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РІЗНОМАНІТНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ДИХАЛЬНОЇ
ГІМНАСТИКИ ПРИ ЛІКУВАННІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ

Івасик Н.О.
Львівський державний інститут фізичної культури

Анотація. В статті коротко описані різноманітні методики
дихальної гімнастики при лікуванні бронхіальної астми.

Ключові слова: бронхіальна астма, довільне керування диханням,
вольове керування диханням.

Аннотация. Ивасык Н.О. Разнообразие подходов применения
дыхательной гимнастики при лечении бронхиальной астмы. В статье
кратко описаны разнообразные методики дыхательной гимнастики при
лечении бронхиальной астмы.

Ключевые слова: бронхиальная астма, свободное управление
дыханием, волевое управление дыханием.

Summary. Ivasyk N.O. Diversity of approaches to use of breathing
gymnastics during curing  of asthma. Different methods of breathing gymnastics
during curing of asthma are being briefly described in the article.

Keywords: asthma, free control of  breathing, voluntary control of
breathing.

Проблема бронхіальної астми (БА) сьогодні стоїть надзвичайно гостро.
Хворих на БА у нас у країні й у всьому світі дуже багато. За результатами
популяційних епідеміологічних досліджень її поширеність в більшості країн
світу коливається в середньому на рівні 3-7%. Більше того, кількість хворих та
важкість перебігу захворювання значно зросла, особливо це стосується дітей[1;
2].

Загальною задачею при лікуванні хворих на БА є відновлення
бронхіальної прохідності. Існує велика кількість способів, які дозволяють
полегшити стан пацієнтів з цією недугою. Спроба довільного керування
диханням з лікувальною ціллю відома давно,  широко використовувалась йогами
і лежить в основі різних комплексів і методів дихальної гімнастики  [2-4; 6; 9;
10; 14].

Згідно існуючих на сьогоднішній день уявлень, напруження О2 і СО2
(РаО2 і РаСО2) у крові, контролюється центральними і периферійними
хеморецепторами, імпульси яких приймають участь у регулюванні дихання і
забезпечують адекватність вентиляції легень метаболічним потребам організму.

В цей же час, імпульси, які ідуть від механорецепторів легенів,
визначають тонус  бронхів і верхніх дихальних шляхів, силу, яка розвивається
дихальними м’язами, тим самим сприяючи економному функціонуванню
дихальної системи. У літературі є суперечливі дані про вплив гіпоксії і гіперкапнії
на бронхіальний тонус, показана можливість довільного керування тонусом
бронхів за допомогою навіювання, гіпнозу [3; 5; 14;].

Одні автори вважають, що для хворих БА оптимальним режимом дихання
є вольове керування диханням (ВКД) [4; 5; 14]. К. П. Бутейко зв’язує лікувальний
ефект таких впливів з підвищенням РаСО2 [13; 14]. В цей же час згідно
спостережень Федосеєва та його співавторів при однаковому РаСО2 стан
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бронхіального тонусу при режимах ВКД і біокеруваннях було різне [5].
 Терапія за Бутейко – це просто спроба нормалізувати дихання, тобто

навчити індивідуума фізіологічно привчити себе до “малого” дихання [15].
 Зусиллям волі хворі повинні навчатися не менше, ніж 3 рази за добу (в

стані спокою або русі, під час ходи або занять спортом) зменшувати швидкість
та глибину вдиху та виробляти паузу після повного спокійного видиху, поступово
наближаючи дихання до нормального. Крім того, необхідно, не менше 3-х разів
на добу (зранку, перед обідом та перед сном) робити по 3-5 максимальних
затримок дихання після видиху, доводячи їх тривалість до 60 сек і більше. Після
кожної тривалої затримки, хворий має 1-2 хв. відпочити на малому диханні.

Ці тривалі затримки, хоч і викликають інколи неприємні суб’єктивні
почуття (пульсацію у скронях, біль у різних частинах тіла, тощо), тим не менше,
нормалізують вміст вуглекислоти у крові, знімають задуху, головний і серцевий
біль, інші симптоми, полегшують та прискорюють одужання.

Метод, запропований та розвинутий Бутейком отримає перемогу, коли
кожна людина зрозуміє, що її вроджена жадоба (включаючи дихальну) – причина
хвороб [15].

В останні роки у комплексному лікуванні БА у дітей заслуговує уваги
методика ВКД, розроблена Л.А. Ісаєвою і авт. (1986) на основі модифікації
вольової ліквідації глибокого дихання для дорослих за К.П. Бутейком  [1; 4;
10].

В основі методу лежить вольове обмеження глибини і частоти дихання.
Ця модифікація більш фізіологічна, оскільки при її використанні ставиться
менше вимог до обмеження глибини дихання, більш короткими є затримки в
кінці видиху, підвищена увага надається міорелексаціі. Вона позбавлена недоліків
метода К.П. Бутейко, до яких відносяться періодичне погіршення стану хворих,
нарощування гіпоксії, загальна інтоксикація з нервовим збудженням, лихоманка,
головні болі, гіперсекреція з виділенням численної кількості мокроти [10].

 Механізм  ВКД  можна пов’язати з ощадливістю діяльності
рефлекторних зон, які відповідають за виникнення приступів бронхоспазму і
кашлю, зменшення схильності до гіпервентиляції за рахунок зниження
чутливості дихального центру до вуглекислого газу, зменшенням “дихальної
паніки”, неспокою та заспокійливістю і відволіканням хворого [4; 10].

 Метод ВКД (Ісаєва, 1986) показаний дітям, які страждають на БА
середньоважкого і легкого перебігу, в будь-які періоди хвороби.

 Протипоказами для його застосування є:
1. БА важкого перебігу, в тому числі гормонозалежна;
2. Відхилення зі сторони центральної нервової системи (епілепсія,

психічні розлади);
3. Патологія ЛОР-органів (гайморит, синусит, декомпенсований

тонзиліт, збільшення аденоїдів II-III ступеня);
4. До тимчасових протипоказів відносяться гострі інтеркуррентні

захворювання, загострення запального процесу у легенях.
 При регулярних заняттях за  методом ВКД зменшується частота і

важкість приступів, збільшуються періоди ремісії, суттєво звужується
об’єм  медикаментозної  терапії ,  навіть  до повної  відміни  ліків .
Пристосування цього методу у ряді випадків дозволяє без ліків знімати
астматичну задуху легкої і середньої важкості [4; 10].
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Інші автори вважають, що при лікуванні хворих БА повинно бути
відновлення вентиляції. Доцільне довільне зменшення об’ємної швидкості вдиху
з його подовженням [2; 9]. Вперше такий підхід використав В.В. Гневушев у
лікуванні дорослих хворих БА.

Ціллю довільного керування дихання (ДКД) повинні стати: ліквідація
бронхоспазму, нормалізація співвідношення фаз вдиху і видиху, зниження
гіпервентиляції не тільки у спокої, але і при фізичному навантаженні, відновлення
економічної роботи системи легені-серце, відновлення фізичної працездатності
хворого [2].

Активна регуляція дихання проводиться під час приступу БА для його
ліквідації і в подальшому для ліквідації прихованого бронхоспазму. Методика
ДКД під час приступного періоду описана у Свеженцова Л.Г. Дитині
пропонується замість короткого різкого вдиху, як  зазвичай дихають діти під
час приступу БА, зробити більш тривалий (на 2-3 сек. довший), але без
заглиблення вдих. Такий вдих не повинен викликати зусиль, напруження дитини,
екскурсія грудної клітки виконується плавно, без ривків. Зменшення швидкості
вдиху і його подовження не повинно бути максимальним, завжди повинна
залишатись можливість подальшого подовження вдиху. Вдихати і видихати
дитина повинна носом. Звичайно, вже через 1хв. при правильному виконанні
завдання, дитина відчує полегшене дихання, видих стає більш вільним.

Всю увагу хворого потрібно зосереджувати на релаксації м’язів. В
зв’язку зі зменшенням фізичної роботи та енергетичних затрат на таке дихання
(хвилинна вентиляція зменшується, ЧД рідше) легше дається розслаблення
м’язів. У ході заняття звертається увага на те, що в результаті постійного
тренування дихання стає більш вільним, легким, появляється можливість
ліквідувати приступ задухи, утруднення дихання. Поступово приступи стають
легші, рідші, не потребують застосування лікарських препаратів.

Під час занять за методикою ДКД, частота серцевих скорочень (ЧСС)
не повинна перевищувати 110 уд/хв.  Ця умова визначає індивідуалізацію об’єма
роботи, яка виконується для кожного хворого і дозволяє дозовано збільшувати
об’єм роботи у міру адаптації до попереднього об’єму, що констатується за
урідженням пульсу. І, нарешті, цей режим роботи дозволяє пацієнту здійснювати
довільний контроль за диханням при виконанні фізичної роботи, оскільки
керування диханням при більш частій серцевій діяльності практично неможливе.

Методика ДКД у формі свідомого зменшення об’ємної швидкості
вдиху з його одночасним подовженням, корисна для організму, зменшує потребу
у ліках у хворого на БА. Вона швидко засвоюється, ліквідує і попереджає
приступи хвороби і на фоні довгої клінічної ремісії відновлює параметри
вентиляції хворих дітей [2].

Савельєвим (1983), Хрущевим (1986) розроблена методика ЛФК, яка
скерована на відновлення загальної витривалості і раціонального дихання з
врахуванням різних факторів, які сприяють бронхоспазму (фізичне навантаження,
зміна метеорологічних умов і вдихання холодного повітря) [10; 12].

