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СТАВЛЕННЯ МОЛОДИХ БАТЬКІВ ДО ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Іванна Боднар

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. Приведено результати опитування батьків, діти яких
учаться в молодшій школі. Аналізується відношення батьків до власної
фізичної культури. Розглядаються причини, що заважають батькам
займатися фізичними вправами, аналізуються мотиви, що спонукують їх до
регулярних занять, вивчається місце фізичного виховання в дозвіллі
представників молодих родин.

Ключові слова: батьки, фізична культура, заняття, здоров’я.
Аннотация. Иванна Боднар. Отношение молодых родителей к

физической культуре. Приведены результаты опроса родителей, дети
которых учатся в младшей школе. Анализируется отношение родителей к
собственной физической культуре. Рассматриваются причины, которые
мешают родителям заниматься физическими упражнениями, анализируются
мотивы, которые побуждают их к регулярным занятиям, изучается место
физического воспитания в досуге представителей молодых семей.

Ключевые слова: родители, физическая культура, занятия, здоровье.
Summary. Ivanna Bodnar. Аttitude of young parents to physical culture.

Give the interrogating results parents, children which  learn at younger school.
Analyses attitude of parents to own physical culture. Consider the causes preventing
of parents to attend to physical exercises, analyze the tunes setting off them to
regular employment, learns a place of physical culture in leisure of spokesmen of
young families.

Keywords: the parents, physical culture, employment, health.

Позитивне ставлення дитини до використання фізичних вправ для
зміцнення здоров’я формується ставленням дорослих до фізичної культури і
спорту, під впливом способу життя сім’ї, організації побуту, праці і відпочинку
[2]. У сприянні оздоровленню і загартуванню організму дитини, формуванні
правильної постави, розвиткові фізичних і морально - вольових якостей школа
і сім’я мають приблизно однакові можливості. Та у привитті дітям навичок
культурного проведення дозвілля, ведення гігієнічно виправданого способу життя
сім’я має кращі умови [3].

Аналіз літературних джерел дозволяє стверджувати, що в багатьох
сім’ях організація та зміст фізичного виховання не відповідає сучасним вимогам.
Батьки не достатньо сприяють залученню дітей до занять фізичними вправами.
Тому, в наш час гостро постає необхідність виховання самих батьків. Знання
особливостей ставлення  батьків  до особистої фізичної культури дозволить
ефективніше керувати процесом їх фізичного виховання та позитивно
відобразиться на здоров’ї майбутньої нації. Отже, розробка і обґрунтування
концепції управління фізичною активністю батьків є актуальними і соціально
вагомими.

Метою нашого дослідження було вивчити ставлення молодих батьків
до власної фізичної культури та встановити її вплив на фізичний стан дітей.
Для її досягнення  необхідно було вирішити такі задачі:

1. Дослідити мотиви, що спонукають молодих батьків до регулярних
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занять фізичними вправами.
2. Встановити причини, що заважають їм займатися.
3. Визначити тижневий обсяг фізичної активності батьків.
4. Вивчити тісноту взаємозв’язку між обсягом рухової активності батьків

і фізичним станом дітей.
Для вирішення задач нами були застосовані такі методи: аналіз,

узагальнення літературних джерел, педагогічні методи дослідження (опитування,
констатуючий педагогічний експеримент), методи математичної статистики.
Тіснота взаємозв’язку між показниками тижневого обсягу фізичної активності
батьків і рівнем фізичного стану їх дітей визначалася за допомогою коефіцієнта
асоціації Пірсона [5].

Дослідження проходили в три етапи. На першому етапі вивчалася
науково – методична література, проводилася підготовка до педагогічного
експерименту. На другому етапі проводилося пілотажне дослідження
(опитування). На третьому етапі проводився констатуючий педагогічний
експеримент. В ньому взяли участь 156 батьків, з них 74% - жінки і 26% –
чоловіки. Середній вік жінок – 32 роки, чоловіків – 40 років. За допомогою
анкетування вивчалися показники ставлення батьків до власної фізичної
культури. Обсяг фізичної активності батьків вимірювався з застосуванням
методики І.Н.Хомазюк зі співавторами [4]. Рівень фізичного стану дітей
оцінювався вчителем фізичного виховання, а також - батьками. Дослідження
довели, що батьки в 96% випадків вірно оцінюють фізичний стан своєї дитини.

Результати нашого дослідження свідчать, що 22% батьків протягом року
займаються різними видами фізичних вправ. Найвища фізична активність
припадає на літню пору, під час відпустки (41%), найнижча спостерігається
зимою  (11%). Весною фізичними вправами займаються 20%, восени - 13%
батьків.  Можемо зробити висновок, що їх заняття носять самостійний характер.
Що було підтверджено нашими дослідженнями. Більша частина (15%)
респондентів вказали, що тривалий час займаються фізичними вправами
самостійно, 2% продовжують займатися під керівництвом кваліфікованих
фахівців відвідуючи різноманітні секції, групи “Здоров’я”. 9% колись займалися
і досягли високих спортивних результатів. Значна частина молодих батьків (12%)
займалися фізичними вправами тільки в обсязі навчального закладу чи війська.
Відомо, що двократні заняття  в тиждень тривалістю 45 хвилин не забезпечують
зростання рівня фізичного стану молодих осіб.  Окремі батьки (4%) відводять
заняттям більше 180 хвилин. У більшості молодих батьків (63%) заняття
фізичними вправами тривають 45 хвилин.

Значна частина молодих батьків (30% чоловіків і 45% жінок) вважають
себе перевантаженими домашніми справами. Ще 25% чоловіків і 23% жінок
притаманним для свого способу життя вважають порушений режим праці і
відпочинку. Частина респондентів (15% чоловіків і 13% жінок) вважає обсяг
своєї рухової активності недостатнім .

Молоді батьки (57% чоловіків і 71% жінок) більшу частину вільного
часу проводять пасивно (таблиця 1). Серед занять на дозвіллі перші рейтингові
місця займають читання і перегляд телепередач (по 25%). Іншими словами
дозвілля у 50% батьків носить пасивний характер. 19% чоловіків і 14% жінок
присвячують дозвілля своєрідним видам фізичної активності: праці у саду, на
городі, а також - танцям (3% і 7% відповідно). Проте спеціально організовані
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заняття фізичними вправами посідають 5 місце  у рейтингу захоплень молодих
батьків. До того ж споглядання спортивних змагань випереджує безпосередню
активну участь у процесі використання цінностей фізичної культури (4 місце).

Таблиця 1
Види захоплень батьків на дозвiллi (N=156)

Пасивний, у більшості випадків, спосіб проведення дозвілля молодими
батьками обстеженого нами контингенту не відрізняється також і від характеру
проведення вільного часу представниками молодих сімей інших країн. Так,
найвищі рейтингові місця серед ієрархії занять на дозвіллі польськими молодими
батьками [6] посідають читання і перегляд телепередач (37,1% і 33,1%
відповідно). Друге місце, з великим відривом за кількістю випадків, займає
спілкування з товаришами (8,8%). Як свідчать результати досліджень, види
фізичної діяльності побутового характеру є засобом , що найчастіше
застосовується для покращення соматичного здоров’я. Застосування утилітарних
форм фізичної активності викликане, насамперед, родинними обов’язками, а
не усвідомлення їх позитивного впливу на стан здоров’я.

Якщо батьки відводять дозвілля заняттям спортом, то представники
чоловічої статі найчастіше використовують ходьбу, повільний біг (25%),
спортивні (45%) та рухливі ігри (15%), атлетичну (15%) та ритмічну гімнастику
(10%). Жінки частіше обирають ходьбу, повільний біг (26%), туризм (16%),
ритмічну гімнастику (14%), рухливі ігри (14%), плавання (14% ), спортивні
ігри (4%).

В цілому тижневий обсяг фізичної активності чоловіків вищий, ніж у
жінок. Середнє значення показника обсягу фізичної активності оцінюється як
високий, жінок – як середній. У 40% респондентів спостерігається високий обсяг
тижневої фізичної активності. Обсяг фізичної активності 58% молодих батьків
– середній, що забезпечує лише мінімальний рівень фізичної підготованості.

Низька фізична активність молодих батьків є наслідком великої кількості
причин, усунення яких складає досить складну проблему. Так, серед причин,
які заважають молодим батькам займатися фізичними вправами, найчастіше
називається брак вільного часу (табл. 2). Більше третини опитаних (46%
чоловіків і 36% жінок) основну причину низької фізкультурної активності
пов’язує з браком вільного часу.

Жінки частіше від чоловіків скаржаться на втому після роботи. Кожна
п’ята респондентка пояснює свою низьку фізичну активність втомою після

Види захоплень Чоловіки Жінки Види захоплень Чоловіки Жінки 
Читання 25 25 Праця 

в саду, 
на городі 

19 14 

Перегляд телепередач 25 25 Відвідування спортивних  
заходів 

9 2 

Прослуховування  
музики 

4 9 Заняття фізичними 
вправами 

6 4 

Відвідування театру, 
 кіно 

3 4 Автосправа 6 1 

Пасивний відпочинок 0 2 Танці 3 7 
   Азартні ігри 0 1 

Разом 57 71 Разом 
 

43 29 
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роботи. Серед інших причин називаються погані умови для занять (9% чоловіків
і 7% жінок), великі витрати часу на дорогу (5% жінок). 6% чоловіків і 4% жінок
визнають, що перешкодою до регулярних занять фізичними вправами є власна
пасивність.

Таблиця 2
Причини, якi заважають молодим батькам  займатись фізичною

культурою (N=156)

Для представників чоловічої статі більш важливим є наявність (чи
відсутність) спортивного інвентарю. Умови для занять займають 3 місце серед
причин, що не викликають бажання в жінок займатися фізичними вправами.
Велике значення (5 рейтинг місце) жінки (на відміну від чоловіків) придають
часу, який витрачається на дорогу до місця занять.

Беручи до уваги те, що досить велика кількість молодих батьків вказують
на організаційні причини невисокої фізичної активності (великі втрати часу на
дорогу, незадовільні умови проведення занять), важливого значення набуває
розвиток рекреаційної інфраструктури поблизу місць проживання.

Аналіз результатів пілотажного дослідження [1] дозволяє стверджувати,
що більшість часу молоді батьки проводять вдома, надаючи переваги пасивному
відпочинку. Можливе збільшення вільного часу також присвятили б подібним
видам діяльності. Про це свідчать відповіді наших респондентів на відверте
запитання: якби у вас з’явився вільний час, як би ви його провели? Лише 5%
відвели б його для занять фізичними вправами, 46% витратили його на
спілкування з друзями, 34% - використали на прогулянку. Такі факти, що
слугують поясненням низької фізичної активності молодих батьків, є свідченням
низького рівня фізичної культури.

Серед мотивів, що спонукають до занять батьків чоловічої і жіночої

Чоловіки Фактори Жінки 
Рейтинг %  % Рейтинг 

1 46 Не вистачає вільного часу 36 1 
2 19 Втомлююсь після роботи 24 2 
3 18 Відсутність власного інвентарю 7 4 
4 7 Погані умови для занять 9 3 
- 0 Великі затрати часу на дорогу 5 5 
5 6 Власна пасивність 4 6 
- 0 Слабке здоров′я 3,2 7 
- 0 Відсутність бажання 1,3 10 
6 5 Невміння організувати свій власний час 0 - 
7 4 Незадовільна організація занять 0 - 
8 3,5 Відчуваю себе здоровим, тому не  

бачу необхідності в заняттях 
3 8 

- 0 Заняття не сприяють професійній підготовці 1,8 9 
- 0 Невпевненість в необхідності занять 1,7 10 
- 0 Немає можливості вибрати заняття за інтересом 1,6 11 
- 0 Поганий інвентар, обладнання 1,5 12 
- 0 Не маю потреби в заняттях 1,4 13 
- 0 Заняття не впливають на інтелектуальну сферу 0 - 

 100 Разом 100  
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статі (табл. 3) спостерігаються несуттєві відмінності. Найчастіше мотивом
фізичної активності слугує бажання вдосконалення здоров’я (28% чоловіків і
30% жінок). Мотив покращення здоров’я засобами фізичного виховання істотно
превалює над іншими мотивами. З огляду на досить молодий вік осіб, які були
залучені до опитування, мабуть, мова йде про здійснення оздоровчих
профілактичних заходів.

Чоловіків, частіше ніж жінок, (20% і 8% відповідно) спонукає до занять
прагнення особистої фізичної досконалості. В жінок на другому місці в рейтингу
мотивів до занять знаходиться можливість покращити настрій. 14% чоловіків і
15% жінок стимулює до занять бажання покращення настрою. Другий (згідно з
рейтингом) мотив, що спонукає респондентів до занять фізичними вправами,
може містити в собі різні джерела хорошого настрою. Передусім, можливість
покращити настрій можна пояснювати з психічних позицій, у зв’язку з
позитивними емоціями, які виникають під впливом активного відпочинку. Для
других осіб покращення настрою може відбуватися внаслідок фізіологічних змін,
що виникають в організмі. Для інших – від спілкування, що у випадку жінок,
які мають дітей, що навчаються в молодшій школі, є особливо цінним. Джерелом
хорошого настрою може бути реалізація потреб і схильностей, котрі не можуть
бути реалізованими в побуті чи  виробництві. Нарешті, покращення настрою
може відбуватися від застосування рухової активності у формі гри.

Таблиця 3
Мотиви, що спонукають батьків до фізкультурно-спортивної

діяльності (N=156)

Цікавим є те, що жінки не розглядають заняття фізичними вправами
як можливість відпочинку, тоді як в рейтингу відповідей чоловіків цей мотив
посідає 6 місце.

Відомо, що саме в сім’ї, в першу чергу, формується ставлення дитини
до фізичної культури і спорту. Велика кількість дослідників  припускала що
між показниками ставлення батьків до фізичної культури і рівнем фізичного
стану дітей існує взаємозв’язок. Проте в доступній нам літературі ми не знайшли
результатів досліджень, які мали б на меті дослідити тісноту такого взаємозв’язку.

Чоловіки Фактори Жінки 
Рейтинг %  % Рейтинг 

1 28 Зміцнення здоров’я 30 1 
3 14 Покращення настрою 15 2 
4 9 Зняття втоми, активізація рухової діяльності 14 3 
5 6 Відчуття задоволення від фізичних вправ 9 4 
2 20 Прагнення особистої фізичної досконалості 8 5 
- 0 Можливість отримати матеріальні цінності 5 6 
- 0 Бажання виховати в собі культуру рухів 4 7 
6 3 Забезпечення раціональних форм відпочинку 0 - 
6 3 Виховання вольових якостей 3 8 
6 3 Забезпечення працездатності 3 8 
6 3 Можливості спілкування 1,4 9 
6 3 Бажання випробувати свої сили 1,4 9 
 0 Можливості отримання знання, вміння 1,4 9 
 100 Разом 100  
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Для вирішення третьої задачі дослідження, ми вивчали тісноту
взаємозв’язку між фізичним станом дітей і ставленням батьків до фізичної
культури, оскільки обсяг рухової активності може слугувати одним з ведучих
критеріїв якісної оцінки фізичної культури особистості. Обсяг тижневої фізичної
активності батьків встановлювався за методикою І.Н. Хомазюк зі співавторами
(1978), модифікованою нами. Рівень фізичного стану дітей оцінювався їх
батьками. Для підвищення об’єктивності інформації, повторну оцінку рівня
фізичного стану дітей проводили вчителі фізичної культури.

Використання коефіцієнта асоціації Пірсона дозволило встановити
тісноту взаємозв’язку між двома якісними показниками. За допомогою
математичної статистики нами було встановлено, що величина тижневої рухової
активності батьків утворює тісний взаємозв’язок з показником  рівня фізичного
стану дітей (ra = 0,8). Таким чином, експериментально доведена необхідність
управління фізичною активністю батьків з метою покращення фізичного стану
підростаючого покоління країни. Цей факт підкреслює соціальну значущість
досліджень, присвячених пошуку шляхів управління фізичною активністю
молодих батьків.

Аналіз літературних джерел, а також результати власних досліджень
дозволили розробити практичні рекомендації щодо управління фізичною
активністю молодих батьків.

1. За умови усвідомлення батьками того, що їхній особистий приклад
відіграє вирішальну роль у зміцненні здоров’я дитини, загартуванні її організму,
формуванні звичок особистої гігієни і вдосконаленні набутих рухових навичок
і вмінь можна вирішити проблему достатнього рівня фізичної працездатності
населення. Тому необхідно розробити і впровадити соціальну стратегію
мотивування молодих батьків до регулярних занять фізичними вправами.

2. Для збільшення відповідальності за фізичне виховання власних дітей
потрібно активізувати систему фізкультурної просвіти батьків. Першим кроком
фізкультурної освіти майбутніх батьків повинен стати курс “Сімейного
виховання”, який охоплював би заняття з дітьми дошкільного, шкільного віку,
студентською молоддю. Формування змісту теоретичного матеріалу, що
пропонується для засвоєння молодих батьків потрібно проводити з урахуванням
інтересів осіб. Найбільше зацікавлення в жінок викликають питання харчування,
методики гімнастичних вправ,  масажу.  У чоловіків  – самоконтроль,
загартування, методики додаткових засобів фізичного виховання – застосування
сауни, дихальних вправ.

3. Освітні заклади повинні виступати в ролі організатора сімейного
виховання. У налагодженні тісних контактів між навчальними закладами та
сім’єю у пропаганді засобів та методів фізичного виховання дітей серед батьків,
провідна роль має належати педагогічному колективу та медичним працівникам.
Для підвищення інтересу і залучення більшої кількості батьків необхідно
максимально урізноманітнити форми залучення батьків до участі в спортивних
заходах, що проводяться з вихованцями освітніх закладів.

4. Беручи до уваги недостатній за обсягом бюджет вільного часу, який
молоді батьки можуть відвести на заняття фізичними вправами, можна
рекомендувати розвивати інфраструктуру спортивних секцій поблизу місць
проживання. Перевагу потрібно надавати розвиткові популярних видів
оздоровчого спорту. Пріоритетними видами фізичної активності для жінок є



9

гімнастика, плавання, рухливі ігри, туризм. Чоловіки найчастіше обирають
повільний біг, атлетичну гімнастику, спортивні ігри.
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АНАЛІЗ ВАРІАТИВНОСТІ ТЕХНІКИ СПАДУ В ПРОЦЕСІ ЕВОЛЮЦІЇ
Райтер Р.І.

Львівська комерційна академія

Анотація. В статті дається аналіз поширених варіантів техніки
спаду по матеріалах кіно і відео зйомки за період з 1952 по 1997 роки.
Розглядаються питання варіативності розповсюджених форм спаду в
залежності від кваліфікації гімнаста і складності вправ.

Ключові  слова: спад,  стадія ,  згинально-розгинальні  рухи,
варіативність.

Аннотация. Райтер Р.И. Анализ вариативности техники спада в
процессе эволюции В статье дается анализ распространенных вариантов
техники спада по материалам кино и видео съемки за период с 1952 по 1997
года. Рассматривается вопрос разнообразия распространенных форм спада
в зависимости от квалификации гимнаста и сложности упражнений.

Ключевые слова: спад, стадия, сгибательно-разгибательные
движения, вариативность.

Summary.Rayter R.I. The analysis variety of engineering of a collapse
during changes of aircraft attitude In papers the analysis of the spread versions of
engineering of a collapse on materials of cinema and video of filming for phase
with 1952 for 1997 is given. Are considered a problem of variety of the spread
forms(shapes) of a collapse depending on qualification of the gymnast and complexity
of exercises.

Keywords: a collapse, stage, inflection an extension of driving, variety

Аналіз і різноманіття варіантів техніки виконання вправ великим махом
на перекладині свідчить про те, що на теперішній час вони достатньо повно
розглядаються Ю.К.Гавердовським [1,2,3]. Складена ним класифікація вправ
на перекладині базується на чисельних дослідженнях як самого автора так і



10

його учнів [4].Вона дозволяє одержати досить повне уявлення про різноманітність
форм махових вправ. Однак така різноманітність форм в практиці навчання
гімнастичним вправам ставить часто гімнаста і його тренера перед важким
завданням - вибір стилю виконання. Виходячи з цього ми порахували за
необхідне провести більш глибокі дослідження існуючих форм вправ, які
виконуються великим махом на перекладині з метою вивчення і обгрунтування
їх конкретного застосування.

В зв’язку з цим виникла необхідність дещо по-іншому згрупувати
вправи, побудувавши робочий варіант існуючої природничої класифікації вправ
на перекладині, розробленої Ю.К.Гавердовським [1]. Припускалось, що такий
підхід дасть можливість поглибити уявлення про техніку вправ і їх варіативність,
дозволить конкретизувати відбір базових вправ, які мають однакову технічну
основу. Рішення цього питання повинно сприяти більш доцільній побудові
учбового процесу, якісному оволодінню базовими навиками, і на їх основі легко
засвоювати вправи, схожі по ритму і акценту руху з базовими вправами. Для
дослідження поширених форм махових вправ нами використовувались такі
методи: аналіз літератури, опитування спеціалістів працюючих в галузі
гімнастики біомеханічний аналіз кіно і відео матеріалів за останні 45 років.

