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на професійній основі. Сьогодні фізична культура та спорт поєднують в собі економічні
інтереси бізнесу та загальнолюдські обов’язки держави, радикальним чином перетворена
макроекономічна сфера, якісно змінені відносини власності в системі спортивних організацій
та їх інфраструктурі, поставлена на ринкову основу діяльність всіх фізкультурно-спортивних
організацій, в тім числі і непідприємницьких. Ввиникає нагальна потреба в організаційно–
правових формах їх забезпечення.
Сучасний вітчизняний спорт набуває якісно нових властивостей, характерних для
розвиненого суспільства з ринковою економікою. Комерціалізація спортивної діяльності та
відповідні трансформації всієї системи організації спорту в Україні є необхідними та
об’єктивними чинниками, оскільки так можна не тільки підтримувати стале матеріально–
технічне забезпечення вітчизняного спорту, але і його динамічний розвиток та
конкурентноздатність на міжнародній арені. Ці відносини здебільше стають сферою
регулювання цивільного законодавства.
Відносини у сфері організації спорту поступово переходять у площину
приватноправових і держава все менше здійснює керівний вплив на спортивну діяльність.
Змінюються і методи правового регулювання відповідних цивільно–правових, господарських
тощо відносин на користь приватноправових.
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА УКРАИНЫ
Франк И.В.
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника
Физическая культура и спорт обеспечивают свободное развитие человека (ст. 23
Конституции Украины), осуществляют большое влияние на формирование волевых и
нравственных качеств человека, развитие и совершенствование его личности. Одним из
важнейших аспектов такого развития является занятие гражданами Украины физической
культурой и спортом самостоятельно или коллективно или на профессиональной основе.
Сегодня физическая культура и спорт объединяют в себе экономические интересы
бизнеса и общечеловеческие обязанности государства, радикальным образом преобразована
макроэкономическая сфера, качественно изменены отношения собственности в системе
спортивных организаций и их инфраструктуре, поставленная на рыночную основу
деятельности
всех
физкультурно-спортивных
организаций,
в
том
числе
и
предпринимательских.
Возникает насущная необходимость в организационно-правовых формах их
обеспечения. Современный отечественный спорт приобретает качественно новые свойства,
характерных для развитого общества с рыночной экономикой. Коммерциализация спортивной
деятельности и соответствующие трансформации всей системы организации спорта в Украине
необходимы и объективными компонентами, поскольку так можно не только поддерживать
постоянное материально-техническое обеспечение отечественного спорта, но и его
динамичное развитие и конкурентоспособность на международной арене. Эти отношения
преимущественно становятся сферой регулирования гражданского законодательства.
Отношения в сфере организации спорта постепенно переходят в плоскость
частноправовых и государство все меньше осуществляет руководящее влияние на спортивную
деятельность. Меняются и методы правового регулирования соответствующих гражданскоправовых, хозяйственных отношений – в пользу частноправовых.
Ключевые слова: юридическое лицо, спортивная организация, гражданское право.

ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ ПЛАВАННЯ У
ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Тетяна Яворська
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Постановка проблеми. На сьогоднішній день Всесвітня організація охорони
здоров’я з усіх видів спорту, які позитивно впливають на організм дитини, віддала
першість та перевагу плаванню, оскільки саме воно сприяє оздоровленню,
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загартуванню, всебічній фізичній підготовці, подовженню активного життя та
виникненню позитивних емоцій.
Проте, вивчення інформаційних ресурсів дозволило встановити, що в Україні
щорічно на воді гине близько 2500 людей, з яких більше 10 % – діти до 14 років. У
багатьох випадках причиною загибелі людей на воді є невміння плавати та
відсутність навичок поводження на воді.
За даними Федерації плавання України, в Україні вміють плавати менше
10 % населення. Навичкою плавання володіють тільки троє із десяти молодих
людей призовного віку. Державні тести з плавання не можуть скласти більше 80 %
учнівської та студентської молоді. Лише 0,12 % громадян займаються плаванням в
оздоровчих групах та секціях.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Плавання – життєво-важлива
навичка людини в побуті, праці та військовій справі. У наукових працях
Ю.О. Семенова вказано, що формування рухової навички в плаванні – це свідомий
процес, що складається з ряду рухових дій. Його основою є вироблення міцного
умовного рефлексу горизонтального положення тіла з подальшим узгодженням
рухів і дихання. Первинна навичка в плаванні формується до моменту пропливання
25 м.
Дослідження багатьох науковців, зокрема Л.Я. Іващенко, Н.Ж. Булгакова,
В.М. Платонова, В.А. Парфенова тощо, доводять, що плавання також є тією
фізичною вправою, під впливом якої підвищується, а також розширюється діапазон
адаптивних реакцій дихальної системи на різні за обсягом та інтенсивністю
плавальні навантаження. Дихання при плаванні входить до складової частини
складної координаційної структури рухів. Кожна фаза рухового циклу, затримка
вдиху, паузи та напруження чітко відповідають певним фазам рухів руками та
ногами. При цьому слід відзначити, що кожному способу плавання притаманний
свій власний режим дихання, який відрізняється взаємозв’язками рухів плавця.