Зовсім інший підхід до лікування БА у гімнастиці Стрельнікової А.Н.
[3; 13]. За її методикою зовсім не потрібно думати про видих, тренувати видих,
а потрібно тренувати тільки вдих, оскільки фізіологічно вдих робиться активно,
а видих – пасивно. Необхідно слідкувати за тим, щоб вдих і рухи були
одночасними, видих повинен йти після кожного вдиху, але без нашої допомоги.
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Автор методики радить не стискати губи, щоб вдих йшов носом, нехай вдих йде
ротом. Треба не “тягнути” вдих і не “брати” багато повітря. Необхідно
повторювати вдихи так, ніби накачуємо шину. Підряд завжди робиться стільки
вдихів, скільки  легко може зробити пацієнт . У важкому стані до 2, 4 , 8 вдихів
без перерви, у нормальному стані по 8, 16, 32, відпочинок між дозами вдихів -
1-2 сек. Необхідно дотримуватися темпу, робити вдихи частіше, ніж 60 разів на
хв. Потрібно слідкувати, щоб вдих був голосніший ніж видих. В перші дні
робиться по 8 дихальних вправ, потім по 16, по 32, на третій тиждень  тренувань
по 96 вдихів без перерви, в подальшому - до 192 вдихів підряд. Рахунок на 2, 4,
8, 16, 32 - обов’язковий. 10 разів по 96  вдихів - 960 вдихів, по-методиці “тисяча”.
Тисяча вдихів - норма уроку. Урок необхідно повторювати 4 рази на день, до
відчуття того, що хвороба переможена. Тоді можна об’єм вправ зменшити,
зупиняти заняття автор методики не радить, бо хвороба може поновитись.

За кордоном розробляються різні програми для реабілітації дітей з БА,
викликаною фізичним навантаженням. Програми засновані на використанні
різноманітних фізичних вправ (біг, стрибки, хода, гімнастичні вправи)
підвищуючих толерантність хворих БА до фізичних навантажень [9].

Ботя В.І. і Шерман Ф.  радять перед приступом  астми сісти,
розслабитись. Глибокий вдих, подразнюючи бронхіальні рецептори, може
призвести до усуглублення і розповсюдження спазма. В цей же час, на
помірному видиху потрібно затримати дихання на 4-5 сек., щоб “заспокоїти”
рецептори бронхіального дерева, і зменшити потік патологічних імпульсів у
дихальний центр. Після затримки дихання, з цієї ж причини, не потрібно робити
глибокого вдиху, він знов повинен бути поверхневим. При систематичному
виконанні фізичних вправ наступає клінічне покращення стану дитини у зв’язку
з виникаючою «домінантою руху», яка за принципом негативної індукції сприяє
ліквідації патологічної домінанти БА [3].

Як ми бачимо з вищевикладеного, довільне керування диханням
дозволяє підкоряти акт дихання правилам біомеханіки, удосконалювати  сам акт
дихання.

Методика керованого дихання дозволяє застосувати дихальну
гімнастику навіть у період приступу БА. Уже на перших заняттях настає
покращення стану: стає легше дихати, зникає страх. Крім клінічного покращення
стану (приступи рідші, легші, щезають дистанційні хрипи, покращується
дренажна функція легень, нормалізується сон) значно покращується вентиляційна
функція, працездатність.

Оскільки методики дихальної гімнастики є кардинально різними, то
підбиратися вони повинні індивідуально для кожного пацієнта з врахуванням
його клінічного стану, способу життя, мотивації і бажання що до занять за
вибраною методикою.
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК У ВИЗНАЧЕННІ НАСЛІДКУ
СУТИЧКИ З НЕБЕЗПЕЧНИМ СУПРОТИВНИКОМ

Пліско В.І.

Анотація. Дослідження, яке проводить автор, направлено на
створення методики формування у співробітників правоохоронних органів
спеціальних  якостей необхідних для своєчасного прогнозування дій
супротивника та ситуацій в цілому.

Ключові слова: формування, факторний аналіз, вплив, модель,
ситуація, навички.

Аннотация. Плиско В.И. Формирование навыков в определении
последствия стычки с опасным противником. Исследование, проводимое
автором, направлено на создание методики формирования у сотрудников
правоохранительных органов специальных качеств, необходимых для
своевременного прогнозирования действий противника и ситуации в целом.
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Ключевые слова: формирование, факторный анализ, влияние, модель,
ситуация, навыки.

Summary. Plisko V.I. Formation of skills in definition of a consequence
of skirmish with the dangerous opponent. Research made by the author is directed
on creation of a technique of formation at employees of law enforcement bodies
of the special qualities that are necessary for duly forecasting of actions of the
opponent and a situation as a whole.

Keywords: forming, factor analyze, influence, model, situation, skills.

Навчання співробітників правоохоронних органів в умінні прогнозувати
наслідку сутички з агресивним супротивником варто будувати на достовірних
даних про значення факторних ознак, що впливають, властивих кожній
екстремальній ситуації.

Спряженість факторних ознак, що характеризують наслідок зустрічі /
поєдинку/ між співробітником та правопорушником, складається відносно: виду
злочину, психічного стану злочинця, впливу збиваючих дій /перешкод/, виду
засобів нападу і психічного стана злочинця.

Спочатку розглянемо впливаючі значення чинників, ступінь їх
ранжування в умовах заздалегідь передбаченої ситуації.

Обробка  всього матеріалу та  інформації проводилась на
автоматизованій інформаційно-аналітичній системі за допомогою методів
оптимізації, моделювання та прогнозування. В основі показників математичного
моделювання та спряженості між ними був проведений кластерний та
кореляційний аналізи. В результаті дослідження були отримані раціональні
модульні настави щодо конкретних умов екстремальних ситуацій.

Високим показником відрізняється достовірність взаємозалежних
чинників «наслідок зустрічі» і «вплив збиваючих дій /перешкод/» /Р=0,9982/.
До збиваючих впливів варто віднести: перешкоди, що виникли зненацька,
непередбачені дії правопорушника, неправильно організовані дії співробітника,
зміну умов або обстановки. Залежність між двома чинниками існує в 99%
ситуацій. Наслідок поєдинку може пропорційно розподілитися за видами впливу
або з перевагою для деяких. Вид впливу впливає на наслідок зустрічі.
Взаємозв’язок між чинниками відбувається із сильним обопільним впливом
R=0,3002. Переважний вплив на наслідок поєдинку має чинник «вплив збиваючих
дій,» - R=0,1245-0,0965.

Аналіз факторних ознак дозволив виявити взаємозв’язок між ними: 1/
нерозважливість співробітника /як наслідок збиваючих впливів /щодо дій
злочинця призвела в 60% ситуацій до негативного наслідку/; 2/ ситуації, де не
спостерігається збиваючих впливів, закінчуються з позитивним наслідком; 3/
непевність /як наслідок збиваючих впливів/ співробітника призводила в 65% до
негативного наслідку; 4/ темний час доби і неузгодженість у діях співробітників
мали місце в 55-60%.

Нерозважливість співробітника варто розглядати, як невміння
прогнозувати дії супротивника, вибірково реагувати на засоби нападу,
випереджати в діях. Разом з цим, він найчастіше переоцінює свої можливості /
здібності/. Наявність збиваючих впливів з боку співробітників у вигляді
загрозливих дій, намірів впливає на наслідок зустрічі - 65-75% ситуацій
закінчувалися позитивно.
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Модельно ситуаційна настава―
у момент зустрічі із супротивником варто враховувати: нестійкий характер
поведінки і дій з боку суб’єкта, приблизне прогнозування напрямку нападу, прояв
рішучості в діях до одержання кінцевого результату, навичку в умінні діяти в
темний час доби /вибір дистанції, позиції, своєчасна реакція, захисні дії,
контроль/, навичку колективної взаємодії, реакцію і випереджальні дії, на певний
вид нападу /кулаком, ножем, палицею, пістолетом/.

Чинники «наслідок зустрічі», «психологічний стан співробітника»
складають високий ступінь взаємної залежності, достовірність якого Р=0,9824.
Як один із чинників психологічний стан співробітника включає сім ознак. Вплив
чинників один на другий знаходиться на рівні R=0,1706. З них перевага у впливі
має чинник «психологічний стан співробітника» /R=0,0801-0,0576/. Від того, у
якому стані діє співробітник і наскільки сприймається їм небезпека, залежить
наслідок поєдинку.

В результаті аналізу виявився взаємозв’язок факторних ознак: 1/ стан
напруженості співробітника призводить до позитивного результату у 65%
ситуацій; 2/ у стані рішучості - позитивний насідок у 90%; 3/ непевність і
безтурботність призводять у 95% ситуацій до негативного наслідку.

У співробітника відзначається нестабільний психологічний стан. Там,
де переважає підвищена напруженість, непевність, безтурботність, половина
ситуацій закінчувалася негативно. Стан співробітника залежить від його
сприйнятливості до збиваючих дій, що виявляються. Невпевнене поводження
правопорушника дозволило співробітникам більшість ситуацій завершити
позитивно. Зняти непевність можна шляхом колективних дій. Виключити
безтурботність у поведінці при спілкуванні із злочинцем.

Модельно ситуаційна настава―
з метою ефективного розподілу факторних ознак, доцільно: протягом усієї
ситуації варто зберігати стійкий стан рішучості, враховувати вплив збиваючих
дій, мати вміння відбивати нападаючі дії і навичками колективної взаємодії,
постійно контролювати дії протягом усього часу спілкування.

Шляхом математичного моделювання встановлена взаємозалежність
таких чинників «наслідок зустрічі» і «психічний стан супротивника», яка
дорівнює Р=0,9480. Деякі ознаки психологічного стану суб’єкта знаходяться в
постійній залежності від задуманого їм наслідку зустрічі, так само як насідок
зустрічі залежить від психічного стану злочинця. Обопільний вплив досягає
R=0,1665. Незначна перевага у чинника «психічний стан супротивника»
R=0,0656-0,0494. Факторні ознаки знаходяться в такому взаємозв’язку: 1/ стан
схвильованості - 82-85%; ситуація закінчувалася з позитивним наслідком; 2/
стан розгубленості, напруженості склали 55-60%; усі ситуації закінчувалися з
позитивним наслідком. Необхідно додати, що суб’єкт в одній і тій же ситуації
може знаходитися у різноманітному стані.

