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Кількість лейкоцитів на 10 добу дослідження знаходилась в межах 8,42±0,09, 
8,75±0,09, 8,19±0,09, а на 20 добу збільшувалась до 8,83±0,12 Г/л. Концентрація
гемоглобіну в дослідній групі на протязі 20 діб є відносно стабільною. 

Таблиця 2
Біохімічні показники крові телят дослідної і контрольної груп 
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Дослідна 10 7,4 ± 0,9 26± 0,02 1,83± 0,01 51 ± 1,2 
Контрольна 10 6,1± 1,3 1,13± 0,03 1,05 ± 0,03 37 ± 1,2 
Достовірність, Р  Р < 0,05 Р< 0,001 Р < 0,05 Р < 0,05 

За результатами даних таблиці 2 видно, що рівень загального білку, неорганічного 
фосфору і резервної лужності у телят дослідної групи був достовірно вищий (Р < 0,05), 
ніж у телят контрольної групи і становив відповідно 74±0,9 г/л, 1,83±0,01 та 51±1,2 
мМоль/л, а рівень кальцію був достовірно вищим у дослідної групи в порівнянні з 
контрольною на 1,47 мМоль/л. 

Висновки. більшення гематологічних показників крові у хворих на диспепсію 
телят викликане зневодненням організму та згущенням крові. 

У телят дослідної групи біохімічні показники крові були достовірно вищі ніж у 
тварин контрольної групи. 
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ВИКОРИСТАННЯ В НАВЧАННІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СХІДНИХ 
ЄДИНОБОРСТВ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗДОРОВОГО 

СПОСОБУ ЖИТТЯ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ 

Гаврилюк В. О., к.пед.н., Опанасюк Ф. Г., доцент 

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній 
системі освіти пріоритет у формуванні та зміцненні здоров'я, набутті знань і звичок здорового 
способу життя належить фізичній культурі. Цей інтегрований предмет синтезує в собі наукові 
знання про здоров'я людини і дає змогу практично впливати на рівень її здоров'я. Тому 
використання в навчанні фізичної культури методик східних єдиноборств як засобу 
формування мотивації до здорового способу життя самовдосконалення особистості учнів є 
актуальним. У науковій літературі зустрічається поділ усіх систем оздоровчої гімнастики на 
східні та європейські, а останні часом й американські, що стали інтернаціональними [1].  
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Аналіз літературних джерел [1;5;6;15] дає підстави стверджувати, що заняття 
східними одноборствами впливають на всебічний, гармонійний розвиток людини. 
Ефективність інтегрованого впливу обумовлена специфікою занять. Наприклад: 
гімнастика у-шу, як вважає Н.В. Абаєв [1], відповідає законам природи, а отже, і законам 
розвитку самої особистості; карате, за визначенням А.А.Нестерова [11] – це мистецтво 
виховання духу, але неодмінно через удосконалення тіла; таеквон-до, за визначенням його 
засновника Чой Хонг Хі [15] – це науково обґрунтований спосіб використання власного 
тіла в цілях самозахисту, який внаслідок інтенсивних тренувань значно розширює спектр 
індивідуальних можливостей людини. 

Мета дослідження: оцінити ефективність експериментальної методики 
проведення уроків фізичної культури з застосуванням елементів таеквон-до як дієвого 
чинника формування мотивації до здорового способу життя та самовдосконалення учнів. 

Завдання дослідження: впровадити в навчальний процес методику навчання 
фізичної культури з  елементами таеквон-до; перевірити ефективність впливу 
експериментальної методики навчання фізичної культури з елементами таеквон-до як 
засобу формування мотивації до здорового способу життя та систематичних занять 
фізичними вправами. 

Методи дослідження. Нами використано комплекс діагностичних методик, 
зокрема: метод педагогічного спостереження і експертної оцінки; опитування і 
анкетування; тестування; метод статистичної обробки отриманих даних, використання 
яких у практиці педагогіки, фізичної культури та здоров’я підтвердило їхню адекватність 
та інформативність. 

Виклад основного матеріалу. Таеквон-до є найперспективнішим серед східних 
єдиноборств для впровадження в навчальний процес, оскільки являє собою штучно створену, 
науково-обґрунтовану, синтетичну систему фізичного й морального вдосконалення 
особистості, що увібрала  в себе найкращі здобутки інших східних систем. Навчальна 
програма з фізичної культури розроблена як варіативна частина у викладенні фізичної 
культури і спрямована на реалізацію таких навчальних, оздоровчих і виховних завдань: 

- формування загальних уявлень про оздоровчі методики східних країн, їх 
значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку; 

- розширення рухового досвіду шляхом вивчення елементів таеквон-до, 
удосконалення навичок життєво необхідних (захисних) рухових дій; 

- розширення функціональних можливостей організму учнів через 
цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей; 

- формування ціннісних орієнтацій щодо систематичних занять таеквон-до як 
одного з чинників здорового способу життя; 

- формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами 
та проведення активного відпочинку. 

Впроваджена нами методика засвідчила, що введення в навчальний процес 
елементів бойових мистецтв стало запорукою покращення фізичної підготовленості. 

Результати дослідження засвідчують, що для формування мотивації до 
систематичних занять фізичними вправами ефективними є такі групи методів виховання, які 
сприяють різнобічному впливу на свідомість, почуття і волю учнів з метою формування у них 
поглядів і переконань у необхідності занять фізичними вправами; організації діяльності і 
формування досвіду регулярних занять фізичними вправами; стимулюванню поведінки і 
діяльності учнів, спрямованої на впровадження здорового способу життя. 

Висновки: Впроваджена методика проведення уроків фізичної культури з 
використанням елементів таеквон-до привело до значного підвищення  мотивації до 
занять фізичною культурою, у тому числі і до самостійних занять у позаурочний час. 
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