Для аналізу варіативності розповсюджених форм за 17-ти річними
гімнастами на протязі 10-ти років (з 1976 по 1986рр.) проводились спеціальні
дослідження із застосуванням кінозйомки, і тензометрії

Виходячи із практичної значущості і прийнятої послідовності навчання,
розглянемо розповсюджені форми підготовчої стадії із врахуванням дії гімнаста
в завершальній стадії.

Проведений на основі вивчення літератури і кіноматеріалів, аналіз дій
гімнастів в підготовчій стадії, показує, що в останнє десятиріччя гімнастами в
основному застосовуються чотири варіанти спаду. Результати аналізу
кіноматеріалів гімнастів при виконанні  вправ різної складності говорять про
певну варіативність цієї стадії, практичне значення якої неоднакове. Застосування
того чи іншого варіанту спаду здебільше визначається складністю виконання
вправи в завершальній стадії. Так при виконанні великого оберту назад, тобто
коли виконуючий елемент являється технічно нескладним, спад може
виконуватись в основному двома способами, але перевага віддається спаду зі
згинанням в тазостегнових суглобах (78% виконавців). Досить часто виконується
спад із фіксованим прямим положенням тіла(24% виконавців). Коли гімнасту в
завершальній стадії потрібно виконати більш складний елемент (наприклад-
зіскок подвійне сальто назад в групуванні) варіативність техніки спаду значно
зменшується.  Тут перевага надається тазостегновому згинанню (77%
виконавців).Якщо ж вправа в завершальній стадії ще більш складна, то
варіативність спаду іще менша. Ця вправа виконується тільки двома способами
при перевазі згинання в тазостегнових суглобах (75% виконавців). Потрібно
відмітити, що при виконанні різних по складності вправ одним і тим же
гімнастом, кут згинання також міняється від 175 градусів (великий оберт назад)
до 154 градусів (переліт Ткачева).

Деякі збільшення величини згинання в тазостегнових суглобах при
виконанні більш складної вправи можна пояснити прагненням гімнаста
активізувати наступні дії і настроїтися на потрібний ритм руху.

Слід відмітити, що амплітуда згинання на кінець 90-тих років значно
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зменшилась в порівнянні з 70-ми роками, і її величина в основному залежить
від кваліфікації  гімнаста .  Чим  вища  остання, тим  менша величина
тазостегнового згинання.

Аналізуючи техніку спаду в процесі еволюційного розвитку махових
вправ, можна відмітити, що величина згинання тіла в тазостегнових суглобах
значно зменшилась.

Результати біомеханічного аналізу махових вправ свідчать про це, що
величина згинання в тазостегнових суглобах як на 1-му так і на 2-му етапах
розвитку гімнастики залежала від кваліфікації гімнастів і складності виконуючих
вправ. Але на першому етапі (1975-1977рр) при виконанні великого оберту назад,
різниця в амплітуді згинально-розгинальних рухів в залежності від кваліфікації
гімнаста склала 11 градусів при виконанні великого оберту назад і 8 градусів
при виконанні зіскоку сальто назад випрямившись. На другому етапі (1995-
1997рр.) ця різниця при виконанні і однієї і другої вправи гімнастами різної
кваліфікації становила лише 3 градуси. Це говорить про те, що за останнє
десятиріччя сталося не тільки значне випрямлення тіла, а також зменшилась
варіативність згинання від кваліфікації гімнаста. На кінець 90-их років, навіть
багато хто з гімнастів першого розряду виконують спад майже прямим тілом.
Така постава близька до тої, яка Ю.К.Гавердовським відноситься до основного
технічного варіанту [2].

Оскільки якість виконання завершальної стадії в певній мірі залежить
від дії гімнаста в підготовчій стадії, то вибір техніки спаду має досить велике
значення. Як показали наші подальші дослідження цього питання [6,7] задача
такого згинання, а за ним і розгинання, полягає не тільки в зміні механічної
енергії за рахунок зменшення моменту інерції тіла, а в підготовці м’язів до
більш потужних дій при «кидковому масі». Це досягається шляхом розтягування
м’язів (який викликає сильний потік рухових імпульсів за рахунок механізму
міостатичного рефлексу) і складає додатковий потенціал пружного напруження
[8].

Виходячи з аналізу літератури [5,3] і проведених досліджень, такий
компонент рухових дій гімнаста як спад являється однією з важливих частин
виконання вправ великим махом і в більшості залежить від елементів, які
виконуються в завершальній стадії.

Висновки:
1. У авторів, які досліджували техніку махових вправ немає єдиної

думки про ефективність того чи іншого варіанту спаду. При цьому в доказах,
приведених авторами на користь будь-якої техніки, існують суперечності. Немає
єдиної думки і в погляді на виконання окремих деталей техніки спаду - величини
кутів в тазостегнових і плечових суглобах, межах початку і кінця згинально-
розгинальних рухів. Що стосується даних про величину і характер кінематичних
і динамічних характеристик руху і характеру роботи м’язів, то вони взагалі
відсутні.

2. З середини 80-их років гімнасти переважно користуються двома
варіантами техніки спаду .В першому з них спад виконується прямим тілом в
другому-із згинанням в тазостегнових суглобах. Обидва ці варіанти спаду
сформувались, як видно, в процесі еволюції махових вправ, інтуїції і особистого
досвіду тренера і описані в спеціальній літературі. З цього випливає, що не
вивчивши ґрунтовно закономірності руху гімнаста в підготовчій стадії, не



12

обґрунтувавши варіативності техніки, а також не вивчивши показників,
зумовлюючих їх стабільне виконання, не можна виявити оптимальні варіанти
спаду визначити шляхи їх удосконалення і розробити цілеспрямовану методику
навчання.

3. Аналіз кіноматеріалів показав, що техніка спаду в як правило
залежить від завершальної стадії. Найбільш часто при виконанні вправ відносно
повільного характеру застосовується спад прямим тілом, а при необхідності
виконати в подальшому форсовані дії - спад зі згинанням тіла в тазостегнових
суглобах.
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МОДЕЛЮВАННЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТРІЛКІВ
Пятков В.Т.

Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. Досліджено динаміку латентного періоду зорово-рухової
реакції стрілка і її стабільність як критерій максимальної працездатності
стрілка в процесі виконання класифікаційних вправ олімпійської програми.
Стабільність тимчасового інтервалу латентного періоду зорово-рухової
реакції стрілка в процесі всієї стрілянини  як один із критеріїв спеціальної
працездатності центральної нервової системи визначає ступінь максимальної
працездатності стрілка. Чим вище стабільність величини латентного періоду
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зорово-рухової реакції, тих менше помилок допускає стрілець у період між
ухваленням рішення про завершення натискання на спусковий гачок і, власне,
натисканням.

Ключові слова: стрілянина, працездатність, реакція, стабільність,
рішення, натискання, спусковий гачок.

Аннотация . Пятков  В.Т. Моделирование  максимальной
работоспособности стрелков. Исследована динамика латентного периода
зрительно-двигательной реакции стрелка и ее стабильность как критерий
максимальной работоспособности стрелка в процессе  выполнения
классификационных упражнений олимпийской программы. Стабильность
временного интервала латентного периода зрительно-двигательной реакции
стрелка в процессе всей стрельбы  как один из критериев специальной
работоспособности центральной нервной системы определяет степень
максимальной работоспособности стрелка. Чем выше стабильность величины
латентного периода зрительно-двигательной реакции, тех меньше ошибок
допускает стрелок в период между принятием решения о завершении нажатия
на спусковой крючок и, собственно, нажатием.

Ключевые слова: стрельба, работоспособность, реакция, стабильность,
решение, нажатие, спусковой крючок.

Summary. Pyatkov V.T. Modeling of the maximal work capacity of the
sportsmen in shooting. Explored track record of latent period vision-motor reactions
an arrow and its constancy as a criterion of maximum capacity to work an arrow in
the process of performing the taxonomic exercises. Constancy Temporary interval
of latent period vision-motor reactions an arrow in the process of  the whole shooting
as one of the criterions of special capacity to work of central nervous system defines
a degree of maximum capacity to work an arrow. Than above constancy values of
latent period vision-motor reactions, that mistakes less allows arrows at a period
between the decision making on terminating a striking on striking a hook and, strictly,
striking.

Keywords: shooting, capacity to work, reaction, constancy, decision, striking
a hook.

Вступ. Результативність ведення стрільби в процесі виконання тривалої
вправи або її частини не залишається постійної і залежить від працездатності
стрілка.  Працездатність, як спеціальна якість стрілка, також має різноманітні
величини в залежності від ступеня спеціальної підготовленості спортсмена.
Незважаючи на виключну важливість оцінки даної якості, критеріями
працездатності стрілка служать самопочуття і результат.  Самопочуття є
недостатньо точним суб’єктивним критерієм, а результат можна оцінити лише
після стрільби.  Набагато важніше мати об’єктивну міру, яку можна
використовувати для діагностики до змагань із метою корекції працездатності
шляхом регулювання обсягу й інтенсивності  тренувальної роботи.

У Стрілецькому спорті таким критерієм може служити максимальна
працездатність центральної нервової системи (МПЦНС).  Визначити рівень
МПЦНС можна, знаючи величину латентного періоду зорово-рухової реакції
стрілка (ЛПЗРР), точніше її стабільність у процесі всієї стрільби.  Чим
стабільніше ЛПЗРР, тим менше помилок може допустити стрілок у період між
ухваленням рішення про завершення натискання на спусковий гачок і власне
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натисненням.
У найбільш значимих публікаціях даного напрямку досліджень [1-5]

приведені абсолютні величини часу реакції в деяких видах спорту, а динаміка
ЛПЗРР стрільців протягом виконання олімпійських вправ на даний момент
недостатньо вивчена.

Ціль. У даній роботі досліджується взаємозалежність спеціальної
працездатності стрілка і стабільності ЛПЗРР протягом вправи.

Результати. Нами досліджувана динаміка ЛПЗРР у процесі стрільби.
Спеціальна працездатність стрільця визначалась за допомогою методики
визначення латентного часу зорово-рухової реакції до і після стрільби у
порівнянні з результативністю пострілів.

Отримані наступні дані, табл. 1.
Таблиця 1

Результати дослідження латентного часу зорово-рухової реакції, мсек

По результатам вимірювання латентного часу простої зорово-рухової
реакції стрільців визначено різницю середніх показників М1 та М2.

Співставлення значення М2-М1 з результатами стрільби дозволяє
відзначити наступне: ЛПЗРР не є стабільною величиною і знаходиться в межах

Стартовий           рівень Після   першої  серії  
Прізвище 1 2 3 4 5 М1 1 2 3 4 5 М2 

М1-М2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1. Айвазян Артур 218 207 238 269 275 241,4 204 203 206 187 211 202,2 39,2 
2. Алешин Роман 195 198 212 185 208 199,6 211 255 200 187 215 213,6 -14,0 
3. Бєлан Світлана 223 410 238 304 221 299,2 242 225 194 205 209 215,0 84,2 
4. Близнюченко  
5. Олександр 

222 248 246 202 287 241,0 231 227 214 240 211 224,6 16,4 

6. Бучан Галина 281 202 148 223 183 207,4 176 216 183 159 148 176,4 31,0 
7. Вель Віталій 207 164 159 230 194 190,8 175 177 153 113 147 153,0 37,8 
8. Давидова Лєна 208 220 345 215 190 235,6 188 237 248 260 222 231,0 4,6 
9. Данилова Ліля 279 210 234 298 189 242,0 252 185 222 212 190 212,2 29,8 
10. Дементьєв Олег 218 247 193 274 258 238,0 202 186 199 158 200 189,0 49,0 
11. Денисенко Галина 221 250 216 284 246 243,4 190 166 246 218 203 204,6 38,8 
12. Железніченко Петр 224 347 214 160 247 238,4 203 255 191 178 186 202,6 35,8 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5 Іванців Олег 213 182 186 208 249 207,6 168 182 222 197 165 186,8 20,8 
6 Іванчук Володимир 227 234 182 212 210 213,0 250 201 213 204 214 216,4 -3,4 
7 Кальниш Наталія 261 229 209 251 219 233,8 229 234 230 219 163 215,0 18,8 
8 Комаренко Ольга 361 415 276 269 286 321,4 298 266 265 261 253 268,6 52,8 
9 Магмет Тарас 235 199 258 210 207 221,8 193 213 176 199 187 193,6 28,2 
10 Макаров Віктор 239 240 244 284 237 248,8 254 235 195 194 185 212,6 36,2 
11 Михайлов Олег 211 234 185 187 237 210,8 214 223 200 201 193 206,2 4,6 
12 Нестерова Тетяна 204 283 347 311 346 298,2 230 228 175 199 170 200,4 97,8 
13 Паламар Світлана 201 264 275 240 250 245,0 249 162 225 162 161 191,8 53,2 
14 Петрів Олександр 209 199 203 242 177 206,0 191 176 172 163 132 200,4 5,6 
15 Сельянова Ольга 204 269 243 306 215 247,4 220 244 186 224 280 230,8 16,6 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

5 Сподоба Оксана 168 383 210 270 246 255,4 212 202 161 188 173 187,2 68,2 
6 Старинський 
Андрій 

188 221 210 197 216 206,4 197 184 191 198 204 194,8 11,6 

7 Сухоруков Юрій 197 223 201 239 234 218,8 186 221 185 178 192 192,4 26,4 
8 Уткін Павло 250 156 371 288 271 267,2 195 217 200 264 244 224,0 43,2 
9 Черемська Ольга 208 197 239 208 251 220,6 292 268 327 351 287 305,0 -

84,4 
10 Шабат Любов 257 185 180 245 237 220,8 182 221 220 202 164 197,8 23,0 
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97,8 ÷ −84,4;  стрільці, які мають позитивну динаміку, показують оптимальні
результати, а в тих в кого баланс негативний, не в змозі досягнути своїх високих
показників, в табл.2.

Таблиця 2
Результати дослідження працездатності стрільця, %

З даних таблиці видно, що стрілецько-спортивні результати, R у
процентному відношенні до максимальних вище в тих досліджуваних, в яких
вище стабільність показників зорово-рухової реакції у порівнянні до і після
стрільби; стрілецько-спортивні результати у процентному відношенні до
максимальних вище в тих досліджуваних, в яких вище стабільність показників
зорово-рухової реакції у порівнянні до і після стрільби (87,65 ÷ 99,95);
працездатність стрільця залежить вид рівня стабільності латентного часу зорово-
рухової реакції стрільця (r=0.967), що важливо для корекції навантажень та

Прізвище, Ім `я Звання М1 М2 М1-М2 R, % 
5 Айвазян Артур ЗМС  241,4 202,2 39,2 99,95 
6 Алешин Роман МСМК  199,6 213,6 -14,0 87,64 
7 Бєлан Світлана МСМК  299,2 215,0 84,2 95,67 
8 Близнюченко Олекса ЗМС  241,0 224,6 16,4 96,78 
9 Бучан Галина МС   207,4 176,4 31,0 95,63 
10 Вель Віталій МСМК  190,8 153,0 37,8 97,69 
11 Давидова Лєна МСМК  235,6 231,0 4,6 98,79 
12 Данилова Ліля МСМК  242,0 212,2 29,8 96,35 
13 Дементьєв Олег ЗМС  238,0 200,0 49,0 98,87 
14 Денисенко Галина МС  243,4 203,0 38,8 96,31 
15 Железніченко Петр МСМК  238,4 186,0 35,8 97,54 
16 Іванців Олег МС  207,6 165,0 20,8 95,82 
17 Іванчук Володимир ЗМС  213,0 214,0 -3,4 89,64 
18 Кальниш  Наталія МСМК  233,8 163,0 18,8 97,62 
19 Комаренко Ольга МСМК  321,4 253,0 52,8 98,59 
20 Магмет Тарас МСМК  221,8 187,0 28,2 97,68 
21 Макаров Віктор ЗМС  248,8 212,6 36,2 99,57 
22 Михайлов Олег МСМК  210,8 206,2 4,6 97,89 
23 Нестерова Тетяна МСМК  298,2 200,4 97,8 98,59 
24 Паламар Світлана МСМК  245,0 191,8 54,2 97,86 
25 Петрів Олександр МС  206,0 200,4 97,8 98,86 
26 Сельянова Ольга МС  247,4 230,8 16,6 95,63 
27 Сподоба Оксана МСМК  255,4 187,2 68,2 97,58 
28 Старинський Андрій МС  206,4 194,8 11,6 96,89 
29 Сухоруков Юрій МСМК  218,8 192,4 26,4 98,86 
30 Уткін Павло МСМК  267,2 224,0 43,2 99,01 
31 Черемська Ольга МСМК  220,6 305,0 -84,4 92,35 
32 Шабат Любов МСМК  220,8 197,8 23,0 95,84 
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відновлення максимальної працездатності стрільців напередодні відповідальних
змагань.

Висновки: 1) латентний період зорово-рухової реакції стрільця не є
стабільним і змінюється протягом класифікаційної вправи (97,8 ÷ −84,4); 2)
максимальна працездатність стрільця залежить вид рівня стабільності
латентного часу зорово-рухової реакції стрільця (r=0.967); 3) стрілецько-
спортивні результати у процентному відношенні до максимальних вище в тих
досліджуваних, в яких вище стабільність показників зорово-рухової реакції у
порівнянні до і після стрільби (87,65 ÷ 99,95), що важливо для корекції
навантажень та відновлення максимальної працездатності стрільців напередодні
відповідальних змагань.
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БІОМЕХАНІЧНА СТРУКТУРА ФІЗИЧНИХ ВПРАВ
Носко М.О., Власенко С.О., Синіговець В.І.

Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

Анотація. В роботі розглядаються методи біомеханічного аналізу
фізичних вправ, використання апаратурних, інструментальних комплексів, ЕОМ.
А також іде мова про моделювання фізичних вправ на підставі її структурної
організації, що дозволяє одержувати цілісну систему всіх елементів.

Ключові слова: біомеханічна структура, фізичні вправи, моделювання,
фази рухів.

Аннотация .  Носко Н.А. ,  Власенко С.А.,  Синиговец В.И .
Биомеханическая  структура физических упражнений.  В работе
рассматриваются методы биомеханического анализа физических упражнений,
использование аппаратных, инструментальных комплексов, ЭВМ. А также идет
речь о моделировании физических упражнений на основе их структурных ее
структурной организации, что позволяет получить целостную систему всех
элементов.

Ключевые слова: биомеханическая структура, физические упражнения,
моделирование, фазы движений.

Summary. Nosko N.A. Vlasenko S.A., Sinigovets V.I. Biomechanical
structure of physical exercises. In work the methods of the biomechanical analysis
of physical exercises, use of hardware, tool complexes, computer are considered.
And also there is a speech about modeling physical exercises on the basis of their
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structural its structural organization, that allows to receive complete system of all
elements.

Keywords: biomechanical structure, physical exercises, modeling, phase
of movements.

Біомеханічна структура системи кожної фізичної вправи є своєрідним
стрижнем, на якому базується і розвивається решта його структурних елементів.
Тому її виявлення, а в інших випадках і прогнозування, відтворювання, синтез,
програмування набувають великого практичного значення в процесі фізичного
виховання [1].

Що ж входить в це поняття? Який його зміст? Відповіді на такі запитання
можуть бути знайдені в розкритті сутності самого поняття “структура”.

Структура – це не тільки побудова і форма організації тієї чи іншої
системи. Це, перш за все, закономірність взаємозв’язку між елементами, які
забезпечують їх інтеграцію в єдине ціле – систему.

Якщо говорити про біомеханічну структуру фізичних вправ, то в першу
чергу необхідно відповісти на запитання, що ж собою являють самі їх елементи,
які їх біомеханічні особливості та характеристики. Основним елементом кожної
фізичної вправи є елементарний вільний суглобний рух, або ж елементарний
рух всього тіла людини, виконаний у відповідний момент відносно зовнішніх
систем відліку під дією визначеної системи сил.

Матеріальним субстратом (предметом, речовинною системою) руху є
тіло людини, його руховий апарат.

Процес руху цього матеріального субстрату, як він і сам, описується
біомеханічними характеристиками, об’єктивно відображуючим його природні
(фізичні, біологічні та ін.) властивості.

Як уже зазначалося вище, той чи інший рух тільки тоді можна вважати
відомим, якщо відомі його біокінематичні та біодинамічні характеристики.
Таким чином, можна зазначити, що для описування елементів біомеханічної
структури фізичної  вправи слід користуватися біокінематичними та
біодинамічними характеристиками. Із цього випливає, що біомеханічна
структура вправ – закономірність зв’язків між елементарними суглобними
рухами людини та рухом центру маси його тіла відносно об’єктів зовнішнього
середовища при виконанні тих чи інших рухових дій, необхідних для вирішення
поставлених рухових завдань [2].

Власне, закономірності вказаних рухів у цьому випадку повинні бути
виражені якоюсь формальною (граничною, знаковою, машиною тощо),
відображаючою об’єктивні уявлення про їх біокінематичні та біодинамічні
характеристики. Тут також доречно говорити про метрологічний рівень уявлення
(опису) фізичної вправи і про використання такого опису в процесі фізичного
виховання. В деяких випадках достатньо мати чіткий опис якісних характеристик
біомеханічної структури вправ на словесному рівні. В інших випадках необхідно
дати графічне уявлення про структуру вправ. Іноді виникає потреба в складанні
вправ, відображаючих згадані вище закономірності.

