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Вступ. У npoijeci навчально-ф1зкультурно! дыльносп людина постшно виконуе не проси 
мехашчш ди, а свщоап, навмисш ди, яю у ситуац1ях постшно змппоються. У зв’язку з цим ми 
вважаемо за необхщне вести мову про мобшьшеть особистосп або про особиспсну мобшьшеть. 
На нашу думку, особиспсна мобшьшеть як готовшеть до акгивних дп у будь-який ситуацп е 
найбшып значущою для багатьох вщцв професшно! дшльносп i суспшьно активно! поведшки. Це 
безумовно потребуе прояву мобшьносп, тобго швидкого ощнювання ситуацп, анал1зу власних 
можливостей, прийнятгя адекватного рппення про cnoci6 дп, подумкового створення програми дп, 
ц виконання, самоконтролю, самокорекцп й самомобйпзацп власних можливостей [2].

Проте анал1з психолого-педагопчно! лггератури показуе, що змютова сутшсть понятгя 
«особиспсна мобшьшеть» залишаеться невизначеною. Частппе за все мобшьшеть розглядаеться в 
самому спрощеному BapiaHri як здатшеть до д1яльностг Заняття ф1зичними вправами, особливо 
спортивними i рухливими irpaMH, сприяють розвитку в школяр1в життево важливих ф1зичних яко- 
спей, виховуюгь евщому дисциплшу, здатшеть до акгивних самостшних i шпцативних дш. В пой 
же час виконання бшыпосп ф1зичних вправ у процеш навчально-ф1зкультурно! д1яльносп i в 
спортт потребуе володшня довшьними спещал1зованими прийомами i рухами, що називаеться 
спортивною технпсою. Мова йде про те, що будь-яка довшьна рухова д1я людини характеризуеться 
не ильки зовншппми проявами самого руху, але й смисловою стороною i навмисшстю. 
Довшьними вважаеться такий pyx i рухова д!я який е навмисним, який виникае за розумним 
рппенням i управляется евщомгстю людини [5]. Вважаемо, що це положения пщкреслюе величез- 
ну значупцеть для процесу навчання рухових дп саме психолопчно! складово!. Незважаючи на це 
формування рухових умшь i навичок у процеш ф1зичного виховання учн1в загальноосвтж шкш 
здшснюеться переважно шляхом мехашчного повторения ф1зичних вправ без активного зосеред- 
ження свщомосп й штелектуальних можливостей. На нашу думку, це обумовлено поперед за все 
недостатньою розроблешетю uie! проблеми, вщеутшепо чггких теоретико-методичних положень з 
проблеми управлшня довшьними рухами, що негативно впливае на розумшня змютово! сутноси 
процесу навчання рухових дш.

Анал1з психолого-педагопчно! лггератури за темою показуе актуальней, подалыпого вивчення 
теоретичних i методичних питань формування рухових навичок у процен ф1зичного виховання як 
складово! особисисно! мобшьноси як здатноси до д1яльносп у ситуац1ях яю змппоються.

Мета i методи дослщження - визначити сутшсть понятгя «особиспсна мобшьшеть», вивчити 
сучасш теоретичш шдходи до формування рухових навичок, як складово! професшно! компетенцп 
вчител1в ф1зично! культури.

В якосп метода досл1дження використовували анал1з психолого-педагопчно! лггератури.
Результата дослщження та !х обговорення. Д1яльнють людини р1зноманггна. Pi3Hi цип, зае

дания i умови д1яльносп викликають i pi3Hi вимоги до людини i й мобшьностг
3 цього приводу В.Платонов [7] пише, що формування теорй управлшня рухами протягом ба

гатьох рок1в стримувалося односторонн!м розвитком бюмеханпси i ф1зюлогй рухового акту. 
1зольоване вивчення pyxiB з позицш мехашки у вщрив1 вщ пшпачних та ф1зюлопчних процес1в, а 
також одностороннш пщхщ до управлшня рухами i формування рухового навику на основ! теорп 
про умовш рефлекси, на думку В.Платонова, суттево загальмувало розвиток теорп будови pyxiB. 
Саме це обумовлюе актуальшеть робгг М.Бернпггейна [3], згщно концепцп якого живий рух е не 
простою реакщею на вплив зовнппнього середовища, а цшеспрямованою д1ею, керованою в ход1 
його виконання, i являе собою не ланцюжок деталей, а цппсну структуру, яка складаеться з ба
гатьох взаемодпочих елементгв [7, с. 181]. Основою теорп будови i управлшня рухами е робота 
М.Бернпггейна, П.Анохша, Л.Виготського, О.Леонтьева, Е.Тлына. Саме щ робота сприяли форму- 
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ванню сучасних уявлень i теоретичных пщходгв до формування рухових умшь i навигав у npopeci 
ф1зичного виховання.

