдиної та уніфікованої програми багаторічної 
підготовки самбістів- ветеранів не існує. Більшість тренерів організовує 
навчально-тренувальний процес відповідно до власного досвіду та 
власної перевіреної методики.  
Враховуюче вище викладене, ключовим словом є – «підготовка». Зміст 
вказаного поняття у педагогічній енциклопедії розглядається як 
«сукупність спеціальних знань, умінь й навичок, якостей, трудового 
досвіду й відповідних норм поведінки, які забезпечують можливість 
успішної роботи з визначеної професії», крім цього, як «процес 
усвідомлення відповідних знань й умінь» [23]. 
Енциклопедія професійної освіти визначає поняття «підготовка» – 
«загальний термін стосовно прикладних завдань освіти, коли 
передбачається засвоєння відповідного соціального досвіду з метою його 
подальшого використання під час виконання специфічних завдань 
практичного, пізнавального чи навчального характеру» [24]. Отже 
професійна підготовка є системою навчання, яка передбачає формування 
професійних компетентностей, які необхідні для забезпечення 
відповідної діяльності, з метою здобуття конкретної кваліфікації 
(професійної спеціалізації).      
У нашому розумінні «підготовка» – це процес, в якому формуються та 
вдосконалюються професійні знання (компетентності) у обраному 
одноборстві й відповідні уміння, прикладні навички, особистісні якості, 
які необхідні у майбутній змагальній діяльності. 
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Враховуючи сучасні орієнтири розвитку педагогічної та спортивної науки 
у напрямі дослідження проблеми готовності індивіда до професійної 
діяльності (у тому числі й до змагальної) на сьогодні актуальними               
є наступні підходи: 

1) креативний (К. Ананченко, А. Гурман, О. Дубасенюк, П. Рибалко,   
В. Татауров, О. Хутренко, В. Шемчук) – готовність до фахової (змагальної) 
діяльності передбачає інтерпретацію фахової майстерності як творчість;  

2) персоналістичний (Г. Васянович, С. Глікман, І. Матійків, О. Пєхота, 
Т. рогова) – готовність до професійної діяльності виражається через 
специфічні вимоги до особистості фахівця (атлета відповідної спортивної 
кваліфікації);  

3) культурологічний (О. Олійник, Л. Руденко, О. Савченко,                     
В. Староста, Г. Чередніченко) – готовність до професійної діяльності 
здійснюється шляхом формування високого рівня професійної культури 
(дотримання правил змагань та етичних норм одноборцями); 

4) змішаний (Т. Кобилянська, Р. Любчич, С. Мул, І. Рябокінь, І. Сірак, 
О. Хацаюк) – поєднання різних підходів (тренувальних концепцій). 
Змагальна (професійна) діяльність одноборців, зокрема самбістів-
ветеранів у поєднанні із іншими видами змагальної (професійної) 
діяльності має свої відмінності, тому вважаємо доцільним 
використовувати наступне поняття – «готовність самбістів-ветеранів до 
змагальної діяльності».  
Слід підкреслити, що провідними ученими та тренерами-дослідниками    
з одноборств: Г. Арзютовим, А. Алексєєвим, В. Катихіним, Г. 
Маханьковим, О. Слюсаренком, М. Хасановим (та іншими фахівцями) 
звертається увага на техніко-тактичну та спеціальну фізичну 
підготовленість одноборців до змагальної діяльності, однак не в повному 
об’ємі акцентується увага на використанні в системі багаторічної 
підготовки одноборців (у тому числі самбістів-ветеранів) сучасних 
технічних засобів навчання та прикладних психотехнік, що забезпечує 
інтенсифікацію навчально-тренувального процесу та підвищує їх 
спортивні показники.  
Відповідно до результатів чисельних теоретичних та емпіричних 
досліджень учених: А. Балендара, О. Бойка, М. Дьяченка,                            
Л. Кандибовича, К. Пронтенка, О. Моргунова, О. Ярещенка у обраному 
напрямі наукової розвідки вважаємо, що поняття «готовність самбістів-
ветеранів до змагальної діяльності» – є похідним від поняття «готовність 
особистості до професійної діяльності».  
Результати моніторингу Інтернет-ресурсів (аналізу спеціальної науково-
методичної та довідкової літератури) свідчать про те, що запропоновані 
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вище ученими та практиками (тренерами-дослідниками) трактування 
співпадають із висновками та науковими теоріями: О. Булгакова,               
А. Деркача, А. Ісаєва, І. Коваль, В. Москалець, В. Свистуна, В. Уліча, що 
готовність є особистісним утворенням, але воно не є стійким. Важливим    
є й той факт, що на думку ряду провідних учених: Г. Кловака,                       
Б. Максимчука, О. Марущак, П. Рибалки, О. Хацаюка, В. Шемчука,              
В. Ягупова (та інших фахівців) – «готовність» є  компетентність. Крім цього 
«готовність» залежить від сформованих компетентностей особистості, які 
забезпечують успішну професійну (змагальну) діяльність (К. Ананченко,   
С. Гаркуша, С. Кубіцький, Д. Стеценко, А. Турчинов). 
Враховуючи обраний членами НДГ напрям дослідження важливим також 
є педагогічний вплив, який забезпечує формування готовності самбістів-
ветеранів до змагальної діяльності (К. Ананченко, О. Скирта, Б. Кіндзер, 
М. Хасанов, О. Хацаюк, О. Ярещенко). Слід підкреслити, що «готовність» 
особистості може бути сформована лише за умови, якщо вона має чітку 
уяву про зміст та структуру навчально-тренувальної та змагальної 
діяльності (професійної діяльності). 
Відповідно до вище викладеного, пропонуємо наступне визначення 
«готовність самбістів-ветеранів до змагальної діяльності» – особистісне 
утворення яке формується шляхом цілеспрямованого педагогічного 
впливу (із урахуванням сучасних досягнень у напрямі фізичного 
виховання різних груп населення, олімпійського та професійного спорту 
тощо) на формування у самбістів-ветеранів готовності до підняття 
престижу українського спорту на міжнародній арені, ведення змагальної 
діяльності у різних екстремальних умовах (клімато-географічні 
особливості, психологічний вплив на свідомість вболівальників, політичні 
мотиви, самопочуття, загострення хронічних хвороб, травми тощо) та 
забезпечує поєднання ним знань про змістові характеристики навчально-
тренувальної та змагальної діяльності та вимог цієї діяльності до рівня 
сформованих професійних компетентностей (технічна підготовленість, 
тактична підготовленість, психологічна готовність, знання основ 
фармакології, загальна фізична підготовленість, спеціальна фізична 
підготовленість тощо) зі сформованими та усвідомленими ним в процесі 
розвитку можливостями та потребами. 
В процесі подальшої дослідно-аналітичної роботи (другий блок, другого 
етапу дослідження) нами було здійснено аналіз науково-методичної та 
довідкової літератури у напрямі визначення компонентів, які 
розкривають проблематику готовності індивіда до професійної 
діяльності. Нами встановлено, що до основних структурних елементів 
готовності самбістів-ветеранів відносять: емоційний, пізнавальний, 
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мотиваційний та вольовий. У свою чергу, аналіз науково-методичної та 
спеціальної літератури у обраному напрямі [5, 7, 9, 11] – дозволяє 
виділити в її структурі ряд компонентів, які є спільними (табл. 1): 
 

 
Таблиця 1 

Аналіз виділення компонентів у структурі готовності індивіда до 
професійної діяльності 

№ 

з/

п 

Вчений  

(тренер-

дослідник

) 

Компоненти  

1 2 3 4 

1. К. 
Ананченко 

мотиваційний когнітивний діяльнісний рефлексивни
й 

2. О. Бойко мотиваційний ціннісний пізнавальний діяльнісний 

3. А. 
Сіцінський 

мотиваційний когнітивний операціональни
й 

емоційно-
вольовий 

4. О. Скирта мотиваційний функціональни
й 

діяльнісний стресостійкий 

5. П. Рибалко мотиваційний змістовий діяльнісний емоційний 

6. О. Хацаюк мотиваційний
, базовий 

функціональни
й 

прикладний стресостійкий 

7. О. 
Ярещенко 

мотиваційний ціннісний діяльнісний стресостійкий 

 
Обговорення 
 
Таким чином, відповідно до результатів теоретичного дослідження 
вважаємо, що «готовність самбістів-ветеранів до змагальної діяльності» 
містить наступні компоненти: мотиваційний (розуміння труднощів та 
особливостей навчально-тренувальної, змагальної діяльності, а також 
вибору раціональних шляхів та методів їх подолання, організації 
об’єктивної та достовірної самооцінки відповідно до наявного 
психофізичного рівня); функціональний (формування професійних 
компетентностей: технічної підготовленості, тактичної підготовленості, 
психологічної стійкості до впливу несприятливих факторів навчально-
тренувальної та змагальної діяльності, знань основ фармакології, 
розвитку загальної фізичної та спеціальної фізичної підготовленості тощо, 
які необхідні для виконання тренувальних завдань в системі багаторічної 
підготовки, а також під час участі у змаганнях різних рангів); прикладний 
(формування індивідуального стилю ведення змагальної сутички 
відповідно до індивідуально-типологічних особливостей індивіда із 
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урахуванням сучасних здобутків спортивної науки); стресостійкий 
(формування високої психофізичної готовності самбістів-ветеранів до 
навчально-тренувальної та змагальної діяльності).  
 
