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€ьогодн| у св1т! функл!онуе багато вид|в спорц, як| не п!ддатоться точному
:б-'т!ц. [оловним з них с ол!мп1йськ|, Фб'сднанн1 в й1жнаролн1 спортивн! федера-

-:__. яких нал1чсться близько с|мдесяти. !{ац[шгьна спортивна класиф|каш1я 9кра!ни
.зб'сднас б|ля п'ятдесяти ол1мп1йських вид!в спорц ! б1ль:ше ста вид!в спорц'

8 освов{ кпасиф!кац{{ може пежати буАь _ яка з ознак вид1в спорц.
Бажливо:о с класиф1кац1я залежно в1д того, за Рахунок чого доояга|оть ре-

}'.'1ьтат вто]\'у чи !нш:ому вид! спор у за ш!ею ознакою розр|знятоть:
1) виду спорт' досягнення в яких залежить переважно в|д рухових мож-

-::востей змагань;
2) втацл, в яких результат залежить перевФ!(но в|д ум!ння користуватися

,:пец!альними техн|чними засобами;
3) види, в яких результат за.,|ежить переважно в1д ум!ння корисцватися

:зец|альною зброс*о;
4) види, в яких сп|в вставляють результати модельного _ конотрукторсько1

:1яльност!;
5) види, в яких досяг.|ють результац за рахунок а6ощактно _ лог|чного

\{ислення.
Фтже як висновок мохва сказати' що ф1зичне вихов!1ння' але обережне |

без великих навантажень, мас на оргая[зм людини т1льки позитивний вплив'

€пециф1чний зм1ст у ф|зинному вихованн| мають ф1зивна осв!та ! вдооко-

нш]ення ф|зияних якостей. Результатом ф!зинного виховання с ф|зинна п[дготов-

:тен1оть, вт[лена в п!двищенн| працездатност|' рухових ум1нпях [ навичках. ! цьо-
:ту зв'язч ф1зияне виховання можна розглядати як процес ф1зинпо! п1дготовки

.1юдини до повноц!нно] житт! д|яльност[.
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пРоФ[с!йно-пРиклАднА Ф|3ичнА п|дготовкА
мАйБутн|х пРАц|вник!в п!дРо3д|л[в мнс уРА|ни

[]ейник А.с.' лдуБжд
}11( - (овальтук А.\.{., капд. ваук з ф1з. вих. | с., доцент, .!1А9БйА

Фсновн! задан| профес|йно-прикладно| ф!зинно'( п1дготовки (|111Ф|1) май_

бутн!х прац|вник1в п|дрозд1л|в йЁ€ !кра|ни вир!тпутотьоя на навчальних занят-

тях з ф1зинного виховання' що вк.тпочен! до навпально!! програми з ф1зивного ви_

*'"а'й" [ вир1тпу:отьоя у таких проек:{|ях п[дготовки: основний (навнальний) 1

спортивний |1 ' 
2' 3].
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_ у навча'|ьн| програми вищих навчальних заклад!в й}]€ }кра!ни включен _практинн1 розд!ли тл|дготовки: г1мнасти.^, ,"'., 
'й-тика' 

плавання, лижв}.Ёспор':. гир!, спортивн! !гри га !нш:.
||роф!лювання цих розд!л!в 

. 
дозволяе ефективно формувати вс! основп:

}ж;"';т: 
'|:-лив! 

ф|зинн ! 
" 
*'.'; 

^'.п 
оу.1йБ' }р^ц;"Ё"{.'";'Ё*,|,; 

" 

"[7й 
с

||ри цьому задач! |1|{Ф|1 вир1тпуються одночасно з |нц:ими задачау;.ф!зинного виховання такими способами:_ шляхом вивчення теоретичних ! методичних питань |!|{Ф|{;- переважним вивченням тих або !н;пих розд!л|в пр!щй'' окре]\{}пф!зинних вправ; використ1у:" 
^, 

заняттях природних фактор!в ,р"р'д', , 
''.-^особливостей самих зан,

сприяючому 6',*, "*""|1",;#Ё:ж;;:,:5:.'#" 
*' *и6;, .ш'. 

" 
; ! !!

^^--^_, - 
включенням. у програму навч:шьних занять розд!л!в, окладених н:оонов1 прикладних вид!в спорц;* застосуванням вправ !з профес|йно_прикладнок) спрямован!стто;- за рахунок використання спец1альних тех|{|чних засоб|в навчання :тренажер|в;

фь'"";. ;*ъ1:||# ^'.,'*'"их 
! самост!йних занять профес!йно-прикладною

3 мето:о п|двищення еф^ективност| ||||Ф|! використову}оться також коротк1
::1]:::] бес|ди (про:ягом 3-5_хв-) 

"!; 
.,;;_;;;;;^ення практичних занять з

3;шж#:"1:ъг*.,', ших бес |д: профес| инфи кладг:а ефекти вн[сть о кре -

:::*;':й:з:::{ $;й"|:'::г,:9.."'ж:ж#1?#],];-#'*?[11}; #!##*пгдроздл1в й}]€ }кра!ни ,""*'ф|зйян'х 
"**;;'-й""х навичок.