Проте агресивність сполучається по-різному із зазначеними ознаками.
При підвищеному ступені агресивності суб’єкта співробітник стає рішучим.
Агресивність виявляється на початку ситуації як відповідь на появу або дії
співробітника. Переважними в його стані ознаками є нерішучість, схвильованість,
напруженість.

Модельно ситуаційна настава―
для досягнення позитивного наслідку, поведінку краще організовувати в таким
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чином: прояв рішучості із самого початку ситуації - визначення стану злочинця,
- врахування засобу нападу, - врахування збиваючих дій, - своєчасної реакції на
дії супротивника і виконання випереджувальних дій.

Достовірність взаємозалежності двох чинників «наслідок зустрічі» і
«вид злочину» досягає показника Р=0,5312. Визначений результат залежить від
виду злочинного діяння. Взаємозалежність існує в 53-55% ситуацій. Обопільний
вплив двох чинників знаходиться в межах R=0,1010. Вплив один на другий майже
рівнозначний. Трохи сильніше впливає чинник «вид злочину» R=0,0360-0,0273.
Даний чинник є пріоритетним серед взаємопов’язаних ознак. Перевага цього
чинника полягає в тому, що співробітники не завжди зіштовхуються з
правопорушниками в момент вчинення ними злочину. Протидія з їх сторони -
непокора - відноситься до одного з видів злочину. У передбаченій ситуації існує
можливість спланувати дії щодо результату зустрічі і цим впливати на ступінь
тяжкості злочину. На підставі наслідків статистичного аналізу спряженості
факторних ознак взаємозв’язок між видом злочину і наслідком визначилися в
такому порядку: 1/ крадіжка - 75-80% ситуації розв’язалися з позитивним
наслідком; 2/ пограбування - 70% з позитивним наслідком; хуліганство - 55-
60%, здирство -70%, крадіж транспорту « 60% із позитивним наслідком.

Співробітники з самого початку контролюють потенційного
правопорушника непомітно для нього. Такі умови створюють перевагу для них.
Хулігани ж і здирники діють більш мобільно. Злочинне діяння відбувається за
часом швидко. Супротивник до моменту появи співробітників встигає сховатися.

Ступінь якісного стану співробітника впливає на подальший хід
розвитку ситуації. Якщо суб’єкт встигає зреагувати раніше, ніж співробітник
визначити злочин без активних наступних дій з їхньої сторони, то перевага
зберігається за ним. Він володіє ситуацією. Виявлені їм на початку ситуації
схвильованість, розгубленість, напруженість заміняються рішучістю.

Модельно ситуаційна настава―
ефективність взаємозв’язку факторних ознак зростає, якщо дії починаються з:
визначення виду злочину, врахування засобів нападу, рішучості в діях з початку
виникнення ситуації, випередження в позиції і діях, правильного сприйняття
збиваючих дій впливів, і наявності навичок в умінні відбити нападаючі дії.

Недостатньо високий показник має взаємозалежність чинників
«наслідок зустрічі», “вид засобу нападу”, достовірність якої знаходиться в межах
P=0,3995. Взаємозалежність спостерігається в тих випадках, коли вид засобів,
що використовуються супротивником для нападу, призводить до певного
наслідку і навпаки. Збіг має місце в 35-40% ситуацій. Проте між ними існує
міцний обопільний вплив - R=0,3002.

Розмаїтість засобів нападу впливає на чинник «наслідок зустрічі»
R=0,1245-0,0965.

Статистичний аналіз факторних ознак показує, що в більшості ситуацій
використовується ніж. Закінчувалися вони в 85% із позитивним наслідком. При
нападі: кулаком - 50%, із рушницею -/довгоствольна вогнепальна зброя/ - у 65%,
із сокирою або палицею - 40%, - ситуації закінчувалися з позитивним наслідком.

Застосування виду зброї в  кількісному і якісному відношенні
взаємопов’язано із видом злочину.  Найчастіше,  при переслідуванні
правопорушник завдає удару з розвороту за ходом руху. Напад сокирою, палицею
по кількості випадків не часте явище. Проте в більшості ситуацій наслідок
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зустрічі негативний. Нерозважливість, слабке врахування збиваючих дій,
психічного стану, супротивника, власні сумніви призводять співробітників до
такого наслідку.

Модельно ситуаційна настава―
позитивний наслідок залежить від правильного розуміння взаємозв’язку між
факторними ознаками та упорядкуванням дій співробітників, як-от: визначити
засіб і спосіб нападу; відповідний виду злочину, - вміти впливати на супротивника
на відстані, - виконувати випереджувальні дії, - відбивати напади ножем, кулаком,
сокирою /палицею/ за ходом руху, - враховувати вплив збиваючих дій, і
використовувати колективний метод впливу.

Основу моделі формування рухової поведінки співробітника щодо
наслідку поєдинку співробітника з правопорушником у передбачених ситуаціях
складають три направляючі чинники: попередження збиваючих дій, психічний
стан співробітника; вплив на стан супротивника.

Співробітник у передбаченій ситуації повинен враховувати можливість
появи перешкод і будувати дії у різноманітних варіантах. Проявити рішучість
від початку до кінця ситуації. Перевагу, отриману на початку у виді пригніченого
стану порушника /схвильованість, розгубленість, напруженість/, варто закріпити
рішучими діями. Контроль над поведінкою супротивника захистить від
непередбачених дій. Вміння діяти в темний час доби на близькій відстані із
супротивником сприяє зберіганню стійкого стану співробітника. Врахувати
можливе використання певного виду зброї , а також емоційний стан
правопорушника і ступінь небезпеки злочину. Необхідно враховувати умови,
сприятливі для застосування певного виду зброї. Потрібно підвищити пильність.
Щоб не порушувати взаємозв’язку між перерахованими чинниками, необхідно
мати тривку навичку захисних дій від нападу кулаком, палицею, пістолетом.
Умовою для зниження небезпеки, підвищення рішучості, компенсації наявних
недоліків  у захисних діях є колективна взаємодія співробітників по
попередженню дій супротивника.

Дещо інакше укладаються взаємозв’язки і впливаючі значення
факторних ознак, у раптово виникаючих ситуаціях.

Умови зустрічі,  наявність агресивного правопорушника ,
непередбачуваність його дії і ряд інших збиваючих ознак впливають на
співробітника. У 100% ситуацій відзначається взаємна залежність між наслідком
поєдинку і наявністю в ситуації збиваючих дій. Достовірність має найбільше
високий показник залежності Р=1,0000. Обопільний вплив чинників високий /
R=0,2207/. Чинник «вплив збиваючих дій», домінує в цьому /R=0,0984-0,0730/
. Співробітник намагається вийти із ситуації з позитивним наслідком, не потрапити
під вплив збиваючих дій. У ряді ситуацій він ухиляється від небезпеки, що
виникла /можливої/, не намагається затримати правопорушника або локалізувати
небезпечне діяння.

Аналіз дозволив отримати взаємозв’язок таких ознак: 1/ у 25% ситуацій
не зафіксовано збиваючих дій; 20% з них мали позитивний наслідок; 2/
нерозважливість співробітників /як збиваюча ознака/, призводить до негативного
наслідку; 3/ при прояві сумнівів, а також в умовах темноти, велика частина
ситуацій закінчувалися негативно.

Від того, в  якому якісному стані  знаходиться супротивник і
співробітник, залежить наслідок ситуації. Свідченням цьому є висока
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достовірність взаємозалежності двох чинників /Р=0,9999/. Інтерес являє
взаємозв’язок ознак, що ототожнюють позитивні наслідки ситуацій і якісний
при цьому стан супротивника. Наслідок поєдинку є «продуктом» протидії
зазначених чинників. Несподівана ситуація накладає свій відбиток на стан
супротивника. Проте, коли відзначається тривале спілкування із співробітником,
суб’єкт одержує можливість оцінити обстановку і, якщо виникає відчуття
безвихідності, у стані правопорушника відбуваються зміни, що призводять його
до вчинення небезпечного діяння. Нестійкий, що коливається, стан супротивника
виявляється на початку ситуації,  внаслідок несподіваної  сутички із
співробітником. Відзначається обопільний вплив двох чинників /R=0,1154/.
Перевага у впливі має чинник «стан співробітника» /R=0,0701-0,0502/. Будь-
який наслідок ситуації не на користь правопорушника, який викликає
швидкоплинність і неточність його рухів.

Факторні ознаки розподілилися в такому порядку: 1/ злочинець на
початку розгублений, потім переходить до рішучих дій. Ситуації в основному
закінчуються негативно; 2/ супротивник знаходиться у стані схвильованості в
60% ситуацій, що закінчуються з позитивним наслідком; 3/ у 50% ситуацій
злочинець спокійний. Наслідок негативний.

Достовірність взаємозалежності з чинником «вид засобу нападу»
досягає Р=0,9700. Наявність засобів нападу не завжди визначає однозначно
наслідок поєдинку. Для того, щоб досягти своєї мети - сховатися, супротивник
найчастіше використовує засіб як погрозу для нападу. Інтерес являють види
засобів нападу, ступінь погрози, що не дозволили співробітнику вступити в
єдиноборство. Ступінь впливу двох чинників знаходиться в межах R=0,0700.
Незначна перевага у впливі має чинник «вид засобу нападу» /R=0,0310-0,0219/
.