 
Висновки 
 
Відповідно до результатів теоретичного дослідження членами науково-
дослідної групи визначені сутнісні характеристики «готовності самбістів-
ветеранів до змагальної діяльності» – особистісне утворення яке 
формується шляхом цілеспрямованого педагогічного впливу (із 
урахуванням сучасних досягнень у напрямі фізичного виховання різних 
груп населення, олімпійського та професійного спорту тощо) на 
формування у самбістів-ветеранів готовності до підняття престижу 
українського спорту на міжнародній арені, ведення змагальної діяльності 
у різних екстремальних умовах (клімато-географічні особливості, 
психологічний вплив на свідомість вболівальників, політичні мотиви, 
самопочуття, загострення хронічних хвороб, травми тощо) та забезпечує 
поєднання ним знань про змістові характеристики навчально-
тренувальної та змагальної діяльності та вимог цієї діяльності до рівня 
сформованих професійних компетентностей (технічна підготовленість, 
тактична підготовленість, психологічна готовність, знання основ 
фармакології, загальна фізична підготовленість, спеціальна фізична 
підготовленість тощо) зі сформованими та усвідомленими ним в процесі 
розвитку можливостями та потребами. 
Членами науково-дослідної групи рекомендується впровадити 
результати теоретичного дослідження у систему багаторічної підготовки 
самбістів-ветеранів (представників інших одноборств).  
Перспективи подальших досліджень у обраному напрямі наукової 
розвідки передбачають розроблення експериментальної програми 
багаторічної підготовки самбістів-ветеранів із урахуванням сучасних 
досягнень науки, техніки, медицини тощо. 
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Богдан Кіндзер1, Сергій Нікітенко1,  Даріуш В. Скальскі1, 2, Марек Грачик1, 2 

 
1 Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана Боберського, м. Львів, 
Україна 
2Академія фізичного виховання і спорту ім. Є. Снядецкего, м. Гданськ, Польща 
 

Słowa kluczowe: kultura fizyczna i zdrowie, wojna rosyjsko-ukraińska, problemy oświaty          
i nauki na Ukrainie w czasie wojny, 24 lutego 2022 r. 
Ключові слова: фізична культура і здоров’я, російсько-українська війна, проблеми 
освіти і науки в Україні в роки війни, 24 лютого 2022 р. 
Keywords: physical culture and health, russian-Ukrainian war, problems of education and 
science in Ukraine during the war, February 24, 2022 
 

Streszczenie 

 

System Edukacji i Nauki nie podniósł się jeszcze ze skutków pandemii COVID-19, która przez 
prawie trzy lata trzymała w napięciu społeczność światową i Ukrainę, zwłaszcza, że luty 
przyniósł sytuację siły wyższej – wojnę. W wyniku wprowadzenia stanu wojennego na całej 
Ukrainie i okupacji wielu miast przez wojska rosyjskie uczelnie zmuszone zostały do 
wznowienia procesu kształcenia po przedwczesnych wakacjach i powrotu do nauczania na 
odległość w trybie synchronicznym i asynchronicznym. A wiele wolnych stref ekonomicznych 
musiało w trybie pilnym przenieść się do zachodniej części Ukrainy. Liczba migrantów na 
Ukrainie stale rośnie. W ciągu tygodnia liczba migrantów na Ukrainie wzrosła o 300 tys. Takie 
dane są dostarczane przez Międzynarodową Organizację ds. Migracji przy ONZ, o czym 
informuje Economic News w odniesieniu do VSVTI. Według agencji liczba osób wewnętrznie 
przesiedlonych na Ukrainie przekroczyła już 8 mln. Prawie 6 milionów ludzi opuściło kraj po 
rozpoczęciu inwazji rosyjskiej na pełną skalę. W samej Polsce jest ponad 3 miliony uchodźców, 
w tym duża liczba wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, naukowców i wielu studentów. 
Wielu nauczycieli i uczniów, jako uchodźcy, przeniosło się do krajów europejskich w wielu 
przypadkach po prostu z dokumentami, ponieważ mienie zostało utracone, a wielu musiało 
zostać ewakuowanych pod ostrzałem okupantów. Kwestia kształcenia ustawicznego                    
i zachowania potencjału naukowego i pedagogicznego stała się bardzo dotkliwa. 
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Анотації 

 

Система Освіти та Науки ще не встигла оговтатися від наслідків пандемії  COVID-19, яка 
практично майже три роки в напрузі тримала світову спільноту і Україну зокрема, як 
лютий місяць приніс форс-мажорну ситуацію – війну. В наслідок введення на всій 
території України військового стану та окупації багатьох міст російськими військами 
заклади вищої освіти вимушені були відновити освітній процес після невчасних канікул 
та повернутися до дистанційного навчання в синхронному та асинхронному режимах.     
А багатьом ЗВО довелося терміново переїхати на західні терени України. В Україні про-
довжує зростати кількість переселенців. За тиждень кількість переселенців в Україні 
зросла на 300 тисяч. Такі дані наводить Міжнародна організація з міграції при ООН, про 
що інформують Економічні Новини з посиланням на ВСВІТІ.За даними відомства, кіль-
кість внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищила уже 8 мільйонів. Ще майже 6 
млн людей після початку повномасштабного вторгнення рф виїхали з країни. Тільки в 
Польщі більше 3 млн. біженців, серед яких достатньо велика кількість висококваліфіко-
ваних викладачів, науковців та багато студентів. Багато викладачів та студентів, як 
біженці переїхали в Європейські країни в багатьох випадках просто з документами, 
оскільки майно було втрачене і багато кому доводилось евакуюватися під обстрілами 
окупантів. Дуже гостро постало питання продовження навчання та збереження науко-
педагогічного потенціалу. 
 
Summary 

 

The Education and Science system has not yet recovered from the effects of the COVID-19 
pandemic, which has kept the world community and Ukraine in suspense for almost three 
years, particularly since February brought a force majeure situation - war. As a result of the 
imposition of martial law throughout Ukraine and the occupation of many cities by Russian 
troops, higher education institutions were forced to resume the educational process after 
untimely vacations and return to distance learning in synchronous and asynchronous modes. 
And many free economic zones had to move to the western part of Ukraine urgently. The 
number of migrants continues to grow in Ukraine. During the week, the number of migrants 
in Ukraine increased by 300 thousand. Such data are provided by the International 
Organization for Migration at the United Nations, as reported by Economic News with 
reference to VSVITI. 
According to the agency, the number of internally displaced persons in Ukraine has already 
exceeded 8 million. Almost 6 million people left the country after the start of a full-scale 
Russian invasion. In Poland alone, there are more than 3 million refugees, including a large 
number of highly qualified teachers, researchers, and many students. Many teachers and 
students, as refugees, moved to European countries in many cases simply with documents, as 
the property was lost and many had to be evacuated under occupier fire. The issue of 
continuing education and preserving scientific and pedagogical potential has become very 
acute. 
 

Вступ 

24 лютого 2022 року ввійде в історію, як день повномасштабного 
вторгнення російських окупантів на територію України. Цей день 
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докорінно змін весь уклад мирного життя кожного українця та й Європи   
в цілому, а радше мабуть цілого Світу. 
Система Освіти та Науки ще не встигла оговтатися від наслідків пандемії  
COVID-19, яка практично майже три роки в напрузі тримала світову 
спільноту і Україну зокрема, як лютий місяць приніс форс-мажорну 
ситуацію – війну. В наслідок введення на всій території України 
військового стану та окупації багатьох міст російськими військами 
заклади вищої освіти вимушені були відновити освітній процес після 
невчасних канікул та повернутися до дистанційного навчання                      
в синхронному та асинхронному режимах. А багатьом ВНЗ довелося 
терміново переїхати на західні терени України. В Україні продовжує зрос-
тати кількість переселенців. 
За тиждень кількість переселенців в Україні зросла на 300 тисяч. Такі дані 
наводить Міжнародна організація з міграції при ООН, про що 
інформують Економічні Новини з посиланням на ВСВІТІ. 
За даними відомства, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні 
перевищила уже 8 мільйонів. Ще майже 6 млн людей після початку пов-
номасштабного вторгнення рф виїхали з країни. Тільки в Польщі більше    
3 млн. біженців, серед яких достатньо велика кількість висококваліфіко-
ваних викладачів, науковців та багато студентів. 
Багато викладачів та студентів, як біженці переїхали в Європейські країни 
в багатьох випадках просто з документами, оскільки майно було втра-
чене і багато кому доводилось евакуюватися під обстрілами окупантів. 
Дуже гостро постало питання продовження навчання та збереження 
науко-педагогічного потенціалу. 
Велика кількість людей виступили на захист Батьківщини, хтось пішов 
ЗСУ, хтось записався загони територіальної оборони, а ще багато записа-
лися в Добробати, зрозуміло, що захищати Україну пішли і викладачі          
і науковці і студенти.  
Однак в такій ситуації припинити освітній процес було б неправильно, 
тому вже набутий досвід викладання у закладах вищої освіти під час пан-
демії COVID-19 став у нагоді. Викладачі та здобувачі вищої освіти ово-
лоділи сучасними комунікаційними технологіями, методами та засобами 
навчання, що дало можливість забезпечувати якісний освітній процес. 
Сьогодення вимагає від освітянської та наукової спільноти нових про-
фесійних компетентностей, які б не тільки дозволили не зупиняти нав-
чання, а й навпаки забезпечити якісну підготовку майбутніх фахівців.  
На жаль ситуація ускладнюється ще й тим, що, на відміну від подій 
пов’язаних з пандемією, сьогоднішні умови для отримання якісної вищої 
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освіти є вкрай складними. До чинників, які суттєво вплинули на ситуацію 
можна віднести:  

• Зміна місць проживання, в багатьох випадках виїзд за межі країни        

в якості біженця, 

• знаходження в небезпечних регіонах,  

• втрата навчальних матеріалів та носіїв інформації,  

• відсутність інтернету,  

• мобільного зв’язку,  

• комп’ютерів, планшетів та інших засобів, необхідних для навчання, 

• відсутність мінімальних умов життєзабезпечення, 

• стрес від постійних ракетно-бомбових ударів окупантів, доволі часте 

перебування в бомбосховищах. 

Все це змусило науково-педагогічних працівників у короткий термін 
суттєво переглянути моделі, методи та підходи до організації освітнього 
процесу, які б максимально сприяли створенню сприятливих умов для 
оволодіння студентами, як майбутніми фахівцями, такими 
компетентностями, які б повною мірою могли задовольнили потреби 
суспільства.  

 
                                                                                                        Табл.1 

 
викладач           студент                 ЗВО 

статус Місце 
знаходження 

статус Місце 
знаходження 

статус Місце 
знаходж
ення 

Без змін Україна Без змін Україна Без змін Україна 

біженець Україна біженець Україна переміщений Україна 

біженець Україна Без змін Україна переміщений Україна 

Без змін Україна біженець Україна Без змін Україна 

Без змін Україна Без змін Україна переміщений Україна 

біженець Європа Без змін Україна Без змін Україна 

біженець Європа біженець Україна переміщений Україна 

біженець Європа біженець Європа Без змін Україна 

біженець Європа біженець Європа переміщений Україна 

біженець Україна біженець Європа Без змін Україна 

біженець Україна біженець Європа переміщений Україна 

Без змін Україна біженець Європа Без змін Україна 

Без змін Україна біженець Європа переміщений Україна 

біженець Інші країни 
Світу 

Без змін Україна Без змін Україна 
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В таблиці розглянута частина варіантів (комбінацій) схеми викладач - 

студент – ЗВО, ми не враховували ще варіанти коли викладач чи студент 
задіяні в захисті України, що зрозуміло ще більше ускладнює методи та 
підходи до організації освітнього процесу. 
Так, за повідомленням в інтернеті,  професор Ужгородського 
національного університету Федір Шандор,  який у перший день війни 
прийшов до військомату і несе службу в батальйоні тероборони, між 
бойовими чергуваннями читає  лекцію з туризмознавства своїм 
студентам. Наразі він - на Сході України. 
 "В перерві між бойовими чергуваннями професор УжНУ Федір Шандор 
читає лекцію з "Туризмознавства" своїм студентам. Як і в мирному житті, 
Шандор постійно в русі, на зв’язку з активними закарпатцями, які 
допомагають нашим військовим. Ну, а лекції студентам - це святе, їх 
пропускати не можна", – йдеться в дописі Віктора  Щадей\ у  Facebook.  
 
