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фізичної активності лише на уроках фізичної культури в школі або відвідують заняття спеціального медичного відділення в 
зв’язку з обмеженнями в стані здоров’я.   

4. Проведні дослідження показали, що регулярні та систематичні заняття фізичною культурою та спортом 
позитивно впливають на формування особистості дитини. Отримані дані свідчать про позитивний вплив занять фізичною 
культурою та спортом та рівень самооцінки та домагань дітей середнього шкільного віку.  

Перспективи подальших досліджень з даного напряму. Передбачається вивчення впливу систематичних 
занять спортом в позаурочний час на рівень успішності у навчанні учнів середніх та старших класів загальноосвітніх шкіл. 
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ОЦІНКА ІНДИВІДУАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ 11-13 РОКІВ, ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У 

ФУТБОЛІ 
 

У статті наведено результати дослідження психологічних якостей особистості дітей, віком 11-13 років та 
визначено їх взаємозв’язок зі спортивною спеціалізацією. Відмінною характеристикою індивідуальних особливостей дітей 
даного віку є наявність найбільшої кількості кореляційних зав’язків у комплексного фактору «сміливість у соціальних 
контактах» та його вплив на такі фактори як товариськість, самоконтроль, конфліктність та мрійливість. Перелічені 
фактори тісно пов’язані між собою, та їх взаємодія досить часто призводить до  конфліктів або згуртованості у 
команді, що в загалом демонструє складність взаємовідносин в командних видах спорту. 

Ключові слова: товариськість, індивідуально-психологічні якості, конфліктність, самоконтроль. 
 
Ляшенко В. Н., Косик Н. Л., Косик Н.,С., Корж Е. Н. Оценка индивидуально-психологических качеств у детей 

11-13 лет, специализирующихся в футболе. В статье приведены результаты исследования психологических качеств 
личности детей в возрасте 11-13 лет и определена их взаимосвязь со спортивной специализацией. Отличительной 
характеристикой индивидуальных особенностей детей данного возраста является наличие наибольшего количества 
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корреляционных взаимосвязей у такого комплексного фактора как «смелость в социальных контактах» и его влияние такие 
факторы как общительность, самоконтроль, конфликтность и мечтательность. Перечисленные факторы тесно связаны 
между собой, и их взаимодействие зачастую приводит к конфликтам или сплоченности в команде, что в целом 
демонстрирует сложность взаимоотношений в командных видах спорта. 

Ключевые слова: общительность, индивидуально-психологические качества, конфликтность, самоконтроль. 
 
Valentina Liashenko , Natalya Kosik, Mukolay Kosik, Yevgeny Korzh  Assessment of individual - psychological 

quality in children 11-13 years specialized in football. The article presents the results of research on the psychological qualities 
of the personality of children aged 11-13 years and their relationship with sports specialization is determined. A distinctive feature of 
the individual characteristics of children of the given age is the presence of the greatest number of correlations in the complex factor 
of "courage in social contacts" and its impact on such factors as sociability, self-control, conflict and dreaminess. On results 
research, factor boldness in social contacts, positively correlates with a conflict (r = 0,48) and such factors, as "sociability" (r = 0,62), 
"subordination is a dominant" (r = 0,44), "restraint is an expressivity" (r = 0,70), "subzero self-control is high self-control " (r = 0,59), 
and negatively from "practicality is a reverie" (r = - 0,54), p <0,05. That is why this factor, undoubtedly, has a substantial value in the 
structure of personality properties for the players of command types of sport. Especially it touches the children of this age, as than 
higher boldness in adjusting of social contacts, the more active they go to rapprochement, there is sociability that in turn assists 
adjusting of contacts in a command and discussion of general interests and aims for this collective. The listed factors are closely 
interconnected, and their interaction often leads to conflicts or unity in the team, which in general shows the complexity of the 
relationship in team sports. 

Key words: sociability, individual-psychological qualities, conflict, self-control. 
 