Нажаль вказаш сучасш теоретичш положения ще не € обов’язковими для теоретичного й мето
дичного опрацювання у процесл формування професшно-педагопчно! пщготовленосп майбутшх 
вчител1в ф1зично'1 культури.

Також важливими для розумшня управлшня складними рухами е уявлення М.Бернпггейна [3] 
про iepapxinHy будову психомоторпси людини. Рухи, яга розр1зняються за смисловими характери
стиками i руховому складу, забезпечуються р1зними р1внями. Тобто стосовно до кожного руху 
формуеться своя функцюнальна система управлшня. Найбыып детально мехашзм управлшня ру
хами i д1яльшстю представлений у cxeMi П.Анохша [1], яка, на думку Е.1льша [5], цыком 
докладаетъся i до довшьного управлшня. Основою процесу управлшня рухами П.Анохш [1] 
вважае цигапчшсть, яка припускае, що кожний руховий акт повинен заганчуватися зворотною 
аферентащею, яка сигнал1зуе про результат руху.

Опис живих pyxiB привш до виникнення вщпов1дно! термшологЙ: «образ рухово! дп», «рухове 
завдання», «передбачення», «щеомоторний акт», «модель потр1бного майбутнього», «довшьне 
управлшня», «довшьна регуляц1я», «мобшьшсгь», «спритшсть», «вольова регуляцк» та ш. Незва- 
жаючи на це складносп в розумшш проблеми, яка розглядаеться, пов’язаш, на наш погляд, саме з 
вщсутшстю едино!’ думки з приводу термш1в, яга використовуються р1зними авторами при onnci 
одних i тих же або близьких понять. Неоднозначшсть понять i вщсуппсть загальноприйнятих 
термппв приводить до того, що автори часто сперечаються не по суп явищ, яга вивчаються, а про 
слова, якими pi явища можна описати. На нашу думку, найбшып широким, змюговним й сучасним 
понятгям для опису свщомо! рухово! д1яльносп е понятгя «особиспсна мобшьшстъ.

Характеризуючи руховий навик, Е. 1льш [5] пише, що у норм1 будь-який навик - це навмисно, 
тобто свщомо, по щльовому призначенню чинена д1я. Це означае, що людина свщомо ставить пе
ред собою мету, свщомо обирае способи ii досягнення (цей момент в управлшш може бути значно 
скорочений), свщомо здшснюе контроль за результатом дп i свщомо ж ретроспективно анал1зуе 
зроблену дпо, якщо в цьому виникае необхщшсть. Свщомють виконання конкретних ф1зичних 
вправ проявляеться в пм, що повторения, необхщш для засвоення навику, людина робить не 
мехашчно, заради самих повторень, а свщомо, з метою виконання конкретного завдання в кожний 
cnpo6i. Питания в там, на що конкретно пщ час виконання рухово! дп спрямована свщомють (ува- 
га), що в цей момент усвщомлюеться, контролюеться. На думку Е. 1льша [5] концентрована увага 
людини у npopeci виконання ди може бути спрямована на саму дпо, на результат ди й на ситуацпо, 
у який вона виконуеться.

Перемикання концентровано! уваги в окрем1 момента виконання дп (з дп - на ситуащю або на 
результат) прийнято визначати як динам!чний контроль. Говорячи про це, М.Бернштейн [3] писав, 
що при автоматизацй свщомйлъ розвантажуеться лише вщ другорядних за змгстом деталей 
коррекцшного керування рухами. Провщш ж значупц корекцЙ школи не йдуть i3 поля свщомосп 
людини, вони лише перемикаються з одного рхвня регуляци рухами на шпп вщповщно до того, 
що в цей момент бшыпе потребуе контролю. У npoueci засвоення складних фйичних вправ 
простппа д1я легше випадае з пщ динам!чного контролю i3 залучениям концентровано! уваги на 
результат дй або ситуацпо [4].

