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1. Формування мотивації до рухової активності у дорослих

Мотиви,  що  спонукають  до  регулярних  занять  фізичними  вправами,
суттєво відрізняються в осіб різного віку. Знання педагогом цих особливостей
сприятиме підвищенню ефективності процесу фізичного виховання.

Для молодих людей важливим мотивом може залишатися прагнення до
спортивних досягнень.  Успіх  в  змаганнях між факультетами чи цехами не
менш важливий для особистості, ніж перемога на Олімпіаді для спортсмена.
Структура  мотивації  фізичної  активності  суттєво  змінюється  в  юнаків  під
впливом служби у війську, в дівчат - при підготовці до материнства. Метою
формування  мотивів  та  інтересів  до  фізичної  активності  осіб  1  періоду
зрілого віку може стати виховання прагнення тривалої фізичної активності,
пошуку таких її форм, які задовольнили б вимоги до життя і діяльності.

Для  осіб  2  періоду  зрілого  віку  цілі  фізичної  активності  пов'язані  з
усвідомленою  потребою  в  заняттях  фізичними  вправами  і  загартуванням.
Звідси витікають  і  окремішні  цільові  установки:  формування  мотивації  до
регулярних  занять.  Для  осіб  2  періоду  зрілого  віку  вони  полягають  у
вихованні дисципліни занять,  розуміння значення особистого прикладу для
молодших членів сім'ї.

В похилому і  старшому віці  причинами занять  слугують збільшення
маси  тіла,  вікові  зміни  в  стані  здоров'я,  необхідність  емоційної  розрядки.
Головним  мотивом  фізичної  активності  є  підтримання  задовільного  стану
здоров'я  і  працездатності,  бажання  не  старіти  раніше  часу,  бути  здатним
допомогти дітям, внукам.

2.Формування фізкультурних знань у дорослих

Важливу  роль  для  досягнення  цілей  фізичного  виховання  і
самовиховання людини має освоєння нею всієї суми знань, необхідних для їх
правильної реалізації.

Людям  зрілого віку потрібно постійно піклуватися про розширення і
поглиблення  своєї  фізкультурної  грамотності,  про  професійно-прикладну
специфіку  своєї  фізичної  активності  в  зв'язку  з  тією,  що  планується в
майбутньому  або  поточною  трудовою  діяльністю.  Зрозуміло,  що  фізична
підготовка працівника комп'ютерного виробництва буде відрізнятися рядом
істотних  рис  від  фізичної  підготовки  водія  міського  транспорту  або
професійного  військового.  Багато  що треба  дізнатися молодим людям,  які
вступають в третє десятиріччя життя,  і  про фізичне виховання в сім'ї,  про
роль  батьків  і  їх  задачі  в  організації  фізичної  активності  дітей.  Нарешті,
потрібно підготуватися і до правильної реалізації власної фізичної активності
в майбутній довгий період стаціонарного стану.

Людям  похилого віку (61 - 74 років (чоловіки) і 56 - 74 роки (жінки))
потрібно зробити акцент на з'ясування правил оптимізації рухової активності,
на  розширення  своїх  знань  в  області  тих  видів  спорту  або  фізкультурних
занять,  про  які  відомо  недостатньо  або  взагалі  нічого  невідомо.  Така
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особливість формування фізкультурного знання в осіб похилого та старшого
віку  пов'язана  із  зміною  в  цей  період  стратегії  багаторічної  фізичної
підготовки  у  бік  посилення  вимог  до  різноманітності  засобів  фізичної
активності. Крім того, треба вважати, що мода на нові і суперсучасні системи
рухів для здоров'я час від часу буде виникати і в майбутньому. Тому людям
похилого та  старшого  віку потрібно потурбуватися про такий рівень своїх
фізкультурних  знань,  який  виключав  би  зайву довірливість  рекламі  нових
чудодійних  і  могутніх  систем  фізичного  тренування  і  режимів  фізичної
активності.  Особлива  увага  людини  похилого  та  старшого  віку  потрібно
звернути  на  поглиблення  морфофункціонального аспекту  фізкультурного
знання з тим, щоб упевнено оволодіти методами діагностики свого фізичного
стану, глибоко розуміти як можливості, так і обмеження в тренуванні.

Людина  старшого  віку (75  -  90  років)  повинна знати  особливості
організації  фізичної  активності  в  своїй  віковій  групі,  володіти  методами
діагностики свого фізичного стану, профілактики захворювань і запобігання
старінню організму засобами фізичної активності і загартування. Розширення
загального кола фізкультурних і спортивних знань має важливе значення для
оптимізації  характеру спілкування літніх  осіб  з  молодшими членами сім'ї,
сприяє ефективній передачі багатого життєвого досвіду молодому поколінню.