Постановка проблеми. У структурі підготовки кваліфікованих футболістів виділяють три самостійних блоки: 1 - 
комплекс фізичних і психічних якостей, безпосередньо пов'язаних з техніко-тактичною майстерністю і ефективністю в ігровий 
діяльності; 2 - комплекс швидкісно-силових якостей; 3 - комплекс психічних якостей [5]. До психологічних особливостей 
спортивних ігор, особливо на етапі найбільш активного включення школярів в спортивну діяльність (11-13 років) відносять: 
змагальну діяльність у футболі, яка опосередковується особистістю спортсмена, її психорегулюючими механізмами, які 
розвиваються в цьому процесі і активно впливають на ефективність і надійність гри [1, 3]. Більше 80 % параметрів, є 
стандартизованими методиками багатофакторного дослідження, які виявилися значущими для досліджуваного виду 
діяльності; модельні характеристики особистості юного футболіста- це якості, що охоплюють всі основні сфери особистості 
(мотиваційно - вольову, емоційну, комунікативну) і темперамент. Вони можуть бути використані для індивідуалізації техніко-
тактичної підготовки та виховної роботи [2, 6].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що з віком і зростанням спеціальної підготовленості 
змінюється не тільки рівень психічних якостей, але і їх структура. Багато авторів  [2, 7, 10] зазначає, що у спортивній 
психології до цих пір немає єдиного науково обґрунтованого принципу вибору комплексу психологічних якостей і 
властивостей особистості спортсменів, які могли б відображати рівень їх психологічної підготовленості. У той же час в 
практиці спорту немає єдиних стандартизованих методик діагностики і оцінки не тільки загальної, але й спеціальної 
психологічної підготовленості дітей до обраного виду спорту, чи спортивного амплуа. 

Мета роботи. Дослідити індивідуально-типологічні властивості особистості дітей 10-13 років, враховуючи 
спортивну спеціалізацію. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Відмінною особливістю спорту в порівнянні з багатьма іншими 
видами діяльності є те, що спорт - це діяльність, що завжди вимагає подолання тих чи інших труднощів [9, 12]. Тому 
виховання якостей спортсмена становить органічну частину його загальної психологічної підготовки. 

Дослідження проводилося  в секції з футболу (м. Київ). У дослідженні приймало участь 36 дітей. Дослідження 
проводилося за методикою 16PF Кеттела, що визначає індивідуально-психологічні особливості особистості і зачіпає сфери 
індивідуально-особистісних відносин, які існують у спортивному колективі.. 

Для виявлення пріоритетної значущості досліджуваних психологічних якостей дітей, які, спеціалізуються у футболі 
був проведений кореляційний аналіз між показниками. Найбільшу кількість кореляційних зв'язків серед досліджуваних 
показників виявлено між фактором: «боязкість - сміливість» та «безтурботність і конфліктність». 

У нашому дослідженні середньо групове значення даного чинника ближче до сміливості у соціальних контактах, яке 
позитивно корелює з конфліктністю (r = 0,48) і такими факторами, як «товариськість» (r = 0,62),  «підпорядкованість - 
домінантність» (r = 0,44), «стриманість - експресивність» (r = 0,70), «низький самоконтроль - високий самоконтроль »(r = 
0,59), та негативно з «практичність - мрійливість» (r = -0,54), p <0,05. Тому даний фактор, безсумнівно, має істотне значення 
в структурі особистісних властивостей у гравців командних видів спорту. Особливо це стосується дітей даного віку, оскільки 
чим вище сміливість у налагодженні соціальних контактів, тим активніше вони йдуть на зближення, виникає товариськість, 
яка в свою чергу сприяє налагодженню контактів у команді та обговоренню спільних інтересів і цілей для даного колективу. 

Очевидним є взаємозв'язок з конфліктністю. У дітей даного віку безліч інтересів та готовність до ризику  у будь якій 
ситуації, тому при виникненні непорозуміння з іншими членами команди, «зіткнення» неминуче, а сміливість, ризик і 
авантюризм штовхають їх на конфліктне вирішення проблемних ситуацій. 

Взаємозв'язок між факторами «сміливість у соціальних контактах» та «замкнутість - товариськість» (r = 0,62). У 
дітей, з вираженим показником товариськості можна очікувати легкості в контактуванні з членами команди і в ході спільної 
діяльності. Вони, на відміну від нетовариських, прагнуть до міжособистісних контактів з іншими дітьми, співпереживають та 
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чекають таких же емоційних проявів, при цьому не відчуваючи «перевантаження» від спілкування з великим числом гравців, 
вони встигають орієнтуватися і в ігровій ситуації, і в міжособистісних контактах. 