 
 
 
 
 

біженець Інші країни 
Світу 

біженець Україна переміщений Україна 

біженець Інші країни 
Світу 

біженець Європа переміщений Україна 

біженець Інші країни 
Світу 

біженець Інші країни 
Світу 

Без змін Україна 

біженець Європа біженець Інші країни 
Світу 

Без змін Україна 

біженець Європа біженець Інші країни 
Світу 

переміщений Україна 

біженець Україна біженець Інші країни 
Світу 

переміщений Україна 

біженець Україна біженець Інші країни 
Світу 

Без змін Україна 

Без змін Україна біженець Інші країни 
Світу 

Без змін Україна 

Без змін Україна біженець Інші країни 
Світу 

переміщений Україна 

біженець Інші країни 
Світу 

біженець Інші країни 
Світу 

переміщений Україна 
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Фото 1. Віктор Щадей\ Facebook: Федір Шандор – завідувач кафедри соціології     

і соціальної роботи та доктор філософських наук, ідеться на сайті УжНУ.  

 
З інтерв’ю професора Шандора: - "Вже  більше 70 днів він в ЗСУ. Пішов до 
військкомату як тільки взнав про напад рф на Україну, одразу після пар 24 
лютого. Але занять зі студентами не кидав. Щопонеділка й вівторка            
у мене пари о 8.00 – жодної я не пропустив. Завжди надаю перевагу 
ранковим заняттям: вичитав, а потім маєш час на іншу роботу. Ось тепер 
проводжу теоретичні заняття для туризмознавців і студентів факультету 
суспільних наук, а семінарські заняття проводять аспіранти”. За словами 
професора Шандора, графік моїх чергувань підлаштовують під заняття. 
"Бойове чергування триває добу і що чотири години потрібно бути на 
позиції. Тобто чотири години чергуєш, тоді чотири відпочиваєш. Коли        
у мене пари, я чергую вночі, а одразу після чергування вранці проводжу 
пару. Окрім того, в інші дні займаюся армійською роботою та 
облаштуванням побуту", – сказав він. На запитання про те, чи перериває 
пари під час обстрілів, професор сказав: "Якщо стріляє десь на фоні, то на 
пару це особливо не впливає. Звук такий, ніби трактор ходить. Пари           
я проводжу завжди біля бліндажа. Ось щойно був обстріл, а ми 
вичитували помилки у модулях. Перейшов у бліндаж і продовжив читати 
лекцію. Ми воюємо за освічену націю. Якби я не читав лекції, то був би 
гріх. Я жнавіщо на війну пішов?". [5] Російська навала руйнує не лише 
людські життя українців, будинки, вулиці, парки, стадіони, а й науку            
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і освіту — гинуть вчені та викладачі, руйнуються наукові інститути та 
лабораторії, та університети. Розриваються зв'язки, можливості 
ефективно працювати, проводити дослідження, ламаються плани, не 
реалізовуються ідеї. Повна відсутність коштів на дослідження навіть там, 
де залишилися лабораторії та бібліотеки, де працюють навчальні 
заклади.  Однак при обговоренні ризиків війни для української науки та 
освіти, частіше  мають на увазі виїзд усіх перспективних українських 
учених за кордон назавжди.  Аргументуючи тим що розвинені країни 
створили для них багато діючих грантових програм. Насправді ж цей 
ризик – не найстрашніший. Є інші, що руйнують науку не менше. 
Ризик виїзду найкращих українських вчених за кордон не лякає з кількох 
причин. По-перше, чоловікам у віці 18–60 виїзд не можливий, за дуже 
рідкісними винятками. Навіть якщо виїхати можна буде пізніше — масово 
вчені не виїдуть, якщо організації та університети створять хоча                     
б елементарні умови для роботи. По-друге, більшість тих, хто виїхав         
(в основному це жінки з дітьми та люди віком за 60 років) і вони не 
шукатимуть наукових грантів, бо не знають іноземні мови на 
необхідному рівні, у них не дуже конкурентні наукові спеціальності 
(скажімо чесно: у більшості українських вчених – педагогів, економістів, 
представників технічних чи сільськогосподарських наук – трохи мало 
шансів зацікавити грантодавців), немає належного досвіду міжнародного 
співробітництва та як правило відсутні міжнародні зв'язки.  Науковці — 
жінки з дітьми, які виїжджали, тікаючи від війни, навряд чи вибирали 
місця для свого перебування, орієнтуючись на подальше наукове 
працевлаштування, — за винятком тих, які мали досвід міжнародної 
співпраці. Однак у них виникають доволі багато проблем з визнанням їх 
дипломів та наукових звань, оскільки наше міністерство так і не 
спромоглося вирішити це питання – питання взаємного визнання освітніх 
документів, в той самий час міжнародна спільнота вже готова до цього 
питання.  
Якщо більшість вчених і поїдуть з країни, то не стільки через війну, як 
через те, що наука в Україні на сьогоднішній день не потрібна, про що 
свідчить мізерне фінансування.  
Щодо проблеми з міжнародними грантами для українських вчених. Без 
чіткого обмеження «тільки для українців» програми допомоги вченим, 
які опинилися в статусі біженця внаслідок війни, насправді ж, хоч як це не 
дивно, зможуть отримати переважно росіяни. І тільки тому, що треба 
виходити з тієї ситуації що росіян-науковців у західних університетах          
у десятки, а може, і у сотні разів більше, а ніж українців. Зрозуміло що 
росіяни активно будуть протягувати своїх — якихось відвертих імперців 
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та путіністів як тих, що «постраждали від війни». Наші науковці вже 
зіткнулися з такою ситуацією так у деяких американських університетах 
діють комітети допомоги під керівництвом дуже наполегливих 
москвичів, які доводили необхідність допомоги саме 
росіянам. Українцям там нічого не світить. 
У росіян є значно ширші міжнародні наукові зв'язки, оскільки останні два 
десятки років їм активно фінансували відвідування міжнародних 
наукових конференцій різного рівня, що було доволі складним  для 
українців. Можливості для проведення потужних міжнародних 
конференцій в Україні були значно обмежені після 2010 року «правилами 
імені Табачника», які на жаль науковцям так і не вдалося скасувати, 
незважаючи на великі зусилля після 2014 року. Заочні платні 
«конференції» на широкі теми є хорошими для звітів, однак жодних 
міжнародних зв'язків не формують. Відсутність сучасного обладнання       
в лабораторіях суттєво погіршують якість досліджень, як результат 
публікації з посиланням на використання застарілого обладнання не 
мають шансів потрапити в серйозні наукові видання. Окрім того за 
публікацію науковцю необхідно заплатити чималі гроші, які часто не спів 
розмірні з їхніми зарплатами. Що відповідно призвело за поступове 
відсунення української науки на узбіччя світових досліджень в усіх 
напрямках. 
Багаторічний провал у міжнародних контактах української науки 
внаслідок жалюгідного фінансування та обмежувальних заходів зараз 
призводить до реального розширення можливостей саме для росіян та 
зростання їхнього і без того чималого впливу у міжнародному науковому 
співтоваристві.  
Вкрай необхідно щоб наша влада вже зняла рожеві окуляри, звернула 
свій погляд на проблему фінансування науки і освіти. Дуже хотілося          
б, щоби про цю проблему говорили українські дипломати, зокрема            
в США, Італії, Німеччині, Японії, необхідно говорити про потребу                  
в міжнародних грантах для вчених, які залишилися в Україні. 
Грантові програми для українських вчених вимагають запрошення від 
конкретного працівника університету чи наукової установи, тобто без 
особистих зв'язків чи рекомендацій ніяк не обійтись. Можливостей 
продовжувати власну наукову роботу із закордонним фінансуванням 
надзвичайно мало. Є багато програм прикладних досліджень з вузькою 
спеціалізацією — особливо для інженерних і біотехнологічних 
досліджень. Але кількість науковців саме у цих галузях в Україні доволі 
обмежена, оскільки немає необхідного обладнання та досвіду. 
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Негативний досвід міжнародних зв'язків висвітлює проблеми та шляхи їх 
подолання: по-перше, всі українські викладачі всіх дисциплін мають 
добре знати англійську (а не просто мати невідомі сертифікати самого 
університету чи якихось фірм). В сучасному світі без знання англійської 
немає доступу до сучасної інформації та сучасної науки, є надії тільки на 
вторинну або спотворену інформацію з російського болота. В той же час 
немає можливості донести свої досягнення та свою цінність 
світові. Необхідно зняти перешкоди для проведення міжнародних 
конференцій в Україні та участі українських вчених у конференціях за 
кордоном, зокрема уряд має передбачити на це фінансову підтримку для 
науки і освіти. Окрім того, треба розвивати існуючі центри науки та їхню 
співпрацю з університетами — спільні програми викладання, залучення 
студентів до досліджень. 
Щодо питання про припинення фінансування наукових установ та 
фундаментальної науки, мовляв, вся наука повинна годувати себе сама, а 
якщо не може, то навіщо вона потрібна. Насправді стартапи та винаходи 
– це зовсім інший вид діяльності, який може розвиватися на основі 
наукових відкриттів, але власне науковою діяльністю це не є, вони              
є похідною від науки. 
Здається, комусь дуже хочеться ліквідувати наукові установи, радикально 
зменшити кількість викладачів університетів та самих університетів, щоб 
потім використати очікувані засоби міжнародної допомоги для 
відновлення науки та освіти на якісь власні проекти. 
На жаль так звана "Реформа науки" може піти за планом: 1) вигнати 
вчених та викладачів; 2) правильно прилаштувати майно наукових 
установ та університетів; 3) правильно прилаштувати кошти, які 
міжнародні організації, безперечно, виділять на відродження науки. 
Такий підхід гарантовано призведе до всіх проблем у науці, якими зараз 
лякають суспільство, і до корупції, і до неефективності, і до витоку мізків, 
аж до знищення середовища для інновацій з високотехнологічними 
стартапами. Тому що наукове середовище не будується з програм 
допомоги стартапам або нових технокластерів, що виникають на місці 
знищених наукових інститутів та університетів.  
Щодо скорочення кількості викладачів — тут найбільший ризик для 
математики, природничих спеціальностей, фізичної культури та спорту бо 
саме на ці спеціальності, ймовірно, прийде найменше студентів. У 
здібних математиків і фахівців з природничих наук більше шансів за 
кордоном, ніж у гуманітаріїв, та й багато абітурієнтів у нинішніх умовах 
вибиратимуть «щось простіше», зокрема й тому, що в дистанційному 
режимі якість гуманітарної освіти видається вищою, ніж на 
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спеціальностях, які потребують практики та лабораторій. Тому                      
є перспектива більшого скорочення саме «негуманітарних» викладачів та 
напрямків де вимагається практика. 
Насправді ж потрібно не скорочувати посади та звільняти людей,               
а створювати додаткові тимчасові наукові посади або знижувати 
педагогічне навантаження для таких викладачів з метою їхнього 
збереження. 
Науковці та депутати мають донести до уряду, що наука потрібна Україні 
(різні галузі і мовознавці, і літературознавці, і історики з філософами,          
і фундаментальні фізики з хіміками, біологами, екологами, географами та 
математиками). 
Важливо на державному рівні підтримати розвиток фундаментальної 
науки. У нас знайдеться достатньо вчених, які можуть написати дуже 
прикладний план досліджень, але ж прикладна наука потребує 
фундаментальної. Якщо знищити сьогодні фундаментальну науку то не 
буде й прикладної.  Справжня наука потрібна для гідного майбутнього 
будь-якої країни. 
Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій щодо проблеми 
застосування комп’ютерної техніки, гаджетів, програмного забезпечення 
використання хмарних технологій, впровадження цифрових освітніх 
технологій та створення освітніх платформ дозволив відмітити значний 
інтерес з боку вітчизняних науковців, (Ю. Бріскін, М. Пітин, А. Передрій,    
І. Заневський, Т. Вакалюк, О. Гриб’юк, О. Маркова,) . 
Цікавими є дослідження науковців Г. Єрошенко, О. Лисаченко,                     
І. Каменської,  Н. Науменко, О. Романовської та ін., в яких проаналізовано 
результати впровадження цифрових технологій в освітній процес 
закладів вищої освіти в умовах пандемії. Фахівці зазначають, що серед 
загалу комунікаційних цифрових технологій популярними                              
є мультимедійні презентації, Google Classroom, який є безкоштовним веб-
сервісом, створеним корпорацією Google, спеціально для навчальних 
закладів метою якого є спрощення створення, поширення та класифікації 
завдань цифровим шляхом, Навчальна платформа Moodle має 
призначення об’єднання педагогів, адміністраторів, студентів в одну 
надійну, безпечну та інтегровану систему в якій створюється 
персоналізоване навчальне середовище [4].  
Аналіз досвіду підготовки майбутніх фахівців в умовах дистанційного 
навчання показав, що значна більшість викладачів для організації 
навчального процесу використовували додатки Google (Google Classroom, 
Google Meet, Google диск та інші), Слід відзначити, що світова спільнота 
не слала стороннім спостерігачем в тій складній для нас ситуації. Так 
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багато ВНЗ Польщі запропонували прийняти певну кількість викладачів та 
студентів для продовження навчання, однак виникла юридична колізія 
багато наших викладачів з відповідними дипломами не можуть бути 
працевлаштованими в польські навчальні заклади, оскільки нема 
міждержавної угоди про взаємовизнання дипломів. Польська сторона 
готова піти на зустріч, однак нема офіційного звернення від МОНУ, і така 
ситуація в кожній країні в якій перебувають наші викладачі як біженці. 
Багато світових організацій надають гранти для продовження наукових 
досліджень в своїх університетах та лабораторіях для українських 
науковців. 
Для студентів теж є цікаві пропозиції на навчання, так наприклад 
Варшавський університет висунув пропозицію по викладанню 1 року 
навчання українською мовою для студенів українців, даючи їм змогу 
впродовж навчального року вивчити польську мову і продовжити надалі 
навчання. Окрім того запрошують викладачів українців на роботу на цей 
курс.  
Оксфордський університет скасує плату за курси та реєстрацію на 
аспірантуру для українців. Також кожен студент отримає безкоштовне 
проживання та харчування, а також грант у розмірі 7 500 фунтів 
стерлінгів. 
Нова програма почне діяти з вересня. Університет матиме безкоштовні 
місця на магістерських курсах університету для «висококваліфікованих 
випускників з України, щоб допомогти цим науковцям “краще зробити 
свій внесок у відбудову своєї країни». Біженці зможуть подати заявку на 
однорічний курс із стипендіями, які співфінансують Оксфорд та коледжі 
учасники, пише inews.co.uk. 
«Війна в Україні продовжує спричиняти величезні страждання та 
довгострокові наслідки для постраждалих. Надихає бачити позитивне 
майбутнє швидкість і одностайність, з якою коледжі згуртувалися, щоб 
підтримати цю важливу нову програму. З часом у нас буде багато роботи, 
щоб зменшити вплив цієї жахливої війни на життя людей, але ця схема 
дасть українським студентам шанс відновити своє життя зараз, що              
є неоціненним», – сказала голова Оксфордської конференції коледжів 
Джанет Роялл. 
Висновок 
Сучасний світ не стоїть на місці, він постійно розвивається та 
удосконалюється. 
Навіть такий складний період для держави, як війна дав поштовх               
в інтенсивному і ефективному розвитку цифрових технологій в науковій 
та освітянській сфері. Складні умови передачі знань підштовхують до 
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пошуку та розвитку нових, більш ефективних цифрових методик. Уряд 
має докласти зараз максимальні зусилля до підписання міжнародних 
угод про взаємне визнання освітніх документів та наукових звань, що        
у свою чергу дозволить нашим фахівцям, які вимушено покинули Україну 
ввійти в науково-освітню світову систему і таким чином підняти 
вітчизняну систему на якісно новий рівень. 
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Streszczenie 