Однією з основних цілей фізичній активності на всіх етапах життєвого
циклу є формування людиною свого фізичного потенціалу, доведення його до
рівня, необхідного і достатнього для успішної ефективної життєдіяльності  у
всіх її особистих і  соціальних виявах. Вже ті  закладені корисні звички, які
формуються  у дітей  в  процесі  фізичної  активності,  організованої  в  сім'ї,
багато  в  чому  визначають  успішність  становлення  рис  вдачі  і  переконань
майбутньої  дорослої  людини.  Звичка  до  певного  розпорядку  життя,
жорстокому регламенту дисципліни систематичної фізичної активності стає
основою спочатку для регулярних занять фізичними вправами, а потім і для
впорядкованого  режиму  підлітка,  юнака і  дорослої  людини.  Оволодіння
навичками,  уміннями  і  знаннями  про  фізичну  активність,  їх  практична
реалізація в фізкультурних і спортивних заняттях стимулюють постійну увагу
до  свого  фізичного  вдосконалення  як  важливої  і  довгострокової  задачі,
рішення якої  необхідне  для  суспільного визнання цінності  людської
особистості, життєвого успіху, досягнення поставлених перед собою цілей.

3. Формування техніки фізичних вправ у дорослих

Спеціальними  дослідженнями  доведена  здатність 30-50  літніх
утворювати  нові,  прості  за  руховою структурою  навички.  При цьому чим
більший  руховий  досвід,  тим швидше  засвоюється  новий  рух.  Значну
трудність  для  цієї  вікової  групи  складають  складнокоординовані рухи,
особливо  при дефіциті часу. Їх присутність в навчально-виховному процесі
недоцільна. Вправи на спритність повинні бути спрямовані на вдосконалення
здібності  до  орієнтування  в  просторі  і  точність  рухів  за  силовими
характеристиками.  Жінкам  можна  рекомендувати  елементи  художньої
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гімнастики.  Досягнення  мети  заняття  передбачає дотримання  певних
методичних прийомів: 1) використання  незвичайних початкових положень;
2)  зміна  просторових  кордонів і  способу виконання  рухів.  Найбільш
прийнятний метод  тренування  -  повторний,  з  дотриманням  фізіолого-
ергометричних характеристик.

У віці 50-60 років зберігається,  у певній мірі, здатність до утворення
нових, не складних по структурі  навичок. Наприклад,  особи, що раніше не
займалися спортом, протягом 5-6 занять можуть успішно освоювати прості
елементи  баскетболу,  гімнастики,  велосипедного  спорту,  легкої  атлетики
[А.В. Коробков,  1975].  При розвитку  спритності потрібно орієнтувати тих,
що  займаються  на  оволодіння  широким  арсеналом  життєво  необхідних
навичок. Їх засвоєння  повинно супроводжуватися словесною інструкцією і
показом. Потрібно  надати особам, що займаються можливість випробувати
окремі елементи цих рухів. Найбільш оптимальними будуть вправи без ліміту
часу:  метання і жонглювання м'ячами, ходьба спиною уперед по обмеженій
опорі, лазіння по гімнастичній стінці і перелізання через снаряди і бар'єри. 

Практикою  масових  форм  фізичної  культури  доведена  доцільність
застосування для  осіб похилого  віку  вправ,  пов'язаних  з  нахилами  і
обертанням  тулуба,  зміною  положення тіла  в  просторі,  раптовою  зміною
напряму руху і т.п. Ці рухи не тільки підтримують рівень  спритності, але і
підвищують стійкість гемодинамічних механізмів до швидкої зміни пози. Це
має важливе значення для адаптації  осіб  похилого віку до навколишнього
середовища.

У  похилому  віці  процес  вдосконалення  спритності повинен бути
орієнтований на підтримку і придбання життєво важливих навичок. Нарівні з
приведеними раніше  засобами  рекомендується  подолання  різних
(нескладних)  перешкод,  біг  "змійкою",  ходьба  по  гімнастичній  лавці,
жонглювання м'ячами, вправи з гімнастичною  палицею і т.п. Тренувальний
процес  зміцнення навичок і утворення нових  повинен враховувати знижені
можливості  кори головного  мозку до формування рухового стереотипу.  Не
треба  пропонувати особам,  що  займається  складні  за  структурою  рухи
обмежені часом.

4. Реалізація загальних принципів ФВ в роботі з дорослими

4.1. Принцип гармонійного розвитку людини передбачає дотримання
двох основних вимог:

1.  Вирішення  задач  фізичного  виховання  повинно  здійснюватися  в
органічному  зв'язку  з  трудовим,  розумовим,  моральним  естетичним
вихованням.