_^,_.- ]-!". практичного розд|лу навнально| профми з ф|зинного виховання завс1ма папрям{1ми п|дготовки передбанас .^о".Ё'Ё[!,
псих|нно| пра:{",.^'"'.';' 

"*ш,:-:т;:;;;!;;;';;##Ё;:"!]]]6*}]]]]};профес!йно важливих лля майбутн!х прац|вник|в.Ё!лрозд|л!в йЁ€ }кра|ни рухо-вих' сенсорних, вольових навичок' ф|зйнних ! псих|йх якостей.. 9 процес! навчальних практичних зан'!ть куо(

#Ё;#;ъ'#''л^"-пог,;;|й;'"#;;;#"#;'?#;1;ж;;#;
з:у]:";;ъ;й;;;;;й;1#*]#н:;ъ""жн:"#ж3.жц:н:нжзначно пол!п:пити свою 

"':9-":_,:-_"-",'клщщ ф!зйщ ! псих!нщ п!дготовлен!сть1' що духе важ.]1иво' нафомадити визнанений арсенал з!соб!в |||{Ф|1.! процес! |[|1Ф||складен!"''.]'";;;;;;#'ж;""н;;1н.#ъ.ж#т:;;н,1";т;
жежно-ряцвальний спорт, ряцв.шьна п!!готовка, ц,й' , ,'.3апяття по цих розд|л-1* ,'-"о,йБ!";;;;;ъ''-."1 спец!альн| знання.що здобуватотьоя у вуз!, сприя[оть розвитку "]''"'*, ф!зинних ! псих|чних яко-стей, необх!дних для май6утнь"т 

'рф"й']т 'йй! цр.,"';", оцлент1в.

"'-",##!}]#;г;жт" :Р:у;;;;й';й!",,.,',' заняттях 1цироко

ж*ж*:;;;##::1;'"*.,ж;:ъ,."#,}*Ён:*#*:";#
Ёавчальний матер!ал з ||||Ф|1 формустьсяп|дготовки . ур,,,у'*'"й уйбч1ьо; ;"";;;;;;, ;."#г.,;;}т:#;?#;загально| ! профес!йно-прикладно1 ф1зинног"|;;;;;;;";""тл куроант|в, сцдент!в.
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[[ляхи п|двищеяня ефективност| профео|йно-прикладно| ф1зинно!
п1дготовки майбутн!х прац1вник|в п1дрозд!л1в й[{6 }кра!ни:

_ залучення в систему п1дготовки майбутн1х прац|вник1в п[дрозд1л1в йЁ(
}кра!ни нов[тн|х науково о6грунтованих методик з р!зних вид!в спорц;

- покращеппя матер!ально-техн[.тно1 бази вищих начальнпх заклад!в й}!€
9кра!ни;

_ проведення занять з курсантами та сцдентами високо квал1ф|кованими
та досв!дченими науково_педагог!чним и праш!вниками.

л!тппРАтуРА
1.3акон 9кра1ни "|{ро правов1 засади цив|льного захисц|| ]ф 1859_{! в!д

24 нервня 2004 року.
2. 3акон }кра!ни ''|1ро ф|зинц цльцру | спорт'' ш !724-у| (1'724-17) в|д

17.|1.2оо9.
3. Ёаказ \4Ё€ }кра|ни ф 10 в|д 05.08.2004 роц ''}{астанова з ф1зинно!

п|дготовки особового складу йЁ€ 9кра!ни''.

удк 37.015.3

вопРось! психологич0,ской подготовки к поввдвни!о в
экстРвмАльнь!х ситуАциях

111икаревокий {.м.' кии мчс РБ
РР - Богдапович А'Б', канд. иот. паук, доцент' (4|,1 й9ё РБ

Б вастоящее время отмечается увеличение чиола всевозможнь1х риоков'
которь!м подвергаетоя человек: интеноивнооть информационньгх потоков' обилие
трудньтх оицаций, наносящих ушерб психологической безопасности личности. Б
результате воздействий такого рода человек испь|ть|вает оостояние отреооа.

€пресс * это соотояние психологического напряжения' возникатощее у че-
]1овека в процеоое деятельнооти в наиболее оложнь!х условиях' как в повоеднев-
ной жизни, так и в особьгх оботоятельствах' например во время боевь;х действий'
при во3никновении пожара и т. д. €ресо овязан с субъективпой ошенкой сица-
ции как угрожатошей (для собственной жизни или жизни других 'шодей, для со-
хране1|ия оборудования и т. д.).

Фдна из гпав}{ьп< причин отресса - сформировав1|]ееоя представление о не-
преодолимой трудности поотавленной задачи' незт{ание того' как вьтйти из опас-
ной сицации. |1ри этом насцпает дезорганизация деятельнооти: отказ от дейот-
вий, щубь:с отпибочньте дейотвия, }!арушение умственнь1х и двигательнь|х навь|-
ков. ]ак же в экотремальньгх условиях возникает напряженность' которая приво_

дит к нару1!!еник) психичеоких процеосов вооприятия' мь!!шления' памяти' а на их
оонове - к приняти}о неверньгх регшений и к огшибочньтм дейотвиям. йь:слитель-
нь!е процеось1 возникатот по типу затруднения в разрешении внезапно возник|]1их
задач' т. е. появ.,1яется кблокада> мь]1|!ления. Ёарутпения вооприятия проявля}отоя
в оужении объема восприятия и в его отпибках, (пустьгх фиксациях> (смощит и
не видит), забьтватотся инощукции' даже оамь!е прость!е. €оответственно изме-
нятотоя и физиологинеские реакции организма.
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