Однак, на відміну від звичайних міжособистісних контактів, у спілкуванні під час ігрової або іншої спільної діяльності 
є ситуації «вимушеної взаємодії», в яких дітям незалежно від ступеня своєї товариськості необхідно включатися в досить 
активні комунікативні зв'язки з іншими. На жаль, потреби у спілкуванні у різних дітей відрізняються: один прагне до активного 
спілкування, обговорення того, що відбувається, емоційно реагує на те, що відбувається, а іншого це все дратує і відволікає 
від діяльності, здається зайвим і непотрібним. В окремих випадках такі розбіжності можуть призвести до серйозних 
непорозумінь і навіть конфліктів. 

Середня взаємозв'язок і між наступними показниками сміливості у соціальних контактах та самоконтролем (r = 
0,59). Цей фактор вимірює рівень внутрішнього контролю поведінки, інтегрованість особистості та є одним з найбільш 
важливих для прогнозу успішності діяльності. Він позитивно пов'язаний з частотою вибору в лідери і ступенем активності при 
вирішенні групових проблем. 

Два полюса даного чинника виражаються в наступному: «-» - низька дисциплінованість, потурання, проходження 
своїм бажанням, залежність від настроїв, невміння контролювати свої емоції і поведінку; «+» - цілеспрямованість, сильна 
воля, вміння контролювати свої емоції і поведінку. Середньо групове значення даного фактору у нашій групі - «7», що 
означає наближеність до полюсу «+». Діти з високими оцінками за цим фактором мають такі соціально схвалювані 
характеристики як: самоконтроль, наполегливість, свідомість. З огляду на важливість даного фактору при вирішенні групових 
проблем і значення самоконтролю для занять спортом в цілому, у наших піддослідних - оптимальний рівень розвитку даних 
якостей і їх взаємозв'язок з фактором сміливості в соціальних контактах. 

Цікавим є негативний взаємозв'язок сміливості у соціальних контактах з «практичністю - мрійливістю» (r = -0,54), p 
<0,05. В цілому фактор орієнтований на вимір особливостей уяви, що відбиваються в реальній поведінці дітей, таких, як 
практичність, приземленість або, навпаки, «витання в хмарах», романтичне ставлення до життя. Даний контингент дітей 
характеризується схильністю до яскравого емоційного життя, що є недоліком зосередженості та уваги. Загалом, для 
спортивного колективу характерно залучення всіх своїх членів в активну роботу по вирішенню спільних його завдань, де 
панує дух високої взаємної вимогливості і в той же час глибокої поваги до особистості кожного члена колективу, а особисті 
інтереси його членів збігаються зі спільними інтересами. Але якщо в групі будуть переважати діти з вираженим плюсовим 
полюсом даного чинника, то у них не буде необхідності шукати спільну мову з іншими гравцями в команді, так як внутрішнє 
життя буде заміщати потреба в міжособистісному спілкуванні, що, в свою чергу, викликає труднощі в роботі колективу для 
досягнення загальних цілей. 

Висновки. За отриманими результатами у дітей 11-13 років найбільш впливовим є фактор сміливості у соціальних 
контактах, який безпосередньо впливає на товариськість, самоконтроль та конфліктність, які є у свою чергу є невід’ємною 
часткою взаємовідносин у спортивному колективі. Тому для досягнення високої ефективності у змагальній діяльності 
команди в цілому, необхідне багатогранне і всебічне вивчення таких характеристик і параметрів юних спортсменів, які 
повністю відбивають їхні морфофункціональні, біомеханічні, медичні і психологічні особливості, а також їх відповідність у 
юного спортсмена обраному виду спорту. 

Перспективи подальших досліджень зосереджені на вивченні індивідуально - психологічних особливостей дітей 
даного віку та їх взаємозв’язку з рівнем фізичної підготовленості та техніко – тактичних умінь. 
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Назаркевич Л. І. 
Львівський державний університет фізичної культури 

 
АНАЛІЗ ПРОГРАМ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ З ПЛАВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
У статті представлено аналіз існуючих програм фізкультурно-оздоровчих занять з плавання для дітей 

дошкільного віку. Виявлено значні розбіжності підходів до формування основ техніки плавання дошкільнят та 
недостатнє вирішення проблеми оздоровлення дітей, в тому числі і за допомогою занять в умовах водного середовища. 
Більшість існуючих методик навчання плаванню покликані ефективно вирішувати завдання освоєння дітьми плавальних 
умінь, при непрямому вирішенні завдань їх оздоровлення.  