Зараз у зв’язку з ускладненням завдань фізичного виховання спеціалісти
все частіше звертаються до методів комп’ютерного програмування та
моделювання рухів людини і фізичних вправ.

У всіх випадках вибір того чи іншого варіанту уявлення біомеханічної
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структури перш за все визначається завданнями використання кожної конкретної
вправи в процесі фізичного виховання. Кожний варіант такого опису по-своєму
хороший. І в той же час кожному варіанту притаманні тільки його недоліки.

Діалектика пізнання вправ така, що на сучасному рівні знань не існує
абсолютно повного, всебічного і в той же час об’єктивного варіанту опису
біомеханічної структури фізичної вправи. Це пояснюється, як вже зазначалося,
його надмірною складністю та багатомірністю, однак не виключає того, що
існують якісь принципово нерозв’язані обмеження в його пізнанні. Таке
положення пояснюється перш за все темпом науково-технічного перетворення
та розвитком обумовленої методології пізнання, темпами удосконалення
біомеханічних методів дослідження рухів людини.

На початковому етапі пізнання рухів людини переважали геометричні
уявлення про рухи. Відсутність апаратурних засобів виміру компенсувалася
прямим спостереженням зовнішніх геометричних виявів рухів людини.

Винахід фотографії та кінозйомки внесли в оцінку рухів елементи
кінематики (час, швидкість, прискорювання). В цей період почали складатися
уявлення про фазову структуру рухів. Спеціалісти могли спостерігати
безпосередньо на кіноекрані чи на кінограмі фазову послідовність розвороту
чи змінюваності у часі елементів кожної системи рухів. Таке уявлення здавалось
абсолютно об’єктивним. Власне таким воно і було, але частково, тільки з
геометричних позицій.

Не зважаючи на подальші успіхи біомеханіки, такі уявлення на довгий
час вкоренилися в практиці фізичного виховання.

Існують вони серед багатьох спеціалістів і до сьогодні. Почасти це
обумовлено відомою інертністю мислення, почасти – іще порівняно малою
доступністю широкої практики сучасних біомеханічних методів дослідження.

Спостерігаються також випадки, коли спеціалісти одержують достатній
об’єм інформації про елементи біомеханічної структури, проте традиційних
уявлень про фазовий склад як основний фактор інтеграції елементів не можуть
об’єктивно оцінити фізичну вправу як біомеханічну систему – засіб педагогічної
та фізичної взаємодії на організм людини.

Успіхи в розвитку методів біомеханічного аналізу фізичних вправ,
використання апаратурних інструментальних комплексів ЕОМ дозволяє
одночасно реєструвати значну кількість тільки біокінематичних, але й
біодинамічних характеристик. Серед сучасних досліджень [3] були розкриті
об’єктивні закономірності взаємозв’язку різних характеристик в системі кожної
вправи. Це стимулювало розвиток методів біомеханічного моделювання рухів
людини, моделювання фізичних вправ.

Одним із варіантів найбільш ефективних моделей фізичних вправ
можуть бути так звані моноцільові багаторівневі (ієрархічні) моделі їх
біомеханічної структури. На відміну від традиційних уявлень про біомеханічну
структуру як набір фаз рухів, такі ієрархічні моделі структурної організації вправ
дозволяють одержати системну, дійсно цілісну картину єдності всіх їх елементів.
Причому основним критерієм, який визначає системність, їх спільність, єдність
елементів кожної вправи, є їх завальна цільова спрямованість, підпорядкування
єдиній меті. Тим більше, що цілком визначена мета переглядається як в усіх
активних рухах людини, так і, звичайно, в усіх рухових діях та фізичних вправах.

При побудові кожного достатньо складного в координаційному
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відношенні руху, рухової дії, фізичної вправи людина обдумано реалізує тільки
мету (яка при вивченні може бути виражена біомеханічно кількісними
характеристиками). Всі інші елементи біомеханічної структури реалізуються
ніби автоматично, деякі – під дією м’язових сил, інші – під дією гравітації,
інерції, реактивних та інших сил.

Якщо уявити таку рухову дію чи вправу як біомеханічну модель, то
можна відобразити її графічно у вигляді своєрідної піраміди (чи дерева), на
вершині якої знаходиться головна (генеральна) мета, на яку спрямовані всі
елементи, досягнення чи недосягнення якої означає, відповідно вирішення чи
невирішення рухового завдання.

А як же фази вправи? Адже вони можуть бути виявлені кожним
спостерігачем при прямому візуальному контролі. Яке місце вони займають у
цій піраміді? Геометрична зміна подій, звичайно ж, має місце в кожній вправі.
Однак, в залежності від характеру та призначення вправ, визначається і значення
фазового складу в процесі досягнення її основної мети, в результаті чого
відбувається вирішення рухової задачі. Власне, у багатьох випадках, наприклад,
в окремих вправах художньої гімнастики та фігурного катання сам фазовий
склад (чи його геометричні компоненти) може бути поставлений на вершину
багатоярусної піраміди – графічної моделі біомеханічної структури цих вправ.

Із сказаного видно, фазовий склад слід розглядати як один із елементів
системи фізичної вправи.

Ті елементи,  які  не формують генеральну ціль (ГЦ) вправ ,
розташовуються рівнем нижче, в залежності від ступеня їх “внеску” в процесі
досягнення ГЦ. Фактично кожний із них може розглядатися як елемент
самостійної, проміжної цілі (підцілі), досягнення якої при реалізації вправ хоч
і важливе, але не завжди обов’язкове (можна припустити, що до ГЦ можна
прийти іншим шляхом, через інші підцілі).

Близькість рівня розміщення визначного елементу в графічній піраміді
(“дереві цілей”) тієї чи іншої вправи до рівня підвищення його ГЦ визначається
ступенем (вагомим значенням) внеску кожного елемента в процесі досягнення
ГЦ.

Яким чином визначається цей вагомий внесок елементів у загальний
процес вирішення рухової задачі вправ? На сьогодні для цього використовується
ряд способів. Кожний із них базується, перш за все, на результатах виміру
можливо більшого числа біомеханічних характеристик вправ. ГЦ потім може
бути визначена математично чи дослідним шляхом. Далі, з використанням
відповідних методів математичного аналізу – кореляційного (парного,
приватного, численного), регресивного (покроковій, численний регресії),
факторного (методу основних компонентів), латентного та кластерного аналізу
тощо, вироблюється так звана декомпозиція ГЦ, т. б. виділення окремих
елементів – рухів тією чи іншою мірою забезпечуючих реалізацію ГЦ.

Звичайно ж, і процес визначення ГЦ, і процес її декомпозиції
вирішується не тільки математичним  шляхом .  Математичні  методи
застосовуються до одержаного в результаті виміру рухів масиву даних таким
чином, щоб не перекрутити біомеханічну думку розглядуваної вправи. При цьому
враховується також не тільки суто фізичні параметри рухів, але й вагомість
конкретної вправи як педагогічного засобу [4].

Як показує дослід моделювання фізичних вправ, більшість із них можна
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віднести до моноцільових багаторівневих біомеханічних структур, Відтак майже
всі вправи мають у своїй біомеханічній структурі одну-єдину ціль (вирішують
також одну основну рухову задачу). Явно, що в першу чергу якраз тому їх можна
вважати педагогічними засобами переважно моноцільової взаємодії. Звичайно,
таке уявлення надто умовне. Не можна ігнорувати всі інші (менш значні) цілі,
які реалізуються в процесі виконання кожної вправи. І все ж таки результативна
ефективність взаємодії кожної вправи, в основному, визначається характером
того впливу на організм людини, яке обумовлене реалізуючим при цьому
ключовим його елементом, який входить до складу генеральної цілі. Це дозволяє
розглядати кожну вправу як засіб цільової вибіркової взаємодії на організм.
Таке положення виключає можливість утворення так званих
загальнорозвиваючих вправ (фізичних), оскільки взаємодія кожної конкретної
вправи не може бути загальною, воно завжди є конкретним, цілеспрямованим.
Те, що педагогу-тренеру, на жаль, не завжди відома моноціль вправи, зовсім не
означає, що у нього її нема. Більше того, якщо така, ціль не визначена раніше,
ефект застосування вправи може бути найнеочікуванішим.

В залежності від характеру його моноцілі кожна фізична вправа
класифікується як елементарна, проста комплексна та складна.

Елементарна вправа передбачає рухову дію, призначення якої –
вирішення рухової задачі, що може бути досягнута односуглобним рухом з
реалізацією одного – трьох ступенів волі.

Прості вправи призначені для вирішення рухової  задачі,  яка
забезпечується рухами двох чи більше суглобів одного біокінематичного ланцюга
(наприклад, верхньої чи нижньої кінцівки).

При виконанні комплексних вправ вирішення рухової  задачі
забезпечується шляхом реалізації рухів одночасно в декількох біокінематичних
ланцюгах рухового апарату.

Нарешті, в складних фізичних вправах моноціль досягається шляхом
активного переміщення центру маси всього тіла людини у просторі відносно
яких-небудь зовнішніх систем відліку.

Зазначені типи фізичних вправ можуть бути представлені в кожному
класі (відповідно, серед оздоровчих, тренувальних, змагальних та показових
вправ) та в усіх видах вправ. В залежності від моноцілі та рухових задач, які
вирішуються засобами фізичного виховання, в кожному окремому випадку
підбирається режим виконання вправ, який також може відрізнятися
біомеханічними параметрами, рухами, що до нього входять, і мати оздоровчу,
тренувальну, змагальну та показову направленість.

Сукупність фізичних вправ, що дозволяють. вирішувати важливі рухові
задачі в кожному конкретному виді спорту, спеціалісти об’єднують в специфічне
поняття, характерне для сучасного розвитку фізичного виховання, – спортивну
техніку.

Техніка фізичних вправ – складне, збірне найменування різноманітних
за своєю біомеханічною структурою, рухових дій, цілі яких орієнтовані на
досягнення високих спортивних результатів [5].
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

ПОДІЛЬСЬКОГО РЕГІОНУ
Дмитренко С.М.

Вінницький державний педагогічний
університет імені Михайла Коцюбинського

Анотація. Серед актуальних проблем шкільного фізичного виховання
значне місце займає така проблема, як розвиток основних рухових якостей у
дітей. В роботі здійснено порівняльний аналіз показників рівня розвитку
фізичних якостей хлопчиків і дівчаток Подільського регіону.

Ключові слова: фізична підготовленість, порівняльний аналіз, фізичні
якості.

Аннотация. Дмитренко С.Н. Сравнительный анализ показателей
физической подготовленности детей среднего школьного возраста
Подольского региона. Среди актуальных проблем школьного физического
воспитания значительное место занимает такая проблема, как развитие
двигательных качеств у детей. В работе проведен сравнительный анализ
показателей уровня развития двигательных качеств мальчиков и девочек
региона Подолья.

Ключевые слова: физическая подготовленность, сравнительный
анализ, физические качества.

Summary. Dmitrenko S.N. Relative analysis of parameters of physical
preparation of children of average school age of Podolsk region. Among urgent
problems of school physical training education the significant place is occupied
with such problem as development of impellent qualities of children. In work the
comparative analysis of parameters of development level of impellent qualities of
the boys and girls of Podolie region is carried out.

Keyword: degree of the physical training, comparative analysis, physical
qualities.

Серед актуальних питань фізичного виховання школярів значне місце
займає така специфічна проблема, як розвиток у дітей основних рухових якостей
(швидкості рухів, сили м’язів, витривалості, гнучкості, спритності).

Достатній рівень розвитку фізичних якостей отриманий в період
природнього росту і розвитку, має велике значення для діяльності людини в
зрілі роки, забезпечує високу працездатність на протязі багатьох років життя.(2)

За даними Волкова Л.В.(1),  багато дітей не можуть досягти високих
результатів в бігу, стрибках, метаннях не тому, що їм заважає погана техніка
рухів, а через недостатній розвиток основних рухових якостей – сили, швидкості,
витривалості, спритності, гнучкості.
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Дане дослідження було проведено з метою порівняльного аналізу
показників фізичної підготовленості хлопчиків і дівчаток середніх класів
Вінницької та Хмельницької областей.

Всього було досліджено 80 дітей. Всі дослідження проводились на базі
ЗОШ №22 м. Вінниці і Волочиського колегіуму Хмельницької області у вересні-
жовтні 2000 року. Всі учні за даними медичного обстеження віднесені до основної
медичної групи.. Дослідження проводились на уроках фізичної культури в першій
половині дня. Діти підбирались з однаковим рівнем фізичної підготовленості.
Тестування проводились на початку основної частини уроку, після вступної, яка
сприяє функціональній підготовці організму учнів до наступної діяльності.

В роботі використовувались такі тести:
Біг 60 м – швидкість
Підтягування на високій перекладині (хл) та згинання і розгинання рук

в упорі лежачи (дів.) – сила.
Стрибок в довжину з місця – швидкісно-силові якості.
Нахил вперед з положення сидячи – гнучкість.
Човниковий біг 4х9 м – спритність.
Дані, що характеризують показники фізичної підготовленості дітей

середнього шкільного віку Хмельницької та Вінницької областей представлені
в таблиці 1.

Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку

Так, середній показник з бігу на 60 м хлопців Вінницької області
становить 9,33±0,09 с, а показник їх ровесників Хмельницької області значно
вищий – 9,08±0,07 с. На відміну від хлопців, результат дівчат Вінницької області
за даним показником вищий – 10,04±0,09 с, ніж у їх ровесниць з Хмельницької
області – 10,24±0,09 с.

Середній показник хлопців Вінницької області з човникового бігу  4х9
м становить 10,04±0,09 с. Порівнюючи результати дівчат, ми бачимо, що вищим
є показник дівчат з Хмельницької області – 11,39±0,08 с, ніж показник їх
ровесниць з Вінницької області – 11,46±0,09 с.

Показники стрибка в довжину з місця характеризують рівень розвитку
швидкісно-силових здібностей. Результат хлопців Вінницької області –
202,8±3,39 см, є вищим, ніж хлопців Хмельницької області – 193,6±2,70 см. А
результати дівчат обох областей практично однакові і становлять 163,35±1,84

Хмельницька область Вінницька область 
Хлопці Дівчата Хлопці Дівчата Тести 
М±m М±m М±m М±m 

Біг 60 м, с 9,08±0,07 10,24±0,09 9,33±0,09 10,04±0,09 

Човниковий біг 4х9м, с 10,12±0,06 11,39±0,08 10,04±0,09 11,46±0,09 
Стрибок в довжину з місця, см 193,6±2,70 163,85±2,76 202,8±3,38 163,35±1,84 
Підтягування у висі на високій  
перекладині (хл.).Згинання та  
розгинання рук в упорі  
лежачи (д), кількість разів 

8,4±0,26 11,65±0,56 11,35±0,61 24,45±0,43 

Нахил вперед з положення  
сидячи, см 8,47±0,33 13,27±0,44 11,05±0,61 17,7±0,68 
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см у дівчат Вінницької, і 163,85±2,76 см – Хмельницької області.
За показниками сили результат хлопців Вінницької області становить

11,35±0,61 разів. У їх ровесників з Хмельницької області даний показник дещо
нижчий – 8,4±0,26 рази. Як і у хлопців, середній показник дівчат Вінницької
області в згинанні й розгинанні рук – 14,45±0,43 рази є вищим, ніж дівчат
Хмельницької області – 11,65±0,56 рази.

Середні показники гнучкості дівчат і хлопців Вінницької області вищі
показників їх ровесників Хмельницької області і становлять відповідно:
11,05±0,61 см і 8,47±0,33 см у хлопців і відповідно: 17,7±0,68 см і 13,27±0,44
см у дівчат.

За якісним аналізом (Табл.2) діти різних областей Подільського регіону
розподілились таким чином. З бігу на 60 м серед хлопців Вінницької області
низького рівня не встановлено, а в їх ровесників Хмельницької складає 10%.
Рівень нижче середнього становить 30% у хлопців Вінницької області і є вищим,
ніж у хлопців Хмельницької області - 10%. Середній рівень розвитку швидкості
переважає в хлопців обох областей, але в Хмельницькій він становить 60%, а в
Вінницькій – 55%. Рівень вище середнього в хлопців Вінницької області нижчий
– всього 10%, ніж у їх ровесників у Хмельницької – 20%. В хлопців Хмельницької
області високого рівня не встановлено, а в хлопців Вінницької області складає
5%.

Таблиця 2
Якісний розподіл дітей 8 класу за рівнем розвитку фізичних якостей (%)

За результатами дівчат з бігу на 60 м встановлено, що 20% дівчат
Хмельницької області і 15% дівчат Вінницької мають низький рівень розвитку
швидкості. Рівень нижче середнього у дівчат обох областей однаковий і становить
по 15%. Середній рівень в дівчат Хмельницької області складає 20%, а в дівчат
Вінницької - 15%.Переважає серед дівчат обох областей рівень вище середнього,
але в Вінницькій області він складає 45%, а в Хмельницькій – 35%. В дівчат

Хмельницька обл . 
Хлопчики дівчатка 

Тести 

н н/с С  в/с В н н/с с в/с в  
Біг 60 м  10 10 60 20 - 20 15 20 35 10 
Стрибок в   
довжину з місця 

20 - 35 45 - 15 35 20 25 5 

Підтягування  
у висі 

- - 45 30 25      

Нахил вперед  
з положення сидячи 

- - 45 45 10 - - 20 30 50 

 Вінницька  обл . 
хлопчики Дівчатка 

Тести 

н н/с с в/с в н  н/с С  в/с В  
Біг 60 м  - 30 55 10 5 15 15 15 45 10 
Стрибок в  
довжину з місця 

- 5 10 65 20 5 45 35 15 - 

Підтягування  
у висі 

- - - 50 50      

Нахил  вперед  
з положення сидячи 

- - 10 40 50 - - - - 100 
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обох областей високий рівень розвитку швидкості однаковий і становить 10%.
Якісна характеристика результатів стрибка в довжину з місця свідчить

про те, що в хлопців Хмельницької області низький рівень розвитку швидкісно-
силових якостей складає 20%, а в їх ровесників з Вінницької його не виявлено.
Рівня нижче середнього не виявлено в хлопців Хмельницької області, а в хлопців
Вінницької області даний рівень складає всього 5%. Середній рівень розвитку
швидкісно-силових якостей в хлопців Хмельницької області становить 35%, а у
їх ровесників з Вінницької області – 10%. Серед хлопців Вінницької і
Хмельницької областей за рівнем розвитку даної здібності переважає рівень
вище середнього і становить відповідно 65% і 45%. Серед хлопців Хмельницької
області високого рівня розвитку швидкості не встановлено. На відміну він них
20% хлопців Вінницької області мають високий рівень розвитку швидкісно-
силових здібностей.

Порівнюючи показники дівчат,  встановлено,  що 15% дівчат
Хмельницької і 5% дівчат Вінницької області мають низький рівень розвитку
швидкісно-силових якостей. Рівень нижче середнього переважає в дівчат обох
областей, але в Вінницькій він становить 45% , а в Хмельницькій – 35%. 20%
дівчат Хмельницької області і 15% дівчат Вінницької мають середній рівень
розвитку. Високого рівня розвитку швидкості серед дівчат Вінницької області
не встановлено, а в їх ровесниць з Хмельницької області становить 5%.

За результатами нахилу вперед з положення сидячи дітей середнього
шкільного віку низького рівня та рівня нижче середнього не встановлено серед
хлопців обох областей. А середній рівень хлопців Хмельницької області значно
вищий 45%, ніж у їх ровесників з Вінницької 10%. Рівень вище середнього
переважає  за даним показником в хлопців Хмельницької області – 45%, і у їх
ровесників з Вінницької – 40%. Серед хлопців Вінницької області поряд з рівнем
вище середнього переважає і високий рівень – 50%, в той час, коли лише 10%
хлопців Хмельницької області мають високий рівень розвитку гнучкості.

Порівнюючи показники дівчат за рівнем  розвитку гнучкості,
встановлено, щ 100% дівчат Вінницької області мають високий рівень розвитку
даної якості. В їх ровесниць з Хмельницької області також переважає високий
рівень – 50%. 30% дівчат мають рівень вище середнього, 20% - середній рівень
розвитку гнучкості.

Таким чином, за показниками фізичної підготовленості хлопці
Хмельницької області мають перевагу над своїми ровесниками у Вінницькій
області з бігу на 60 м – 0,25 с.

За результатами тестів, які характеризують розвиток швидкісно-силових
якостей, сили та гнучкості, показники хлопців Вінницької області значно кращі,
ніж в їх ровесників з Хмельницької: стрибок в довжину – 9,2 см, підтягування
на високій перекладині – 3 рази, нахил вперед з положення сидячи – 2,5 см.