Таким способом досягається оптимальна техніка дихання, яка характеризується
мінімальними енерговитратами на саме дихання та дозволяє максимально
реалізувати силові можливості [1; 6; 7].
У дослідженнях І.С. Сердюка доведено, що для правильного використання
всього розмаїття фізичних вправ у плаванні необхідно, насамперед, виявити їх
вплив на організм.
У розробках російських та українських науковців, на нашу думку,
заслуговують на увагу роботи Н.Ж. Булгакової, С.М. Вайцеховського, А.М. Валєєва,
Л.П. Макаренка, В.Н. Платонова, І.С. Сердюка. Так, у своїх дослідженнях вони
стверджують, що по-перше, плавання має величезне значення для економної роботи
серцево-судинної системи. Холодна вода, яка впливає на терморегуляцію та
процеси обміну речовин, посилює кровообіг, а тиск і опір води специфічно діють на
кровообіг та роботу серця. У процесі регулярних тренувань організм отримує
навантаження, у результаті якого зміцнюється м’язова тканина передсердь й
шлуночків серця, а також рівномірно збільшується об’єм його порожнин. Внаслідок
цього серце набуває здатність працювати в економному режимі, що покращує
діяльність всієї системи кровообігу. По-друге, як процеси обміну, так і економна
робота серцево-судинної системи під час плавання в значній мірі залежать від
регулярного і достатнього постачання організму кисню. Це можливо тільки при
правильному та глибокому диханні, що забезпечує необхідне ритмічне надходження
кисню. У результаті цих процесів зміцнюються всі м’язи органів дихання. По-третє,
тіло людини володіє плавучістю, так як його питома вага близька до питомої ваги
води. Тобто, тіло у воді набуває невагомості. Ця якість має практичне значення:
510

ІІ. НАУКОВИЙ НАПРЯМ
стають непотрібними будь-які додаткові рухи для збереження положення тіла у
воді, звільняється від навантаження опорний апарат, включаючи суглоби і зв’язки.
При будь-яких стилях плавання руки приймають активну участь у русі. Особливо
характерно це для плавання кролем на грудях і на спині, при яких почергові рухи у
воді і над водою впливають на гнучкість хребта. Тому лікарі рекомендують
плавання як профілактичний та лікувальний засіб при порушеннях постави й
сутулості. По-четверте, міжнародна статистика нещасних випадків вказує на те, що
за останні роки кількість загиблих на воді зростає. У той час, як заняття плаванням
передбачає не тільки оволодіння характерними рухами, але й навчання свідомої
поведінки на воді [1; 2; 6; 7].
Отже, плавання, як засіб фізичного виховання, всебічно зміцнює організм.
Крім того, медичні працівники стверджують, що якби діти регулярно займалися
плаванням з дитинства, тоді ні про які відхилення стосовно стану їх здоров’я не
йшла б мова. Тому, на нашу думку, дуже важливо зробити його доступним не тільки
в системі вищої освіти спеціальності «Фізичне виховання», але й створити умови
для загальноосвітніх навчальних закладів, оскільки навик плавання зароджується в
молодшому шкільному віці.
Мета статті: проаналізувати зміст та структуру мотивації навчання техніки
плавання у дітей молодшого шкільного віку.
Методи, організація досліджень: аналіз та узагальнення літературних
джерел; опитування; методи математичної статистики.
Результати досліджень та їх обговорення. Проведений нами аналіз
результатів медичних карточок обстежень учнів 5-7-х класів (88 осіб) ЗОШ № 12 м.
Бердичева, підтвердив, що протягом останніх років різко зріс показник
захворюваності. Так, стан здоров’я учнів 5-7-х класів за 2012-2013 н.р. не зовсім
втішний: лише 51,14 % дітей є здоровими, а 48,86 % мають певні відхилення у стані
здоров’я. Серед відхилень у стані здоров’я найбільший відсоток (14,77 %)
відповідає дітям, що мають захворювання шлунково-кишкового тракту, зокрема у:
10,23 % спостерігається порушення постави або сколіоз, 7,95 % – бронхо-легеневі
та серцево-судинні захворювання, 5,68 % – в анамнезі аденоїди, 4,54 % –
порушення зору, 3,42 % – ожиріння І ступеню, 2,27 % – плоскостопість.
Після проведеного експерименту дані поглиблених медичних оглядів дітей,
що відвідували секційні заняття з плавання, засвідчили про те, що, як правило,
після другого-третього заняття у дітей першого року навчання плаванням
починають з’являтися ознаки гострої респіраторно-вірусної інфекції. Однак, у
подальшому у дітей простежувалася позитивна динаміка у стані здоров’я дітей, а
саме: діти менше хворіли протягом навчального року та значно знизилися терміни
хвороб, порівняно з попередніми роками.
