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Abstract
Actuality. Disturbance of the spatial organization of the body is considered a prepathological state and can become one of the serious causes for the fixed disorders of the
human musculoskeletal system. The peculiarity of monitoring spatial organization of the
human body is that being a part of the state of somatic health monitoring, it is a technology
that allows to observe, measure, evaluate and predict the parameters of the biogeometric
profile of posture, support-spring characteristics of foot, functional status of the
musculoskeletal system and features of human body in the process of physical education.
Objectives of research: to provide information about peculiarities of the
organizational and methodological basis of monitoring of the the human body spatial
organization in the process of physical education.
Results of research. During the process of monitoring the spatial organization of
body, it is necessary to follow a number of general methodological rules, such as: consider the
age-dependent features of the musculoskeletal system formation and development; consider
the human motility ontogenetic features; consider adequately the topography of skeletal
muscles for those engaged in sports; use informative methods of diagnostics of support-spring
characteristics of the foot and biogeometric profile of human posture; use adequate methods
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and methodical techniques for the consistent prevention and correction of violations to the
human body spatial organization by means of physical education.
Conclusions. The peculiarity of monitoring spatial organization of the human body is
that being a part of the state of somatic health monitoring, it is a technology that allows to
observe, measure, evaluate and predict the parameters of the biogeometric profile of posture,
support-spring characteristics of foot, functional status of the musculoskeletal system and
features of human body in the process of physical education. The further research will be
associated with the development of information and methodological system aimed on
measuring the state of spatial organization of the human body in the process of physical
education.
Key words: monitoring, spatial organization, body, process, physical, education.
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Анотація
Актуальність.

Порушення просторової

організації

тіла

відносяться

до

передпатологічних станів і можуть стати однією з серйозних причин виникнення
фіксованих порушень опорно-рухового апарату у людини. Особливість моніторингу
просторової організації тіла людини полягає в тому, що він, будучи частиною
моніторингу стану соматичного здоров'я, являє собою технологію, використання якої
дозволяє

спостерігати,

біогеометричного

вимірювати,

профілю

постави,

оцінювати

і

прогнозувати

опорно-ресорних

показники

властивостей

стопи,

функціонального стану опорно-рухового апарату та особливості статури людини в
процесі фізичного виховання.
Завдання

дослідження

надання

інформації

відносно

особливостей

оргнізаціонно-методичних основ моніторинга просторової організації тіла людини в
процесі фізичного виховання.
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Результати дослідження. У процесі моніторингу просторової організації тіла
займаються слід дотримуватися ряду загальнометодичних правил: враховувати вікові
особливості формування і розвитку опорно-рухового апарату людини; враховувати
онтогенетичні особливості моторики людини; адекватно оцінювати топографію
скелетних м'язів, хто займається; застосовувати інформативні методи діагностики
опорно-ресорних властивостей стопи і біогеометричного профілю постави людини;
використовувати адекватні методи і методичні прийоми для послідовної профілактики і
корекції порушень просторової організації тіла людини засобами фізичного виховання.
Висновки. Особливість моніторингу просторової організації тіла людини
полягає в тому, що він, будучи частиною моніторингу стану соматичного здоров'я,
являє собою технологію, використання якої дозволяє спостерігати, вимірювати,
оцінювати і прогнозувати показники біогеометричного профілю постави, опорноресорних властивостей стопи, функціонального стану опорно-рухового апарату та
особливості статури людини в процесі фізичного виховання. Перспективи подальших
досліджень

будуть

пов'язані

з

розробкою

інформаційно-методичної

системи

спрямованої на вимір стану просторової організації тіла людини в процесі фізичного
виховання.
Ключові слова: моніторинг, просторова, організація, тіла, процес, фізичне,
виховання.

Постановка наукової проблеми. Порушення просторової організації тіла
відносяться до передпатологічних станів і можуть стати однією з серйозних причин
виникнення фіксованих порушень опорно-рухового апарату (ОРА) у людини [1, 3, 4,
14, 19, 21]. Моніторинг є обов'язковим елементом управлінського процесу. У
оздоровчої фізичної культури його використання передбачає отримання, обробку та
аналіз даних, що відображають певний завершений тимчасової етап або цикл, на
підставі яких визначається необхідна спрямованість подальших педагогічних впливів.
На підставі отриманих даних проводиться порівняння фактичних і прогнозованих
показників, отриманих в результаті оздоровчих занять, і вносяться відповідні корективи
в тренувальний процес [2, 5, 6, 20].
Особливість моніторингу просторової організації тіла людини полягає в тому,
що він, будучи частиною моніторингу стану соматичного здоров'я, являє собою
технологію, використання якої дозволяє спостерігати, вимірювати, оцінювати і
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прогнозувати