 

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (ang. Central Auditory Processing Disorders, 
CAPD) dotyczą od ok. 2-3% do nawet 7% populacji dzieci w wieku szkolnym. Manifestują się 
najczęściej niepowodzeniami szkolnymi, tj. trudnościami w dokonywaniu analizy i syntezy 
słuchowej, czego implikację stanowi zaburzony proces nauki czytania i pisania, a także 
zakłóceniami artykulacji oraz problemami językowymi. Czynnikiem współwystępującym 
wielokrotnie z CADP są zaburzenia emocjonalne, które budzą niepokój rodziców i pedagogów 
pracujących z dzieckiem. CAPD zazwyczaj mylone jest z wadą słuchu fizycznego (z ubytkiem 
słuchu) lub problemami związanymi z zaburzeniami koncentracji uwagi, najczęściej 
współistniejącą z nadpobudliwością psychoruchową. Jednak u grupy dzieci dotkniętych 
Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego zarówno słuch odbiorczy, jak                     
i przewodzeniowy jest pozbawiony patologii.  Źródło dysfunkcji znajduje się w 
nieprawidłowym przetwarzaniu bodźców słuchowych. Wiele najnowszych teorii, które 
wyjaśniają przyczyny problemów w opanowaniu języka odwołuje się do wybiórczych 
deficytów w przetwarzaniu mowy. Trudności z dokonaniem właściwej interpretacji wrażeń 
słuchowych łączą się z zaburzeniami pamięci oraz uwagi. Trening słuchowy może zmienić 
efektywność neuronalną, która jest odpowiedzialna za przetwarzanie dźwięków. Autorzy 
stwierdzają, że największe problemy z percepcją języka mają osoby lewouszne. Wśród 
jąkających się występuje 90 % osób lewousznych. Dzieci, które przetwarzają mowę w 
strukturach prawej półkuli lub w obu półkulach mogą borykać się z zakłóceniami nabywania 
systemu językowego. Coraz więcej autorów przedstawia pogląd, że należy stymulować lewą 
półkulę mózgu dzieci oburęcznych, leworęcznych, ze skrzyżowaną lateralizacją oraz osób,          
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u których stwierdzono uszkodzenia lewej półkuli mózgu. Najczęściej są to dzieci, które doznały 
urazów czaszkowych, były niedotlenione przy porodzie bądź przeszły zatrucie lekami oraz 
metalami ciężkimi. Lewa półkula mózgu jest lepiej ukrwiona i dlatego też ulega cięższym 
uszkodzeniom w przypadku niedotlenienia przy porodzie i zatruć lekami i metalami ciężkimi. 
Prawidłowe słyszenie jest niewątpliwie warunkiem opanowania mowy. Słuch ma zatem 
ogromne znaczenie w zdobywaniu i rozwoju wielu sprawności. Niniejszy artykuł podejmuje 
wybrane zagadnienia powyższej problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 
podejmowania działań profilaktycznych wśród dzieci w wieku przedszkolnym.  
 
Анотації  

 

Розлади центрального слухового апарату (CAPD) вражають від 2-3% і навіть до 7% 
населення шкільного віку. Найчастіше вони проявляються шкільною неуспішністю, тобто 
труднощами у виконанні слухового аналізу та синтезу, наслідком яких є порушення 
процесу навчання читання та письма, а також порушення артикуляції та можливі мовні 
проблеми. Емоційні розлади є тим фактором, який часто виникає при CADP і викликає 
занепокоєння у батьків і педагогів, які працюють з дитиною. CAPD зазвичай плутають       
з фізичним порушенням слуху (з втратою слуху) або проблемами, пов’язаними                    
з синдромом дефіциту уваги, найчастіше синдром дефіциту уваги супроводжується 
гіперактивністю. Однак у групі дітей із розладом центрального слухового апарату як 
сенсоневральний слух, так і кондуктивний слух позбавлені патології. Джерело 
дисфункції криється в неправильній обробці слухових подразників. Багато  останніх 
теорій пояснюють причини мовних проблем дефіцитом вибіркової обробки мовлення. 
Труднощі з правильною інтерпретацією слухових відчуттів пов’язані з порушенням 
пам’яті та уваги. Слухові тренування можуть змінити нейронну ефективність, яка 
відповідає за обробку звуків. Автори констатують, що найбільші проблеми зі 
сприйняттям мови мають люди з вадами лівого вуха. 90% людей, які заїкаються, мають 
проблеми лівого вуха. Діти, які обробляють процес мовлення в структурах правої півкулі 
або в обох півкулях, можуть боротися з порушеннями в засвоєнні мовної системи. Все 
більше авторів висловлюють думку про те, що ліву півкулю мозку слід стимулювати          
у дітей-дворуких і лівшів з перехресною латералізацією, а також у людей з ураженням 
лівої півкулі мозку. Найчастіше це діти, які отримали черепно-мозкові травми, 
перенесли гіпоксію під час пологів або отруїлися наркотиками та важкими металами. 
Ліва півкуля головного мозку має краще кровопостачання і тому сильніше 
пошкоджується при гіпоксії під час пологів та отруєнні наркотиками та важкими 
металами. Ідеальний слух, безсумнівно, є умовою для оволодіння мовленням. Тому слух 
має велике значення для набуття та розвитку багатьох навичок. У цій статті 
розглядаються окремі питання вищезазначених проблем, з акцентом на необхідність 
проведення профілактичних заходів серед дітей дошкільного віку. 
 