Взаємозв’язок ознак має таку послідовність: 1/ при наявності ножу у
злочинця 50% ситуацій закінчуються з негативним наслідком; 2/ при наявності
палиці, сокири й ін. ситуації закінчувалися в більшості позитивно; 3/ при наявності
вогнепальної зброї наслідок у 60-70% позитивний. Співробітник адекватно діє
проти озброєного супротивника, застосовуючи вогнепальну зброю. Стан
співробітника знаходиться в такій же залежності, що і стан супротивник. Початок
і несподівана ситуація призводить їх в один стан. Швидкість переходу за часом
в інший якісний стан відіграє істотну роль на кінцевий результат. Достовірність
взаємозалежності двох чинників дорівнює Р=0,9589. Впливають чинники один
на інший в однаковій мірі R=0,0300-0,0208. Співробітник не в змозі
прогнозувати кінцевий наслідок. Зазнаючи небезпеки, він пасивний у прийнятті
рішень, виборі дій.

Основними факторними ознаками, що склали взаємозв’язок, є; 1/
наявність у співробітників напруженого стану, що позитивно впливає на результат
ситуації; 2/ непевність - у 50% ситуацій призводили до негативного наслідку; 3/
повільність - усе 100% ситуацій мали негативний наслідок; 4/ рішучість - 70%
ситуацій закінчувалися успішно.

Кластерний аналіз дозволив упорядкувати структурний взаємозв’язок
чинників. Кожна ланка взаємозалежних чинників, складає певну закономірність
побудови рухової та поведінкової характеристик співробітника і супротивника в
умовах несподіваних ситуацій.

Нерозважливість співробітників і слабка їх адаптованість до дій в
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умовах темряви є одним з основних чинників, що впливають на наслідок ситуації.
До основних причин варто віднести стан пригніченості співробітників і їх слабкий
рівень підготовленості. Зустріч розглядається в рівних умовах. Момент
несподіваності в однаковому ступені впливає на представників протиборчих
сторін. Проте перехід до рішучих дій у супротивника відбувається швидше.
Співробітник включається за фактом дій супротивника. Він знаходиться під
впливом двох чинників - несподіваності і рішучості правопорушника.

Модельна ситуаційна настава―
взаємозв’язок із чинниками доцільно розглядати в такому порядку: оцінка своїх
можливостей, перехід у рішучий стан з моменту зустрічі із супротивником,
визначення виду засобів для нападу; зробити вибір дій, враховувати вид злочину
і характерні риси супротивника, його схильність до агресивності.

На момент виникнення ситуації стан суб’єкта на перших секундах
відрізняється розгубленістю. Потім він швидко переходить у стан рішучості.
Закінчуються ситуації здебільшого негативно. З позитивним наслідком вони
закінчуються, коли супротивник знаходиться в стані схвильованості.
Перебування в такому стані варто розвинути.

До основних засобів нападу відносяться ніж, кулак, палиця. Удар
кулаком виконується без спеціальної підготовки. Виконанню удару ножем
передує ряд підготовчих рухів /дістати, виконати захоплення, короткий замах/.
Супротивник вдається до тактичних прийомів, щоб співробітник не зміг
проконтролювати напад, що готується, /удар/.

У 85% ситуацій зафіксований взаємозв’язок чинника «наслідок
зустрічі» і «вид злочинного діяння» /Р=0,8465/. Найчастіше дії, що передують
розвитку ситуації, починаються з з’ясовування особистості, уточнень, прохань
та вимог. На даний момент злочинних діянь за фактом не відзначається. Перехід
до агресивних дій відбувається різко, зненацька, де наслідок ситуації є наслідком
поєдинку, але не виду злочину, скоєного раніше. Деяка закономірність існує в
діях правопорушників, що чинять різноманітні злочини. Ступінь обопільного
впливу знаходиться в межах R=0,0554. Переважний вплив має чинник «вид
злочинного діяння» /R=0,0218-0,0159/. У більшості ситуацій співробітники
мають поверхневу інформацію про правопорушника. Користуючись цим,
супротивник на початку підкоряється, доказує свою невинність. Потім ситуація
різко змінюється, переходить у поєдинок, де перевага залишається за
супротивником. Небезпека, що виникла, для співробітника вважається
несподіваною.

Аналіз таблиці спряженості дозволив виявити взаємозв’язок ознак даних
чинників: 1/ у 55% ситуацій /при з’ясовуванні про особистість, хуліганство/
відзначається позитивний наслідок; 2/ в інших 45% ситуацій ті ж самі діяння
призводять до негативного наслідку; 3/ із негативним наслідком закінчуються
ситуації при крадіжках, пограбуваннях, крадіжках автотранспорту.

Там, де була виявлена непевність, особливо повільність, наслідок її
негативний.

Модельно ситуаційна настава―
взаємозв’язок факторних ознак щодо виду злочину доцільно розглядати в такому
порядку: враховувати злочин, визначити схильність до агресивності, розрахувати
свої можливості у фізичному та психологічному плані, визначення виду засобів
для нападу, врахувати позиційне розташування його партнерів, ввійти в стан
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рішучості  раніше супротивника ,  призвести супротивника  до стану
схвильованості, непевності. Після проведених дій приступити до з’ясовування
ступеня злочинного діяння.

Модель формування дій щодо наслідку поєдинку із супротивником
може скласти основу методики підготовки співробітників в умовах раптово
виникаючих ситуацій.

Насамперед, співробітник повинен мати порівняльне уявлення про свій
рівень підготовленості. Мати здатність переборювати протидії в реальних
умовах. Підготовлений співробітник здатен дати оцінку діям правопорушника.
Попадаючи в ситуацію, він у першу чергу оцінює свої можливості щодо ступеня
погрози або небезпеки, що виникла. Необхідно враховувати, що несподівана
сутичка з робітником правоохоронних органів у такому ж ступені впливає на
стан правопорушника. У перші секунди він розгублений, схвильований. Потрібно
розвивати цей стан. Цьому сприяє впевнений зовнішній вигляд, вимогливість,
рішучість у діях /помірковано/. В противному випадку супротивник після
короткої розгубленості переходить у рішучий стан. Перед ним два варіанти
вибору: зробити напад або спробувати сховатися. Співробітник, помічаючи ці
зміни, повинен бути готовим до захисних дій. Агресивність правопорушника
оцінюється по емоціях і зовнішніх ознаках. Щоб своєчасно прийняти захисні
міри або діяти з випередженням, потрібно постійно контролювати дії
супротивника. У моментах несподіваного нападу реагувати доцільно відходом
із лінії атаки за допомогою пересування / вбік, назад і т.ін./. Дана дія буде
ефективною, якщо заздалегідь /перед нападаючим прямуванням/ зафіксувати
наявний в супротивника засіб для нападу, а також засіб захоплення зброї. По
жестах, підготовчим рухах можна прогнозувати наміри супротивника. Тому що
співробітники в умовах темряви найчастіше діють нерішуче, потрібно їх
підготовку, моделювання ситуацій, відпрацювання прийомів проводити в
ідентичних умовах. Необхідно орієнтуватися в темряві, своєчасно реагувати на
дії супротивника і не менш важливо входити в стан рішучості швидше, ніж
супротивник. У період переслідування супротивник найчастіше нападає з
розвороту. Навичка маневрування і відходу від ударів у безпечну сторону для
виконання випереджувальної дії, гарантує успішний наслідок у поєдинку із
супротивником. Необхідно врахувати, що злочинець найчастіше нападає при
з’ясовуванні особистості. Тільки переконавшись у власній безпеці /позиція,
умови обстановки і т.ін./, перевазі в діях, співробітник повинен приступити до
з’ясування ступеня злочину, що чиниться, /або особистості/.
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ПРОБЛЕМА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ
В СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Носко М.О.
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка

Анотація. В статті розкриваються погляди різних авторів на
проблему рухової активності молоді, підвищення її рівня, який впливає на
фізичну працездатність та стан здоров’я людини. Розглядаються питання
формування рухових умінь, навичок в процесі навчання рухам під впливом
занять фізичною культурою та спортом.
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Аннотация.  Носко Н.А. Проблема двигательной активности
молодежи в современной литературе. В статье раскрываются взгляды
разных авторов на проблему двигательной активности  молодежи,
повышение ее уровня, который влияет на физическую работоспособность
и на состояние здоровья человека. Рассматриваются вопросы формирования
двигательных умений, навыков в процессе обучения движениям под влиянием
занятий физической культурой и спортом.
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Summary. Nosko N.A. А problem of a motor performance of youth in the
modern literature. In the article the views of the miscellaneous writers on a
problem of a motor performance of youth, increase of its level are uncovered,
which one influences physical efficiency and on a condition of health of the
person. The problems of formation of propulsion skills in a learning process to
motions under influencing of occupations by physical culture and sports are
esteemed.
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Для формування гармонійно розвиненої людини повинні бути створені
сприятливі умови у відповідності з її анатомо-фізіологічними та психічними
особливостями. Важливою умовою нормального розвитку дитини, а також
однією з найважливіших  форм життєдіяльності організму, який розвивається
та росте є рухова діяльність.  Від режиму рухової активності багато в чому
залежить розвиток моторики, фізичних якостей, стан здоров’я, працездатність,
успішність засвоєння матеріалу з різних предметів, настрій та довголіття людини.

Рухова активність людини у вигляді різних форм м’язової діяльності
(праця, фізичні вправи) відіграє важливу роль в її житті і стала у процесі еволюції
біологічною  потребою [10].

Рухові дії, які виконуються людиною, як відомо, надзвичайно
різноманітні (трудові, побутові, ігрові тощо). Через сукупність рухів, об’єднаних
у цілісні дії, виявляється в кінцевому рахунку практично активне ставлення
людини до світу. За допомогою рухових дій людина задовольняє свої потреби і
змінює самого себе.