Інетелектуальний  розвиток.  Ряд  явищ,  що  відбувається  в
навколишньому світі можна зрозуміти тільки в результаті рухової активності.
Наприклад створення уяви про час, простір, тривалість, темп, ритм, а також
поверхню  і  масу  тіл,  можливості  власного  тіла.  Окрім  цього,  заняття
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фізичними  вправами  здійснюють  вплив  на  розвиток  таких  властивостей
інтелекту:
 уваги  -  при  оволодінні  складнокоординованими  рухами  створюються

умови  для  розвитку  концентрації  уваги  на  рухах  і  відчуттях,  що
виникають.

 спостережливості - оскільки залучається дія аналізаторів,
 орієнтування в середовищі, що змінюється.
 мислення - необхідно вести пошук причин вдалих і невдалих ру хів.

Найбільш  продуктивним  і  позитивним  для  організму  людини  є  такі
види  і  режими  роботи,  при  яких  відбувається  зміна  навантаження,  зміна
зусиль  і  груп  працюючих  м'язів.  Сєченов  експериментально  довів,  що
працездатність  відновлюється  швидше  і  повніше  не  при  пасивному
відпочинку,  а  коли  виконуються  спеціально  організовані  рухи  іншими  не
стомленими частинами тіла. Саме на цей сєчєновський феномен активного
відпочинку і  опираються рекомендації  щодо застосування  засобів  фізичної
культури для підтримання і відновлення розумової і фізичної працездатності
протягом робочого дня (фізкульт-хвилинки тощо).

Воля, як і м'язи, розвивається тільки в процесі і в результаті діяльності
та  долання  об'єктивних  і  суб'єктивних  труднощів.  Розвинута  в  умовах
тренувальних занять, воля може проявлятися і в інших сферах життя: праці,
навчанні.  Необхідно,  враховуючи  індивідуальні  особливості  осіб,  які
займаються, створювати умови, в яких проявляються і закріплюються сильні
сторони характеру.

Емоційнa  сферa. З  автоматизацією  виробництва,  виходом  на  пенсію
значно зростає вільний час осіб.  І  більшість з них не знає що ж робити з
новоутворени  часом.  Екзистенційний  вакуум  (за  Віктором  Франклом)
причина поширеного в наш час явища- алкоголізму, юнацької злочинності, а
також кризи літніх людей. При тривалій циклічній роботі в кров виділяються
ендоморфіни  -  речовини  наркотичної  природи,  які  викликають  стан
задоволення.  При  регулярному  застосуванні  виникає  залежність.  На
деякийчас  виникає  бажання  ще  раз  відчути  цей  стан  ейфорії.  Під  час
виконання вправ можуть зникати ознаки поганого самопочуття. Покращенню
емоційного  стану  сприятиме  виконання  вправ  на  красивій  місцевості,
спілкування між людьми.

Естетичне виховання. Формування в осіб, що займаються - краси рухів,
-поведінки,  -формування  красивої  тілобудови.  Оволодіння  тими сторонами
техніки,  які  визначають  досконалість,  красу  руху.  Таким  чином  заняття
фізичними  вправами  стають  чинниками  формування  естетики
рухів.Збільшуючи масу мязів,  регулюючи жирові  вдкладення,  покращуючи
поставу,  оздоровлюючи шкіру досягається естетичний ефект у зовнішності
людини. В 23% підлітків і 19% дорослих осіб на першому місці покращення
тілобудови серед мотивів до занять. Формування в глядачів естетичної уяви.

Друге положення принципу. Зміст фізичного виховання слід планувати
так, щоб забезпечувалися: "пропорційний" розвиток усіх фізичних якостей і
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достатньо  різнобічне  формування  рухових  вмінь  і  навичок,  спеціальних
знань. Тобто цей принцип вимагає, щоб фізичне виховання було всебічним не
тільки  стосовно  зв'язку  з  іншими  видами  виховання,  але  і  за  своїм
специфічним змістом.

Умовою  реалізації  принципу  гармонійного  розвитку  в  процесі
фізичного  виховання  дорослого  населення  є  застосування  таких  засобів  і
методів, які гарантували б:

-  цілеспрямований  розвиток  усіх  фізичних  якостей  людини.  Разом  з
тим, принцип не виключає відносно кращого розвитку тієї чи іншої фізичної
якості  людини  по  відношенню  до  інших  фізичних  якостей.  -  сприяли  б
повному вияву індивідуальних фізичних здібностей

-  створили  б  достатньо  багатий  фонд  життєво  необхідних  вмінь  і
навичок.

4.2. Принцип зв'язку з трудовою і оборонною діяльністю. 
Трудова,  оборонна  і  фізкультурна  діяльність  мають  ряд  спільних

моментів: 
1. І в праці і в оборонній діяльності і в фізичному вихованні оволодіння

руховими  діями досягається  за  рахунок  активної  взаємодії  індивідуальних
властивостей особистості. 