Summary 

 

Central Auditory Processing Disorders (CAPD) affect from 2-3% to even 7% of the school-age 
population. They are most often manifested by school failures, i.e. difficulties in performing 
auditory analysis and synthesis, the implication of which is a disturbed process of learning to 
read and write, as well as articulation disturbances and language problems. Emotional 
disorders are a factor that frequently occurs with CADP and causes anxiety for parents and 
educators working with the child. CAPD is usually confused with physical hearing impairment 
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(with hearing loss) or problems related to attention deficit disorder, most often coexisting 
with attention deficit hyperactivity disorder. However, in the group of children affected by 
Central Auditory Processing Disorder, both sensorineural and conductive hearing is devoid of 
pathology. The source of the dysfunction lies in the incorrect processing of auditory stimuli. 
Many of the latest theories that explain the causes of language problems refer to selective 
speech processing deficits. Difficulties with proper interpretation of auditory sensations are 
associated with impaired memory and attention. Auditory training can change the neural 
efficiency that is responsible for processing sounds. The authors state that left-ear people 
have the greatest problems with language perception. 90% of people who stutter are left-
earned. Children who process speech in the structures of the right hemisphere or in both 
hemispheres may struggle with disruptions in acquiring the language system. More and more 
authors present the view that the left hemisphere of the brain should be stimulated in two-
handed and left-handed children with crossed lateralization, and in people with damage to 
the left hemisphere of the brain. Most often these are children who suffered cranial injuries, 
were hypoxic during childbirth or were poisoned with drugs and heavy metals. The left 
hemisphere of the brain has better blood supply and therefore it is more severely damaged in 
the case of hypoxia during childbirth and poisoning with drugs and heavy metals. Correct 
hearing is undoubtedly a condition for mastering speech. Hearing is therefore of great 
importance in the acquisition and development of many skills. This article deals with selected 
issues of the above-mentioned issues, with particular emphasis on the need to take 
preventive measures among preschool children. 

 

Wstęp 
 
Istnieje pewna grupa dzieci, które pomimo prawidłowej czułości słuchu, mają 
trudności ze słuchaniem i komunikowaniem się. Trudności w nauce, w pisaniu 
i czytaniu oraz często współwystępujące z nimi zaburzenia emocjonalne wyni-
kają często z zaburzenia przetwarzania dźwięków na poziomie centralnym. 
Zaburzenia percepcji słuchowej nie tylko mogą utrudniać bądź uniemożliwiać 
dziecku dostęp do informacji dźwiękowej, ale zakłócić również rozwój mowy, 
a w konsekwencji negatywnie wpływać na funkcjonowanie dziecka w szkole. 
Pedagogikę uznaje się od początków jej kształtowania za naukę o wychowa-
niu i kształceniu (edukacji) [1]. O przedmiocie pedagogiki mówiono zamiennie 
i równocześnie: wychowanie, kształcenie, edukacja, ponieważ terminy te, 
rozumiano szeroko za bliskoznaczne. Rozumiejąc przez nie wszelkie warunki, 
procesy i działania wspierające rozwój jednostki ku pełnym jej możliwościom 
oraz sprzyjające osiąganiu przez nią właściwej postawy i aktywności na rzecz 
dobra wspólnego. Jeżeli używano pojęcia wychowanie w najszerszym znacze-
niu to oprócz nauczania i uczenia się, jako działań zmierzających do pozyska-
nia wiedzy i umiejętności, akcentowano spontanicznie i celowe nabywanie 
trwałych orientacji wartościujących, względnie stabilnych kompetencji do 
działania, czyli postaw. Kształtowanie spójnych i specyficznych dla danej oso-
by właściwości zachowania się w zmiennych sytuacjach w różnych okresach 
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życia, czyli – charakteru i tożsamości. Kształcenie rozumiano jako: jedność                                      
inierozerwalność, równoczesność i niezbędność intencjonalnego rozwijania 
wiedzy, zdolność do przeżywania wyższych emocji moralnych i estetycznych, 
oraz kontrolowania emocji negatywnych, motywacji i umiejętności skutecz-
nego działania w różnych sferach życia osobistego, społecznego i zawodowe-
go. Edukację uznawano za zawierające wszystkie wymienione wyżej procesy 
oraz wszystkie zorganizowane czynności nauczania,  uczenia  się  i  wychowa-
nia na wszystkich szczeblach tj. od systemu państwa do podmiotów prowa-
dzących te działania bezpośrednio, a więc rodzinę, grupy rówieśnicze, przed-
szkole, szkoła, szkoły wyższe, społeczność lokalna, samorząd, organizacje, 
stowarzyszenia, Rząd, Parlament, tv, radio, internet itp. Wiedza i praktyka 
edukacyjna w dziedzinie pedagogiki odnajduje swoje początki w naukach me-
dycznych i filozoficznych. Medycyna ujmowana była w starożytności jako 
sztuka leczenia chorób (medicina (ars.) - łac. - sztuka lekarska)[2]. Aktualnie 
określana jest jako nauka o zdrowiu i chorobach człowieka oraz zdolność le-
czenia chorych i zapobiegania chorobom[3]. W przestrzeni nauki koincynden-
cja relacji medycyny i pedagogiki do życia, zdrowia, rozwoju i wychowania 
człowieka odkrywamy dopiero w czasach nowożytnych. Pośród pedagogów 
oraz lekarzy, którzy w swojej działalności w znaczący sposób reprezentują 
wspólną drogę dla tych nauk należy na pierwszym miejscu wskazać M. Deme-
la, czyli twórcę pedagogiki zdrowia. We wszystkich swoich dziełach autor 
wskazuje na interdyscyplinarność  pedagogiki. Jej poczynania rozpatruje         
w szerokim rozumieniu znacznie wykraczającym poza ramy edukacji zdrowot-
nej.  Promocję zdrowia autor rozumie jako działalność wychowawczą, za któ-
rej fundament przyjmuje aksjologię, definiując zdrowie jako pewną wartość. 
Doskonałym przykładem teorii pedagogicznej reasumującej ujęcie człowieka 
oraz procesów wspomagających jego rozwój jest oparta na fundamentach 
antropologii i aksjologii Pedagogika Holistyczna Andrzeja Szyszko-Bohusza. 
„Istotą Pedagogiki Holistycznej jest interdyscyplinarność rozwiązań badaw-
czych wykorzystując najnowsze osiągnięcia zarówno nauk humanistycznych 
(pedagogika, psychologia, socjologia), jak i nauk przyrodniczych (biologia, ge-
netyka, fizyka), nie stroniąc również od rozważań o charakterze filozoficznym   
i religioznawczym. Pedagogika Holistyczna akcentuje szczególnie mocno pro-
blem doskonalenia sfery społeczno-moralnej młodzieży, harmonijnego rozwo-
ju sfery emocjonalnej, intelektualnej, wolicjonalnej oraz sfery fizycznej (dzia-
łania prozdrowotne przy szerokim wykorzystaniu osiągnięć nowoczesnej kul-
tury fizycznej)..."[4] 
Związek pedagogiki z naukami medycznymi wydaje się bezsporny w kontek-
ście subdyscyplin pedagogiki tj.: pedagogika społeczna i wyrosła na jej gruncie 
pedagogika zdrowia, pedagogika lecznicza, pedagogika rewalidacyjna, peda-
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gogika specjalna, pedagogika resocjalizacyjna, czy pedagogika rodziny. Obszar 
wiedzy i umiejętności specjalistycznych z poszczególnych dziedzin nauk me-
dycznych, jaki powinni posiadać pedagodzy wymienionych specjalności, jest 
niezmiernie zróżnicowany. Nie ulega jednak wątpliwości, iż ich kompetencje 
powinny kumulować się wokół kilku kolektywnych dla pedagogiki i nauk me-
dycznych pojęć, takich jak: życie, zdrowie, rozwój, diagnoza, zaburzenia roz-
woju, choroba, opieka, profilaktyka i terapia.  Wobec powyższego oczywistym 
staje się fakt, że pedagog niemalże, jest strażnikiem harmonijnego, wielo-
płaszczyznowego rozwoju jednostki, a więc nie może on być obojętny wobec 
wyzwań płynących ze zmieniającej, szeroko rozumianej rzeczywistości. 
 