 Дівчата Вінницької області показали набагато кращі результати, ніж
їх ровесниці з Хмельницької області в таких тестах:

- згинання і розгинання рук в упорі лежачи – 2,8 рази
- нахил вперед з положення сидячи – 4,4 см.
 За  рівнем розвитку швидкості  серед хлопців і Вінницької і

Хмельницької областей переважає середній рівень 55% і 60% відповідно.
Серед дівчат обох областей – рівень вище середнього – 45% і 35%

відповідно.
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За рівнем розвитку швидкісно-силових якостей серед хлопців обох
областей переважає рівень вище середнього – 45% у Хмельницькій, 65% - у
Вінницькій.

Серед дівчат переважає рівень нижче середнього 35% у Хмельницькій
і 45% у Вінницькій області.
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ФІЗИЧНІ ВПРАВИ В ЯКОСТІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ФІЗІОЛОГІЧНОГО
МЕТОДА НАДАННЯ ОЦІНКИ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЩО
ПРОЖИВАЮТЬ У ЗОНАХ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Сотник Ж.Г., Зарічанська Л.О.
Рівенський економіко-гуманітарний інститут

Анотація. За допомогою доступного фізичного тесту вчитель
фізичної культури має можливість визначати стан здоров’я школяра та
скоректувати напрямок оздоровчої роботи.

Ключові слова: фізичний стан здоров’я, інкорпоровані радіонукліди.
Аннотация . Сотник Ж .Г.,  Заричанская  Л .А.  Физические

упражнения в качестве интегрального физиологического метода
предоставления оценки состояния здоровье детей, которые проживают в
зонах экологической опасности. С помощью доступного физического теста
учитель физической культуры имеет возможность определять состояние
здоровья школьника и скорректировать направление оздоровительной работы.

Ключевые слова: физическое состояние здоровья, инкорпорированные
радионуклиды.

Summary. Sotnik G.G., Zarichanska L.A. Phycical excercises as the
integral physiological method of the evalurtion of the health condition of the
children living in the ecologically threatened areas. With the help of the accessible
physical test the teacher of physical culture has an opportunity to define a state of
health of the schoolboy and to correct a direction of improving work.

Keyword: physical state of health, radionuclides.

Вивчення впливу факторів впливу іонізуючої радіації на здоров’я
населення стає все більше актуальнішою. Мірою небезпеки забруднення
оточуючого середовища, інтенсивності впливу малих доз радіації на здоров’я
виникає вірогідність прояву різних ухилень та порушень в стані здоров’я
населення. Не дивлячись на багаточисленні досліди ще не установлений
взаємозв’язок між ступенем забруднення оточуючого середовища та станом
здоров’я населення, хоча є в наявності дані про його існування. Розробка питань
кількісної оцінки впливу різних факторів оточуючого середовища на стан
здоров’я населення дасть змогу прогнозувати можливості зсуву в ньому в
залежності від стану забруднення навколишнього середовища.

Одним з актуальних медико-біологічних та педагогічних завдань –
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вивчення та обґрунтування використання інтегральних методів оцінки фізичного
стану організму людей, де перевага надаватиметься фізичному вихованню.

В науково-дослідному експерименті розглянуті такі інтегральні
показники: фізична працездатність за допомогою тестів, рухова активність,
емоційні прояви та стан нервової системи, серцево-судинна та дихальні системи,
функціональний стан ендокринної системи (щитовидна залоза), реакція
імунітету, морфологічні зміни в органах, вміст інкорпорованого цезію-137 в
організмі.

Після Чорнобильської аварії, основним дозоформуючим радіонуклідом
був певний час йод, головну небезпеку для населення, особливо для дітей, завдало
молоко та молочні продукти, отриманих від худоби, яка паслась на забруднених
пасовищах. Свій вклад внесли й поверхньо забруднені овочі, особливо листові.
Не менш критичними радіонуклідами стали цезій та стронцій. Основним
джерелом поступу радіонуклідів для населення, становлять продукти харчування
рослинного та тваринного походження, вода (Москальов Ю.І., 1991).

При попаданні радіонуклідів в організм із їжею, нерозчинні речовини
виводяться на протязі 1 – 2 діб, розчинні всмоктуються в тонкому кишечнику,
потрапляючи в кров та лімфу. У криптах кишечнику радіонукліди можуть
затриматися на більш довгий час, формуючи локальні зони з підвищеним рівнем
випромінювання.

Характерно слабке вираження раннього прояву порушення функцій
критичних органів (органів травлення), повільне протікання відновлювальних
процесів та спостерігається віддалена патологія.

При пероральному постачанні радіонуклідів спостерігається ураження
слизової оболонки травного тракту, паренхіми печінки, лімфатичних вузлів,
розташованих по ходу травної системи (Пінчук В.Г. та інші, 1991). Негативна
діяльність радіонуклідів приводить до порушення обміну вуглеводів, липідів,
білків, зміні активності ферментів та накопиченні в організмі активних
метаболітів (Кузін Н.М., Котшов В.А., 1983).

Одним із патогенних механізмів ускладнення опромінення являється
порушення імунної реактивності. Це одна з найбільш ранніх реакцій на
внутрішнє опромінення. Деструктивні та запальні процеси сприяють інтоксикації
та імунологічній перебудові організму – аутосенсибілізації та створенню
аутоантитіл, утворюючих цитотоксичну дію (Шубик В.М., 1987).

Цікавий такий факт, що тварини з меншою вагою тіла і більш
інтенсивним обміном речовин, як правило, більш  радіорезістентні (Акоєв І.Г.,
Максимов К.Г., Тяжонова В.Г., 1981). В дослідницькій роботі Е. Навроцького,
В. Цьося також підтверджується цей факт на дітях-підлітках, проживаючих на
забруднених територіях, що з вагою тіла збільшується вміст інкорпорованого
цезію.

Кількісне вираження періодів полувивіду радіонуклідів з організму
людини залежить також від інтенсивності обміну речовин, що у свою чергу, від
ваги тіла, кількості накопичення радіонуклідів та їх локалізації; показників, які
відображатимуть метаболічні реакції змінення в ту чи іншу сторону.

Метаболізм цезію пов’язаний зі швидкістю проникання іонів цезію в
клітину, швидкістю виходу з клітини в міжклітинний простір, швидкістю розпаду
зв’язку цезію в середині клітини і швидкістю ниркового кліренсу плазми від
іонів цезія.
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В організмі людини існує постійне співвідношення між швидкістю
обміну та виводу різноманітних стабільних речовин та радіонуклідів (Москальов
Ю.І., 1989, 1991).

Радіоактивні продукти, потрапивши в організм з їжею викликають
розвиток процесів, відмінних від променевого ураження (Василенко І.Я., 1992).

Проблема розробки засобів масової профілактики накопичення в
організмі радіоактивних речовин з метою зниження дози внутрішнього
опромінення людини – одне із актуальних завдань не тільки радіобіології,
радіаційної медицини.

Значну роль на протязі останнього десятиріччя наділялась увага
фізичному вихованню, як одного із засобів збереження та відновлення здоров’я
дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильського лиха. Одним із перших, хто
підняв питання значення фізичних вправ – В.І. Завацький, який зібрав біля
себе однодумців, не байдужих до болючої проблеми збереження здоров’я дітей
та дорослого населення. Таким чином, сучасними дослідженнями доведено, що
виконання фізичних вправ школярами, які проживають на території радіаційного
забруднення, підвищує їх фізичний стан і здоров’я (В.І. Завацький та інші, 2001).

Одне із завдань фізичного виховання – оздоровлення населення,
покращення фізичного стану. Особливо дитячого населення, коли прищеплюється
в цьому віці добра звичка займатися фізичною культурою і спортом на все життя.
Кожен вчитель фізичної культури повинен осягнути свою вибрану роль, яка на
нього кладеться, невидима відповідальність за здоров’я кожного учня. Урок
фізичної культури має нагоду перш за все вирішувати питання здоров’я,
виховання позитивного відношення до виконання фізичних вправ.

Для того щоб спрямувати оздоровчу роботу вчителю з учнями, йому
потрібно знати їхній стан здоров’я, як вони переносять навантаження, чим
хворіють діти. За допомогою простих, доступних за своєю методикою тестів
вчитель звертає увагу, які системи організму дитини не спроможні справитися з
завданням, вияснити причини. Тести за метою поставлених завдань можна
поділити на дві групи: визначальні, які проводяться на початку навчання кожного
семестру, та заключні, показуючи, чого досягла дитина за певний проміжок часу
в кінці кожного семестру. Але так, як поширена захворюваність серед дитячого
населення, другі повинні мати диференційний характер, залежно до якої групи
підготовки відноситься учень.

В якості інтегрального методу надання оцінки стану здоров’я дітей
приділялась значна увага пульсометрії, показника стану підготовленості учня
до тієї чи іншої роботи. Вправи виконувались за розробленою методикою з
вимірюванням тиску та частоти серцевих скорочень:
•     ЧСС на початку занять;
•     ЧСС після пробігання на місці чи в русі від 2 ′ до 10 ′, залежно від стану

здоров’я, підготовленості;
•     ЧСС після вправ на розтягування, загально-розвиваючих вправ;
•    ЧСС після бігу на місці чи в русі з перемінною швидкістю, залежно від

стану фізичної підготовленості;
•     ЧСС після вправ на затримку дихання;
•     ЧСС після вправ на релаксацію;
•     ЧСС в кінці занять.

У дітей з ослабленим здоров’ям  виявляли поріг толерантності (появі
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признаків неадекватності реакції організму на навантаження) до фізичним
навантаженням. Оптимальний (допустимий) пульс в даному випадку визначався
за формулою:

Pmp = Рспок + 60% (Рmол – Рспок),

 де: Ртр – пульс під час виконання фізичних вправ;
       Рспок – пульс в спокої;
       Ртол – пороговий пульс.

Графік зміни пульсу в залежності від потужності навантаження

Зображення на графіку показує, що у дітей після виконання фізичних
вправ на протязі тривалого часу зменшились ЧСС перед виконанням фізичного
навантаження, вправ на розтягування, відновленість фізичних процесів наступає
раніше.

За допомогою доступного фізичного тесту вчитель фізичної культури
має можливість визначати стан здоров’я школяра та скоректувати напрямок
оздоровчої роботи.
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Анотація.  Представлено принципи організації і підготовки
спортсменів високого рівня до Олімпійських Ігор.
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Аннотация. Дрюков В.А. Принципы организации и проведение

подготовки спортсменов высокой квалификации в четырехлетних циклах
к играм Олимпиады. Представлены принципы организации и подготовки
спортсменов высокого уровня к Олимпийским Играм.
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Summary. Drukov V.A. Principles of organization and realization of

preparation of the sportsmen of high qualification in four-years cycles to games
of the Olympic. The principles of organization and preparation of the sportsmen of
a high level for Olympic Games are submitted

Keywords: preparation, Olympiad, sportsman, training.

В системі категорій спортивної  науки та методики підготовки
спортсменів важливе місце займають основні закономірності, принципи
спортивного тренування. Основні закономірності, властиві загальній теорії,
методиці  та  практиці підготовки спортсменів  достатньо повно було
викладено в роботах Л.П. Матвєєва (1964-1995), М.Г. Озоліна (1970), Д.
Харре (1971-1994), В.М.  Платонова  (1980-1997) та  інших.  Однак,
величезний прогрес в науково-методичному, організаційному, матеріально-
технічному забезпеченні спорту вимагає не тільки розробки нових принципів
як нормативних положень організації і проведення підготовки спортсменів
високої кваліфікації до Ігор Олімпіад, але й уточнення та доповнення
існуючих.

В даній роботі робиться спроба виявити та обґрунтувати ряд принципів
як нормативних положень, які цілісно відбивають її об’єктивні закономірності
в процесі підготовки спортсменів високої кваліфікації та встановлення їх зв’язків
з більш загальними принципами, які мають значення для правильної орієнтації
діяльності тренера та спортсмена в чотирирічних олімпійських циклах.

Мета роботи - вивчення та виявлення нових принципів, характерних
для раціональної організації і проведення спортивної підготовки спортсменів
високої кваліфікації в чотирирічних олімпійських циклах.

Методи досліджень. Дослідження ґрунтувалися на аналізі спеціальної
літератури і документів, узагальненні досвіду передової спортивної практики
та застосуванні історичного методу.

Результати досліджень та їх обговорення
Проведення досліджень передбачало вивчення наявних знань про основні

закономірності, принципи реалізації тренувального процесу та змагальної
діяльності, а також виявлення нових принципів, характерних для раціональної
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організації і проведення спортивної підготовки спортсменів високої кваліфікації
в чотирирічних циклах до Ігор Олімпіади.

Дослідження стосувалися не тільки нових принципів як нормативних
положень організації і проведення спортивної підготовки спортсменів високої
кваліфікації до Ігор Олімпіад, але й уточнення існуючих.

Вперше дидактичні принципи навчання (наочність, тривалість,
доступність, свідомість і активність, систематичність і послідовність) було
запропоновано понад 350 років  тому видатним чеським  педагогом  і
прогресивним діячем Я.А. Коменським.

Потім ці принципи навчання доповнювались (індивідуальний підхід,
науковість, виховний характер навчання тощо) з урахуванням провідних
дидактичних ідей і відповідних засобів навчання, які надавали у розпорядження
викладача сучасна наука та технічна думка. Дидактичні принципи - це основні
положення, на які необхідно спиратися під час навчання. Це найбільш загальні
положення, які застосовуються на всіх ступенях навчання. Дидактичні принципи
тісно пов’язані з закономірностями пізнавальної діяльності дітей та цілями
навчання.

Не викликає сумніву, що педагогічні принципи, які висловлюють загальні
закономірності навчання і виховання, характерні і для спортивного тренування.

Поглиблене пізнання об’єктивних закономірностей спортивного
тренування привело до розробки і формування на цій основі специфічних
принципів спортивного тренування.

Дослідження специфічних принципів спортивного тренування демонструє
їх множинність, суперечливість, можливість поділу визначених принципів на
групи.

Перша група охоплює загальні принципи дидактики, які характерні для
будь-якого принципу навчання і виховання (наочність, тривалість, доступність,
свідомість і активність, систематичність і послідовність, індивідуальний підхід
тощо).

До другої групи належать специфічні принципи спортивного тренування,
які відбивають закономірні зв’язки меж тренувальним впливом і реакцією на
нього з боку організму спортсмена, а також між різними складовими змісту
спортивного тренування (направленість до вищих досягнень, поглиблена
спеціалізація, безперервність тренувального процесу, єдність поступовості
збільшення навантажень і тенденції до максимальних навантажень, циклічність
процесу підготовки, єдність взаємозв’язку структур змагальної діяльності та
структур підготовленості тощо).

До третьої групи належать принципи, які узагальнено відбивають
організацію тренувального процесу (базову підготовку, моделювання, керованість
та підконтрольність, формально-евристичну єдність тощо).

Аналіз науково-методичної літератури, накопичений експериментальний
матеріал, узагальнений досвід передової спортивної практики дозволили
доповнити і обґрунтувати цілу низку принципів, характерних для організації і
проведення спортивної підготовки спортсменів високого класу до Ігор Олімпіади.
При цьому ми дотримувались ретельного збереження традиційних формулювань,
вводячи до них лише в міру необхідності новий зміст, який відповідає сучасному
стану олімпійського спорту і віддзеркалює деякі нові настанови, властиві для
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спорту вищих досягнень. До них належать:
Принцип етапності. Даний принцип має на увазі виділення в структурі

підготовки спортсменів високого класу чотирирічного олімпійського циклу як
самостійної структурної одиниці в системі багаторічного спортивного
вдосконалення. В зв’язку з вищезгаданим багато видатних п’ятиборців
(І.Новіков, Вірменія; П. Ледньов, Б. Онищенко, обидва Україна; Ан. Старостін,
Росія та інші) мали можливість взяти участь у 2-4 Олімпійських іграх. Таких
самостійних етапів може бути декілька.

Реалізація цього принципу знаходить своє відображення в цільових
комплексних програмах підготовки спортсменів до Олімпійських ігор.

Принцип програмно-цільового планування і управління. Цей
принцип передбачає орієнтування не на процес діяльності, а на кінцеві
результати, які ми хочемо досягти. Суть програмно-цільового планування і
управління полягає в тому, що створюється чітка уява про ресурси, можливості,
бажані результати і шляхи їх досягнення. Такий план передбачає визначення
головної мети, постановку завдань за окремими видами підготовки спортсмена
і формування конкретних заходів з метою вирішення поставлених задач.

Реалізація цього принципу зводиться до організації такого
цілеспрямованого впливу на спортсмена, щоб його підготовленість відповідала
заданому стану у визначений час.

Принцип оптимізації. Цей принцип передбачає безперервне прагнення
до оптимізації процесу підготовки за рахунок раціонального використання всіх
видів підготовки в межах розробленої структури тренувального процесу.

Реалізація цього принципу полягає в науковому обґрунтуванні такої
методики побудови вузлових структурних утворень тренувального процесу, яка
дозволила б сполучити такі необхідні умови сучасного спортивного тренування:
виконання великих сумарних обсягів тренувальної роботи, які відповідають
вимогам сьогодення і прогнозам на найближчі роки; можливість прояву рухових
якостей, мобілізації функціональних систем і механізмів на рівні, який здатний
стимулювати ефективний перебіг адаптаційних процесів; профілактику явищ
перевтоми і перенапруги функціональних систем спортсменів.

Принцип індивідуалізації. Незважаючи на загальновизнаність принципу
індивідуалізації в працях багатьох авторів (Л.П. Матвєєв, 1977; М.Г. Озолін,
1970; В.М. Платонов, 1997 та інші), це питання вивчене ще недостатньо, і облік
індивідуальних особливостей може відкрити нові перспективи в практиці
підготовки спортсменів високої  кваліфікації в межах чотирирічного
олімпійського циклу.

Цей принцип означає, що мету і задачі підготовки спортсмена, засоби,
методи виконання тощо необхідно добирати відповідно до статі та віку тих, хто
займається, рівня функціональних можливостей, спортивної підготовленості,
обліку психічних якостей, характеру тощо.

Реалізація цього принципу передбачає, що в межах загальних правил
тренувальний процес має бути пристосований до особливостей кожної людини,
її фізичних і психічних здібностей та стану на даний момент. Навантаження за
своєю величиною, складністю не повинні перевищувати рівня фізичних
можливостей спортсмена.

Принцип інтеграції і централізації підготовки. Цей принцип
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передбачає планування та організацію спільної підготовки членів національної
команди. Передбачається концентрація фінансових, матеріально-технічних,
науково-методичних, педагогічних і медико-біологічних зусиль однієї або кількох
спортивних організацій в межах існуючої структури управління.

Реалізація цього принципу знаходить своє відображення в проведенні
спільних зборів різної спрямованості і тривалості для членів національної
команди.

Принцип мотивації. Цей принцип визначає поведінку спортсмена,
багато в чому обумовлюючи кінцевий результат його діяльності. Мотивація
виступає немов фоном, на якому формується мета, і якщо тренер не знає
особливостей мотивації свого учня, йому буде дуже важко сформулювати у нього
усталену цільову установку на досягнення найвищого спортивного результату.

Реалізація цього принципу міститься в формуванні мотивації досягнення
найвищих результатів у спорті з урахуванням мотивів спортсмена.

Висновок. Розвиток наукових знань про загальну теорію підготовки
спортсменів  в  олімпійському спорті  припускає формування широко
узагальнюючих принципів організації та проведення спортивної підготовки
спортсменів в  чотирирічних олімпійських циклах. Досвід підготовки
спортсменів високої кваліфікації, результати досліджень дозволили наповнити
згадані компоненти даної системи принципів (етапність, програмно-цільове
планування і управління, оптимізація,  індивідуалізація,  інтеграція і
централізація, мотивація) новим змістом, визначити валідні засоби та методи,
вивчити функціональні зв’язки і стосунки з метою і задачами підготовки, рівнем
функціональних резервних можливостей організму спортсмена, станом його
здоров’я тощо.

Таким чином, перелічені принципи стисло відбивають науково-
методичні положення організації і проведення спортивної підготовки
спортсменів високого рівня до Олімпійських ігор в чотирирічних циклах.
Запропонована система забезпечення підготовки спортсменів високої
кваліфікації є цілісним динамічним утворенням, яке дозволяє гостро реагувати
на вирішення як основних, так і допоміжних задач підготовки. Впровадження
зазначених принципів у практику підготовки спортсменів-олімпійців дозволяє
подолати складності питань і проблем, що розглядаються, та дає можливість
сконцентрувати зусилля багатьох організацій на вирішенні основних задач, тим
самим уникаючи дублювання діяльності та сприяючи економії ресурсів.
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Анотація. В статті розглянуто позитивний вплив раціонально
організованих фізичних навантажень, факторів зовнішнього середовища та
гігієнічних факторів на здоров’я та підвищення успішності підлітків.

Ключові слова: здоровий спосіб життя, фізична витривалість,
здоров’є учнів, фізкультурно-оздоровча робота.

Аннотация. Грейда Н.Б. Средства физкультурно-оздоровительной
работы в школе. В статье рассмотрено положительное влияние рационально
организованных физических нагрузок, факторов внешней среды и гигиенических
факторов на здоровье, а также на поднятие уровня успеваемости подростков.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая выносливость,
здоровье учеников, физкультурно -оздоровительная работа.