2. В усіх видах діяльності людина діє в колективі.  В функціонуванні
колективу є багато спільного: наявність мети, задач, прав, обов’язків членів
колективу, режиму діяльності і взаємин між людьми.

3. Навчання руховим діям і виховання людини здійснюється на основі
тих  самих  закономірностей:  теорії  пізнання,  теорії  утворення  тимчасових
умовних зв’язків, теорії інформації і теорії довільних рухів.

4. Успіх у трьох видах діяльності залежить від таких умов: свідомого і
активного  ставлення  до  обраної  діяльності,  стану  здоров'я,  фізичної  і
розумової працездатності, досвіду, рівня розвитку здібностей.

Можливість позитивного переносу від занять фізичними вправами на
трудову  чи  оборонну  діяльність  закладена  в  поліструктурності  і
поліфункціональності  фізичних  вправ  і  оборонних,  трудових  дій.
Поліструктурність  вправ  проявляється  в  тому,  що  окрема  м'язова  група
(орган,  система  організму)  може  забезпечувати  різноманітні  рухові  дії.
Поліфункціональність  обумовлює  виконання  кожного  руху  за  рахунок
активізації  функцій  багатьох  органів  і  систем  організму,  психічних  і
особистісних  властивостей  людини.  З  одного  боку,  одні  і  ті  ж  функції
організму (психічні  процеси,  властивості  особистості)  можна розвинути за
допомогою різних вправ, з другого - за допомогою однієї вправи, але різними
способами її виконання можна розвинути різні функції організму.

Перенос може бути прямими і опосередкованим (за видом), позитивним
і  негативним (за  якістю).  Прикладом прямого  позитивного  переносу  може
бути вплив координованості рухів, розвинута в процесі занять спеціальними
фізичними вправами на швидкість оволодіння навичками управління літаком,
наземними  транспортними  засобами.  Прямий  негативний  перенос  в  цих
видах діяльності  спостерігається  при невиправдано  різких рухах руками у
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боксі,  ніг  у  футболі.  Недоліки  особливо  гостро  проявляються  в  складних
ситуаціях польоту чи дорожньої ситуації, при раптових складних обставинах.
Опосередкований  перенос  з  позитивним  ефектом  спостерігається  в
покращенні оперативного і тактичного мислення у представників водійських
професій в результаті спеціального розвитку в них засобами спортивних ігор
здатності  розподіляти  і  переключати  увагу.  Прикладом  опосередкованого
негативного  переносу  служить ускладнюючий вплив однобічного  розвитку
м’язової  сили  у  важкоатлетів  на  координацію  рухів,  що  негативно
відобразиться на здатність переключати увагу,  як результат і  на успішність
оволодіння навичками в тих професіях, де ці здатності є ведучими.

Негативний  вплив  занять  фізичними  вправами  на  прояв  певних
здібностей трудової чи оборонної діяльності компенсується розвитком інших
здатностей. Наприклад, негативний вплив занять футбoлом, боксом, важкою
атлетикою  -  на  успішність  оволодіння  навичками  керування  літаком  на
початковому етапі навчання компенсується за рахунок розвитку впевненості в
своїх  силах,  емоційній  стійкості,  волі,  високої  працездатності  в  умовах
перевантажень  і  загойдування.  Більше  того,  особи,  які  займалися
зазначеними  видами  рухової  активності  в  результаті  на  15-20% швидше  і
якісніше оволодівають технікою пілотування, водіння наземних транспортних
засобів у порівнянні з тими, які ніколи не займалися фізичними вправами.

Трудова діяльність на людину може мати не тільки позитивний, але і
негативний вплив. Кожна трудова діяльність є спеціалізованою, не здатною
здійснити  всебічний  і  гармонійний  вплив  на  організм  людини.  В  цьому
відношенні найбільш повно проявляються можливості фізичного виховання
як компенсуючого засобу. Фізичні вправи: сприяють розвиткові м’язових груп
не задіяних у виробничому процесі, у післяробочий час сприяють рекреації
м’язів  зайнятих  у  виробництві,  скорочують  термін  впрацювання  (вступна
гімнастика),  допомагають  підтримати  високу  продуктивність  протягом
робочого дня (фк паузи).

Сутність  більшості  видів  праці  полягає  у  виконанні  рухів.  Рухи
складають основу і фізичного виховання. Застосовуючи різноманітні фізичні
вправи можна підготувати студента (майбутнього фахівця) до певного виду
трудової діяльності. Використання вправ, що вимагають розрізнення м'язових
зусиль,  часових,  просторових характеристик  рухів,  їх  координацію,  можна
створити необхідний фундамент фізичної готовності до праці. 