Percepcja słuchowa 
 
Życie we współczesnym świecie (w krajach wysoko rozwiniętych), to nie lada 
wyzwanie dla procesów przetwarzania sensorycznego każdego człowieka. 
Codziennie nasze zmysły odbierają potężną ilość bodźców, które w dalszej 
kolejności są przetwarzane w strukturach kory mózgowej, po to aby uzyskać 
adekwatną odpowiedź centralnego układu nerwowego. Wszystkie zmysły 
współdziałają ze sobą, tak by odbiór informacji odbywał się  
w sposób właściwy i harmonijny. Umiejętność wykorzystania w procesie per-
cepcji wcześniejszych doświadczeń umożliwia prawidłową interpretację zda-
rzeń, podejmowanie decyzji i działań.  Zdolność słyszenia, jak i widzenia to 
jedne z najważniejszych czynników w procesie rozwoju i uczenia się.   
Prawidłowe słyszenie oraz przetwarzanie na poziomie centralnym jest warun-
kiem prawidłowego rozwoju mowy, a także innych funkcji poznawczych.        
L. Kaczmarek podkreśla, że słuch stanowi pierwsze ogniwo procesu odbioru 
(rozumienia) mowy, co stanowi warunek nabywania języka, a co za tym idzie 
będzie podwaliną budowania funkcji i relacji społecznych. [5]. Wobec tego 
zastanówmy się jak skonstruowany jest tenże proces. Analizując przebieg per-
cepcji słuchowej należy wyszczególnić jego 4 komponenty: „selekcja – dys-
kryminacja – asocjacja – pamięć” [6]. Selekcja związana jest z aktywnością 
ślimaka i jego funkcją wyodrębniania dźwięków, zwłaszcza selekcji częstotli-
wości dźwięków. Dyskryminacja dźwięków odpowiada umiejętności ich różni-
cowania. Implikacją dyskryminacji dźwięków jest asocjacja, którą należy ro-
zumieć jako proces przypisywania znaczeń odpowiednim dźwiękom. Asocjacja 
jest bezpośrednio powiązana z rozwojem języka. W sytuacji, gdy nie istnieje   
w systemie leksykalnym pojęcie przypisane określonemu dźwiękowi, to moż-
na powiedzieć, że dźwięk nie istnieje. Trzeba zatem koniecznie odnieść się do 
pamięci leksykalnej (werbalnej) człowieka, aby móc zidentyfikować dany 
dźwięk [7]. Doktor J. Ayers oraz A. Thomatis zwrócili uwagę na silne związki 
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występujące między systemem słuchowym i przedsionkowym. Układ przed-
sionkowy to jeden z najwcześniej dojrzewających układów sensorycznych. 
Jego receptory mieszczące się w uchu wewnętrznym pozwalają na detekcję 
ruchu (szczególnie zmian w ruchu) i kierunku siły grawitacji. J. Ayers dostrze-
gła poprawę w percepcji słuchowej, jaka nastąpiła w wyniku terapii dzieci 
technikami integracji sensorycznej, które zawierały silną stymulację przed-
sionkową. Podani badacze zauważyli ponad to, że powyższe systemy (słuch      
i przedsionek) pełnią tę samą funkcję – percepcji ruchu [8].  
Rozważając zagadnie percepcji słuchowej w pierwszej kolejności nasuwa się 
autorefleksja nad intensywnością eksploatacji tego zmysłu w osobistej prak-
tyce, a tym samym zdolności do wypracowania nawyków słuchowych. Żyjemy 
w środowisku zdegradowanym akustycznie. Emisja dźwięków przekracza do-
puszczalne normy.  
Wszechobecny gwar, hałas, dźwięki otoczenia przytłumione głośną muzyką, 
nawykowe użytkowanie telewizorów, tabletów i smartfonów uniemożliwiają 
odbiór i analizę istotnych informacji. Dzieci od najmłodszych lat są narażone 
na kontakt z zabawkami i urządzeniami przesadnie stymulującymi między 
innymi system słuchowy.  
 

 
 
Rys. 1. Budowa peryferyjnego układu słuchowego człowieka (na podstawie 
Leksykonu języka migowego O. Kosiby, P. Grendy). 
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Hałas w formule oddziaływania 
 
Hałas definiowany jest jako „niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub 
szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, działające za pośrednic-
twem powietrza na organ słuchu i inne elementy organizmu ludzkiego” [9]. 
Sposób, w jaki hałas oddziałuje na organizm ludzki, zależy zarówno od jego 
właściwości fizycznych (częstotliwość, natężenie, charakter, czas działania), 
jak i od indywidualnych predyspozycji danej osoby (wrażliwość osobnicza, 
wiek, płeć, indywidualne cechy budowy ucha) [10]. 
Wyniki licznych badań potwierdzają negatywny wpływ hałasu na zdrowie fi-
zyczne i psychiczne człowieka. Wśród skutków długotrwałego narażenia na 
hałas wymienia się między innymi nadciśnienie, zaburzenia przemiany ma-
terii, zaburzenia w układzie nerwowym i naczyniowym, zmęczenie, zaburzenia 
snu [11]. Sułkowski [12] wskazuje, że długotrwałe natężenie na hałas powyżej 
85 dB może powodować trwałe przesunięcie progu słyszenia, wywoływać 
bóle głowy i zaburzenia w funkcjonowaniu układów krążenia, nerwowego         
i równowagi, natomiast ekspozycja na hałas o natężeniu powyżej 130 dB mo-
że powodować uszkodzenie lub zniszczenie organów wewnętrznych (poprzez 
pobudzenie ich do drgań), wywołuje mdłości  i zaburzenia równowagi, trwale 
uszkadza słuch, a także powoduje zaburzenia natury psychicznej (depresje, 
stany lękowe) [13]. 
Autorzy podkreślają, że nawet hałas o mniejszym natężeniu (poniżej 70 dB), 
chociaż nie jest szkodliwy dla zdrowia, może powodować rozdrażnienie, zmę-
czenie, trudności z koncentracją czy trudności z zasypianiem [14]. 
Przeprowadzone przez Państwowy Zakład Higieny (PZH) badania hałasu          
w placówkach szkolnych wykazały, że warunki akustyczne w większości z nich 
nie odpowiadają krajowym normom [15,16]. Wysoki poziom hałasu w salach 
lekcyjnych, przekraczający wartości graniczne umożliwiające niezakłócony 
odbiór mowy, pochodzi zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i wewnętrznych. 
Według badań PZH aż 62% szkół znajduje się w strefie oddziaływania hałasu 
ulicznego, często o natężeniu przekraczającym 55-65 dB, z czego około 15% 
znajduje się na obszarach, gdzie poziom hałasu przekracza 70 dB [17,18]. 
Głównym źródłem hałasu wewnątrz szkół jest różnorodna aktywność uczniów 
i nauczycieli, a także dźwięki produkowane przez urządzenia ogrzewania, kli-
matyzacji i wentylacji oraz dźwięki pochodzące z korytarza i sąsiednich sal 
lekcyjnych. Badania PZH wskazują, że najgłośniejszymi pomieszczeniami          
w szkołach są korytarze. Podczas przerw międzylekcyjnych równoważne po-
ziomy dźwięku A wahają się tam w granicach 66-98 dB (średnio 83 dB), w cza-
sie lekcji hałas jest nieco mniejszy (średnio 65 dB) [19-21]. Wysokie równo-
ważne poziomy dźwięku A występują również w salach lekcyjnych podczas 
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zajęć i oscylują w granicach 53-75 dB . 
Narażenie na hałas panujący w szkołach może powodować zmęczenie, roz-
drażnienie oraz trudności w skupieniu uwagi, co z kolei może wpływać na ob-
niżenie zdolności poznawczych, na procesy przetwarzania informacji, naukę 
czytania i pisania, pamięć, umiejętność rozwiązywania zadań matematycz-
nych [22,23], zdolności rozumienia mowy [24]. Negatywny wpływ hałasu na 
procesy uczenia się można zaobserwować szczególnie w grupach dzieci obar-
czonych dodatkowymi deficytami uwagi, specyficznymi trudnościami w czyta-
niu i pisaniu, niedosłuchem [25,26]. 
Pod wpływem działania hałasu o średnim poziomie dźwięku A przekraczają-
cym 75-80 dB (hałas na korytarzach szkolnych) może pojawić się objaw cza-
sowego przesunięcia progu słyszenia (ang. Temporary Threshold Shift, TTS). 
Czasowe podwyższenie progu słyszenia u uczniów, ustępujące dopiero po 
upływie pewnego czasu, może również utrudniać rozumienie mowy i zakłócać 
proces nauki. 
Nieliczne badania wskazują również na negatywny wpływ hałasu na ośrodko-
we funkcje słuchowe. Badania na zwierzętach prowadzone przez Sun [27]         
i Groschela [28] wykazały, że ekspozycja na hałas może powodować uszko-
dzenia kory słuchowej i hipokampu, a także zaburzać pracę neuronów ośrod-
kowego układu słuchowego. Dźwięki o dużym natężeniu mogą powodować 
deficyty uwagi słuchowej i koncentracji [29]. 
Badania wpływu hałasu na słuch, funkcje poznawcze i umiejętności szkolne 
dzieci prowadzone są w coraz większej liczbie ośrodków zarówno w Polsce, 
jak i na świecie. Do tej pory jednak nie opublikowano w Polsce wyników ba-
dań wpływu hałasu na ośrodkowe funkcje słuchowe. Dlatego w niniejszej pra-
cy dokonano analizy wyników wybranych testów ośrodkowego przetwarzania 
słuchowego wykonanych przed ekspozycją i po ekspozycji na hałas panujący 
podczas przerw międzylekcyjnych. 
 
Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego 
 
W literaturze naukowej (pedagogicznej, logopedycznej, a zwłaszcza w me-
dycznej z zakresu audiologii i foniatrii) od lat 50 ubiegłego stulecia funkcjonu-
je nowe zagadnienie – Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego 
(CAPD – Central Auditory Processing Disorders). Według definicji American 
Speech-Language-Hearing Association (ASHA) central-
ne zaburzenia przetwarzania słuchowego odnoszą się do trudności 
w przetwarzaniu informacji słuchowej na poziomie centralnego układu ner-
wowego, przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej. Są to procesy 
będące fundamentem takich umiejętności jak: lokalizacja i lateralizacja 
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dźwięków, różnicowanie dźwięków, rozpoznawanie wzorców dźwiękowych, 
analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego oraz integracja czasowa 
dźwięków. Zaburzenia CAPD nie wynikają z zaburzeń funkcji poznawczych         
i językowych, choć wielokrotnie z nimi współwystępują [30]. Wśród objawów 
klinicznych Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego wymienia się 
niezdolność do: „rozumienia mowy, nawet przy normalnym progu słuchu, 
rozumienia mowy w słabszych warunkach akustycznych  
(np. w hałaśliwym otoczeniu), rozumienia mowy zniekształconej, lub niewy-
raźnej, uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe.” [31]. Znamienny dla dzieci z 
CAPD jest krótki czas koncentracji uwagi, a także szybka męczliwość sytuacji 
znacznego zaangażowania percepcji słuchowej.  U podstaw powyższych trud-
ności należy upatrywać niezdolność jednostki do właściwego separowania        
i organizowania bodźców słuchowych według ich ważności. W konsekwencji 
pojawia się trudność w lokalizacji dźwięku, określenia odległości od źródła, 
rozróżniania cech prozodycznych i głośności dźwięków [32]. Mówimy tu rów-
nież o zaburzeniach w zakresie modulacji sensorycznej rozumianej jako pro-
ces wzmacniania lub hamowania neuronalnej aktywności tak, by utrzymać ją 
w harmonii ze wszystkimi innymi procesami ośrodkowego układu nerwowe-
go. Jeżeli proces ten w układzie nerwowym działa nieprawidłowo, sygnały 
dźwiękowe o  wysokich częstotliwościach mogą być nadmiernie wzmacniane, 
zaś te o  niskiej częstotliwości hamowane. W pierwszej sytuacji dostrzegamy 
u dzieci następujące reakcje obronne: zasłanianie uszu, ucieczka od źródła 
dźwięku czy ataki lęku. W drugim – opóźnione reakcje lub ich brak czy też 
poszukiwanie doznań słuchowych. Dysfunkcje słuchowe dotyczące obszaru 
modulacji bodźców słuchowych to dwa zasadnicze typy zaburzeń: nadwrażli-
wość i  podwrażliwość słuchowa na określone bodźce słuchowe [33]. U dzieci 
z zaburzeniami przetwarzania słuchowego obserwuje się również trudności      
w sekwencyjnym zapamiętywaniu ciągów słów: dotyczących dni tygodnia, 
miesięcy, kolejności liczb, alfabetu. Wolniej reagują one na informacje słu-
chowe, gdyż potrzebują czasu na przetworzenie usłyszanej informacji [34]. 
 