Різні рухові дії формуються протягом життя людини під впливом
багатьох факторів, і процес їх формування може набувати різного характеру.
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Оптимізація цього процесу досягається в умовах раціонально побудованого
навчання. Внутрішню логіку процесу утворення й удосконалення рухової дії в
таких умовах прийнято представляти як послідовний перехід від знань та уявлень
про дію до уміння виконати його, а потім — від уміння до навички. Можливість
навчитись раціональним руховим діям (як і будь-яким іншим розумним діям)
залежить від придбання правильних знань про суть, правила й умови їх виконання,
але перетворення знань у дію може відбутися лише на основі його практичного
здійснення [4, 12].

У будь-якій дії можна виділити три частини (об’єднаних  функціональних
компоненти): орієнтовану, власне-виконавчу і контрольну, що реально
невіддільні одна від одної, одночасно представлені в процесі її виконання.
Ефективність навчання руховим діям, природно, залежить від того, наскільки
дотримуються в ньому об’єктивних закономірностей формування частин дії і
відповідних компонентів функціональної системи в цілому.

Осмислена побудова дії починається зі спрямованого формування його
орієнтованої частини як орієнтованої основи дії (ООД), що виконує роль його
програми. ООД містить у собі загальний логічний проект дії (його загальну
значеннєву основу), що виходить із розуміння суті розв’язуваної задачі, й основні
опорні точки (ООТ) програми її реалізації, тобто більш-менш чітко виділені
уявлення про основні моменти дії, операції, що входять e неї, й умови її
виконання. При стихійному формуванні дії шляхом проб і помилок вироблення
відносно доцільної ООД відбувається уповільнено, із зайвими витратами часу і
сил; при системно організованому ж навчанні терміни формування ООД
скорочуються, вона набуває повноцінних якостей, що вирішальним способом
позначається на всьому процесі формування дії і його ефективності [12].

У результаті формування рухової дії виникає початкове рухове уміння.
Поняття «рухове уміння», як і поняття «рухова навичка», відноситься переважно
до технічної сторони здатності виконувати рухові дії і водночас відбиває певний
ступінь їх сформованості та опанованості. Рухове вміння являє собою одну з
типових форм реалізації рухових можливостей людини, що виражається в
здатності здійснювати рухову дію на основі неавтоматизованих (або не
доведених до значного ступеня автоматизації) цілеспрямованих операцій.

Рухове уміння і рухова навичка – послідовні щаблі (стадії) на шляху
формування рухової дії. В міру багаторазового відтворення дії операції, що
входять до її складу, стають поступово налагодженими і звичними, а зв’язки
між ними - міцними, що гарантують природну неподільність рухів, відпадає
необхідність постійної концентрації уваги на ряді окремих моментів дії,
скорочується число опорних точок ООД, що вимагають спрямованого
усвідомлення, зростає внесок рухових автоматизмів у здійснення дії. У
результаті рухове уміння автоматизується – перетворюється в рухову навичку.
Автоматизація рухів і є основною ознакою рухової навички [2, 12].

Звідси випливає: рухова навичка являє собою таку форму реалізації
рухових можливостей, що виникає на основі автоматизації рухового вміння.

Дії людини, як і вся людська діяльність, у нормі завжди свідомі. Рухова
навичка не виключає свідомість, а звільняє її від дріб’язкової опіки по
безпосередньому регулюванню деталей рухів і тим дозволяє зосереджувати
увагу на вирішальних операціях і якісній стороні виконання дії в цілому, на
контролі за перемінними умовами дії, передбаченні й здійсненні необхідних
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корекцій за ходом його виконання для досягнення наміченого результату. При
цьому виконуючий дію може, незабаром виникне така необхідність, взяти під
свідомий контроль ті  або інші деталі рухів , доцільно втрутитися в
автоматизований процес керування ними. Раціонально сформована рухова
навичка характеризується, таким чином, оптимальним співвідношенням функцій
свідомості й автоматизмів у керуванні рухами, при якому дія в цілому
направляється свідомістю, а складові операції (не потребуючі в звичних умовах
безпосереднього регулювання свідомістю) доведені до певного ступеня
автоматизації [15].

У багаторічному процесі фізичного виховання фактично постійно йде
навчання тим або іншим руховим діям. Одні з них формуються в якості вмінь,
інші – в якості навичок, треті багаторазово перетворяться, набуваючи властивості
вмінь і навичок. У цілому процес цей багатоетапний і різнобічний.  Однак, якщо
розглядати процес навчання окремо узятої дії, яка доводиться до сформованої
деякою мірою навички, то правомірно говорити про відносно завершений цикл
навчання цій дії. У такому циклі виділяють три послідовних етапи: 1) етап
початкового розучування дії, 2) етап поглибленого розучування дії, 3) етап
результуючого відпрацьовування дії, що має своїм результатом сформовану до
необхідного ступеня навичку.

Етапи навчання знаходяться в певному співвідношенні зі стадіями
становлення рухового уміння і навички: етапу початкового розучування дії
відповідає стадія передуміння, протягом якої формуються основи чи
передумови уміння; етапу поглибленого розучування дії – стадія, на якій
утвориться власне уміння в його цілісних контурах і деталях; етапу
результуючого відпрацьовування дії – стадія безпосереднього становлення
навички, його спрощення, а у визначених випадках і подальшому удосконаленні
[12, 15].

На сьогодні під впливом численних чинників соціально-економічного,
екологічного характеру, в тому числі й неадекватної фізичної активності,
здоров’я дітей і молоді погіршилося. Відповідно до вищевикладеного необхідно
більш повно використовувати можливості, якими володіє система фізичної
освіти для вирішення завдань зміцнення здоров’я, підвищення рухової
активності і виховання здорового способу життя в школярів і молоді [5].

В умовах інтенсивного проникнення науково-технічних досягнень в
повсякденне життя з’явився соціально обумовлений феномен, який названий
гіподинамією.

У виникненні хвороб серцево-судинної системи значну роль грають так
звані фактори ризику: гіпокінезія, гіпертензія, паління, збільшення маси тіла,
гіперліпемія, вік, спадковість, стрес тощо [13].

У лікуванні хвороб серцево-судинної системи усе більш ефективними
стають лікарська терапія і хірургічні методи. Однак, як показує аналіз окремих
факторів ризику, профілактика цих хвороб виходить за межі традиційних засобів
медицини й у великому ступені залежить від свідомого відношення до свого
здоров’я кожної людини. Одним із найбільш істотних факторів ризику є
гіпокінезія. Вона визначається тенденцією розвитку сучасного суспільства і
зв’язана з механізацією й автоматизацією процесів праці, збільшенням кількості
транспортних засобів [1, 6].

Руховий апарат людини, який сформувався в тривалому процесі еволюції
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й пристосований до умов навколишнього середовища, тільки частина якого —
м’язи — складає близько 40% від загальної  маси тіла ,  майже не
використовується. У кістках, суглобах і м’язах через обмеження природних рухів
відбуваються атрофічні  і  дегенеративні  зміни.  У зв’язку з  низькою
енергетичною активністю зменшується потужність системи транспорту кисню.
Зростає концентрація холестеролу і триглицеридів у крові. Диспропорція між
кількістю споживаних і витрачених калорій приводить до збільшення маси тіла.
Автоматизація процесів праці й урбанізація безсумнівно збільшують
психоемоційну напругу людей, позбавляють їх можливості «розряджатися» у
різних фізичних діях, як це відбувалося на більш ранніх етапах розвитку людини.
Ця обставина також має певне значення у виникненні так званих хвороб цивілізації
[7, 14].

Таким чином можна констатувати, що цивілізація, у самому широкому
змісті цього слова, приносячи людству величезну користь, ховає в собі і певну
погрозу. Через уроджену інертність ми охоче приймаємо всі зручності, що
звільняють від будь-якого фізичного зусилля. Нелегко переконати людей у
необхідності боротися з факторами ризику. Багато хто знає, наскільки важко
вирішується навіть така начебто нескладна проблема, як регулювання маси тіла.
Не сприймається зниження маси тільки за рахунок спожитих калорій, тобто різке
обмеження дієти. Смачна і різноманітна їжа не тільки створює позитивні емоції,
але й забезпечує організм необхідними життєвими речовинами, вітамінами і
мінеральними солями. Недостатнє харчування, так само як і надмірне, може
стати причиною порушення обміну речовин і знизити резистентність організму
до несприятливих факторів навколишнього середовища.

У рамках Міжнародної біологічної програми працює секція, що вивчає
пристосовність людини до різних умов зовнішнього середовища. У багатьох
країнах світу вивчається рівень фізичної працездатності різних верств населення
[1]. Аналіз результатів стандартизованого навантажувального тестування може
виявити стан і працездатність основних функціональних систем організму і, у
першу чергу системи транспорту кисню. Шляхом зіставлення стану здоров’я
людей та об’єму їх повсякденної фізичної активності встановлено, що між рівнем
фізичної працездатності й поширенням серцево-судинних захворювань існує
тісна негативна кореляція. Тому з метою профілактики хвороб серцево-судинної
системи й опорно-рухового апарату висувається завдання підвищення фізичної
працездатності. З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я
міжнародними групами експертів розроблені нескладні методи, які можна з
успіхом застосовувати в клінічній і спортивній практиці дослідження
працездатності. Після узагальнення великого матеріалу, отриманого в різних
країнах, стає можливим розробка так званих нормативних величин фізичної
працездатності. У програмах «оптимуму фізичної активності» на основі
результатів конкретних досліджень рекомендуються вид, об’єм та інтенсивність
вправ, необхідних для підвищення й збереження працездатності кожного
індивідуума з обліком його фактичного стану [10, 11].