Професійно-прикладна  фізична  підготовка  -  розділ  фізичного
виховання, спрямований на розвиток усіх фізичних якостей, систем організму
(оскільки заняття фізичними вправами формують неспецифічну адаптацію), а
також специфічних для певної професії.

4.3.Принцип оздоровчої  спрямованості зобов’язує  викладача,
методиста,  інструктора  так  організовувати  фізичне  виховання,  щоб  воно
виконувало  і  профілактичну  і  розвиваючу  функції.  Це  значить,  що  з
допомогою ФВ необхідно:

-компенсувати дефіцит ФА, що виникає в умовах сучасного життя;
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-  вдосконалювати  функціональні  можливості  організму,  підвищуючи
його працездатність і резистентність негативним впливам.

Реалізація  цього  принципу  виконується  шляхом  дотримання  таких
вимог:

1. Засоби  і  методи  ФВ  застосовувати  такі,  які  мають  наукове
обгрунтування їх оздоровчої цінності. Встановлено, що з віком зменшується
частка  засобів  швидкісного,  а  потім  силового  спрямування,  зі  зростанням
долі  засобів  для  розвитку  аеробної  витривалості.  Найбільшу  оздоровчу
цінність мають динамічні, циклічні, аеробні, глобального характеру вправи.
Нетрадиційні  засоби  ФВ  (фітотерапія,  загартовування,  різновиди  масажу,
науково обгрунтовані авторські системи оздоровлення тощо).

2. Фізичне  навантаження  слід  планувати  у  відповідності  до
можливостей осіб,  що займаються.  Індивідуальний підхід в залежності  від
статі, віку (біологічного), рівня ФП, самопочуття. Значення самоконтролю.

3. Лікарсько-педагогічний контроль - обов’язковий елемент процесу
ФВ. Його значення зростає з віком осіб, що займаються. Оскільки з роками
зменшуються адаптаційні можливості організму, зростає захворюваність.

4. Дотримання  санітарно-гігієнічних  норм  щодо  чистоти,
температури повітря, освітлення, дотримання особистої гігієни (харчування,
одягу) тощо. 

5. Раціональне використання сил природи. Ніж старша особа, тим
більшого значення у фізичному вихованні набувають оздоровчі сили природи.
Тому що використання їх позитивного впливу відбувається пасивно.

5. Реалізація дидактичних принципів ФВ в роботі з дорослими

Принципи  фізичного  виховання  -  коротко  висловлені  науково-
методичні  положення,  що  відображають  закономірності  побудови  занять
фізичними вправами.

 Закономірності - явища, що спостерігаються в природі і суспільстві.
Вони не залежать від волі людини, їх можна досліджувати, встановлювати,
але не можливо змінити. Ними можна керуватися при управлінні окремими
процесами, рішенні конкретних задач.

5.1. Свідомості. Реалізація принципу пов'язана з:
-розумінням особами мети і задач фізичного виховання.
-вмінням  оцінювати  свої  успіхи  і  аналізувати  дії,  причини  помилок

тощо.
-осмисленим відношенням до матеріалу занять.
Самоконтроль - важливий показник принципу свідомості. Встановлено,

що аналіз вправ, які виконуються, пришвидшує процес навчання, відсутність
контролю з боку особи, що займається - уповільнює. Так, В.І. Аснін показав,
що вироблення навичок при знанні особами програми навчання відбувається
швидше. В.І. Гончаров сверджує, якщо особа отримує вказівки про помилки,
які  допускаються  нею,  запам'ятовування  відбувається  краще.  В  роботі
А.Н.Соколова  доведено,  що  усвідомлення  рухів  в  одних  випадках
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пришвидшує вироблення навички, в інших - гальмує, все залежить від того,
на що звертала увагу особа, яка виконує вправу. Якщо - на зовнішні ознаки
руху  (силу,  амплітуду,  темп,  спрямування),  тоді  формування  навички
пришвидшувалося. Якщо робилася спроба усвідомити внутрішню структуру
руху, скоординувати в єдину рухову дію скорочення окремих м'язових груп,
то це уповільнювало вироблення навички. При необхідності зруйнувати стару
навичку  потрібно  було  добитися  усвідомлення  особою  внутрішньої
структури руху. 

А.А.  Аскназій  довела,  що  педагог  повинен  спонукати  осіб,  що
займаються, аналізувати власні рухи з перших кроків формування навички.
Тоді  усвідомлення  структури  рухової  дії  не  спричинятиме  руйнування
автоматизму руху. Якщо вимагати від особи аналізувати рух після того,  як
навичка вже сформована, то відображення в свідомості особи буде слабким і
навичка деавтоматизується.