Summary. Greida N.B. Agents of sports and improving work at school. In
article is considered positive dominance of rationally organized physical loadings,
factors of external environment and hygienic factors on health, and also on raising
of teenagers progress level.

Keywords: healthy mode of life, physical endurance, pupils health,
athletically-sanitary work.

Фізкультурно-оздоровча діяльність є однією з найбільш актуальних
сторін праці вчителя фізичної культури. У багаточисленних нормативних
документах визначалась чітка орієнтація розвитку масової фізичної культури і
спорту серед школярів.

Аналіз літературних джерел свідчить про те, що профілактична робота
по усуненню факторів ризику захворювань й оптимізації рухової активності
дітей та підлітків повинна проводитись як у сім’ях, так і в школі, в напрямку
перегляду шкільних програм фізичного виховання, поєднанню уроків фізичного
виховання за шкільною програмою з малими формами фізичного виховання у
вільний час [1; 3].

Здоровий спосіб життя – це діяльність, активність людей, спрямована
на збереження та покращання здоров’я. Зміна способу життя, його оздоровлення,
боротьба зі шкідливими звичками та факторами ризику для здоров’я, подолання
інших несприятливих сторін способу життя, виховання психологічної установки
на збереження, примноження, зміцнення свого здоров’я та здоров’я оточуючих
й у відповідності з нею розвиток таких форм поведінки, які здійснюють
сприятливий вплив на здоров’я, - це і є здійснення первинної профілактики
через формування здорового способу життя [2; 4; 5].

Важливим елементом способу життя є гігієнічна поведінка, яка
складається зі ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, виконання
режиму харчування, навчання, відпочинку, до шкідливих звичок, ставлення до
профілактичних заходів, щеплень, рівня санітарно-гігієнічної культури та
освіченості.

Мета дослідження: теоретично обгрунтувати та експериментально
довести позитивний вплив підвищення рухової активності, факторів зовнішнього
середовища та гігієнічних факторів на здоров’я та підвищення успішності
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підлітків.
Констатуючий експеримент переконливо показав, що більшість учнів

переважно ведуть нездоровий спосіб життя: 66% з них порушують режим
харчування, 27% - норми тривалості нічного відпочинку, лише 14% виконують
ранкову гімнастику  і використовують елементи загартування. Тільки 38, 9%
учнів вважають, що ведуть здоровий спосіб життя. Порушення основних
показників здорового способу життя обумовлені , як навчальним
перевантаженням, так і нераціональним використанням вільного часу (у 24%
опитаних відпочинок носить пасивний характер). Наведені дані вказують на
відсутність у переважної більшості настанов на здоровий спосіб життя.

Отриманий фактичний матеріал свідчить про те, що слід розробляти
заходи, спрямовані на профілактику можливості несприятливого впливу факторів
зовнішнього середовища; необхідний пошук гігієнічних факторів та раціональне
їх використання задля підвищення працездатності та стійкості організму до
несприятливих факторів середовища, не можна нехтувати гігієнічними
факторами або не правильно їх використовувати  для підвищення фізичної
витривалості та працездатності.

Ми вважаємо, що проведення уроків фізичної культури в поєднанні з
медико-біологічними засобами створять сприятливі умови для вирішення
оздоровчих занять уроку фізичної культури в умовах несприятливого довкілля,
а в умовах сприятливого довкілля будуть сприяти оптимізації процесу фізичного
виховання в цілому.

Для вивчення фізіологічних особливостей та стану здоров’я школярів
з низькою успішністю ми провели поглиблене вивчення стану здоров’я та впливу
мікросоціальних та гігієнічних факторів серед 197 школярів 9-14 років шкіл
різного типу м. Луцька з низькою успішністю. Школярі з низькою успішністю,
особливо молодшого віку, мають нижчий рівень розвитку (16,6% - низька
успішність та низький рівень фізичного розвитку проти 7,4% - низька успішність
та середній й високий рівень фізичного розвитку). У школярів з низькою
успішністю частіше спостерігався низький біологічний вік (22,1%  та 16,2%).

Отже можна сказати, що більшість дітей з низькою успішністю мають
відхилення в стані здоров’я, що пов’язано з низькою руховою активністю,
недотриманням режиму дня, нераціональним харчуванням.

Втома та перевтома, що виявлена у значної кількості учнів, є наслідком
загального нервово-емоційного напруження, тривалого сумарного навчального
навантаження, невпорядкованості добового режиму, хронічного недосипання,
нерегламентованого об’єму домашніх завдань.

При вивченні житлових умов встановлено, що тільки 27,6% опитаних
мають окрему кімнату, 78,4% - окреме ліжко, 42,4% - дотримуються постійного
режиму дня, 23,3% - харчуються в один і той самий час кожного дня, 47,8% -
харчуються більше трьох разів на день, 19,5% - дивляться телебачення не більше
2 годин на день (70,5% - переглядають телепередачі понад 2 годин на добу).

Отже, як бачимо причина низької успішності та низького рівня здоров’я
полягає перш за все у несприятливих сторонах способу життя підростаючого
покоління.

В результаті вивчення стану нервово-психологічного здоров’я школярів
виявлено чітку залежність його рівня від ступеню обтяженості дітей різними
негативними мікросоціальними, біологічними, психологічними, гігієнічними
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та факторами навколишнього середовища.
Експериментально доведено, що там, де діти організовано займаються

фізичною культурою 6-8 годин на тиждень, різко знижується їх захворюваність,
особливо простудними захворюваннями, підвищується успішність.

Дослідження показали, що інтенсивний руховий режим в обсязі 8-10 годин
занять фізичними вправами на тиждень (уроки фізичної культури, самостійні
заняття вдома, заняття в секції, ДЮСШ тощо) слід визнати оптимальним. Він
сприяє не лише зміцненню здоров’я й поліпшенню фізичного розвитку дітей,
але й підвищенню їх успішності.

Так, у школярів, які займаються фізичними вправами у цьому обсязі,
вона до кінця навчального року у порівнянні з початком навчального року на
11% підвищилася. У тих же дітей, у яких руховий режим в основному зводився
до двох уроків фізичної культури на тиждень, підвищення успішності становило
лише 2%.

Систематичні заняття потрібні не лише для хорошого фізичного розвитку,
але й для підвищення працездатності. Важливим є також і те, що заняття
фізичними вправами відвертають дітей від шкідливих звичок, допомагають
стати більш організованими, що в кінцевому результаті веде до підвищення
успішності.

Фізичне виховання дітей включає в себе раціональний режим праці та
відпочинку. Вірно організований режим забезпечує учневі достатню кількість
часу для нормального сну і регулярного харчування, для підготовки до уроків та
відпочинку. Однак найбільш важливим елементом раціонального режиму є
розумна побудова рухового режиму. Він забезпечується двома уроками фізичної
культури на тиждень, заняттями у спортивних гуртках і секціях; прогулянки та
ігри на свіжому повітрі, фізкультпаузи під час підготовки до уроків, виконання
домашніх завдань з фізичної культури, екскурсії, прогулянки у вихідні дні,
щодення гігієнічна гімнастика.

Необхідно, щоб свій день ранковою гімнастикою розпочинав кожен
школяр, а не 20% дітей, як показали наші дані обстеження. Повернувшися зі
школи, школяреві необхідно пообідати, а потім 2-3 години провести в іграх на
свіжому повітрі. За гігієнічними нормативами усе це складає 3-3,5 години для
молодших школярів та 2-2,5 години для старших (як показують дослідження
лише 20% молодших і 10% старших школярів бувають на свіжому повітрі
рекомендований час). Лише після такого активного відпочинку можна сісти за
підготовку до уроків, причому кожні 40-45 хвилин робити 5-10 хвилинні
фізкультурні  паузи. Вони відновлюють працездатність, віддаляють
втомлюваність, підвищують увагу й інтерес до праці. оскільки втомлюються
діти не стільки від самої розумової діяльності, як від величезного статичного
навантаження, пов’язаного з робочою позою, необхідно у комплексі з 7-10 вправ
включати вправи, що корегують поставу і зміцнюють стопу.

Через 1,5 години праці бажано зробити й більш тривалу перерву на 20-
30 хвилин. У цей час можна виконувати вправи, запропоновані вчителем для
самостійних занять.

Результати експериментальної роботи дозволили нам зробити наступні
висновки:

1. Основними причинами поганого здоров’я дітей у школі є недостатня
рухова активність та недотримання факторів здорового життя.
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2. Фізичне тренування та загартовування організму людини повинні
регулярно здійснюватися з дитинства.

3. У результаті експерименту виявлено, що додаткові заняття фізичною
культурою у поєднанні  з здоровим способом життя дали
переконливо виражене поліпшення самопочуття та розумової
працездатності дітей; використання вільного часу учнів для
організації  додаткових занять фізичною культурою під
керівництвом учителів сприяють підвищенню як фізичної
підготовленості, так і розумової працездатності учнівської молоді.

4. З метою оздоровлення підлітків доцільно ввести 2-3 додаткових
уроки з фізичної культури в позанавчальний час.

5. Дозування фізичних вправ необхідно здійснювати послідовно з
урахуванням вікових та індивідуальних особливостей школярів.
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Анотація. В даній статті розглянуто основні питання відбору
найбільш ефективних принципів та засобів підготовки юних велосипедистів
14-16 років задля досягнення ними високих спортивних результатів.

Ключові слова: тренувальний процес, тренувальні навантаження,
навчально-тренувальні групи, фізична підготовленість.

Аннотация. Горбунов Л.Н.  Руководство  тренировочным процессом
юных  велосипедистов. В данной статье рассмотрено основные вопросы
отбора наиболее эффективных принципов и способов подготовки юных
велосипедистов 14-16 лет с целью достижения ими высоких спортивных
результатов.

Ключевые слова: процесс тренировки, тренировочные нагрузки,
учебно-тренировочные группы, физическая подготовленность.

Summary. Gorbunov L.N. Management of training of the juvenile
bicyclists. In given article considered basic selection questions of most effective
principles and preparation methods of young bicyclists 14-16 of lethes by way



37

arriving of by them at high sporting results.
Keywords: training process, training loadings, sparring-training groups,

physical preparedness.

Актуальність дослідження полягає в тому, що молодій Українській
державі потрібні перспективні, добре підготовлені професіонали велосипедисти.
А досягнути високих спортивних результатів можна лише при виборі найбільш
раціональної системи тренування, відборі найбільш ефективних засобів і методів
підготовки підлітків і юнаків, починаючи з 14-16 років.

Аналіз доступної нам вітчизняної та зарубіжної  спеціальної літератури
свідчить про те, що питання підготовки юнаків-велосипедистів вивчені
недостатньо [2; 4]. Питання підготовки підлітків 14-16 років в літературі
висвітлені мало.

Сучасний спорт взагалі і велосипедний зокрема характеризується різким
ростом рівня спортивних досягнень.

У своїй роботі ми узагальнили досвід підготовки юних спортсменів [1;
3; 5]. Детальний аналіз літературних джерел та власна експериментально-
дослідна робота дозволили нам діти певні поради та рекомендації з методики
тренувань юних спортсменів-велосипедистів.

Метою дослідження було прогнозування рухових здібностей підлітків
та дослідження підготовки велосипедистів в навчально-тренувальних групах,
визначення змісту, основних принципів, засобів та керівництва тренувальним
процесом юних велосипедистів.

У період дозрівання, формування організму дуже важливо забезпечити
різнобічну фізичну підготовку, яка передбачає не тільки оволодіння руховими
навичками, а й розвиток витривалості, спритності, сили, швидкості, гнучкості.
Ці якості визначають загальну фізичну підготовленість, яка є базою для
досягнення високих результатів. Необхідно враховувати, що розвиток однієї
якості позитивно впливає на розвиток інших і, навпаки, відставання у розвитку
одного або кількох якостей затримує розвиток інших. В заняттях з підлітками
одночасно з розвитком фізичних якостей повинне здійснюватись навчання
навичкам за допомогою найрізноманітніших засобів і методів.

Як і в інших видах, тренування в велосипедному спорті будується на
принципах єдності спеціальної і всебічної підготовленості, безперервності
тренувального процесу, поступового збільшення тренувальних навантажень,
циклічності, індивідуалізації тренування та ін.

Принцип єдності спеціальної і всебічної підготовленості. Головна
умова високих досягнень у спорті - всебічний фізичний розвиток. Всі фізичні
якості спортсмена треба розвивати в єдності, тому що найбільшого рівня розвитку
кожне з них досягає за умови підвищення рівня розвитку інших. Так, для
підвищення швидкості руху на велосипеді, яка залежить від швидкості обертання
шатунів на оптимальних швидкісних співвідношеннях, потрібна сила для
подолання тертя коливання, опору повітряного середовища і тертя деталей
велосипеда. Чим більшу силу має велосипедист, тим швидше він може обертати
шатуни за однакових умов, а відповідно, може розвивати і значно більшу
швидкість.

Результати науково-педагогічних експериментів показують, що набуті
фізичні якості за рахунок одного типу вправ в своїй більшості переносяться на
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інший вид діяльності. Вивчаючи розвиток такої важливої якості, як швидкість,
яка необхідна велосипедистам всіх спеціалізацій, і особливо спринтерам, вдалося
встановити, що вправи з легкоатлетичного бігу і з бігу на ковзанах на короткі
дистанції, різноманітні стрибки, а також різні ігрові елементи швидкісного
характеру підвищують швидкісні можливості велосипедистів в гонках на короткі
дистанції.

З початком спеціалізації в обраному виді велосипедного спорту не можна
виключати з тренувань інші види велосипедних гонок. Так, велосипедист, який
спеціалізується в гонках на шосе, для підвищення швидкісних якостей, технічної
підготовленості повинен займатися на треку, тренуватися на кросовій дистанції.

Велосипедистам, які спеціалізуються на треку, для набуття спеціальної
витривалості слід тренуватися витупати в гонках на шосе, так як і велосипедисту,
який виступає у змаганнях на шосе, для підвищення швидкості, удосконалення
техніки майстерності слід проводити тренування і витупати на треку, головним
чином в групових, індивідуальних і командних гонках переслідування.

Необхідно пам’ятати,  що участь в  змаганнях з різних видів
велосипедного спорту практично реалізує різнобічну спеціальну підготовку, а
це, природно, сприяє швидкому росту спортивної майстерності і стабільності
результатів в обраному виді гонок.

Принцип безперервності тісно пов’язаний із систематичністю і
послідовністю навчально-тренувального процесу і набуває важливого значення
для юнаків і юніорів, які виконують значні тренувальні навантаження як за
обсягом, так і за інтенсивністю.

Пропуск тренувань призводить до згасання набутих навичок і знижує
досягнутий рівень розвитку фізичних якостей, що, безсумнівно, затримує ріст
спортивних досягнень юних велосипедистів. Безперервність тренувального
процесу передбачає також і відпочинок між навчально-тренувальними заняттями.
Він повинен бути таким, щоб організм зміг відновитися після проведеної роботи.
В наступних заняттях необхідно використовувати досвід попередніх: тільки такі
тренування забезпечать ріст працездатності спортсменів.

Принцип поступового збільшення тренувальних навантажень.
Максимальні навантаження тісно пов’язані з принципом поступовості. Завдяки
поступовому збільшенню тренувальних навантажень у велосипедиста
підвищується працездатність. Внаслідок чого він починає виконувати таку
тренувальну роботу, яка раніше була йому не під силу.

Здійснення цього принципу можливе тільки при цілорічному тренуванні.
Максимальні навантаження повинні відповідати вікові, функціональним
можливостям і загальному рівню тренованості гонщика. Їх слід застосовувати
у поєднанні з малими в середніми навантаженнями (як за обсягом, так і за
інтенсивністю). Це відноситься не тільки до тренувань, а й до змагань. Одним
із засобів швидкого відновлення працездатності після максимальних
навантажень є чергування видів велоспорту (шосе, трек, крос).

Принцип циклічності тренування. Цілорічний цикл спортивного
тренування юного велосипедиста включає три періоди: підготовчий, змагальний
і перехідний. Характер тренувань змінюється в залежності від періодів
тренування і рівня спортивної форми. Ці зміни відбуваються як у великих, так
і в малих циклах.

Принцип індивідуалізації вимагає, щоб форма, характер і тривалість
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вправ, а також методи їх виконання відповідали індивідуальним особливостям
юного спортсмена: віку, типу нервової діяльності, фізичній підготовленості, стану
здоров’я, рівню розвитку вольових якостей.  Чим  вища кваліфікація
велосипедиста, тим більшого значення набуває індивідуалізація в тренуванні і
психологічній підготовці. Вкрай важливо дотримуватись індивідуального підходу
на стадії оволодіння високою технікою, де просте копіювання навіть найкращих
зразків нерідко себе не виправдовує.

Засоби тренування, які  використовуються в  підготовці юних
велосипедистів, підрозділяються на наступні основні групи.

Змагальні вправи включають змагання в усіх видах велосипедного
спорту і тренувальні форми змагальних вправ.

Спеціальні вправи на велосипеді включають вправи на велотренажерах,
велостанках, фігурну їзду, ігри на велосипедах, їзду в манежах і залах, їзду по
льоду і засніжених дорогах.

Спеціально-підготовчі вправи без велосипеда. До них відносяться
вправи, які мають схожість з їздою на велосипеді за структурою рухів, напрямком
докладених зусиль, амплітудою рухів, швидкістю рухів, величиною м’язових
зусиль, роботою м’язів, енергетичними затратами; за впливами на серцево-
судинну систему. Вони значною мірою сприяють розвитку сили, швидкості,
витривалості, спритності.

Загальнопідготовчі вправи. До них належать гімнастичні вправи без
предметів і з предметами, на снарядах, вправи на гнучкість, розтягування і
розслаблення м’язів та інші вправи. Зазвичай їх включають в розминку, в
основну частину тренувальних занять, щоденну ранкову гімнастику. Спрямовані
на всебічну фізичну підготовку, вони рівномірно розвивають м’язову систему,
укріпляють кістковий апарат, розвивають рухливість в суглобах і покращують
функцію серцево-судинної системи та органів дихання і т.д.

Аналіз літературних джерел та експериментально-дослідна робота
дозволили нам дійти таких висновків: основні принципи тренування юних
велосипедистів полягають в єдності спеціальної і всебічної підготовленості,
безперервності тренувального процесу, поступового збільшення тренувальних
навантажень, циклічності, індивідуалізації тренування та ін.; засоби тренування,
які використовуються в підготовці юних велосипедистів, підрозділяються на
наступні основні групи: змагальні вправи; спеціальні вправи на велосипеді;
спеціально-підготовчі вправи без велосипеда; загальнопідготовчі вправи.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ И АДАПТИВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Маликов Н.В.

Запорожский государственный университет

Аннотация. Обследование младших школьников Украины и Западной
Сибири позволяют говорить о наличии определенных региональных различий.
Так, если для детей Сибири регистрировалось практическим  синхронное
повышение эффективности работы системы кровообращения и уровня
функционального напряжения, то для младших школьников Украины рост
степени напряжения  регуляторных  механизмов сопровождался
стабильностью эффективности работы системы кровообращения.

Ключевые слова: функциональное состояние, младшие школьники,
адаптация.

Анотація. Маліков Н.В. Регіональні особливості функціонального
стану й адаптивних можливостей серцево-судинної системи організму
дітей середнього шкільного віку. Обстеження молодших школярів України і
Західного Сибіру дозволяють говорити про наявність визначених регіональних
розходжень. Так, якщо для дітей Сибіру реєструвалося практичним
синхронне підвищення ефективності роботи системи кровообігу і рівня
функціональної напруги, то для молодших школярів України ріст ступеня
напруги регуляторних  механізмів супроводжувався  стабільністю
ефективності роботи системи кровообігу.

Ключові слова: функціональний стан, молодші школярі, адаптація.
Summary. Malikov N.V. Regional features of a functional state and

adaptive opportunities of cardiovascular system of an organism of children of
average school age.  Inspection of the younger schoolboys of Ukraine and Western
Siberia allow to speak about presence of the certain regional differences. So, if for
children of Siberia the practical synchronic rising of an overall performance of
system of a circulation and level of a functional strain was recorded, for the younger
schoolboys of Ukraine the body height of a degree of a strain of regulating
mechanisms was accompanied by stability of an overall performance of system of
a circulation.

Keywords: a functional state, younger schoolboys, adaptation.

В настоящее время,  характеризующееся резким ухудшением
экологической обстановки, социально-экономической ситуации в обществе,
возрастанием психоэмоциональной нагрузки на организм человека, отмечается
существенное увеличение общей заболеваемости различных групп населения,
в частности детей разного возраста. Особенно неблагоприятными выглядят
данные медицинской статистики в отношении подростков. Среди них
значительно увеличилось как число случаев, так и степень тяжести заболеваний
ведущих адаптивных систем организма, в частности, органов дыхания,
кровообращения, крови, кроветворных органов, возросла частота встречаемости
психических расстройств, эндокринных заболеваний, врожденных аномалий,
нарушений в психическом и физическом развитии[3,5,6]. Известно, что
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подростковый или средний школьный возраст характеризуется стремительным
развитием всех органов и систем организма, значительным усилением
интенсивности обменных процессов, быстрым половым созреванием и т.п.[4,7].
Учитывая это, становится совершенно очевидным, что под влиянием указанных
неблагоприятных экологических, психологических и социально-экономических
факторов у подростков наблюдается существенное снижение адаптивных
возможностей организма, своевременная диагностика которых может
рассматриваться как одна из наиболее актуальных проблем общей и возрастной
физиологии. Актуальность и практическая значимость данного вопроса
послужили предпосылкой для проведения настоящего исследования.