Ключові слова: програма, плавання, здоров’я, рухливі ігри, фізкультурно-оздоровчі заняття, молодший 
дошкільний віку. 

 
Назаркевич Лилия Игоревна Анализ программ физкультурно-оздоровительных занятий по плаванию 

для детей дошкольного возраста. В статье представлен анализ существующих программ физкультурно-
оздоровительных занятий по плаванию для детей дошкольного возраста. Выявлены значительные различия подходов к 
формированию основ техники плавания дошкольников и недостаточное решения проблемы оздоровления детей, в том 
числе и с помощью занятий в условиях водной среды. Большинство существующих методик обучения плаванию 
призваны эффективно решать задачи освоения детьми плавательных умений, при косвенном решении задач их 
оздоровления. 

Ключевые слова: программа, плавание, здоровье, подвижные игры, физкультурно-оздоровительные занятия, 
младший дошкольный возраст. 

 
Lilija Nazarkevych. Analysis of programs of physical-healthy living for children of preschool age. The article 

presents an analysis of existing programs of physical education and recreational exercises in swimming for children of preschool 
age. Significant divergences of approaches to the formation of the basics navigation equipment for preschoolers and the decision of 
health problems are revealed. The results of researches of authors testify to the stability of the tendency to decrease the health level 
of children of preschool age, which is expressed in the high percentage of their morbidity, decrease the level of physical 
development and preparedness, including among children who train in swimming in conditions of preschool educational institution.  

Programs of sporting and recreational swimming lessons for preschool children are compiled on the basis of 
comprehensive programs and include the methods of famous scientists on the given problem. In addition, specialists use also partial 
programs that supplement the content of the invariant and / or variational component of existing comprehensive programs and are 
additional to them, and can independently outline the tasks and content of the work on the implementation of a certain component of 
the variational part of the Basic component of preschool education.  

The analyzed programs revealed an insufficient solution to the problem of children's health, including through employment 
in a water environment. Most of the existing methods of swimming training are designed to effectively address the tasks of the 
children's development of swimming skills, with the indirect solution to the problems of their healing. 

Keywords: program, swimming, health, mobile games, physical culture and health classes, junior preschool age. 
 
Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Аналіз існуючих 

програм фізкультурно-оздоровчих занять з плавання для дітей дошкільного віку виявив значні розбіжності підходів до 
формування основ техніки плавання дошкільнят та вирішення оздоровчих завдань. Більшість існуючих методик навчання 
плаванню покликані ефективно вирішувати завдання освоєння дітьми плавальних умінь, при непрямому вирішенні завдань 
їх оздоровлення.  

Робота виконується у межах наукової теми 3.8. " Теоретико-методологічні основи побудови системи масового 
контролю і оцінки рівня розвитку і фізичної підготовленості різних груп населення " (№ Держреєстрації 0111U006470 
)Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту Міністерства сім’ї, молоді та спорту України 
на 2011-2015 рр. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз існуючих програм виявив значні розбіжності підходів до 
формування основ техніки плавання дошкільнят та вирішення оздоровчих завдань. Причому численні вчені приділяють 
значно більшу увагу до вдосконалення процесу навчання плаванню[2, 8, 10, 13 та ін.]. Результати досліджень авторів 
свідчать про стабільність тенденції зниження рівня здоров'я дітей дошкільного віку, що виражається у високому відсотку їх 
захворюваності, зниження рівня фізичного розвитку і підготовленості, в тому числі і серед дітей, що займаються плаванням в 
умовах дошкільного навчального закладу [3, 5, 7 та ін.]. Ці дані свідчать про недостатнє вирішення проблеми оздоровлення 
дітей, в тому числі і за допомогою занять в умовах водного середовища. Більшість існуючих методик навчання плаванню 
покликані ефективно вирішувати завдання освоєння дітьми плавальних умінь, при непрямому вирішенні завдань їх 
оздоровлення. 

http://www.kmu.gov.ua/sport/control/