Свідомий підхід до процесу фізичного виховання необхідний також і
при  розвитку  фізичних  якостей.  Робота  з  максимальним  навантаженням
викликає неприємні відчуття, пов'язані з втомою. При усвідомленні особою
поставленої задачі можна добитися більшої самовіддачі.

Свідомий  характер  тренувань  знайшов  яскраве  втілення  в  концепції
А.Ц.Пуні  про  тренуючий  вплив  уяви  рухів.  Фізіологічний  механізм  цього
явища  пов'язаний  з  ідеомоторними  актами.  М'язи  напружуються  у
відповідності до програми дій, яка уявно відтворюється людиною. Пуні А.Ц.
показав, що тренування шляхом візуалізації дає значний ефект для розвитку
точності,  бистрості,  темпу  рухів,  сили  кисті.  Ітельсон  Л.Б.  встановив
оптимальне співвідношення спроб, що слід виконувати уявно і реально (25 -
75%).

5.2. Активності. Активність витікає не стільки з розуміння небхідності
виконання  навантажень,  скільки  від  потреби  особи  в  руховій  активності  і
прагнення нею вдосконалення. Для реалізації  принципу активності  педагог
повинен  сприяти  самостійності,  ініціативності,  творчості  осіб,  які
займаються.

Знання  користі  фізичних  вправ  не  завжди  переходить  в  постійну
особисту  фізичну  активність,  спрямовану  на  практичне  використання
цінностей  фізичного  виховання.  Педагог  покликаний  виробити  в  осіб  не
зовнішнє і візуальне, а внутрішнє активне відношення до особистої фізичної
культури.  Воно базується  на глибокому розумінні  особи користі  фізичного
виховання для себе особисто і суспільства.

Активність  поділяється  на  суспільну,  пізнавальну  і  рухову.  Рухова
активність,  в  значній  мірі,  обумовлюється  типологічними  особливостями
нервової системи. Фетіскін Н.П. довів, що в осіб з переважаючим збудженням
по "внутрішньому" балансу, добова рухова активність значно більша, ніж у
врівноважених осіб і, особливо, в осіб з переважанням гальмування за цим
типом балансу. Сидоров Е.А. показав, що високоактивні особи вирізняються
переважаючим  збудженням  по  "внутрішньому"  балансу  і  більшою  силою
нервової  системи.  Низькоактивні  -  переважанням  гальмування  по
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"внутрішньому" балансу і  слабкою нервовою системою. Очевидно,  що для
осіб  з  переважаючим  збудженням  потрібно  більше  часу  для  задоволення
потреби  в  більшому  обсязі  рухової  активності,  щоб  отримати  насолоду.
Особи з сильною нервовою системою більш терпеливі і можуть виконувати
більшу кількість повторень.

Велике  значення  для  активності  має  задоволення.  Воно  може
розглядатися  в  кількох  аспектах  (умови  занять,  взаємини,  особисті
досягнення).  Задоволення,  як  правило,  підвищує  активність  осіб,
незадоволення  -  понижує.  В дітей оцінка  задоволення  генералізована.  Ніж
більш зріла особа, тим більш диференційованою стає її оцінка задоволення.
(Л.В. Ліхачов).

Вищою формою активності на заняттях є перехід до творчості.
З кожним віковим етапом самоосвіта і самовиховання повинні займати

все більше місце. В студентському віці рекомендовано ширше застосовувати
проблемні способи навчання.

5.3. Науковості.  Методика фізичного виховання в нормі базується на
вірогідних наукових даних і в цьому відношенні повинна бути раціональною.

5.4.  Доступності.  (Стимулюючої  складності  за  Гаверловичом  Ю.К.).
Давно доведено, що матеріал, який пропонується для засвоєння повинен бути
не стільки і не скільки доступний,  скільки оптимально доступним. Вправа
повинна бути достатньо легкою, щоб гарантувати вільну. розкуту роботу над
нею, але, одночасно і достатньо складною, щоб кинути виклик здатностям
людини,  яка  її  виконує,  стимулюючи  тим  самим  певну  мобілізацію
інтелектуальних, фізичних можливостей.

Встановити  міру  доступності  у  фізичному  вихованні  дозволяє
застосування контролю. Якщо посильна міра навантаження перевищується,
виникає  загроза  здоров'ю  особи.  Тобто  замість  оздоровчого  впливу
отримуємо  негативний  вплив.  Тому  дотримання  принципу  доступності
забезпечує принцип оздоровчої спрямованості.

Реалізація принципу досягається при дотриманні таких вимог: 
Послідовності:  від  відомого  до  невідомого,  від  засвоєного  до

незасвоєного
Поступовості: від простого до складного, від легкого до важкого
Застосування підготовчих і підвідних вправ полегшує процес навчання.
5.5.  Полісенсорності  (змістовної  і  перцептивної  наочності-  за

Гаверловичом  Ю.К.).  Фахівці  наголошують  не  стільки  на  застосуванні
зримого образу дії, але і усього концептуального образу, який влючає в себе і
змістовну, і, особливо, сенсомоторну інформацію про рух, яку "збирають" усі
чотири органи чуттів.