В соответствии с основной целью настоящей работы было проведено
изучение функционального состояния и адаптивных возможностей сердечно-
сосудистой системы организма детей среднего школьного возраста (11-14 лет)
двух различных климато-географических регионов СНГ (Украина и Западная
Сибирь), а также оценка эффективности предложенной нами методики
определения адаптационного потенциала аппарата кровообращения. У всех
обследованных школьников в рамках эксперимента регистрировались
традиционные показатели центральной гемодинамики (ЧСС, АД, СОК, МОК),
вариационной пульсометрии (Мо, АМо, Dх, ИНссс), рассчитывалась величина
адаптационного потенциала (АПб) по общепринятой методике [1,2]. Кроме этого
определялись параметры, характеризующие эффективность работы системы
кровообращения и ее адаптивные возможности (ПЭРС, АПм) по разработанной
нами методике [8,9,10]. Данная методика является модификацией метода
вариационной пульсометрии и, отличаясь от него по научно-методическому
подходу к оценке эффективности работы сердца, практически идентична с ним
по способу расчета основных показателей. В результате статистического анализа
определенной выборки амплитуд комплексов  QRS  (не менее 100),
регистрировались следующие показатели: Моh  (мв) – величина наиболее часто
встречающейся амплитуды комплекса; АМоh  (%) – отношение числа амплитуд
комплексов, соответствующих Мо к общему числу амплитуд, выраженное в
процентах;  Dхh  (мв) – разница между максимальным и минимальным
значениями амплитуд комплексов QRS . На основе указанных параметров
рассчитывался показатель эффективности работы сердца  (ПЭРС, а.е. = АМоh ґ
Моh / 2 D хh) и величина адаптационного потенциала сердечно-сосудистой
системы (АПм, а.е. = ПЭРС / ИНссс).

В целях оценки значений АПм нами, на основе ранее полученных
экспериментальных данных,  была разработана шкала  оценки,
предусматривающая наличие следующих функциональных классов по данному
параметру: 1.низкий (менее М - 1d); 2.ниже среднего (от М - 1d  до М – 0,5d);
3.средний АП (от М - 0,5d до м + 0,5d); 4.выше среднего  (от М + 0,5d  до М +
1d); 5.высокий (более М + 1d). М - средняя арифметическая всех значений АПм,
полученных при обследовании детей школьного возраста (7-18 лет), d - среднее
квадратическое отклонение. В соответствии с разработанной шкалой оценку
адаптивных возможностей организма предлагается производить с учетом
данных, представленных в таблице 1.

Все полученные в ходе исследования экспериментальные данные были
обработаны стандартными методами математической статистики.

Как показали результаты исследования в среднем школьном возрасте у
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мальчиков Украины наблюдалось естественное увеличение длины и массы тела,
урежение ЧСС, повышение АДс, АДд, АДср, СОК и МОК. Все указанные
изменения носили плавный характер и в целом соответствовали общепринятым
представлениям о ходе онтогенетического развития организма в данный
возрастной период [3,4,7]. Аналогичным образом изменялись у украинских
школьников от 11 до 14 лет также величины показателей, характеризующих
состояние механизмов регуляции сердечного ритма и степень функционального
напряжения системы кровообращения.

Таблица 1
Шкала оценок АП по предложенной нами методике

Так, в данном возрастном диапазоне для них был характерен
постепенный рост централизации управления сердечным ритмом, о чем
свидетельствовало увеличение ИВР, АМо, снижение Dх и повышение ИНссс.
Несколько иным образом изменялись параметры, отражающие эффективность
функционирования системы кровообращения: достоверных возрастных
изменений величины ПЭРС зарегистрировать не удалось. Результатом
последовательного повышения уровня функционального напряжения сердечно-
сосудистой системы при относительной стабильности эффективности ее работы
стало снижение адаптивных возможностей обследованных мальчиков к
окончанию среднего школьного возраста. По АПб отмеченное падение
адаптивных возможностей   выражалось в виде роста абсолютного значения
данного показателя, а по АПм, напротив, характеризовалось его снижением.
Существенным подтверждением отмеченной нами динамики адаптивных
возможностей системы кровообращения мальчиков Украины в среднем
школьном  возрасте послужили данные сравнительного анализа  их
внутригруппового распределения по величине адаптационного потенциала.
Необходимо отметить, что если по АПб в возрастном диапазоне от 11 до 14 лет
нам не удалось зарегистрировать различий в адаптивных возможностях
обследованных детей (в 100% случаев мальчики всех возрастных групп – 11,12,13
и 14 лет имели удовлетворительные адаптивные возможности и это слабо
согласуется с приведенной возрастной динамикой абсолютных значений АПб),
то использование в качестве оценочного критерия величин АПм дало
возможность более объективной интерпретации полученных данных. По АПм
у украинских мальчиков в возрасте от 11 до 14 лет наблюдался рост
представителей с низким уровнем адаптивных возможностей (с 16,87% до
25,32%), который сопровождался их снижением в функциональном классе
высокий уровень (с 32,35% в 11 лет до 20,25% в 14 лет). Существенных
изменений в остальных структурных подразделениях отмечено не было.

В целом, на основании приведенных экспериментальных результатов,
можно констатировать, что для мальчиков Украины в возрастном диапазоне с
11 до 14 лет характерно естественное изменение основных морфологических и
функциональных показателей, относительная стабильность эффективности

№  Уровни адаптивных возможностей Значение АП  
1. Низкий <   0,406 
2. Ниже среднего 0,406 – 0,631 
3. Средний 0,632 – 1,084 
4. Выше среднего 1,085 – 1,310 
5. Высокий >   1,310 
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работы сердца, рост степени функционального напряжения сердечно-сосудистой
системы и, в связи с этим, достаточно объективное снижение ее адаптивных
возможностей.

Анализ данных, полученных при обследовании  девочек среднего
школьного возраста, проживающих в климато-географических условиях
Украины, позволил установить, что у них, также как у их сверстников, с возрастом
наблюдался естественный рост длины и массы тела, снижение ЧСС, повышение
АДс, АДд и АДср рт.ст. Вместе с тем, для украинских девочек, в отличие от
мальчиков, было характерно постепенное снижение к окончанию анализируемого
возрастного периода абсолютных значений таких важных показателей
центральной гемодинамики как СОК и МОК. Определенные половые различия
были зарегистрированы и при анализе возрастной динамики показателей,
характеризующих уровень функционального напряжения в  системе
кровообращения. Так, у девочек с возрастом наблюдалось достоверное
повышение ИВР, АМо, падение Dх и увеличение ИНссс. Однако, если изменения
АМо носили достаточно плавный характер, то ИВР, Dх и ИНссс выраженный
скачкообразный, т.к. наименее оптимальные величины этих показателей
регистрировались в 12 и 13 лет с последующим их снижением к окончанию
среднего школьного возраста. Выявленный нами период значительного роста
степени функционального напряжения сердечно-сосудистой системы совпадает
с общепринятым представлением, согласно которому его рассматривают как
этап полового созревания,  характеризующийся гетерохронностью
морфофункционального развития организма, в связи с чем отмеченная нами
динамика показателей вариационной пульсометрии позволяет рассматривать этот
период как «критический» в формировании механизмов регуляции системы
кровообращения и ее адаптивных возможностей. Следует при этом отметить,
что у мальчиков отмеченная нами волнообразность возрастных изменений
показателей математического анализа сердечного ритма практически не имела
места. Интересно, что в возрасте 12 лет у девочек Украины наблюдались и самые
низкие значения ПЭРС, хотя в целом динамика этого показателя выражалась в
его постепенном росте.

Анализ особенностей изменения показателей, характеризующих
адаптивные возможности системы кровообращения украинских девочек среднего
школьного возраста позволил установить следующее. По АПб с 11 до 14 лет у
украинок наблюдалось плавное снижение их адаптивных возможностей, что на
фоне отмеченного роста ПЭРС и скачкообразных изменений ИНссс выглядело
не совсем логичным. По АПм, напротив, между началом и окончанием периода
среднего школьного возраста не регистрировалось достоверных различий в
уровне адаптивных возможностей, однако именно по данному параметру, а не
по АПб,  удалось отметить существенное ухудшение данных возможностей в
12-13 лет, что хорошо согласуется со значительным ростом функционального
напряжения системы кровообращения (наиболее высокие величины ИНссс), и
ухудшением эффективности работы сердца (наиболее низкие значения ПЭРС) в
этом периоде. Величина же АПб, образно говоря, «просмотрела» этот явно
неблагоприятный этап в динамике функционального состояния организма
девочек Украины среднего школьного возраста.

Убедительным подтверждением приведенных выше данных являются
также результаты внутригруппового распределения обследованных девочек по



44

величине их адаптационного потенциала. По АПб с возрастом действительно
наблюдалось ухудшение адаптивных возможностей украинок 11-14 лет. Так,
если в 11 лет все 100% девочек имели удовлетворительные адаптивные
возможности, то в 12 лет у 4,48% украинских школьниц отмечалось напряжение
механизмов адаптации, к 13 годам их число возрастало до 25,00% и
поддерживалось на этом уровне до 14 лет (23,69%). Соответствуя в целом
характеру возрастных изменений абсолютных значений АПб, приведенная
динамика внутригруппового распределения никак не объясняет значительный
рост функционального напряжения в системе кровообращения и существенное
падение эффективности ее функционирования в 12 лет, т.к. по АПб в этом
возрасте регистрировалось минимальное число девочек с напряжением
механизмов адаптации (4,88%). По АПм, напротив, в этом возрасте наблюдался
наиболее неблагоприятный характер внутригруппового распределения
обследованных девочек: у них отмечалось наибольшее, в сравнении с другими
возрастными группами, число представительниц с низким уровнем адаптивных
возможностей (69,51%) и отсутствовали девочки с высоким и выше среднего
уровнем данного показателя. Несколько менее выраженная, но аналогичная
картина, наблюдалась и в возрасте 13 лет. В целом динамику изменения
адаптивных возможностей по АПм можно было представить как тенденцию к
их снижению в рамках среднего школьного возраста, т.к., в отличие от 11-и
летних девочек, у 14-и летних украинок отсутствовали представительницы с
высоким и выше среднего уровнем, зато большее их число имело средние
адаптивные возможности системы кровообращения (соответственно 32,89% в
14 лет и 23,75% в 11 лет).

В целом, на основании анализа приведенных экспериментальных
данных, можно было констатировать у украинских детей среднего школьного
возраста ,  независимо от пола ,  естественное изменение основных
морфофункциональных показателей и повышение степени функционального
напряжения системы кровообращения. Следует отметить при этом, что у девочек,
в отличие от их сверстников, наблюдался даже некоторый рост эффективности
работы сердца и относительная стабильность адаптивных возможностей
сердечно-сосудистой системы. Вместе с тем, именно у девочек нам удалось
зарегистрировать период (12-13 лет) резкого повышения степени
функционального напряжения и значительного ухудшения адаптивных
возможностей, который можно рассматривать как критический в формировании
гомеостатических функций и механизмов регуляции аппарата кровообращения.

Выявленные нами половые различия в характере изменения
использованных в исследовании показателей послужили предпосылкой для
проведения сравнительного анализа темпов прироста изучаемых параметров у
мальчиков и девочек Украины среднего школьного возраста. Относительные
темпы прироста длины и  массы тела были практически одинаковыми у детей
обеих половых групп. Для длины тела эти соотношения выглядели как +12,74%
у мальчиков и +9,14% у девочек, для массы тела – соответственно +32,30% и
+35,48%. Примерно таким же образом изменялись величины ЧСС (-6,36% и –
5,31%) и АДс (+6,10% и +5,73%). Вместе с тем, у девочек отмечались
значительно более высокие величины прироста АДд (+25,42% и +9,82%), АДср
(+16,18% и +8,12%) и менее выраженные СОК (-5,95% и +10,42%) и  МОК (-
10,76% и +3,17%). Несмотря на более высокие темпы централизации управления
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сердечным ритмом в группе девочек (величина ИВР возрастала соответственно
на 40,99% и на 21,39%), прирост степени функционального напряжения был
практически одинаковым (ИНссс увеличивался у девочек на 28,05%, а у
мальчиков  на  28,07%). Более существенные половые отличия были
зарегистрированы нами при анализе данных амплитудной пульсометрии. Если
у мальчиков с возрастом эффективность работы сердца падала на 6,03%, то у
девочек, напротив, возрастала на существенную величину – 20,91%. Увеличение
ПЭРС компенсировало у девочек рост ИНссс, в связи с чем их адаптивные
возможности снижались незначительно. У мальчиков же падение ПЭРС, на фоне
существенного роста ИНссс, приводило к выраженному (на 22,02%) снижению
их адаптивных возможностей.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о
существовании определенных половых различий среди детей среднего школьного
возраста Украины. Наряду с практически одинаковым приростом длины и массы
тела, для девочек данного региона с возрастом характерно улучшение
эффективности работы сердца,  которое компенсирует рост степени
функционального напряжения системы кровообращения, обеспечивая, тем
самым, относительную стабильность ее адаптивных возможностей. У мальчиков,
кроме перечисленных особенностей, с возрастом наблюдается падение
эффективности работы сердца, которое, в сочетании с повышением уровня
функционального напряжения, приводит к существенному снижению адаптивных
возможностей сердечно-сосудистой системы их организма.

Аналогичный анализ возрастной динамики функционального состояния
и адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы был проведен нами
среди детей среднего школьного возраста, родившихся и проживающих в
условиях Западной Сибири.

У мальчиков данного региона, также как и у их украинских сверстников,
с возрастом наблюдалось естественное увеличение длины и массы тела, урежение
ЧСС, рост АДс, АДд, АДср рт. и СОК. Анализ возрастных изменений у
сибирских мальчиков показателей вариационной и амплитудной пульсометрии
в диапазоне от 11 до 14 лет позволил установить следующее. Так же, как и у
украинцев сверстников, у сибиряков с возрастом отмечался рост централизации
управления сердечным ритмом (повышение ИВР, АМо и падение Dх), в
результате чего наблюдалось увеличение степени функционального напряжения
сердечно-сосудистой системы их организма. Наряду с этим у мальчиков Западной
Сибири среднего школьного возраста было зарегистрирована тенденция к
снижению показателя, отражающего эффективность функционирования системы
кровообращения (ПЭРС). Следует при этом  отметить,  что наиболее
неблагоприятные величины ИНссс и ПЭРС наблюдались в возрасте 13 лет.

В целом можно констатировать, что характер возрастной динамики
параметров, отражающих уровень функционирования системы кровообращения
и степень ее функционального напряжения, не зависел от региональной
принадлежности мальчиков среднего школьного возраста и был практически
идентичным как у сибиряков, так и у украинцев. Исключением в этом отношении
можно считать возраст 13 лет, в рамках которого у мальчиков Западной Сибири,
в отличие от их украинских сверстников, регистрировались наиболее высокие
значения ИНссс и наименьшие величины ПЭРС. Этот возраст можно
рассматривать для сибиряков  критическим этапом  в  формировании
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гомеостатических функций и регуляторных механизмов  системы
кровообращения.

В определенной степени подтвердили приведенные выше данные и
особенности возрастных изменений величин АПб и АПм. В соответствии со
значениями данных показателей у мальчиков Сибири с 11 до 14 лет, также как и
у их украинских сверстников, наблюдалось постепенное снижение адаптивных
возможностей сердечно-сосудистой системы. По АПб данное снижение
выглядело как рост его абсолютного значения, а по АПм еще более наглядно -
как снижение его величины почти в полтора раза. Однако, если по АПб
ухудшение адаптивных возможностей обследованных сибирских мальчиков
носило плавный характер,  то именно использование АПм позволило
зарегистрировать у них период резкого снижения данных возможностей (13 лет).
Особенно странным это выглядит в свете результатов внутригруппового
распределения мальчиков Западной Сибири по величине их адаптационного
потенциала. По АПб в рамках среднего школьного возраста у мальчиков
наблюдается действительное снижение адаптивных возможностей, которое
сопровождается ростом числа представителей с напряжением механизмов
адаптации (с 18,52% в 11 лет до 25,64% в 14 лет). Значительным было число
мальчиков с напряжением адаптационных механизмов и в 13 лет (22,89%),
однако, абсолютная величина АПб вновь «просмотрела» данный
неблагоприятный период. Значительно более объективную информацию нам
удалось получить при использовании в качестве оценочного критерия значений
АПм. По АПм с возрастом у мальчиков Западной Сибири наблюдалось
уменьшение их числа с высоким и средним уровнем адаптивных возможностей
(соответственно с 37,04% и 32,10% в 11лет до 19,23% и 23,08% в 14 лет) и
существенный прирост количества детей в функциональном классе низкий
уровень (от 0% в 11 лет до 32,05% в 14 лет). Более того, по АПм в 13 лет у
сибирских мальчиков регистрировалась наиболее неблагоприятная картина их
внутригруппового распределения: в данном возрасте отмечалось наибольшее, в
сравнении с другими возрастами, количество детей с низкими адаптивными
возможностями (42,17%) и наименьшее – со средними (20,48%) и высокими
(14,46%).

В целом можно констатировать, что у мальчиков среднего школьного
возраста, проживающих в условиях Западной Сибири, также как и их украинских
сверстников с 11 до 14 лет наблюдается естественное увеличение длины и массы
тела, урежение ЧСС, повышение всех видов артериального давления, нарастание
степени функционального напряжения,  падение эффективности
функционирования системы кровообращения, что приводит к снижению ее
адаптивных возможностей. Вместе с тем, у школьников Западной Сибири, в
отличие от украинцев, регистрировался критический период (13 лет) в
формировании гомеостатических функций и регуляторных механизмов аппарата
кровообращения.

 Анализ возрастной динамики основных морфофункциональных
параметров организма девочек Западной Сибири среднего школьного возраста
показал, что в диапазоне от 11 до 14 лет для них, аналогично украинкам, было
характерно естественное увеличение длины и массы тела, урежение ЧСС,
повышение АДс, АДд и АДср. Наблюдалось у девочек Сибири с возрастом и
достоверное увеличение СОК. Статистически значимых возрастных изменений
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МОК зарегистрировано не было.
Так же как и в группе украинских девочек, у сибирячек среднего

школьного возраста был отмечен рост степени функционального напряжения
системы кровообращения и тенденция к повышению степени эффективности ее
функционирования. Необходимо отметить при этом, что аналогично украинкам
изменения данных показателей не носили плавного характера и в возрасте 12-
13 лет регистрировались наиболее высокие значения ИНссс и наименьшие ПЭРС.
Очевидно, что характер возрастной динамики указанных интегральных
показателей сердечно-сосудистой системы не зависит от региональной
принадлежности, а является объективно существующей закономерностью, в
связи с чем данный этап онтогенетического развития организма девочек
необходимо рассматривать как наиболее уязвимый с точки зрения их общих
адаптивных возможностей.

Убедительным подтверждением высказанного предположения являются
результаты сравнительного анализа возрастной динамики величин АП. Если
по АПб у сибирячек с 11 до 14 лет, как и у украинок, наблюдалось плавное
снижение их адаптивных возможностей (рост АПб), то по АПм  достоверных
различий в уровне адаптивных возможностей 11-и и 14-и летних девочек не
отмечалось. Вместе с тем, именно использование данного параметра(как и у
украинок) дало возможно зарегистрировать выраженное снижение адаптивных
возможностей в возрасте 12-13 лет (в этом же возрасте было отмечено
наибольшее снижение ПЭРС и максимальное увеличение ИНссс). Иными
словами, использование АПм, в отличие от АПб, позволило зафиксировать
неблагоприятный период резкого ухудшения адаптивных возможностей
сердечно-сосудистой системы организма девочек обоих климато-географических
регионов.

В пользу более высокой информативности предложенной нами методики
расчета адаптационного потенциала свидетельствовали также данные
относительно внутригруппового распределения обследованных сибирячек по
уровню их адаптивных возможностей. По АПб с возрастом действительно
наблюдалось постепенное снижение данных возможностей, что нашло отражение
в росте числа девочек с напряжением механизмов адаптации (с 13,58% в 11 лет
до 28,77% в 14 лет). Интересно отметить, что максимальное их количество
отмечалось в возрасте 13 лет (30,00%, хотя это недостаточно соответствовало
среднему абсолютному значению АПб. По АПм у сибирячек с 11 до 14 лет
регистрировалось увеличение числа девочек с низким (соответственно с 25,93%
до 28,77%) и уменьшение их количества с высоким уровнем адаптивных
возможностей (с 16,05% до 5,47%). Главное же заключалось в том, что
использование в качестве оценочного критерия значений АПм позволило
рассматривать возрастные группы 12 и 13 лет как наиболее неблагоприятные
этапы возрастной динамики адаптивных возможностей системы
кровообращения. Именно в 12-13 лет было отмечено наибольшее число
представительниц с низким уровнем данных возможностей (соответственно
40,96% и 53,75%) и наименьшее количество девочек с уровнем выше среднего
(6,02% и 0%) и высоким (6,03% и 0%).