Profilaktyka, diagnoza i terapia 
 
Liczne badania wykazały, że centralne zaburzenia słuchu występują u 2-3% 
populacji dzieci i u około 10% osób dorosłych. Należy w tym miejscu nadmie-
nić, że najczęściej badaną grupą są dzieci między 7-14 rokiem życia [35]. Dzie-
je się tak z uwagi na pojawiające się trudności edukacyjne i niepowodzenia 
szkolne, a także ze względu na brak narzędzi, adekwatnych dla dzieci młod-
szych oraz deprecjonowanie tematu przez lekarzy pierwszego kontaktu,           
a także nadal funkcjonujące w społeczeństwie stereotypowe myślenie o roz-
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woju człowieka. Ponad to szacuje się, że zaburzenia przetwarzania słuchowe-
go występują u co najmniej połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami          
w uczeniu się, dysleksją oraz zespołem zaburzeń uwagi.  W wielu przypadkach 
w tej grupie u podłoża opóźnień w nauce, trudności w czytaniu i pisaniu, czy 
zaburzeń zachowania znajdują się właśnie trudności słuchowe [36]. Wiary-
godne badania słuchu można przeprowadzać u dzieci w wieku 4-5lat. Więk-
szość przedszkolaków i uczniów klasy pierwszej nie ma wykonanych badań 
słuchu (jedynym badaniem słuchu jest to przeprowadzane zaraz po urodze-
niu. Z kolei w Niemczech, czy Austrii wszystkie dzieci przechodzą badanie słu-
chu i uwagi słuchowej przed rozpoczęciem nauki szkolnej). Coraz częściej jed-
nak podejmuje się próby diagnostyczne wśród dzieci młodszych. Fundacja 
InCorpore przeprowadziła badania przetwarzania słuchowego na grupie dzieci 
między 4 - 6 rokiem życia. Badacze zastosowali w tym celu procedury, które 
uzyskały pierwszą nagrodę roku 2014 European Phoniatrics Hearing EUHA 
Award. Zaprezentowane wyniki badań wskazują, że blisko 50% przebadanych 
dzieci ma zaburzenia słuchu. W tej grupie, aż 60% stanowią dzieci należące do 
grupy ryzyka wystąpienia CADP [37]. Wyniki te z całą pewnością utwierdzają 
nas w przekonaniu o konieczności przeprowadzania przesiewowych badań 
słuchu w grupie dzieci młodszych. Wdrożenie bowiem programu profilaktycz-
nego pozwoli na wczesne zdiagnozowanie CADP, a tym samy umożliwi wdro-
żenie programu terapeutycznego. Działania te przyniosą realną perspektywę 
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, co będzie miało bezpośredni 
wpływ na ich dalsze funkcjonowanie na późniejszych etapach edukacyjnych 
oraz w życiu dorosłym.  
W Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu (IFPS) prowadzona jest terapia dla 
pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej oraz centralnymi 
zaburzeniami przetwarzania słuchowego. Wśród pacjentów zgłaszających się 
do Poradni Instytutu, zauważono, że problemy zgłaszane przez rodzi-
ców/opiekunów oraz samych pacjentów przyjmowały podobną formę: 

• problemy z rozumieniem mowy, 

• brak reakcji na polecenia słowne, 

• trudności podczas wykonywania prac wymagających skupienia uwagi, 

• trudności szkolne wynikające z braku koncentracji uwagi na lekcjach, 

• tzw. „wyłącznie się”, 

• problemy z rozumieniem złożonych poleceń, 

• mylenie podobnie brzmiących słów, 

• problemy z kończeniem podjętych czynności. 

Opracowany schemat postępowania diagnostycznego, kwalifikujący na tera-
pię SPS-S dla pacjentów z zaburzeniami koncentracji uwagi słuchowej oraz 
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centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego obejmuje interdyscy-
plinarną diagnozę prowadzoną przez różnych specjalistów. 
Pierwszym etapem jest konsultacja audiologiczno-foniatryczna podczas której 
lekarz przeprowadza wywiad z rodzicem/opiekunem, pacjent zaś kierowany 
jest na badanie audiometrii tonalnej, impedancyjnej oraz wybrane testy wyż-
szych funkcji słuchowych [38].  
W przypadku nieprawidłowych wyników testów oraz konsultacji pacjent kie-
rowany zostaje na poszerzoną diagnostykę do Pracowni SPS-S. Pacjent oraz 
rodzic/opiekun zostają objęci opieką przez terapeutę SPS-S oraz psychologa. 
Terapeuta przeprowadza poszerzony wywiad z rodzicem/ opiekunem oraz 
Kwestionariusz wywiadu w kierunku diagnozy ADHD. Pacjent zaś wykonuje 
następujące testy: 

• Test uwagi i lateralizacji słuchowej - obejmujący badanie uwagi słu-
chowej zewnętrznej i wewnętrznej, umiejętność lokalizacji i dyskrymi-
nacji dźwięków oraz lateralizację słuchową; 

• Profil lateralizacji funkcjonalnej - obejmujący próby określające latera-
lizację: oka, ucha, ręki i nogi; 

• oraz wybrane testy wyższych funkcji słuchowych: 

• TSC - Test Sekwencji Częstotliwości (FPT - Frequency Pattern Test) - 
test obejmuje 40 sekwencji dźwięków. Każda sekwencja składa się        
z trzech tonów, z których jeden różni się częstotliwością od pozosta-
łych (ton wysoki - 1122 Hz, ton niski - 880 Hz). Podczas badania za-
daniem pacjenta jest podawanie kolejności dźwięków dla każdej usły-
szanej sekwencji; 

• TSD - Test Sekwencji Długości (DPT - Duration Pattern Test) - test 
obejmuje 40 sekwencji dźwięków. Każda sekwencja składa się z trzech 
tonów, z których jeden różni się długością od pozostałych (ton długi - 
500 ms, ton krótki - 250 ms). Podczas badania zadaniem pacjenta jest 
podawanie kolejności dźwięków dla każdej usłyszanej sekwencji; 

• TWP - Test Wykrywania Przerw (GDT - Gap Detection Test) - test pole-
gający na prezentacji 30 krótkich szumów z ukrytymi w ich obrębie 
przerwami o długości od 1 do 50 ms. Zadaniem osoby badanej jest na-
ciśnięcie przycisku w momencie wykrycia przerwy; 

• TRC- Test Rozdzielnouszny Cyfrowy (DDT - Dichotic Digit Test) - test 
polegający na powtarzaniu cyfr podawanych obu usznie. Podczas ba-
dania pacjent słyszy jednocześnie dwie pary cyfr, inne podawane do 
ucha prawego i inne do lewego. Zadanie wykonywane jest 3-krotnie. 
Pierwsza część polega na powtarzaniu usłyszanych liczb z obu uszu. 
Kolejne dwie części to ukierunkowanie uwagi na jedno   z uszu, gdzie 
pacjent ma powtarzać usłyszane liczby najpierw z ucha prawego a na-
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stępnie lewego; 

• Adaptacyjny test rozumienia mowy w szumie (aSPN - Adaptive Speech 
In Noise) - test polegający na powtarzaniu usłyszanych słów na tle 
szumu; 

• TRS - Test Rozdzielnousznego Słyszenia - test polegający na powtarza-
niu słów podawanych obu usznie. Podczas badania pacjent słyszy jed-
nocześnie 6 wyrazów, 3 podawane do ucha prawego i inne 3 do lewe-
go. Zadanie wykonywane jest 3-krotnie. Pierwsza część polega na po-
wtarzaniu usłyszanych wyrazów z obu uszu. Kolejne dwie części to 
ukierunkowanie uwagi jedno z uszu, gdzie pacjent ma powtarzać usły-
szane wyrazy najpierw z ucha prawego a następnie lewego. 