Складшсть усвщомлення рухово! дП, яка розучуеться, полягае в тому, що учень повинен 
пам’ятата послщовшсть pie! ди, вш змушений не просто контролювати дпо, одержувати 
шформацпо, але й у npopeci виконання анал1зувати !!, пор1внюючи те, що е з там, що потр1бно бу
та.

У сучаснш науковий й методичний лтаератур1 цей момент незважаючи на його важливють 
практично не обговорюеться. На нашу думку, саме ця психолопчна складова е основою форму
вання рухових навичок й саме ця складова частппе за все випадае з поля зору вчител1в ф1зично! 
культури в зв’язку з !хньою недостатньою професшною компетентшстю з цього найважливппого 
питания.

Нажаль, як у практачнш д1яльноста так i в спещально! лтаератур1 ще можна зустртаи 
рекомендацй з формування рухового навику за принципом становления умовних рефлекшв шля
хом багаторазового повторения стандартних вправ. Прога застосування такого пщходу застерйав 
М.Бернштейн, який в 1947 рощ писав: «Тлумачення утворення рухового навику як повторения 
умовних зв’язгав принесло вщчутну практичну шкоду головним чином там, що вона виправдову- 
вала монотонне пасивне розучування, в якому основний наголос робився на галькоста виконаних 
повторень». Це безумовно не заперечуе необхщноста багатократного повторения рухових дЙ у 

185



процесл навчання. Важливо так оргашзувати процес багаторазового повторения вправ, щоб вш не 
суперечив об’ективним законодпрностям формування рухового навику.

На думку В.Платонова [7] при робол над технжою виконання ф1зичних вправ завжди слщ 
пам’ятати, що «процес, який протжае при цьому в центральний нервовш систем! завжди е повним 
активного пошуку все бшып i бшын адекватних в ycix вщношеннях рннень конкретного рухового 
завдання». Центральна нервова система проходить через велику юльюсть проб, помилок, що в 
решп-решт забезпечуе найбшып ращональне й точне рппення рухового завдання. В цих пошуках 
оптимальных рппень полягае одна з причин тривалосп роботи над руховим навиком.

Таким чином, можна вважати, що здатшстъ людини до прояв1в особиспсно! мобгпьност!, 
швидкого засвоення рухових навичок значною М1рою визначаеться психолопчною складовою, 
наявшстю мотиву, здатшстю до анал1зу ситуацп й власних можливостей, здатшстю до прийнятгя 
рппення й створення програми ди, здатшстю до свщомого контролю, корекцп i самомобнпзацп у 
В зв’язку з цим у процес! формування рухових навичок компетентний вчитель ф1зично'1 культури 
повинен створювати таки умови, яю сприяють концентрацп уваги учн1в на конкретних параметрах 
pyxiB, на мобшзацп власних шдивщуально-психолопчних можливостей вимикаючи мехашчне 
повторения. Саме штелектуальна складова е вирнпальною у процес! формування рухових навичок, 
що на нашу думку, мае суттеву методичну й практичну значунцсть.

Висновки:
1. Понятгя «особиспсна мобшьшсть» визначаеться нами як здатшстъ до свщомо! i 

результативно! д1яльност!, як здатшстъ швидко засвоювати Hoei pyxoei навички. Саме св1дом1сть i 
навмисшсть вважаютъся основними признаками довшьно! дшльносп й довшьного управлшня.

2. Усппншсть процесу формування рухових навичок значною м1рою визначаеться 
психолопчною складовою. У процес! формування рухових навичок компетентний вчитель 
ф!зично! культури повинен створювати таки педагопчш умови, яга сприяють концентрацп уваги 
учн1в на конкретних параметрах рух!в, на мобипзацп власних шдивщуально-психолопчних мож
ливостей вимикаючи просте мехашчне повторения. Саме штелектуальна складова у процес! фор
мування рухових навичок е вирнпальною.

3. Проведене дослщження не вичерпуе вс!х аспекпв проблеми здатносп людини до активно!, 
творчо! д!яльност1. Перспективним, на наш погляд, е обгрунтування теоретико-методичних основ 
формування особиспсно! мобшьносп в учшв загальноосвтгньо! школи у процес! навчально- 
ф1зкультурно! дшльносп.
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