З метою дослідження навику плавання нами було проведено опитування
88 учнів 11-13 років ЗОШ № 12 м. Бердичева, у результаті якого нами було
визначено, що 55 % взагалі не можуть триматися на воді та не вміють плавати,
30 % погано вміють плавати та лише 15 % дітей вміють добре плавати, відвідують
спортивні заняття з плавання та володіють спортивними способами плавання.
Слід зазначити, що невміння плавати значно обмежує можливості
повноцінного життя та активного відпочинку громадян, при цьому незахищені
верстви населення позбавлені можливості відвідувати плавальні басейни через їх
нестачу. Переважна більшість громадян району не має можливості займатися
лікувально-оздоровчим плаванням за призначенням лікарів із-за незадовільного
технічного стану плавальних басейнів, які на сьогоднішній день, на жаль, не
функціонують.
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Крім того, проблеми розвитку масового плавання негативно впливають і на
пошук талановитих дітей-резерву для збірної команди району, області, України з
цього стратегічного олімпійського виду спорту. Мало приваблюють басейни своїм
станом для його відвідування, зменшуються можливості надання додаткових
послуг у спортивному закладі.
З метою вивчення мотивів щодо заняття плаванням та проведення дозвілля
на воді під час експериментального дослідження нами було проведено опитування
батьків, які приводили дітей на секційні заняття з плавання в ДЮСШ. За
результатами експериментального дослідження встановлено, що одним із основних
мотивів батьки вважають залучення дітей до здорового способу життя та
загартування дитини (30,95 %), залучення дитини до навчання техніки плавання
(23,81 %), гармонійний розвиток дитини (16,67 %), оптимальний вид рухової
активності (14,28 %), ефективний лікувально-профілактичний засіб (7,18 %),
перспектива в майбутньому для досягнення високих спортивних результатів (6,98
%).
Висновки. Аналіз і узагальнення літературних джерел підтвердили, що
проблема формування життєво важливого навику у дітей молодшого шкільного віку
засобами плавання недостатньо вивчена та потребує подальшої розробки.
Встановлено, що плавання – один з тих видів спорту, який має важливе
прикладне значення. Навичка плавання є життєво необхідною як для дітей, так і для
дорослих у їх повсякденній навчальній та трудовій діяльності.
Доведено, що серед масових видів спорту, плавання є особливим, оскільки
поєднує можливість формування гармонійного розвитку дитини, підвищення та
розширення функціональних можливостей організму в процесі навчання,
виконання більшого об’єму фізичної роботи, а також має виражену оздоровчу
спрямованість та викликає емоційне задоволення. Експериментально підтверджено
ефективність занять плаванням також позитивною динамікою у стані здоров’я
дітей, які відвідували навчально-тренувальні групи дитячо-юнацької спортивної
школи.
Вивчено мотиви батьків щодо залучення дітей до заняття плаванням. Отже,
найважливішими за значущістю мотивами батьки відмітили «залучення дітей до
здорового способу життя та загартування дитини», «залучення дитини до навчання
техніки плавання» та «гармонійний розвиток дитини».
Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні мотиву до
занять найулюбленішими видами спорту, яким надають перевагу студентська
молодь, що навчається на різних факультетах Житомирського державного
університету імені Івана Франка.
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АНОТАЦІЇ
ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ ПЛАВАННЯ У
ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Тетяна Яворська
Житомирський державний університет імені Івана Франка
У статті проаналізовано зміст та структуру мотивації навчання техніки плавання у дітей
молодшого шкільного віку. Формування рухової навички в плаванні розглянуто як свідомий
процес, що складається з ряду рухових дій. Простежено позитивну динаміку щодо
ефективності проведення занять плавання на стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку.
Вивчено мотиви батьків щодо залучення дітей до занять плавання.
Ключові слова: плавання, навичка, мотивація навчання техніки плавання.
СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА МОТИВАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКИ
ПЛАВАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Татьяна Яворская
Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
В статье проанализировано содержание и структура мотивации обучения техники
плавания у детей младшего школьного возраста. Формирование двигательного навыка в
плавании рассмотрено как сознательный процесс, который состоит из ряда двигательных
действий. Прослежена позитивная динамика относительно эффективности проведения занятий
плавания на состояние здоровья детей младшего школьного возраста. Изучены мотивы
родителей относительно привлечения детей к занятиям плавания.
Ключевые слова: плавание, навык, мотивация обучения техники плавання.
TABLE OF CONTENTS AND STRUCTURE OF MOTIVATION OF EDUCATING OF
TECHNIQUE OF SWIMMING FOR CHILDREN OF MIDCHILDHOOD
Tetyana Yavorska
Zhytomyr State University named after I. Franko
In the article maintenance and structure of motivation of educating of technique of swimming
are analysed for the children of midchildhood. Forming of motive skill in swimming is considered as
a conscious process that consists of row of motive actions. A positive dynamics is traced in relation to
efficiency of realization of employments of swimming on the state of health of children of
midchildhood. Reasons of parents are studied in relation to bringing in of children to employments of
swimming.
Key words: swimming, skill, motivation of educating of technique of плавання.
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