Зі  степеню  оволодіння  рухом  змінюється  значення  різних  форм
наочності.  На  початковому  етапі  найважливішу  роль  відіграють  зорові
сприйняття.  В  подальшому  різко  зростає  роль  рухового  аналізатора.  З
розширенням досвіду осіб зростає роль слова, як чинника опосередкованої
наочності  у  фізичному  вихованні.  Ніж  багатший  досвід,  тим  більше
можливостей для створення потрібних рухових уяв за допомогою слова. 
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5.6. Послідовності.  Зупинка прогресу фізичного стану може виникати
не  тільки  від  принципово  невірного  вибору  засобів  і  методів  фізичного
виховання,  але  і  через  їх  одноманітність.  Коли  педагогом  продовжують
використовуватися раніше ефективні методи і прийоми тренування, які тепер
втратили  свою  силу.  Відомо,  що  біологічні  передумови  для  використання
різних засобів  фізичного  виховання  (в онтогенезі  людини) складаються не
одночасно.  Раніше  дозрівають  функції,  що  визначають  координацію  і
бистрість  рухів.  Потім  досягають  максимуму  силові  якості,  і  ще  пізніше
проявляється можливість граничних проявів витривалості. У відповідності до
цього  на  різних  етапах  фізичного  виховання  проводяться  вправи,  що
вимагають  переважно  координації  і  бистрості,  потім  підвищується  вміст
силових  вправ,  потім  -  вправ,  що  висувають  особливо  високі  вимоги  до
витривалості.  Мова  йде  про  послідовну  акцентованість  різних  сторін
фізичного  виховання  стосовно  закономірностей  фізичного  розвитку.
Логічним  у  цьому  відношенні  є  перехід  від  занять  загальною  фізичною
підготовкою  до  спеціалізованих.  Спочатку  засвоюється  те,  що  складає
елементарну  основу  можливих  видів  діяльності  і  слугує  передумовою
подальшого  вдосконалення.  На  цій  основі  будується  спеціалізація  в
професійній (та і спортивній) діяльності. 

5.7. Міцності (і пластиності- за Гаверловичом Ю.К.). Надмірна ступінь
автоматизації  елементів  навички  призводить  до  того,  що  навичка  важко
піддається корекції, розвитку. Тому добиваючись достатньої міцності рухової
навички, потрібно зберегти необхідну пластичність. Постійне вдосконалення
виробничого процесу, необхідність, в зв'язку з цим, регулярного оволодіння
новими  рухами  вимагає  формування  в  дорослих  осіб,  зайнятих  на
виробництві, пластичності навичок.

6. Реалізація специфічних принципів ФВ в роботі з дорослими

6.1. Принцип адекватності.
 Закономірності:  1.  Висока  соціальна  значущість  здоров’я,  фізичної

працездатності членів суспільства.
2. Систематичне підвищення вимог ФП.
3. Єдність соціального і біологічного в людині.
4. Необхідність  розробки  індивідуальних  моделей  ФП  і  здоров’я

людини.
Принцип  адекватності  означає  необхідність  такої  організації

тренуючих впливів, яка враховувала б готовність систем організму людини до
сприйняття  інформації  певного  типу.  Вміле  дотримання  принципу
адекватності є ознакою оздоровчої спрямованості ФВ.

Методичні положення:
1.  Висока  ступінь  індивідуалізації  (індивідуальний  підхід  із

врахуванням індивідуальних відмінностей, здібностей, формування інд. ФК).
2. Імовірнісний характер адаптації людини
3. 4 фази реактивності людини
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Принцип  адекватності зобов’язує  послідовно  змінювати  домінуючу
спрямованість процесу ФВ в різних стадіях відповідно до тенденцій вікового
розвитку  вихованців.  Тобто  відповідно  до  природно  змінних  періодів
онтогенезу,  періодів  вікового  розвитку.  Суть,  звичайно,  полягає  не  в  тому,
щоб піддаватися закономірним з віком змін властивостей організму, а в тому,
щоб з врахуванням цих змін доцільно впливати на них, оптимізуючи вікову
динаміку  індивідуальних  можливостей,  якостей,  здібностей.  Найбільш
сприятливим  періодом  повної  реалізації  функціональних  можливостей
організму в діяльності, що вимагає граничних проявів рухових здібностей, є
юнацький  і  перший  період  зрілого  віку  (до  35  р).  Не  випадково  вищі
спортивні досягнення демонструвалися, як правило, в ці періоди.