Особливе місце проблема фізичної працездатності займає в спорті, тому
що будь-яка фізична вправа є виявом працездатності спортсмена. Фізична
працездатність відбивається в загальній фізичній підготовленості. У залежності
від специфіки виду спорту фізична підготовленість більшою чи меншою мірою
впливає на тренованість спортсмена і через неї – на спортивні результати. Тому
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необхідно, щоб спортсмени мали певний рівень фізичної працездатності
відповідно до обраного виду спорту. Поряд із спортивними результатами і
даними, отриманими при спортивно-педагогічному контролі, визначення
фізичної працездатності необхідне для оцінки стану підготовленості спортсмена
і керування його тренувальним процесом.

На сьогодні рухова активність широко досліджується тільки в
спортивній практиці. У той же час все більшу популярність набувають групи
здоров’я, різні види фізичної активності на дозвіллі – масова фізична культура,
туризм тощо [12].

Фізична працездатність виявляється в різних формах м’язової
діяльності. Вона залежить від «фізичної форми» або готовності людини, її
придатності до фізичної роботи, фізичної культури і спортивної діяльності. У
поняття “фізична працездатність”, а іноді просто “працездатність” вкладають
дуже різний за своїм об’ємом зміст [1, 6, 7, 8, 11, 17]. Терміном “фізична
працездатність” ми позначаємо потенційну здатність людини проявити максимум
фізичного зусилля в статичній, динамічній або змішаній роботі. Фізична
працездатність залежить від морфологічного і функціонального стану різних
систем організму. У повсякденному житті й у своїй професійній діяльності
людина використовує тільки невелику частку фізичної працездатності. На більш
високому рівні вона виявляється, наприклад, у спорті, коли кваліфікований
спортсмен в умовах змагань встановлює особистий рекорд. У боротьбі за життя
в небезпечних умовах (війна, стихійне лихо) межа фізичних можливостей
виявляється ще вище. І, нарешті, у психіатричній практиці зустрічаються випадки,
коли індивідуум демонструє надзвичайну силу, що перевершує усі “норми”. З
цього випливає, що будь-який прояв фізичної працездатності й навіть “максимум
зусилля” – величина умовна і її варто розглядати як відносну. Розрізняють
ергометричні та фізіологічні (біохімічні) показники фізичної працездатності.
Для оцінки працездатності при руховому тестуванні звичайно використовується
сукупність цих показників, тобто результат проробленої роботи і рівень адаптації
організму до даного навантаження.  Зі сказаного видно, що “фізична
працездатність” – поняття комплексне і його можна охарактеризувати рядом
чинників. До них відносяться: статура й антропометричні показники; потужність,
ємність і ефективність механізмів енергопродукції аеробним і анаеробним
шляхом; сила і витривалість м’язів, нейром’язова координація (спритність); стан
опорно-рухового апарату (гнучкість). Сюди можна віднести і стан ендокринної
системи, однак її роль при м’язовій діяльності вивчена недостатньо.

Рівень фізичної активності людей впливає не тільки на їхню фізичну
працездатність, але й на стан здоров’я. Багатьма дослідниками доведено, що
недостатня рухова активність має певне значення в етіології серцево-судинних
захворювань, ожиріння і порушень опорно-рухового апарату [1, 9].

При коронарній, або ішемічній, хворобі серця через порушення
кровообігу до міокарду не доставляється потрібна кількість кисню і живильних
речовин. Поширене і небезпечне ускладнення коронарної хвороби – інфаркт
міокарда. Інфаркт міокарда і порушення мозкового кровообігу є причиною
кожної другої смерті в розвинених країнах.

У фізично більш активних індивідуумів хвороба протікає легше. У
цьому напрямку проведено безліч досліджень. Більшість авторів дійшли
висновку, що смертність від хвороб серцево-судинної системи у фізично
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неактивних людей у 2 і навіть 3 рази вища, ніж у фізично активних. Люди, що
дотримувались в минулому активного рухового режиму, у два і три рази частіше
виживають після першого інфаркту. Тут необхідно відзначити, що певна фізична
активність потрібна у всі періоди життя, адже відомо, що позитивні зрушення в
серцево-судинній системі, придбані тренуванням у дитинстві й у ранній
молодості, швидко зникають [6].

Інший чинник ризику – збільшена маса тіла – також пов’язаний з
порушенням липідного обміну.

Збільшення маси тіла у дітей найчастіше пов’язано з фізичною
бездіяльністю.

У дітей і підлітків гіпокінезія викликає підвищення частоти пульсу в
спокої, збільшення товщини підшкірної жирової складки, збільшення
потужності видиху, підвищення рівня вмісту холестеролу в крові [14].

Гіпокінезія в сполученні з помірною нервовою напругою викликає
погіршення аеробного й анаеробного обміну при фізичних навантаженнях,
зниження економічності легеневої вентиляції, здатності виконувати фізичну
роботу великої потужності [13].

Такі зміни рухового апарату, як атрофія м’язів, дегенеративні процеси в
хрящах, кістках, суглобах і зв’язках, нерідко виникають на фоні недостатньої
фізичної активності. Показано, що рухова активність через свій вплив на пасивні
структури опорно-рухового апарату у більшій мірі визначає їхній стан.

Результати окремих досліджень показують,  що гіпертензія і
облітеруючий ендартеріїт частіше спостерігається у людей із малорухомим
способом життя [6, 13]. Із зниженою фізичною працездатністю пов’язують
діабет, бронхіальну астму й емфізему легких.

Узагальнюючи дані про вплив рухового режиму на стан здоров’я, можна
констатувати наступне: фізична робота або регулярні фізичні вправи зменшують
імовірність виникнення коронарної хвороби серця і смертність від хвороб
серцево-судинної системи; регулярна дозована м’язова активність може
поліпшити стан хворих облітеруючим ендартеріїтом, емфіземою легких,
бронхіальною астмою, а в окремих випадках і гіпертонією; достатнє фізичне
навантаження є чинником збереження нормальної маси тіла. Все це дає підстави
стверджувати, що фізична праця, фізкультура й активний режим життя — важливі
умови гарного здоров’я і довголіття [1].

Нестабільна економічна обстановка і як наслідок зниження життєвого
рівня населення, послаблення інфраструктури охорони здоров’я, освіти і культури
помітно погіршили становище дітей, можливості їх життєзабезпечення, розвитку
і соціалізації, ріст вартості життя привів до різкого зниження культури людей у
ставленні  до здоров’я. Стан дітей у країні  із соціальної  точки зору
характеризується тим, що руйнується система оздоровчого відпочинку, дитячого
спорту, дошкільного виховання, знижується якість освіти, намітилися негативні
тенденції в соціальній сфері.

Предмет “фізична культура” у школі органічно включений у загальну
систему освіти дітей, встановлена його цінність для особистості і суспільства,
а також виховне, освітнє, оздоровче й загальнокультурне значення. Водночас це
єдина навчальна дисципліна, що формує в учнів грамотне ставлення до себе,
свого тіла, сприяє вихованню вольових і моральних якостей, потреби в зміцненні
здоров’я [1].
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Пріоритетними в удосконаленні системи фізичної освіти є напрямки,
пов’язані з застосуванням таких форм і методів навчання і виховання,
використання яких із більшою ефективністю формує ціннісне ставлення дітей і
молоді до засобів фізичної культури. Діяльнісний підхід до формування фізичної
культури, заснований на ідеях розвитку особистості, на самовизначенні у
творчому оволодінні способами фізкультурно-спортивної діяльності, повинен
бути розглянутий як один з основних у переосмисленні цілі, задач, сутності
змісту шкільної фізичної культури.

Дослідження свідчать про позитивний вплив підвищених рухових
навантажень на стан здоров’я та фізичний розвиток школярів. Під впливом
навантажень покращується діяльність серцево-судинної, дихальної системи,
підвищуються функціональні можливості організму. Рухова активність має
позитивний вплив на весь організм дитини в цілому: у дітей підвищується
розумова працездатність. Виявлена залежність між руховим режимом та
шкільною зрілістю [16]. Рухова діяльність, яка відповідала б біологічній потребі
організму у русі, є важливою проблемою як для дорослих, так і для студентів.

На основі наукових даних про психофізичний стан, соціальну активність
школярів створюються різні варіанти навчальних програм, більш цілеспрямовано
планується навчальний процес з фізичного виховання, використовуються різні
шляхи підвищення його ефективності. Тим часом є підстави думати, що успіх
формування у школярів позитивного ставлення до певних видів занять фізичною
культурою і спортом багато в чому залежить від правильної взаємодії
організованого виховання і впливу соціального середовища.

У сучасних умовах вивчаються типові для учнів стратегії розуміння
здорового стилю життя, їхні уявлення про власне здоров’я, психічні стани, які
домінують у школі, мотиваційні й змістовні підстави освітньої діяльності
школярів. Дослідження дозволяють зафіксувати зв’язок між змінами в
соціокультурному середовищі, у діяльності школи і соціальним типом молодої
людини, який формується, на етапі завершення шкільної освіти.

Основними напрямками досліджень з даної проблеми у вітчизняній і
закордонній науці є: 1) розвиток методик вимірювання фізичної активності
(кількісні показники характеру, об’єму й інтенсивності); 2) оцінка фізичної
підготовленості і її взаємозв’язок зі станом здоров’я, культурним розвитком;
3) вивчення ефекту різних видів фізичної активності; 4) аналіз рівня фізичної
активності різних вікових груп; 5) вивчення особливостей формування фізичної
активності та її впливу на здоров’я; 6) розробка  нових методик проведення занять
фізичними вправами зі школярами і молоддю; 7) вивчення діагностичної і
прогностичної ролі вправ, які дозволяють тестувати дітей; 8) створення
національних баз даних про здоров’я, фізичну активність і рухову підготовленість
дітей [3, 9, 10].