Приведенные материалы свидетельствуют о том, что у мальчиков и
девочек Сибири в среднем школьном возрасте наблюдается естественное и
практически идентичное изменение основных морфологических показателей и
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параметров центральной гемодинамики, рост функционального напряжения
сердечно-сосудистой системы организма. Вместе с тем, для девочек, в отличие
от своих сверстников, характерно постепенное улучшение эффективности
функционирования системы кровообращения, которое, компенсируя нарастание
напряжения механизмов регуляции, обеспечивает определенную стабильность
адаптивных возможностей их организма. У  мальчиков же, напротив,
наблюдается снижение эффективности работы системы кровообращения и, как
следствие, ухудшение их адаптивных возможностей к окончанию периода
среднего школьного возраста. Необходимо также указать на то, что если у
мальчиков-сибиряков регистрировалось относительно плавное изменение ИНссс
и ПЭРС, то у девочек отчетливо выявляется период (12-13 лет) наименее
оптимальных значений данных показателей.

Отмеченные нами половые различия в характере функционирования
системы кровообращения детей среднего школьного возраста Западной Сибири
нашли свое отражение и в величинах относительного прироста изучаемых
показателей в возрастном диапазоне от 11 до 14 лет: для мальчиков и девочек
Сибири были зарегистрированы практически одинаковые значения
относительного прироста длины (+10,43% у мальчиков и +7,18% у девочек),
массы тела (соответственно +23,71% и 31,79%), ЧСС – (-11,68% и –9,80%),
АДс – (+8,58% и +7,92%), АДд – (+11,43% и +10,19%), АДп – (+3,18% и
+3,66%), АДср – (+10,19% и +9,21%), СОК (+11,65% и +10,64%) и МОК (+0,88%
и –1,99%).

Более существенные половые различия наблюдались в отношении
величин относительного прироста показателей вариационной и амплитудной
пульсометрии. Так, несмотря на выраженную централизацию управления
сердечным ритмом у представителей обеих половых групп приросты АМо
(+26,69%) и ИВР (+88,31%) у мальчиков  был практически в 3 раза больше, чем
у девочек (соответственно +9,02% и +26,67%). Значительно меньшей оказалась
у сибирячек и величина прироста ИНссс (соответственно +13,78% и +62,08%).
Напротив, существенных различий в изменении ПЭРС (+2,08% и –2,62%)
зарегистрировано не было. Следствием этого стало более выраженное (-35,25%)
ухудшение адаптивных возможностей мальчиков Сибири по сравнению с их
сверстницами (-12,66%).

Представленные материалы свидетельствуют о существовании
определенных половых различий между детьми среднего школьного возраста,
проживающих в условиях Западной Сибири. Если темпы прироста таких
показателей как длина и масса тела, ЧСС, практически всех видов АД были
одинаковыми в обеих половых группах, то для девочек отмечалось меньшее
повышение степени функционального напряжения сердечно-сосудистой системы
организма и относительная стабильность их адаптивных возможностей. У
мальчиков же, напротив, при нарастании  функционального напряжения и
снижения эффективности функционирования сердечно-сосудистой системы
наблюдалось достоверное ухудшение ее адаптивных возможностей.

Следует при этом отметить, что выявленные нами половые различия в
характере функционирования системы кровообращения, возрастной динамике
ее адаптивных возможностей практически не зависели от региональной
принадлежности обследованных детей, в связи с чем могут рассматриваться в
качестве одной из закономерностей хода адаптационного процесса в данном
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возрастном периоде. Действительно, как для сибирячек, так и для украинок
этого возраста была характерна определенная стабильность адаптивных
возможностей сердечно-сосудистой системы, а также идентичные периоды (12-
13 лет) существенного роста ИНссс и снижения ПЭРС. У мальчиков же, также
не зависимо от региона проживания, наблюдалось нарастание функционального
напряжения, снижение эффективности функционирования системы
кровообращения и снижение ее адаптивных возможностей. Иными словами,
выявленные нами половые различия в особенностях адаптивных возможностей
мальчиков и девочек среднего школьного возраста закономерны и не зависят от
других факторов, в частности, от климато-географических условий региона, в
котором они родились и  проживают.
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ВЛИЯНИЕ СИЛ ГРАВИТАЦИИ НА ТОНУС МЫШЦ
УЧАСТВУЮЩИХ В РЕГУЛЯЦИИ ОРТОГРАДНОЙ

ПОЗЫ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
Лайуни Рида бен Шадли

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация.  В работе  изучается влияние  гравитационных
взаимодействий на формирование тонуса скелетных мышц нижних
конечностей участвующих в регуляции ортоградной позы тела человека.

Ключевые слова: гравитационные взаимодействия,  тонус
скелетных мышц, ортоградная поза.

Анотація. Лайуні Ріда бен Шадлі. Вплив сил гравітації на тонус
м’яз, які беруть участь в регуляції ортоградної пози тіла людини. В роботі
вивчається вплив гравітаційних взаємодій на формування тонусу скелетних
м’яз нижніх кінцівок, які приймають участь в регуляції ортоградної пози тіла
людини

Ключові слова: гравітаційні взаємодії, тонус скелетних м’яів,
ортоградна поза.

Summary. Ridha Layouni. Influence of the gravitation power upon the
tonus of muscle which participate in the regulation of the ortograte pose of the
man’s body. This work studies influence of gravitation interaction upon formation
of tonus of skeleton muscles of the lower extremity which participate in regulation
of ortograte pose of the man’s body.

Keywords: gravitation interactions, tonus of skeleton muscles, ortograte
pose.

Активно взаимодействуя с гравитационным полем Земли, организм
человека, благодаря скелету и мышцам, способен улавливать, накапливать,
преобразовывать и передавать на расстояние определенные порции
гравитационной энергии. При этом скелет и мышцы функционируют как единое
целое, интегрируя, вместе с тем, различные составляющие одного и того же
процесса энергообмена организма и  средств его обеспечения. Практически это
означает, что их свойства можно оценить одними и теми же показателями[3].

Скелет,  например,  обладает большей жесткостью и меньшей
демпферностью, мышцы, напротив, отличаются относительно большей
демпферностью и меньшей жесткостью. Дополняя, таким образом, друг друга,
они функционируют как две части единой системы, обеспечивающей для
организма человека оптимизацию условий его взаимодействий с внешним
гравитационным полем. Благодаря таким свойствам скелета и мышц, кроме
этого, в организме осуществляется также и внутренние гравитационные
взаимодействия всех относительно подвижных масс его тела.

Скелетные мышцы определенным образом реагируют на внешнее по
отношению к телу человека гравитационное поле. Одной из таких их реакций
является, как известно, так называемое тоническое сокращение мышц. Однако,
по мнению Н.А. Бернштейна, «под названием мышечного тонуса в настоящее
время объединяются так много явлений, что не удивительно, до какой степени
это понятие стало, в конце концов, трудным для определения».

Проблема мышечного тонуса довольно продолжительное время,
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обсуждается в специальной морфологической и физиологической литературе.
Под мышечным тонусам, в частности, Н.А. Бернштейн понимал: «… текучее
состояние подготовленности нервно-мышечной периферии к избирательному
принятию эффекторного процесса и его реализации»[2]. В.А.Сафонов определял
мышечный тонус как «…специфическое свойство нервно-мышечного аппарата,
обеспечивающее его способность к совершению двигательного акта», [1.,с156].
Многие другие авторы аналогичным образом оценивают значение мышечного
тонуса, как такого функционального состояния мышц, которое  необходимо
человеку для обеспечения механизмов его двигательной активности. По мнению
ряда специалистов, тонус отражает механические свойства мышц, зависящие в
свою очередь от состояния центральной нервной системы человека.

Анализ специальной литературы показывает, что большинство авторов
предпочитают анализировать только следствия, а не причины и механизмы
возникновения мышечного тонуса. А поскольку до сих пор эти причины и
механизмы, не изучены, не возможно идентифицировать тонус как особое
специфическое состояние скелетных мышц и, как следствие этого, не возможно
также достаточно точно и корректно измерить количественные характеристики
этого состояния.

Под тонусом  в  целом можно понимать степень продольной
деформации мышцы, находившейся в изотоническом напряжении в ответ на
действие силы гравитации. Тонус отражает упруго-вязкие свойства мышцы,
зависимые в свою очередь от состояния центральных и периферических
механизмов их нейронно-моторной регуляции.

В настоящее время существует множество известных способов
измерения упруго-вязких свойств мышц, которые, по мнению многих авторов,
объективно определяют то состояние скелетных мышц, которое принято считать
тонусом. В частности, измеряют твердость, эластичность, вязкость мышц,
скорость распространения ударных волн в мышцах, внутреннее давление и
многие другие их физические характеристики.

Цель работы -  исследовать влияние гравитационных взаимодействий
на формирование тонуса скелетных мышц участвующих в регуляции ортоградной
позы тела человека.

Задачи:
1. Изучить влияние сил гравитации на нервно – мышечную систему

человека;
2. Исследовать формирование упруго – вязких свойств скелетных

мышц участвующих в регуляции вертикальной устойчивости позы
тела школьников.

В данных исследованиях был использован механический миотонометр
(Сирмаи). Прибор удобен в обращении, портативен и обладает достаточной
степенью точности. Его возможности позволяют получить срочную информацию
о состоянии исследуемых мышц. Регистрация количественных показателей,
объективно отражающих величину тонуса проводилась в  состоянии
изотонического напряжения и покоя.

У обследуемых  измерялся тонус мышц сгибателей и разгибателей
нижних конечностей. При этом предварительно регистрировались общий вес
тела и длина тела. В ходе  эксперимента  у  каждого  испытуемого  обследовались
3 мышцы.
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1) прямая головка четырехглавой мышцы бедра, (m. rectus femoris)
2) большая ягодичная; (m. glutaeus maximus)
3) икроножная мышца (m.  gastrocntmius, внутренняя головка)
В исследованиях участвовало 207 детей 7-16 лет.
При исследовании биомеханических свойств мышц детей 7—16 лет,

были получены следующие результаты тонуса в покое (рис. 1).

Рис.1. Упруго – вязкие свойства скелетных мышц
мальчиков и девочек 7 – 16 лет.

Изменения скорости увеличения тонуса m. rectus femoris у мальчиков
носит волнообразный характер Наибольшая прибавка в увеличении тонуса m.
rectus femoris происходит в период с 8 до 9 лет и с 15 до 16, что составляет 7%
и 8% в год.
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Чуть ниже показатель темпов прироста тонуса исследуемой мышцы у
мальчиков в  возрасте с 7 до 8 лет — 6%, с 12 до13 лет — 5% и с 13 до 14 лет —
4,9%. Самые низкие темпы прироста этой  мышцы бедра наблюдаются у девочек
с 9 до 10 лет — 1%, с 11 до 12 лет —2%, с 14 до 15 лет — 2%.

Необходимо отметить, что увеличение тонуса m. rectus femoris девочек
значительно выше, чем у мальчиков. Так максимальный прирост данного
показателя  наблюдается у девочек с 11 до 12 лет и составляет 17%. Большое
увеличение тонуса m. rectus femoris у девочек  наблюдается с 7 до 8 лет — 15%
и с 15 до 16 лет — 13%. Средние показатели тонуса исследуемой мышцы у
девочек наблюдается: с 12 до 13 лет – 4,9% , с 13 до 14 — 5,3% и с14 до 15 лет
— 4,8%.

Самый низкий процент прироста тонуса приходится у девочек на возраст
с 9 до 10 лет и составляет — 1%.

При изучении m. glutaeus maximus у детей 7-16 лет мы получили
следующие результаты: у мальчиков с 9 до 10 лет наблюдается наибольший
прирост исследуемого показателя — 17%  в возрасте с 7 до 8, 8 до 9, с 10 до 11,
с 11 до 12 лет у мальчиков наблюдается относительно стабильный темп прироста
тонуса ягодичной мышцы, который составляет соответственно 12%, 11%, 9%,
10%. Наименьший прирост тонуса m. glutaeus maximus наблюдается в возрасте
с 13 до 14 лет — 0,1%.

У девочек  динамика  изменения тонуса этой мышцы имеет два пика:
так в возрасте с 7 до 8 и с 11 до 12 лет прирост тонуса имеет наибольший
показатель и составляет 24%. В возрасте от 12 до 13 лет прирост исследуемого
показателя находится на достаточно высоком уровне и составляет — 14%. Чуть
ниже прирост наблюдается в возрасте от 9 до 10 лет — 10%. Низкий показатель
тонуса m. glutaeus maximus у девочек наблюдается в следующих возрастных
категориях— от 8 до 9 — 0,3%; от 10 до 11 лет — 0,2%; от 13 до 14 и 15 до 16
лет — 0,1% и с 14 до 16 — 0,32%.

Анализируя показатели тонуса m. gastrocntmius, у мальчиков и девочек
школьного возраста мы получили следующие данные.

У мальчиков в возрасте с 7 до 8 лет и с 9 до 10 лет наблюдается высокий
прирост тонуса, который составляет 12% и 11% соответственно. Изменение
скорости прироста тонуса m. gastrocntmius в возрастных периодах с 10 до 11
лет, 11-12 лет с 12 до 13 лет и с 13 до 14  лет находятся на низком, но относительно
стабильном уровне и составляет 15,5%.

У девочек темп прироста тонуса m. gastrocntmius значительно ниже,
чем у мальчиков. Так наибольший прирост этого показателя наблюдается в
возрасте с 14 до 15  лет и составляет 7%. С 15 до 16 лет этот показатель сильно
снижается и составляет всего 1,8%. Самые низкие темпы прироста у девочек
наблюдаются в следующих возрастных периодах: с 11 до 12 лет — 0,5% и с 12
до 13 лет — 1 %. Изменение прироста исследуемого показателя в возрасте с 7
до 8 , с 8 до 9 и с 13 до 14 лет у девочек находится на стабильном среднем
уровне и соответствует — 3,9%, 4,1%, 3,9% соответственно. Неизменным
остается прирост тонуса у девочек с 9 до 10 и с 10 до 11 лет и составляет 6,1%.

Наибольший интерес представляют данные, характеризующие
соотношение показателей тонуса напряженной и расслабленной мышцы, так
как эти показатели характеризуют сократительную способность мышцы. Чем
больше интервал между показателями тонуса мышцы, находящейся в состоянии
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напряжения, и показателями тонуса мышцы в состоянии расслабления, тем
больше ее способность к расслаблению и напряжению и в связи с этим выше ее
сократительная способность.

В результате проведенной работы определены количественные
показатели биомеханических свойств изучаемых мышц с учетом  их
онтогенетического развития. При этом установлено: что максимальный
показатель тонуса m. glutaeus maximus мальчиков составил 69,0 (9 лет), а
минимальный — 55,8 (7 лет), у девочек соответственно — 71,2 (12 лет) и 52,4
(7 лет); максимальный показатель тонуса m. rectus femoris составил у мальчиков
— 79,2 (11 лет) у девочек —85,6 (15 лет) и минимальный — 66,8 - мальчики (7
лет) и 68,6 - девочки (7 лет m.  gastrocntmius имеет самый высокий показатель
тонуса: у мальчиков — 98,0 в возрасте 16 лет и у девочек — 95,4 в15 лет, а
самые низкий показатель у первых составил — 80 в семилетнем возрасте, а у
девочек соответственно — 86,2 так же в 7 лет.

Полученные данные могут быть использованы как объективные
критерии оценки состояния мышечно – суставных соединений опорно –
двигательного аппарата человека на различных этапах онтогенеза.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ЗАНЯТИЙ С СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТЬЮ В

УСЛОВИЯХ УЧРЕЖДЕНИЯ САНАТОРНОГО ТИПА
Кулыгин С.Б.
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Аннотация.  В условиях  санатория изучена эффективность
использования оздоровительной программы с силовой направленностью у 11-
летних мальчиков из зон радиологического контроля, находящихся на
реабилитации. Установлено положительное влияние разработанной
программы на физическую подготовленность, функциональное состояние и
уровень физического здоровья подростков.

Ключевые слова: оздоровительная программа, подростки, радиация.
Анотація. Кулигін С.Б. Ефективність використання оздоровчої

програми занять силової спрямованості в умовах установи санаторного
типу.  В умовах санаторію була вивчена ефективність використання
оздоровчої програми  з силовою направленістю у 11-річних хлопчиків із зон
радіологічного контролю , які знаходяться на реабілітації. Виявлено
позитивний вплив розробленої програми  на фізичну підготовленість,
функціональний стан та рівень фізичного здоров’я підлітків.

Ключові слова: оздоровча програма, підлітки, радіація.
Summary. Kulyigin S.B. Efficiency of use of the improving program with

a power orientation In conditions of establishment of a sanatorium type. In



55

conditions of sanatorium the efficiency of use of the improving program with a
power orientation at the 11-year’s boys from zones of the radiologic control which
is taking place on rehabilitation is investigated. The positive influence of the
developed program on physical preparation, functional status and level of physical
health of the teenagers is established.

Keywords: the improving program, teenagers, radiation.

Проблема использования оздоровительного эффекта физических
упражнений в детском возрасте приобретает особое значение в регионах
радиационного загрязнения (1,2,3). Отсутствие научных разработок по
использованию средств физической культуры в условиях санатория, обусловили
необходимость создания оздоровительной программы,  адекватной
физиологическим возможностям детского организма.

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности
использования оздоровительной программы занятий с силовой направленностью
у подростков из зон радиологического контроля, находящихся на реабилитации
в учреждении санаторного типа.

Материалы и методы.
В основу созданной нами программы положен двигательный режим

силовой направленности. С целью изучения её эффективности в начале и в конце
эксперимента анализировались показатели физического состояния 32 11-летних
мальчиков экспериментальной группы (ЭГ-1), а также уровень их физического
здоровья (1,2,4,5). 30 11-летних мальчиков занимающихся по программе
санатория составили контрольную группу (КГ-1).

Результаты исследования.
В результате проведенного эксперимента  нами наблюдалась

положительная достоверная (р<0,05) динамика показателей физического
состояния у детей ЭГ-1 и незначительные, часто недостоверные (р>0,05)
изменения соответствующих показателей у детей КГ-1 (рис. 1.).

Рис. 1. Темпы прироста показателей физической подготовленности детей
ЭГ-1 (n=32) и КГ-1 (n=30), %. Условные обозначения: 1. Бег 30 м; 2.
Челночный бег 4×9 м; 3. Подвижность в тазобедренных суставах; 4.
Подъем туловища; 5. Сгибание и разгибание рук; 6. Прыжок в длину.
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Так, показатели бега на 30 м в экспериментальной группе за время
эксперимента улучшились на 0,8%, в контрольной группе – на 0,3%. Время
челночного бега 4х9 м уменьшилось в ЭГ-1 на 0,7%, в контрольной – на 0,4%,
а дальность прыжка с места увеличилась соответственно на 2,3 и 1,2%.

Сравнительный анализ  результатов  силовых тестов выявил
преимущество  детей ЭГ-1. Увеличение показателя подъема в  сед в
экспериментальной группе составило 1,15 раз (р<0,05), в контрольной – 0,45
(р>0,05). Менее выраженным увеличением характеризовался показатель
сгибания и разгибания рук (0,84 раз в ЭГ-1 и 0,19 раз в КГ-1), по-видимому,
обусловленный недостаточным развитием мышц плечевого пояса.

Наибольшее развитие получил показатель гибкости. Причем темп
прироста данного показателя у детей ЭГ-1 был на 3,7% выше темпа прироста в
КГ-1.

Сравнение конечных результатов темповых и силовых компонентов
моторики, показало значительное преимущество экспериментальной группы.
Темпы прироста максимального теппинг-теста у мальчиков ЭГ-1 в 1,5 раза выше,
чем в КГ-1, а максимальной динамометрии – в 2 раза.

Эффект применения оздоровительных физических средств наиболее
отразился на темпах прироста показателей  дыхательной системы подростков.
У детей ЭГ ЖЕЛ увеличилась на 39 мл3, проба Штанге – на 0,48 с, а проба
Генчи – на 0,54 с, в то время как у детей КГ – соответственно на 21 мл3, 0,40 с,
и 0,33 с.

Важным показателем оздоровления является снижение количества
острых простудных заболеваний и обострений хронических. В конце
эксперимента в ЭГ-1 отмечено 2 случая заболевания острым фарингитом и 1
случай обострения хронического тонзиллита. В КГ-1 зафиксировано 6 случаев
заболеваний острой респираторной вирусной инфекцией и 3 случая обострения
хронического тонзиллита. «Индекс здоровья» в экспериментальной группе был
на 20,6% выше, чем в контрольной группе. Особенно наглядно произошло
улучшение уровня физического здоровья детей (табл. 1).

 Таблица 1
Распределение мальчиков ЭГ-1 и КГ-1 по уровню физического здоровья, %

Данные таблицы 1 демонстрируют, что за время реабилитации в
санатории уровень здоровья увеличился в обеих группах, однако в ЭГ-1, под
влиянием оздоровительной программы, количество детей с отличным уровнем
физического здоровья увеличилось в 2 раза, а с хорошим – в 2,5 раза.