показники

біогеометричного

профілю

постави,

опорно-ресорних

властивостей стопи, функціонального стану ОРА та особливості статури людини в
процесі фізичного виховання [9, 10, 11, 12, 17].
Мета дослідження – визначити оргнізаціонно-методичні основи моніторингу
просторової організації тіла людини в процесі фізичного виховання.
Завдання дослідження:
1. Надання інформації відносно особливостей оргнізаціонно-методичні основ
моніторинга просторової організації тіла людини в процесі фізичного виховання.
Методи дослідження. Для виконання поставлених завдань було використано
такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури та документальних
матеріалів.
Виклад основного матеріалу дослідження. Моніторинг застосовується в
конкретній сфері, до певних об'єктів і процесів, а також для вирішення конкретних
завдань. Характерною ознакою будь-якого моніторингу є те, що він повинен бути
систематичним, планомірним і систематизованим [7, 8].
До найважливіших функцій, які виконує моніторинг в процесі фізичного
виховання, відносяться такі:
- функція підзвітності: моніторинг надає інформацію про об'єкт з метою його
аналізу для обговорення та розробки адекватних педагогічних впливів;
- інформаційно-просвітницька функція: інформація, отримана за допомогою
моніторингу, дає можливість досліджувати об'єкт в динаміці і порівняти з належними
нормами;
- функція прийняття рішень: моніторинг дає можливість активізувати діяльність
органів управління системою фізичного виховання в різних напрямках і спонукає до
оптимального прийняття рішень на всіх рівнях;
- функція наукового прогресу: моніторинг сприяє розвитку педагогічної теорії та
інноваційних технологій, які продукує освітня система;
- функція адміністративного моніторингу: впливає на структуру, засоби
прийняття рішень в системі фізичного виховання [8, 15, 16].
Для регулювання функціонування основних складових технології моніторингу
необхідно дотримуватися наступних умов:
1. Діагностико-прогностичної спрямованості, сутність чого полягає в тому, що
отримана в ході моніторингу інформація повинна бути порівняна.
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2. Надійність одержуваної інформації. Дана умова полягає в тому, що обрані
показники просторової організації тіла людини самі по собі повинні відповідати вимозі
надійності, а також при проведенні моніторингу необхідно дотримуватися єдиних
вимоги і умови, які повинні бути визначені в методичних рекомендаціях.
3.

Систематичність

проведення

моніторингових

обстежень.

Одноразове

використання технології моніторингу може забезпечити лише отримання констатуючих
даних про стан просторової організації тіла людини, ми ж вважаємо, що така
інформація повинна надходити систематично з певною періодичністю, що дозволить
простежити динаміку показників просторової організації тіла учнів і оцінити
ефективність процесу фізичного виховання. Важливо також і те, що тривале,
систематичне спостереження за її характеристиками дозволить оцінювати які
займаються, не за абсолютними показниками, а за індивідуальним приросту.
4. Оперативність подання інформації. Для того щоб інформація про просторову
організацію тіла займаються сприяла вдосконаленню процесу фізичного виховання,
вона не повинна запізнюватися і відставати від існуючого ритму педагогічного
процесу.
5. Доступність і простота форм представлення інформації суб'єктам процесу
фізичного виховання. Оброблені та проаналізовані результати моніторингу необхідно
оформляти і представляти учасникам педагогічного процесу в доступній і легк о
сприймається формі, для чого можна

скористатися наявними можливостями

інформаційних технологій (DVD, e-mail).
6. Обов'язкова педагогічна інтерпретація і дієве використання інформації,
одержуваної в результаті проведення моніторингу. Суть умови в тому, що на підставі
отриманих результатів моніторингу повинні вноситися корективи в існуючий процес
фізичного виховання.
7. Консолідація зусиль, яка передбачає, що при проведенні моніторингу повинні
об'єднуватися зусилля всіх фахівців в процесі фізичного виховання [8, 13].
Будь-яке моніторингове дослідження – досить складний і тривалий процес,
який вимагає ґрунтовної підготовки і ретельного дотримання, визначених правил,
процедур і технологій. При організації моніторингу просторової організації тіла
людини

в

процесі

фізичного

виховання

необхідна

інформаційно-методичних засобів (рис. 1) [11, 12, 13].
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наявність

комплексу

Рис. 1. Інформаційно-методичні засоби, необхідні при організації моніторингу
просторової організації тіла людини [11, 12, 13]
У

процесі

моніторингу

просторової

організації

тіла

займаються

слід

дотримуватися ряду загальнометодичних правил:
- враховувати вікові особливості формування і розвитку опорно-рухового
апарату людини;
- враховувати онтогенетичні особливості моторики людини;
- адекватно оцінювати топографію скелетних м'язів, хто займається;
-