Вивчення людини, починаючи з філософської антропології і закінчуючи
психологією та педагогікою, дозволяє побачити, що він є не плоским,
одномірним,  чисто природним  або чисто соціальною істотою і не
двосторонньою біосоціальною, а тристоронньою – біосоціокультурною
системою. Активність людини характеризує не всяка діяльність, а лише така,
що зумовлена внутрішніми причинами, спрямована не тільки на зберігання, але
й на удосконалення системи, елементом якої є особистість. Вона виражається
якісною і кількісною сторонами діяльності.
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Фізична активність – цілеспрямована рухова діяльність людини,
спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичного потенціалу і досягнення
фізичної досконалості для ефективної реалізації своїх задатків з обліком
особистої мотивації й соціальних потреб [10].

Підставою для постановки проблеми є сформоване в сфері освіти
протиріччя, пов’язане з тим, що не завжди враховуються особливості поведінки
дітей, самооцінка ними свого соціального, фізичного і психічного здоров’я,
ставлення до фізичної культури. Оскільки фізична активність розглядається нами
з позицій її взаємозв’язку з факторами здоров’я і культурного розвитку, ми
зупинилися на вирішенні проблеми в таких аспектах: соціальному, фізичному,
психічному та екологічному.

Цикл досліджень [8, 9, 10] дозволив встановити тенденцію зниження
рівня фізичної активності школярів із віком, виявити детермінанти фізичної
активності дітей і їхній взаємозв’язок з елементами способу життя, розробити
стандартизовану анкету для проведення масових соціологічних досліджень.
Експериментально апробована методика вивчення рівня фізичної активності,
створена база даних, що дозволяє використовувати отриману наукову інформацію
для аналізу ставлення школярів до фізичної культури, вивчення соціально-
педагогічних умов формування й оцінки результативності фізичної активності
дітей.

Фізична активність як різновид людської діяльності являє собою
багатогранне явище зі складною ієрархією якісно різних властивостей, процесів,
станів, що у своєму функціонуванні, розвитку виявляються системно. Створення
структурно-функціональної моделі, яка містить комплекс якісних і кількісних
детермінант фізичної активності дітей шкільного віку, системний розгляд
проблем формування раціональної фізичної активності в прикладному змісті
дозволяє керувати дією конкретних соціально-педагогічних факторів у
реальному процесі фізичної освіти.

Найкращих результатів у розвитку рухової активності студентів у
кожному конкретному виді фізичної культури можна досягти при максимальному
обліку їх індивідуальних рухових характеристик, соціально-психологічних
факторів, морфо-функційних здібностей організму. Це створює передумови до
самовизначення, самовиховання, саморозвитку і самореалізації студентів у різних
видах фізкультурної діяльності. Самовизначення, як відомо, базується на
задатках і здібностях молодої людини до певного виду фізкультурної активності
[10]. З цього випливає, що арсенал засобів, методів і форм проведення різних
видів фізичної культури настільки широкий і різноманітний, що дозволяє знайти
адекватне вирішення використання їх у фізкультурній діяльності з обліком
індивідуальних особливостей кожного студента. Головні принципи цієї стратегії
полягають у відповідності змісту фізкультурної  активності і її умов
індивідуальному стану організму студента, гармонізації й оптимізації фізичного
тренування, лібералізації фізкультурного виховання відповідно до особистісних
схильностей і здібностей молодої людини. А це дуже позитивно впливає на
розвиток професійних здібностей молоді.

Найбільш вивченою є спортивна діяльність. Аналіз літературних джерел
і багаторічний практичний досвід з фізкультурного виховання студентів
показують, що теоретико-методичні уявлення фахівців обумовлюються тим,
що в основу методики й організації фізичної підготовки студентів повинна бути
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покладена концепція тренування [3, 16]. Як вказують фахівці, це поки що єдина
науково обґрунтована концепція керування розвитком фізичних кондицій людини.
Витривалість, сила, швидкість, високий рівень працездатності можуть бути
придбані тільки шляхом використання ефекту цілеспрямовано організованого
процесу адаптації організму молодої людини до фізичних навантажень певного
змісту, об’єму і достатньої інтенсивності [3, 10, 16].

Спортизація фізкультурної діяльності студентів гуманітарних і технічних
ВНЗ повинна стати основою відродження і розвитку масового студентського
спорту. Спортивна спрямованість практичних занять з фізичної культури
студентів може не тільки радикально змінити їхню фізкультурну активність, але
й у цілому прищепити спортивний стиль повсякденної життєдіяльності. Як
вказують фахівці, спортивний шлях - це енциклопедія технологій культурного
перетворення фізичного, психічного і морального в особистості, і не
використовувати його у фізкультурному вихованні студентської молоді було б
помилковим.

Однак, неадекватний фізичний розвиток, низький рівень фізичної
підготовленості і розвитку фізичних якостей вимагають творчого переносу
передових методик із великого спорту в практику фізкультурного виховання,
тобто можна говорити про своєрідну конверсію засобів, методів і форм
спортивної підготовки. Тут мова йде не про механічний перенос об’ємів й
інтенсивності тренувального навантаження висококваліфікованих спортсменів
у практику фізкультурного виховання студентів ВНЗ, а про використання найбільш
ефективних прийомів досягнення цілей удосконалювання рухів у біомеханічному
і функціональному аспектах [16].
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ПРОСВІТА ДОМАШНІХ НАСТАВНИКІВ З ОСНОВ МЕДИКО-
ФІЗІОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ /ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ/

Корх-Черба О.В.
Харківський державний педагогічний університет ім.. Г.С. Сковороди

Анотація . В  другій половині  Х1Х століття педагогічна
громадськість підіймала питання просвіти домашніх наставників та
оволодіння ними основами медико-фізіологічних знань. Ініціативу практичної
реалізації взяла на себе педагогічна журналістика, змістом якої була
педагогічна, психологічна та медична інформація . Аналіз історико-
педагогічної літератури свідчить про те, що знання основ медицини та
фізіології були складовою педагогічної просвіти домашніх наставників другої
половини Х1Х ст.

Ключові слова: домашні наставники, медико-фізіологічні знання,
педагогічна просвіта.

Аннотация. Корх-Черба О.В. Просвещение домашних наставников
по основам медико-физиологических знаний /историко-педагогический
аспект/. Во второй половине Х1Х века педагогическая общественность
поднимала вопросы просвещения домашних наставников и овладения ими
медико-физиологическими знаниями. Инициативу практической реализации
взяла на себя педагогическая журналистика, содержанием которой была
педагогическая, психологическая и медицинская информация . Анализ
историко-педагогической литературы свидетельствует о том, что знания
основ медицины и физиологии были составной частью педагогического
просвещения домашних наставников второй половины Х1Х века.

Ключевые слова: домашние наставники, медико-физиологическое
знание, педагогическое просвещение.

Summary. Korch-Cherba O.V. Education of the domestic instructors on
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bases of medical physiological knowledge /historical pedagogical aspect /. In
second half Х1Х of century the public asked some questions about education of
the home teachers and mastering by them by medicine and physiological
knowledge. The initiative of practical realization was undertaken by pedagogical
journalism, which contents was the information of pedagogical, psychological
and medical. The analysis of the pedagogical literature testifies that the
knowledge of bases of medicine and physiology was a component of education
the home teachers of second half Х1Х of century.

Keywords: the domestic instructors, medical physiological knowledge,
pedagogical education.

Актуальність даної проблеми було зазначено ще видатним французьким
просвітителем Ж.Ж.Руссо, який підкреслював:”Ідеал виховання – це поєднання
розуму мудреця з силою атлета ”[9]. Тобто виховати здорову дитину так само
важливо, як і розумну. Проблема виховання здорового покоління та просвіта
педагогів, вихователів, домашніх наставників та батьків з питань медико-
фізіологічного характеру широко підіймалась громадськістю в другій половині
Х1Х століття.

Аналіз історико-педагогічної літератури і педагогічної публіцистики
цього періоду [4,5,6] свідчить, що підготовка домашніх наставників до роботи
з дітьми включала і озброєння їх знаннями медико-фізіологічного характеру,
знайомство з наукою про функції організму (фізіологією), з елементами
гімнастики і навіть з основними відомостями про дитячі хвороби. На думку Л
Штрюмпеля, всім, хто причетний до виховання дітей, слід знати, що органи
зовнішніх чуттів і рухів, як-то: око, вухо, органи мови, руки, ноги – приводяться
в дію, перш за все, внутрішніми і зовнішніми збудженнями, які, в свою чергу,
несвідомо сприяють створенню перших відчувань, почуттів, уявлень і бажань.
І в цей природний розвиток наставники та батьки повинні втручатися,
підтримуючи дитину, викликаючи скоріші результати, встановлюючи напрямок
цього розвитку, поповнюючи прогалини несвідомих вправ органів, усуваючи чи
викликаючи перешкоди, словом, вони повинні впроваджувати освітню та
благотворну дію [8].

Відзначимо, що в журнальних публікаціях зверталася увага на те, що
спосіб розвитку органів чуттів у ранньому віці обумовлює в подальшому
особливості характеру. Тому зрозуміло, що ті заходи, які використовуються
матір’ю та вихователем, а саме домашнім наставником,  сприяють розвитку
дитини в майбутньому. Так на сторінках журналу “Учитель” акцентувалась увага
на необхідність узагальнити матеріали по фізіології, гігієні і представити їх у
вигляді “зводу систематичних правил” [4]. Наприклад таких, як “вправи зовнішніх
почуттів”, “вправи, що формують навички”, “вправи в членороздільній мові,
письмі, заучуванні певних рядів тонів, в читанні, правильному триманні і руханні
пальців” і т.ін. Величезну користь цих вправ вихователі, домашні наставники,
педагоги та лікарі бачили в тому, що: 1) правила, які лежать в основі дій, цілком
засвоюються, наприклад, при граматичних вправах; 2) розум шляхом вправ
запам’ятовує операції, правила, які він зрозумів і може користуватися ними далі;
3) розум здобуває більшу свободу до подальших самостійних висновків; 4)
сформовані навички полегшують прийняття рішення і, тим самим, впливають
на волю і активну діяльність людини.
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Слід зазначити, що погляди педагогів, психологів Х1Х століття на
природу і умови формування вмінь і навичок у дітей, думки про необхідність
сполучення репродуктивної і творчої, продуктивної діяльності залишаються
актуальними і в наші дні.