Podczas konsultacji prowadzonej przez psychologa stosowane są metody 
kwestionariuszowe oraz pogłębiony wywiad dotyczący sytuacji rodzinnej          
i środowiskowej pacjenta. Badaniu poddane jest dziecko uczestniczące w te-
rapii SPS-S oraz jego rodzice/opiekunowie. 
Z dzieckiem przeprowadzony jest wywiad oraz Rysunek Rodziny, a także           
w zależności od wieku dziecka następujące testy: Test Matryc Ravena, dla 
starszych dzieci wersja Standard, dla młodszych wersja Kolorowa. Test Matryc 
Ravena składa się z pięciu serii oznaczonych literami - A, B, C, D, E (wersja 
Standard) lub z trzech serii oznaczonych literami - A, AB, B (wersja Kolorowa). 
Każda z serii obejmuje 12 zadań. Poszczególne serie rozpoczyna zadanie bar-
dzo łatwe, wprowadzając osobę badaną w problem, który w kolejnych zada-
niach serii staje się coraz trudniejszy. Typ problemów w poszczególnych se-
riach jest różny - każdorazowo badany rozwiązując kolejne zadania uczy się 
określonej metody myślenia. 
Podczas konsultacji psychologicznej rodziców przeprowadzony zostaje wy-
wiad oraz wykonane zostają testy: Skala Postaw Rodzicielskich oraz Kwestio-
nariusz Temperamentu EAS-C (wersja dla dzieci ocenianych przez rodziców). 
Autor Skali Postaw Rodzicielskich Mieczysław Plopa wyróżnia pięć skal, na 
których badane są postawy rodzicielskie: Akceptacja-Odrzucenie, Wymagania, 
Autonomia, Niekonsekwencja, Ochranianie. Postawa akceptacji oznacza, że 
rodzic uznaje dziecko takim, jakim ono jest i dlatego, że jest. Stwarza klimat 
sprzyjający swobodnej wymianie uczuć, uczy dziecko ufności do ludzi i świata, 
zachęcając je do nawiązywania otwartych, spontanicznych relacji                           
i komunikowania swoich potrzeb. Postawa nadmiernie wymagająca oznacza, 
że rodzic traktuje dziecko bezwzględnie, zgodnie ze sztywno przyjętym przez 
siebie modelem wychowania. Postawa autonomii oznacza, że rodzic traktuje 
dziecko jako osobę, która w miarę rozwoju potrzebuje coraz więcej autonomii 
i uczenia się samodzielnego podejmowania różnych decyzji. Zachowanie ro-
dzica jest elastyczne, dostosowane do potrzeb rozwojowych dziecka. Postawa 
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niekonsekwencji oznacza, że stosunek rodzica do dziecka jest zmienny, zależ-
ny od chwilowego nastroju, samopoczucia. Brak stabilności w postępowaniu 
rodzica powoduje dystansowanie się emocjonalne dziecka, ukrywanie wła-
snych problemów i trudności w zwierzaniu się ze swoich spraw. Postawa 
nadmiernego ochraniania oznacza, że rodzic traktuje dziecko jako osobę która 
wymaga stałej opieki i troski. Rodzic często nie wierzy, że dziecko może pra-
widłowo funkcjonować bez jego bezpośredniej bliskości [39]. Kwestionariusz 
SPR składa się z 50 pozycji do których rodzic/opiekun ustosunkowuje się za-
kreślając odpowiedź na pięciostopniowej skali. 
Kwestionariusz Temperamentu EAS-C A wyróżnia cztery składniki tempe-
ramentu: emocjonalność, aktywność, towarzyskość i nieśmiałość. Emocjonal-
ność stanowi wymiar, którego jeden biegun obejmuje brak reakcji, drugi zaś 
intensywne, trudne do opanowania lub niekontrolowane reakcje (takie jak 
płacz, krzyk, napady złego humoru). Typowe dla emocjonalności są trudności 
w zachowaniu spokoju, a także duża wrażliwość na bodźce wywołujące nieza-
dowolenie. Aktywność związana jest z wydatkowaniem energii fizycznej.          
Z definicji tej cechy wyłączony jest jakikolwiek wysiłek psychiczny towarzyszą-
cy procesom poznawczym oraz pobudzenie związane z procesami emocjonal-
nymi. Zakres zmienności tej cechy jest znaczny: od bezruchu do skrajnie ener-
getycznego zachowania. Głównymi składnikami aktywności są tempo (szyb-
kość działania) oraz wigor (związany z siłą lub intensywnością reakcji). Towa-
rzyskość to cecha przejawiająca się w ogólnej tendencji do poszukiwania in-
nych ludzi i przebywania z nimi oraz unikania samotności. Nieśmiałość odnosi 
się do zachowań przejawianych w obecności osób przypadkowych lub obcych. 
Wyraża się ona w zahamowaniu i skrępowaniu, którym towarzyszy poczucie 
napięcia i dyskomfortu oraz dążenie do wycofywania się z interakcji społecz-
nych [40]. Kwestionariusz składa się z 20 pozycji do których rodzic ustosun-
kowuje się na 5 stopniowej skali. 
Wyniki badań oraz informacje zebrane z konsultacji audiologiczno-
foniatrycznej, pedagogicznej oraz psychologicznej pozwalają na zaprogramo-
wanie terapii dostosowanej do możliwości pacjenta opierając się na wyzna-
czeniu strefy najbliższego rozwoju [41]. Polega to na określeniu zadań które 
dziecko jest w stanie wykonać prawidłowo zupełnie samodzielnie - strefa ak-
tualnego rozwoju - a zadaniom, którym nie jest jeszcze w stanie sprostać. Za-
dania znajdujące się pomiędzy poziomem samodzielnego wykonania a tymi, 
których dziecko nie jest w stanie wykonać bez pomocy osoby dorosłej są w 
najbliższych możliwościach dziecka. 
Terapia SPS-S w swoich założeniach w największym stopniu oddziałuje na 
zmysł słuchu, kolejno zaś na koordynację słuchowo-wzrokową, słuchowo-
ruchową oraz słuchowo-wzrokowo-ruchową. Zajęcia odbywają się w trzech 
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cyklach, każdy trwa 5 dni około 3 godzin dziennie, w grupie maksymalnie 
czterech uczestników. Pacjenci poddawani są stymulacji modyfikowanymi 
dźwiękami podawanymi przez specjalnie opracowane urządzenie za pośred-
nictwem przewodnictwa powietrznego i kostnego. Zastosowana modyfikacja 
dźwięków opiera się m.in. na filtracji górnoprzepustowej, bramkowaniu oraz 
zmniejszaniu natężenia dźwięku w lewej słuchawce. Opracowane algorytmy 
dotyczące dźwięków, jak i sposób ich podawania, ćwiczą uwagę słuchową, 
stymulują czynności ucha środkowego oraz procesy percepcyjno-motoryczne. 
Pierwszy cykl terapii jest częścią bierną, podczas której pacjenci tylko słuchają 
przetworzonego materiału dźwiękowego. Kolejne dwa etapy to części aktyw-
ne, które przeplatają bierne części treningu ćwiczeniami stymulującymi koor-
dynację słuchowo-wzrokową, słuchowo-ruchową oraz słuchowo-wzrokowo-
ruchową. Aktywności oraz materiał dźwiękowy są dostosowywane do indywi-
dualnych potrzeb pacjentów, ich trudności oraz wieku. 
 
Wnioski 
 
Na podstawie literatury przedmiotu, własnych doświadczeń, badań i refleksji 
stwierdza się, że komplikacje związane z nieprawidłowym przetwarzaniem 
słuchowym kształtują barierę dla harmonijnego rozwoju dziecka. Należy pa-
miętać, że słuchanie jest aktywnym procesem bezpośrednio powiązanym z 
funkcją pozostałych systemów sensorycznych. Zatem każda nieprawidłowość 
w jego przebiegu  będzie oddziaływać na tworzenie się nowych trudności po-
znawczych i funkcjonalnych. Jeszcze przed podjęciem pierwszych prób mó-
wienia rozpoczyna się rozwój językowy. Kluczowe jest więc prawidłowe funk-
cjonowanie układu słuchowego oraz odpowiednia jego stymulacja jeszcze we 
wczesnym wieku dziecięcym w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia 
problemów z przetwarzaniem słuchowym.  
Praktyka i teoria wypracowały pojęcie ucznia ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi przez które trzeba rozumieć zarówno dzieci, które posiadają orze-
czenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i te, które mają trudności w 
realizacji standardów wymagań programowych, wynikające ze specyfiki ich 
funkcjonowania poznawczo- percepcyjnego. Takie rozumienie specjalnych 
potrzeb edukacyjnych ma na celu wdrożenie i urzeczywistnienie idei wyrów-
nywania szans edukacyjnych wszystkich uczniów. Specjalne potrzeby eduka-
cyjne dotyczą tej grupy uczniów, która nie jest w stanie sprostać wymaganiom 
obowiązującego programu edukacyjnego. Uczniowie ci mają znacznie poważ-
niejsze trudności w nauce niż ich rówieśnicy, są w stanie kontynuować naukę, 
jednakże potrzebują odpowiedniej pomocy w formie specjalnego programu 
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nauczania i wychowania oraz specjalnych metod, które będą dostosowane do 
ich możliwości, potrzeb i ograniczeń [42]. 
Niniejszy artykuł nie wyczerpuje tematu Centralnych Zaburzeń Przetwarzania 
Słuchowego. Stanowi głównie zarys dyskursu celem zintensyfikowania działań 
wokół profilaktyki wśród dzieci młodszych. W myśl za Hipokratesem „Mor-
bum evitare quam curare facilius est” /lepiej zapobiegać niż leczyć/. 
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Туз Міхал, (Michał Tuz),  кандидат наук, доцент кафедри командування та 
військово-морських операцій Військово-морської академії імені 
Бохатерув Вестерплатте в місті Гдиня, доцент відділу підтримки 
прийняття рішень в умовах ризику Інституту системних досліджень 
Польської академії наук у Варшаві, Польща.  
 
Федьків Марія Романівна (Maria Fedkiv), викладач кафедри «Анатомії та 
фізіології», Львівський державний університет фізичної культури ім. Івана 
Боберського, м. Львів, Україна. [ORCID ID:  0000-0001-9180-3164] 
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Ханікянц Олена Володимирівна (Olena Khanikjanc), доцент, кандидат 
наук з фізичного виховання і спорту, доцент Кафедри теорії та методики 
фізичної культури, Львівський державний університет фізичної культури 
ім. Івана Боберського, м. Львів, Україна. [ORCID ID: 0000-0001-7518-3532] 
 
Хацаюк Олександр Володимирович (Aleksandr Khatsayuk) магістр 
(олімпійський та професійний спорт), заслужений тренер України                
з кікбоксингу, старший викладач кафедри тактичної та спеціальної 
фізичної підготовки факультету №2 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, м. Харків, Україна. [ORCID ID: 0000-0002-
4166-9099]. 
 
Ярещенко Олег Артурович (Oleh Yareschenko), кандидат наук з фізичного 
виховання і спорту, доцент, доцент кафедри тактичної та спеціальної 
фізичної підготовки факультету №2 Харківського національного 
університету внутрішніх справ, м. Харків, Україна. [ORCID ID: 0000-0002-
2475-7572]. 
 
Томпоровська Йоланта (Jolanta Tomporowska), магістр педагогіки, 
експерт МОН з підвищення кваліфікації вчителів, експерт у галузі 
педагогіки, олігофренопедагогіки, терапевтичної педагогіки, 
менеджменту освіти, дошкільної та ранньої освіти та педагогічної терапії, 
педагог-педагог у галузі протидії агресії та насильству, Факультет 
соціальних і гуманітарних наук Університету демократії в Грудзёндзі, 
Польща. [ID ORCID: 0000-0002-0899-2521] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 246 

 

 

 

 

 

 

 