Для більшості осіб, виправданими варіантами продовження фізичного
виховання,  особливо  у  зрілому  віці  стають  інші,  у  т.ч.:  не  вузько
спеціалізоване  спортивне  тренування,  лімітоване  за  витратами  часу  і  сил
основною  навчальною  чи  професійно-трудовою  діяльністю,  пролонгована
ЗФП, поєднана при необхідності з ППФП, чи фк-кондиційне тренування, що
не  має  власне  спортивної  спрямованості,  проте  елементи  змагання  не
виключаються. 

Зі стабілізацією функціональних можливостей організму, зменшенням
його адаптивних можливостей, що починають помітно проявлятися звичайно
у 2 періоді зрілого віку, домінуючим спрямуванням у фізичному вихованні
стає підтримання досягнутого рівня ФП і  тренованості,  а  потім і  протидія
природним регресивним змінам в організмі (віковій інволюції, його морфо-
функціональних властивостей).

Тренувальні заняття з віком повинні набувати,  як правило, характеру
кондиційного  тренування,  в  якому  жорстко  обмежена  спрямованість  на
спортивні досягнення.  В заняття включаються засвоєні раніше види вправ,
які при чіткому нормуванні впливів можуть бути ефективно використаними
як  засоби  збереження  звичайної  фізичної  кондиції  осіб,  які  займаються,
особливо аеробних можливостей організму і працездатності опорно-рухового
апарату.  В  цілому  ж  зміни  змісту  і  форми  ФВ  обумовлюється  не  тільки
віковою  динамікою  назагал,  але  і  індивідуальними  умовами  життя  і
діяльності особи.

6.2.Принцип систематичності
Закономірності: - безперервність процесу життєдіяльності,
- теорія адаптації.
Під впливом одного фізичного навантаження відбувається деформація

внутрішніх  клітинних  структур,  які  після  навантаження  відновлюються  з
елементами  суперкомпенсації  і  стають  стимулом  для  функціональних  і
структурних  змін,  що  забезпечують  підвищення  функціональних  резервів
клітини.

Необхідною  умовою  для  зростання  функціональних  можливостей
клітини  є  багатократність  навантаження  і  складання  (сума)  одного
навантаження  в  кумулятивний  ефект  від  багатьох  тренувань.  В  результаті,
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щоб  отримати  відповідні  зміни  клітинних  структур,  потрібно  все  більше
інтенсивне  навантаження,  яке  відображає  зростання  адаптації  клітини  до
фізичного навантаження,  підвищує її  функціональних резервів  у результаті
тренувань.  Відсутність  чергового  подразника  (фізичне  навантаження)
призводить до повернення функціональної системи до вихідного рівня. 

6.3. Принцип циклічності
Закономірності: 
-  наявність  біоритмічних особливостей  в  діяльності  людини (добові,

тижневі, місячні біоритми).
Мікроцикли  в  практиці  масової  ФК  прилаштовані  до  тижневих

градацій загального режиму життєдіяльності тобто є тижневими. 1 мікроцикл
включає 2 заняття:  1 -основне,  2 -  відпочинкове.  Типовий зміст основного
заняття  містить  розучування  рухових  дій,  вдосконалення  їх  і  вплив  на
функціональний стан, що сприяє розвиткові фізичних якостей. Друге заняття
мікроциклу грає додаткову роль по відношенню до основного. Важливо, щоб
воно  сприяло  відновленню  працездатності  і  загальній  оптимізації
функціонального  стану  організму,  створювало  позитивний  фон  для
наступного заняття. Часто з цією метою використовують так звані малі фірми
фізичного  виховання  чи  розширеного  активного  відпочинку  (з
нерегламентованим навантаженням).

Інший  шлях  -  послідовна  концентрація  вправ  на  розвиток  однієї
фізичної  якості,  в  різних  заняттях  з  врахуванням  особливостей  слідового
ефекту і гетерохронності відновлюваних процесів.

В  оздоровчому  тренуванні  заняття  протягом  мікроциклу  повинні
забезпечувати досягнення в тижневому терміні прояв тренувального ефекту
за рахунок раціонального підбору обсягу, потужності, спрямованості засобів і
їх  співвідношення,  кратності  занять.  мезоциклом  занять  передбачається
перехід  з  1  функціонального  класу  в  інший,  вищий.  Складається  з  6  -  8
мікроциклів.

Задачею макроциклу було забезпечення при застосуванні мінімальних
засобів  максимального  оздоровчого  ефекту,  що  проявиться  в  досягненні
високого  (належного)  рівня  фізичного  стану  і  підтриманні  цього  рівня
тривалий час.
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 Інформаційні ресурси
1. Матеріали лекцій.
2. Бібліотека.
3. Мережа Інтернет .
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