застосовувати

інформативні

методи

діагностики

опорно-ресорних

властивостей стопи і біогеометричного профілю постави людини;
- використовувати адекватні методи і методичні прийоми для послідовної
профілактики і корекції порушень просторової організації тіла людини засобами
фізичного виховання [8, 13].
На нашу думку, щоб проведення моніторингу було найбільш ефективним, він
повинен являти собою чіткий алгоритм послідовно виконуваних дій, що дозволяють
відслідковувати кінцеву мету діяльності (рис. 2) [11, 12, 13].
Таке поетапне, послідовне проведення операцій роблять контроль стану
просторової організації тіла людини керованим і спрощують його проведення [11, 12,
13].
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Ми вважаємо, що алгоритмізація моніторингу дозволить також створити умови
для реалізації особистісно-орієнтованої спрямованості фізичного виховання, оскільки
за допомогою термінової інформації, що забезпечує систематичне відстеження змін
показників просторової організації тіла школярів, дозволяє вчителю фізичної культури
максимально орієнтуватися на особистісні особливості тих, хто займається [11, 12, 13].

Рис. 2. Алгоритм дій, що виконуються при проведенні моніторингу просторової
організації тіла людини [11, 12, 13]
При

розподілі

функцій

моніторингу

в

системі

взаємодії

педагога

і

відеокомп'ютерних програмно-інструментальних комплексів, доцільне виділення
деяких приватних педагогічних принципів запропонованих А. М. Лапутіним [1, 16, 18].
Принцип індивідуалізації передбачає облік основних факторів, що визначають
можливості кожного педагога до освоєння в повному обсязі автоматизованих
програмно-інструментальних систем [1, 16, 18].
Принцип антропоморфічності функцій зумовлює облік можливостей педагога
виконувати ті чи інші дії з управління педагогічним процесом у порівнянні з
технічними пристроями, зокрема з персональним комп'ютером, які по ряду
характеристик перевершують можливості тих чи інших сторін діяльності людини [1,
16, 18].
Принцип упорядкування інформаційного середовища педагогічного процесу
вимагає від учасників педагогічного процесу такого інформаційного обміну, при якому
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не тільки загальний обсяг, а й швидкість наявна в керуючій інформації в одному
випадку відповідає можливостям педагога, а в іншому – автоматизованим системам
моніторингу. Даний принцип пояснюється також тим, що найбільш невизначена і
неоднозначна інформація в педагогічному процесі представлена, як правило, педагогу,
а не технічним пристроям [1, 16, 18].
Принцип компенсації функцій передбачає таке використання технічних засобів
педагогічного процесу, при якому вони певним чином доповнюють або резервують
можливості педагога [1, 16, 18].
Принцип системного функціонування передбачає, що якість роботи педагога і
відеокомп'ютерних

програмно-інструментальних

комплексів

оцінюється

не

диференційовано, а в системній, цілісній єдності за узагальненими показниками [1, 16,
18].
Перераховані принципи є частиною детальних інструкцій дидактичних
принципів сучасної педагогіки, дозволяють більш конкретно і ефективно їх
реалізувати, самі по собі передбачають комплексне їх використання при розподілі
функцій педагога і діагностичних відеокомп’ютерних коштів в педагогічному процесі.
Перспективи

подальших

досліджень

будуть

пов'язані

з

розробкою

інформаційно-методичної системи спрямованої на вимір стану просторової організації
тіла людини в процесі фізичного виховання.
Висновки. Вивчення рухів динамічної системи ОРА надзвичайно ускладнене
складним просторовим розташуванням його численних частин в різні моменти часу.
Можна описати рух людини тільки в одній площині (наприклад, сагітальній), але тоді
багато рухових механізмів більшості його локомоторних актів в інших площинах
залишаться не вивченими, а загальна картина рухів буде спотворена. Для об'єктивного
аналізу рухів та рухових дій людині необхідно використовувати відомі біомеханічні
дані про її руховий апарат як про матеріальну систему процесу рухів її тіла.
Пропоновані

теоретичні

матеріали

(зокрема,

класифікація

рухової

системи,

використовувані у ній термінологічні та графічні позначення, рівняння, методи
розрахунків та аналізу пар, ланцюгів рухових механізмів) дозволяють розв'язати багато
завдань із визначення біокінематичної структури практично будь-якого рухового акту.
Особливість моніторингу просторової організації тіла людини полягає в тому, що він,
будучи частиною моніторингу стану соматичного здоров'я, являє собою технологію,
використання якої дозволяє спостерігати, вимірювати, оцінювати і прогнозувати
показники біогеометричного профілю постави, опорно-ресорних властивостей стопи,
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функціонального стану ОРА та особливості статури людини в процесі фізичного
виховання. На сьогоднішній час розроблені різноманітні інструментальні та аналітичні
методи для вивчення стану просторової організації тіла людини.
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