Регулярные наблюдения выявили, что у детей экспериментальной
группы, по сравнению с контрольной, улучшились аппетит и дневной сон,
повысилась самостоятельная двигательная активность.

ЭГ-1 (n=32) КГ-1 (n=30) Уровень физического 
здоровья В начале 

эксперимента 
В конце 

эксперимента 
В начале 

эксперимента 
В конце 

эксперимента 
Отличный 6,2 12,5 6,7 10,0 
Хороший 15,6 37,5 13,3 16,7 
Удовлетворительный 34,4 21,9 30,0 40,0 
Низкий 37,5 28,1 36,7 26,6 
Очень низкий 6,3 – 13,3 6,7 
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Выводы.
Нашими исследованиями установлено позитивное влияние

разработанной программы на уровень физического здоровья, функциональное
состояние и физическую подготовленность подростков, проживающих в условиях
повышенной радиоактивности.

Преимущества  разработанной нами программы позволяют
рекомендовать её к применению в практике физкультурной работы с подростками
в  санаторных условиях, как средство эффективного оздоровления и
профилактики заболеваний.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ –
ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ
Давиденко Е.В., Огорелкова Л.А.

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация. В статье обосновывается актуальность научного
обоснования методологических особенностей адаптивного физического
воспитания слепых и слабовидящих школьников в условиях специализированных
интернатов с целью повышения оздоровительной эффективности процесса
адаптации их к повседневной жизни.

Ключевые слова: школьники, адаптация, зрение, психология,
педагогика.

Анотація. Давиденко О.В., Огорелкова Л.А. Особливості фізичної
адаптації  школярів - інвалідів по зору.  У статті улаштовується
актуальність наукового обґрунтування методологічних особливостей
адаптивного фізичного виховання сліпих і слабозорих школярів в умовах
спеціалізованих інтернатів з метою підвищення оздоровчої ефективності
процесу адаптації їх до повсякденного життя.

Ключові слова: школярі, адаптація, зір, психологія, педагогіка.
Summary. Davidenko E.V., Ogorelkova L.A. Features of physical

adaptation of the schoolboys - invalids on vision. In the article is motivated urgency
of scientific motivation of methodological particularities of adaptive physical
education of blinds and schoolboys, which see very bad  in conditions specialized
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boarding school for the reason raising sanitary efficiency of process to adaptation
them to everyday life.

Keyword: schoolboys, adaptation, vision, psychology, pedagogics.

Причиной отнесения человека к категории инвалидов служит наличие
стойких или необратимых функциональных нарушений в организме человека,
которые приводят к полной или частичной потере работоспособности. Создание
оптимальных условий для жизнедеятельности, восстановление утраченного
контакта с окружающим миром, психолого-педагогическая реабилитация,
социальная адаптация этих людей, возвращение их в общество относится сегодня
к числу первостепенных задач государства[1, 6].

Социальная реабилитация инвалидов предусматривает возвращение
человека в общество, создание условий для восстановления способностей к учебе
и труду.

Под физической реабилитацией подразумевается использование средств
физической культуры с целью восстановления или компенсации утраченной
функции организма в результате заболевания или травмы.

Психологическая реабилитация включает использование в процессе
физического воспитания средств, позволяющих преодолевать ощущение
неполноценности, воспитывать чувство собственного достоинства и уверенности
в себе.

Резкое ухудшение зрения  - очень тяжелое заболевание, в значительной
мере ограничивает возможности человека,  отражается на  его
психоэмоциональном состоянии, физическом развитии, социальной адаптации.

В Украине инвалидность с тяжелой патологией глаз (1 и 2 группа)
составляет приблизительно 0,13% от всего состава населения

Главная проблема физического воспитания при глубоком нарушении
зрения у детей заключается в  выявлении общих и индивидуальных
закономерностей управления процессами адаптации важных систем организма
в целом. Эта проблема имеет сложную многоуровневую и многофакторную
структуру и включает несколько главных аспектов: медицинские, социальные,
психолого-педагогические, спортивные.

Физическая реабилитация школьников инвалидов по зрению остается
актуальной проблемой современной Украины.

Особенности состояния здоровья, специфика методов обучения
инвалидов детства объединяет эту категорию учащихся в школах-интернатах
для слепых и слабовидящих, численность которых составляет 10,8 человек на
10 тыс. детей. Следует обратить внимание на прогрессирование количества детей
с этой патологией; их количество в специализированных школах-интернатах
возросло за 10 лет более чем в 8 раз[3].

В одних и тех же классах школ-интернатов обучаются дети с разной
патологией зрительного анализатора. Все учащиеся подразделяются на 2 группы
для занятия физическими упражнениями: слепые и слабовидящие. Специфика
их функциональных потерь вызывает необходимость разграничивать и методику
их физического воспитания в этих группах.

Основная отличительная особенность этих методик заключается в
возможности использования у слабовидящих физических упражнений с целью
коррекции и восстановления нарушенных зрительных функций. В то время когда
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методика физического воспитания слепых, в основном, направлена на
преодоление вторичных отклонений в развитии или вторичных дефектов
возникающих в результате слепоты[1,8].

Мышечная деятельность во время выполнения физических упражнений
стимулирует физические процессы, формируют новое функциональное состояние
организма, который приспосабливается к дефекту, способствует компенсации
нарушенных функций и адаптации вегетативных систем к физической нагрузке,
улучшает деятельность сохраненных функций, в частности сенсорных систем[2].

Физическое воспитание слепых и слабовидящих детей – одно из самых
важных средств всестороннего их развития, подготовки и приобщения их к
трудовой деятельности. Педагогический процесс физического воспитания для
этого контингента инвалидов имеет свои особенности, которые обусловлены не
только нарушением зрения, но и наличием отклонений в физическом и
психическом развитии. Одной из основных задач этого процесса в школах
является коррекция физического развития.

Специальная литература содержит информацию об отставании в
физическом развитии этой категории детей и о выявлении целого ряда аномалий
двигательных функций. Возможность использования физических упражнений
с целью коррекции нарушенных функций слабовидящих детей определяется
ролью мышечного контроля, в сумме с очень незначительным зрительным, во
всей жизнедеятельности ребенка. Ослабление мышечной системы при
пониженной двигательной активности, неуверенность и излишняя осторожность
при выполнении повседневных жизненно важных и необходимых движений
сказываются на работе кардио-респираторной и других систем организма, что
приводит к задержке физического и функционального развития детей. Учащиеся
испытывают трудности с ориентировкой в пространстве, нередко у них нарушена
координация движений[7,9].

 Физкультурно-оздоровительные занятия со слепыми и слабовидящими
детьми должны прежде всего способствовать:

- Овладению навыками ориентировки в пространстве;
- Укреплению здоровья;
- Повышению уровня физического состояния;
- Коррекции физического развития;
- Ликвидации скованности в движениях;
- Тренировки координационной точности в движениях;
- Воспитанию чувства ритма и равновесия.
Потенциальные возможности (резервы) растущего и развивающегося

организма ребенка даже с такой тяжелой патологией, как заболевания
зрительного анализатора, достаточно высоки, для того, чтобы при грамотном
использовании форм, средств и методов физического воспитания способствовать
успешной физической реабилитации слепых и слабовидящих школьников.

В результате тяжелой патологии зрительного анализатора в
определенной мере разрушается естественность функционирования организма,
которая сопровождается комплексом психической неполноценности, часто
выражающейся тревожностью детей, потерей уверенности в себе, пассивностью,
изолированностью от других детей,  или,  наоборот, эгоцентризмом ,
агрессивностью.

Психолого-педагогические воздействия в качестве профилактики
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психической неполноценности являются важным фактором в занятиях
физическими упражнениями с инвалидами по зрению. Физическая их
реабилитация тесно связана с социальной и психологической. Инвалидам,
прежде всего, нужен шанс (хотя бы в сфере свободного времени) для активного
существования в интеллектуальном и физическом плане в современном мире.

Теория и методика адаптивного физического воспитания в настоящее
время развивается в двух направлениях [4]:

- обобщается опыт работы с инвалидами, и в этом направлении
имеются свои достоинства, успехи, история;

- ведется экспериментальный поиск, проверка  и научное
обоснование частных методик в сфере физического воспитания, спорта,
физической рекреации, физической (двигательной) реабилитации.

Анализ данных специальной литературы свидетельствует о повышении
интереса исследователей к проблеме физической реабилитации инвалидов по
зрению[5]. Однако до сих пор в Украине действует мало обоснованная
Программа по физическому воспитанию учащихся специализированных школ-
интернатов для слепых и слабовидящих. Крайне ограничен круг методических
пособий, разработок и рекомендаций по методике проведения различных форм
занятий физическими упражнениями для детей с патологией зрительного
анализатора разной степени тяжести, разного возраста, с разным уровнем
физического состояния.

Проблеме разработки научно обоснованных методических приемов
использования средств физической культуры для детей-инвалидов по зрению в
условиях специализированных школ-интернатов посвящены наши исследования.
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Текст обсягом 6 і більше  сторінок формату А4 (до 70 знаків у рядку,  до 30

рядків на сторінку) на українській (російській) мові переслати електронною поштою
(або дискету з текстом звичайною поштою; дискету повертаємо) в редакторі   WORD.
До статті можна включати графічні матеріали - рисунки, таблиці та ін. Шрифт - Times
New Roman 14, поля 20 мм, орієнтація сторінки - книжкова, інтервал 1,5.

Текст можна відправити і на папері звичайною поштою. В цьому випадку
вимоги до тексту такі: обсяг - 6 і більше  сторінок, до 70 знак./ряд., 2.0 інтерв., білий
папір формату А4., без графічних матеріалів і таблиць, чорні та чіткі  літери, текст
друкувати в 1 прим. на звичайній друкарській машинці або лазерному принтері.
Матеріали рекомендуємо пересилати у конвертах малих та середніх форматів (папір
скласти вдвоє).  Якщо висилаєте дискету, то папір складіть вчетверо для надання
жорсткості конверту.

Структура статті: назва статті, прізвище та ініціали автора, назва організації,
анотації і ключові слова (трьома мовами - укр., рос., англ., обсяг кожної анотації 4 рядки,
ключових слів - 1 рядок), текст статті, література.

Статті, що не відповідають вимогам редколегії до друку не приймаються. За
бажанням автора повідомлення про прийняття або відхилення статті може бути
відправлено по E-mail.

Редакція на протязі місяця надішле за вказаною Вами адресою 1 прим. збірника.
Довідки по тел. (0572) 27-47-87 [з 8:00 до 10:00, з 19:00 до 21:00] Єрмаков

Сергій Сидорович.
Поштова адреса: 61068, м.Харків, вул. Польова, буд. 8, кв. 111, Єрмакову  Сергію

Сидоровичу.
Електронна пошта: pedagogy@ic.kharkov.ua - огляд пошти щоденно;

pedagogy@mail.ru - огляд пошти 1 раз на тиждень;
pedagogy@yandex.ru - огляд пошти 1 раз на тиждень.

ДО УВАГИ АВТОРІВ!
Аналіз листування редакційної колегії з авторами статей показує, що останні по різному

тлумачать про формалізовані показники статей. Мова йдеться про визначення загального обсягу статті,
її виду та інше.

Редакційна колегія вважає за доцільне нагадати авторам, що збірник наукових праць – це
“збірник матеріалів досліджень, виконаних у наукових установах, навчальних закладах та наукових
товариствах” [1]. “За усталеною стандартизованою схемою науковим вважається видання результатів
теоретичних, експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації
пам’яток культури, історичних документів та літературних текстів” [1]. Тому статті, які надсилають
автори до редколегії ХХПІ повинні відповідати вищезазначеним вимогам.

Основною одиницею обчислення наукової інформації для рукописів є авторський аркуш.
“Авторський аркуш – одиниця обліку друкованого твору, що береться для обрахунку праці авторів.
Дорівнює 40000 друк.знаків (букв, цифр, розділових знаків тощо, враховуючи також проміжки між
словами), 22/23 сторінкам машинописного українського тексту, 3000 кв.см ілюстрованого матеріалу”
[1]. Розмір сторінки 210х297 мм (формат А4).   Таким чином 1 сторінка машинописного тексту повинна
містити приблизно 1800 друкованих літер. У збірниках наукових праць ХХПІ редколегія  розміщує
на 1 сторінці приблизно 4000 літер, що складає 0,1 автор. арк.

Рекомендуємо мінімальний обсяг статей: 6 сторінок для пошукувачів вченого ступеня
кандидата наук і 10 сторінок - доктора наук.

При написанні статті рекомендується розробити її план [2]. Для статті обсягом 6 сторінок
(див. вимоги редколегії ХХПІ) план може мати такий вид:
1)    анотація, ключові слова, назва статті, прізвище та ініціали автора – українською, російською

і англійською мовою (15 рядків);
2) вступ - постановка проблеми в самому загальному виді, її зв’язок із важливими практичними

задачами галузі або країни (5-10 рядків);
3) останні дослідження і публікації, на які спирається автор, виділення невирішених частин

загальної проблеми, яким присвячується дана стаття (10 рядків);
4) формулювання цілей статті (постановка задачі); цей розділ дуже важливий, тому що з нього

читач визначає корисність для себе даної статті; ціль статті повинна випливати з постановки
загальної проблеми й огляду раніше виконаних досліджень, тобто дана стаття повинна
ліквідувати якісь «білі плями» у загальній проблемі (5-10 рядків);
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5) виклад власне матеріалу дослідження (4-5 сторінок). Невеличкий обсяг змушує виділити
головне в матеріалах дослідження; іноді, наприклад, доводиться обмежитися тільки
формулюванням цілі досліджень, стислим нагадуванням про метод рішення задачі і викладом
отриманих результатів;

6) наприкінці статті даються висновки по даному дослідженню, у стислій формі намічаються
перспективи досліджень, наводиться список використаних джерел.

Література
1.     Ганжуров Ю. Наукова публікація як тип видання /Бюл. ВАК України, 1998. – №3. – С. 27-29.
2.      Методические рекомендации по работе над кандидатской диссертацией по техническим

наукам для соискателей ученых степеней и аспирантов всех форм подготовки /Сост.
А.Т.Ашеров, А.И.Губинский. - Харьков: УЗПИ, 1988. - 64 с

В ПОМОЩЬ АСПИРАНТУ. О ЯЗЫКЕ ДИССЕРТАЦИЙ
Источник информации: http://www.informika.ru/text/magaz/bullvak/

В.Г.Костомаров. О языке диссертаций /Бюл. ВАК Российской Федерации. - №2, март 2000. – С. 1-4.
(В.Г.Костомаров – академик РАО, председатель экспертного совета ВАК России по

филологии и искусствоведению)
(Статья приведена с сокращениями).
1. Желательно содержательно излагать достигнутое, а не называть его. Лучше написать:

«наше исследование показало, что вынужденная безработица не существует сама по себе как
независимое явление», нежели констатировать – «в диссертации рассмотрено явление вынужденной
безработицы в свете зависимостей классической экономической теории, как они изложены Джоном
Мейнардом Кейнсом». Или: «эксперимент показал, что тренажер «бегущая дорожка» дает
значительный эффект», а не «диссертант с применением современных методик экспериментально
изучил эффективность тренажеров, прежде всего, «бегущей дорожки».

Особого упоминания в связи с этим советом заслуживает формулировка темы диссертации:
скажем, название «Роль русской эмиграции в литературных связях России и Великобритании» более
предпочтительно, чем привлекательное своей краткостью, но никак не раскрывающее содержания
название «Русская литературная эмиграция в Англии».

2. Следует всячески стремиться к сжатости изложения. Так, мысль «Русские историки
литературы заняли ведущие позиции в английской русистике того времени» вряд ли выиграла от
усложненной формулировки из той же диссертации: «Материалы, собранные в данной главе,
позволяют сделать заключение о том, что русские историки литературы оставили в Англии
значительное по объему и научной ценности наследие, они сумели в исследуемый период занять
ведущие позиции в английской русистике». Многословие незаметно для автора часто переходит в
пустословие, порождая фразы, не имеющие, строго говоря, какого-либо конкретного смысла. В самом
деле, содержательно пуста аннотация: «В диссертации предложена методика, заключающаяся в
комплексной оценке различных явлений и факторов современной экономики». В иных случаях
многословие порождает неточности, например, в названии диссертации «Английская идиоматическая
фразеология и языковая картина мира» слово «идиоматическая» не имеет смысла, так как фразеология,
по определению, не может быть неидиоматичной (в сущности, фразеология и идиоматика являются
синонимичными понятиями).

3. Из возможных средств выражения следует выбирать наиболее простые и четкие,
максимально доступные, известные читателю. Лучше использовать пусть даже не очень четкое
школьное правило о том, что относительные прилагательные «не имеют степеней сравнения», чем
глубокомысленную (и тоже, кстати, не совсем последовательную) формулу «характеризуются
эксплицитной и имплицитной компаративностью». Вряд ли можно одобрить и замену терминов
«относительные» и «качественные» прилагательные неудобочитаемым «склярно-антонимический
комплекс». Пусть будет даже проигрыш в универсальности, но выигрыш в естественности и
понятности.

4. Следует избегать новаторских, как часто кажется диссертантам, а на деле вычурных,
искусственных описаний. Вместо того чтобы написать: «Изучение художественного текста требует
учета особенностей как изображаемого им мира, так и строения самого текста» один диссертант
выразился так: «Гипотеза исследования состоит в следующем: если художественный текст
конституирует возможный мир, то объектами референции являются объекты возможного мира, и,
если текст является иерархической структурой со сложной системой субъектов, то лингвистическое
описание референциальных объектов текста должно отражать как их принадлежность возможному
миру, так и их иерархичность в структуре текста». Описание оказывается значительно более сложным,
чем сама исследуемая реальность. В диссертациях много примеров и тому, как наукоподобный язык
скрывает элементарную банальность или отсутствие всякой мысли.

5. Диссертанты должны быть умеренными в цитации, которая неоправданно обильна в
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гуманитарных сочинениях и весьма часто свидетельствует не о начитанности и критической
способности, а о слабости собственной мысли. Особенно следует предостеречь соискателей от сильного
сейчас поветрия, так сказать, «вторичного цитирования» – не по первоисточнику. Из одной
педагогической диссертации в другую кочуют, например, ссылки на труды Гальперина, Леонтьева,
Талызиной и других классиков деятельностной теории и теории поэтапного формирования умственных
действий – в виде дословно повторяющихся блоков (часто с одинаковыми купюрами и даже
опечатками!).

6. Необходимо предостеречь диссертантов от нынешней эпидемии неоправданного,
излишнего терминотворчества. Признавая безусловное право исследователя предложить новый,
нужный ему  термин для обозначения собственного изобретения, вновь открытого или по-новому
представленного явления, следует решительно отклонять термины-переименования. Надо ли
«соотношение спроса и предложения» именовать «логистикой», а «теорию массовой информации» –
«коммуникативистикой», Эсперанто и другие «искусственные языки» – «плановыми языками», а
«языковую политику» и «языковое строительство» – «языковым планированием» (по аналогии с
термином «семейное планирование»; это удобно, ибо входит в структурно-терминологический ряд,
но, по сути, не дифференцирует разные явления)? Здесь, несомненно, отдается щедрая дань моде на
все американское, даже когда речь идет с очевидностью о Европе: в диссертациях упоминается,
например, новая наука – Еврология, или Европиистика. Очевидную опасность таит очень характерная
для диссертаций по гуманитарным наукам практика заимствования терминов из чужих наук. Слова
комплексный, реперный, статусный, парадигма, система в противоположность структуре,
синусоиде, функции и прочим создают некий запас модных, не очень понятных, но всепригодных
слов, без которых гуманитарий в век превосходства точных наук якобы не может обойтись, чтобы не
прослыть профаном. Любопытно слово лакуна, то есть «углубление, полость»; первоначально
анатомический термин приобрел общекнижное универсальное значение «незаполненное, недостающее
звено в системе, пропуск, пробел, нуль» и теперь вытесняет эти слова. Лингвисты называют сейчас
лакунами отсутствие возможных, ожидаемых образований («одно-», «двух-», «трех-»,
«четырехдневный», но нет понятия «несколькодневный»). Некоторые диссертанты не знают предела,
и уже появилась диссертация «Лакунарность как категория лексической системологии». Увлеченный
модным словом автор, между прочим, не заметил двусмысленности фразы в своем автореферате:
«Изучение лакунарности до сих пор остается лакуной в лингвистических исследованиях».

Недостатки, свойственные языку и стилю наших диссертантов, носят, видимо,
интернациональный характер. Во всяком случае, порожденные ими и только что перечисленные
рекомендации весьма сходны с теми, которые в назидание американским ученым сформулировал в
книге «Логика и речевое общение» авторитетный лингвист-прагматик Г.Грайс: «Высказывание должно
содержать не меньше информации, чем требуется, но и не больше. Не следует говорить того, для чего
нет достаточных оснований. Не следует отклоняться от темы. Не следует использовать непонятные
выражения. Не следует применять неоднозначные обороты. Следует избегать многословия».
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