Починаючи з останньої чверті Х1Х ст. питання виховання стали також
предметом турботи лікарів. На наш погляд, участь представників медицини в
створенні сприятливих умов для правильного фізичного розвитку зростаючого
покоління справедливо визнавалась надзвичайно корисною.

Практична діяльність домашніх наставників та вихователів зі
застосуванням традиційних засобів формування волі, розуму не завжди
використовувалось вміло, тобто наставники не замислювалися над впливом їхніх
дій на здоров’я дитини.

З боку служителів медицини починає актуалізуватися проблема просвіти
домашніх наставників, вихователів та батьків початковими медичними знаннями,
насамперед про дитячі хвороби [2]. В 1863 та 1864 роках в журналі “Учитель”
були висвітлені причини, інкубаційний період, процес протікання, міри лікування,
можливі ускладнення, профілактичні дії проти деяких дитячих хвороб
(скарлатини, віспи, нежиті, запалення бронхів та ін.).

Позитивну реакцію педагогічної громадськості викликала книга
А.Гіппіуса “Дитячий лікар, як вихователь”. По-перше, вихід в світ цієї книги
відповідав потребам того часу, тобто мав величезну інформаційну користь для
всіх зацікавлених верств населення. По –друге, підняв проблему взаємодії
педагогів, вихователів, домашніх наставників, батьків та лікарів для формування
здорового покоління людей. В книзі було зазначено, що діяльність вихователя
та лікаря повинні бути взаємопов’язаними. Педагогам, зокрема, домашнім
наставникам, потрібно знати про головні поняття фізіології, психології та
медицини, а лікарям необхідно володіти основами педагогіки. Тільки така
взаємодія в змозі  вплинути на формування фізичних і розумових здібностей та
їх вдосконалення.

Слід відзначити, що в останній чверті Х1Х століття лікарями,
гігієністами було гостро поставлене питання про розумові перевантаження дітей,
які були однією з причин дитячої стомленості, нервовості, “фізичної кволості”.
Не заперечуючи необхідності більш широкої розумової освіти як “умови і
знаряддя майбутнього благоденства особистості”, спеціалісти підкреслювали,
що п’ятигодинне сидіння над розумовими заняттями, майже без перерв,
виконання домашніх завдань, неправильне харчування, розумова напруга – все
це робить дітей, особливо дівчат, дратівливими, нервовими і є однією з причин
формування слабкого покоління, покоління без волі, без енергії [7].

Прогресивні лікарі, фізіологи та гігієністи звертали увагу на дію
використовуваних педагогами та батьками методів впливу на становлення психіки
дитини. Так, віддаючи перевагу слухняності, яка забезпечує початок психічного
гартування дітей, розвиток волі, вчить дітей придушувати свої бажання і примхи,
схилятися перед силою і авторитетом, доктор А.Гіппіус радив педагогам,
наставникам та батькам використовувати ”суворий тон голосу”, “грізний вираз
обличчя”, “постукування об постіль дитини”, “легке поплескування по ручці
дитини”. З такими засобами розвитку слухняності можливо як погодитися, так і
ні. З одного боку, безперечна покора, сліпа слухняність через побоювання
викриків і загрозливих жестів – слухняність низького рівня, яку, на наш погляд,
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не слід культивувати в справі виховання. З іншого – не підлягає сумніву, що без
слухняності неможливо взагалі ніяке виховання в ранньому віці. Але домагатися
цієї слухняності, на думку багатьох педагогів, слід любов’ю і ласкою,
прищепленням дитині поваги до авторитету вихователя.

Слід підкреслити, що прогресивна громадськість розділяла позицію
гуманного відношення до дитини та слухняність розглядала не як результат
спеціальних заходів, а формування звички, яка утворюється з плином часу, по
мірі спілкування з дітьми. Не можна спілкуватися з дітьми одними наказами та
сформувати звичку під впливом одного тільки страху. Для її формування потрібні
головним чином почуття любові і симпатія, за допомогою яких ми часто
можемо добитися істинного бажання добра, підкорення моральному закону.

Наприкінці Х1Х століття на сторінках періодичних видань широко
обговорювались питання виховання в світі психофізіології та як відгук на ці
проблеми, засновувалися відповідні товариства та інститути. Такими були
психолого-педагогічний інститут в  Санкт-Петербурзі,  інститут
експериментальної педагогіки та психології в Лейпцизі, Австрійське товариство
вивчення дитячої природи у Відні, Загальна Германська Спілка для вивчення
дитини та інші. За переконанням авторів статей, піднімалось питання про
поєднання сил служителів медицини та педагогів, до числа яких можна віднести
також й домашніх наставників, з метою створення гармонії фізичного,
розумового та морального розвитку дитини. В усі часи вірно зазначалося, що
квола людина, з відбитком хвороб, перенесених в ранньому дитинстві або у
шкільному віці, не зможе стати повноцінним членом суспільства.

Цікаво зазначити, що в практиці сімейного виховання Х1Х століття
батьки та домашні наставники в більшості випадків зовсім “не брали до уваги
шкідливого впливу неприємних відчувань на фізичне здоров’я їх вихованців”
[2]. Вже з перших днів життя дитину в сім’ї звичайно оточували цілим рядом
непотрібних правил, які обмежували її свободу і завдавали їй страждань. Система
сімейного виховання ґрунтувалася на наданні дітям “неприємних відчувань”, які
витікали з несправедливого іноді ставлення батьків чи наставників, хвилювання,
які були пов’язані з покаранням за незначну провину та інше, - все це в достатній
мірі підривало фізичні сили дітей та розхитувало нервову систему. Відзначені
фактори співпадають з висновками гігієністів та фізіологів про те, що фізичне
виховання, вихоплене з загальної системи і взяте саме по собі, не досягало мети,
та не мало впливу на психічну сферу дитини. Тому педагоги та фізіологи
настійливо підкреслюючи взаємодію фізичного стану організму, характеру
розумової роботи і душевних переживань, активно пропагували конкретні
рекомендації і пропозиції, які розроблялися прогресивними лікарями з метою
внесення коректив в загальноприйняті системи виховання, узагальнювали поради
сучасної гігієни для батьків та педагогів з метою забути старі звички і архаїчні
переконання та змінити їх на такі, які б стояли на засадах охорони життя та
здоров’я дитини [2].

Лікарі підкреслювали, що потрібно використовувати в процесі виховання
різні методи та засоби виховання враховуючи обов’язково індивідуальні
особливості дітей. Застерігаючи наставників та батьків захопленням силовим
впливом, вони радили надавати дитині можливість гратися на волі і самій
створювати своє духовне багатство шляхом особистих спостережень і
переживань. Ця ідея “природного методу виховання”, “вільного виховання” палко
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підтримувалась як педагогами, так і медиками. Так, на думку лікаря А.Гіппіуса,
допомога домашніх наставників повинна полягати в організації обміну
враженнями, інформацією, внесенні, при необхідності, поправок в неправильне
розуміння дитиною деяких речей, причому все це слід виконувати поволі і без
насильства, цілком непомітно для самої дитини. Тобто  педагогічна мудрість
полягає в розумному обмеженні активного втручання домашніх наставників в
природний розвиток дитини, в вірі в природу дитини.

Таким чином, просвіта домашніх наставників, яка розглядалась на
сторінках науково-публіцистичного, методичного характеру, в книгах і статтях,
у перекладних виданнях, в інформаційних повідомленнях і т.ін. була направлена
на оволодіння  ними психолого-педагогічними та медико-гігієнічними знаннями.
Ініціативу практичної реалізації вимог часу взяла на себе педагогічна
журналістика, змістом якої була педагогічна, психологічна та медична
інформація, яка була необхідна для правильного та раціонального виховання та
навчання дітей.

Актуальність даної проблеми зумовило і появу окремого напряму в
медицині - валеології (науки про здоров’я). Так, в книзі Г.Л. Апанасенко та Л.А.
Попової “Медицинская валеология” визначається, що “ключевыми словами в
определении здоровья являются “гармония” и “энергетическая мощность”, под
формированием здоровья человека понимается создание гармоничной с
высоким энергетическим потенциалом психосоматической системы. Другими
словами, это постоянное направление соматического и психического развития
человека по пути обеспечения максимальной гармоничности и энергетической
мощности его структуры, а максимум усилий по формированию здоровья должен
приходиться на ранние этапы жизни, на период активного соматического
формообразования и психического становления” [1].

Відзначені фактори співпадають з висновками медичних працівників
другої половини Х1Х століття (Є.Покровського, А. Вереніуса, В.Ігнат’єва та
інших) про те, що фізичне виховання, вихоплене з загальної системи виховання,
не досягає мети гармонійного розвитку дитини[2,3].

Таким чином, аналіз історико-педагогічної літератури свідчить про те,
що знання основ медицини, фізіології та психології були складовою педагогічної
просвіти другої половини Х1Х століття.
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ПСИХОРЕГУЛЯЦІЯ ПРИ ВИКОНАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ТРЕНУВАЛЬНИХ ПРОГРАМ СТУДЕНТАМИ ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗІВ
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Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка

Анотація. Оволодіння майбутніми вчителями  навичок проведення
індивідуальних тренувальних програм може стати значним фактором при
виконанні державної програми по оздоровленню української нації. Це може
дійсно відбутися,  якщо вся маса сучасних вчителів (незалежно від
спеціалізації), формуючи особистість в своїх учнях своїм власним прикладом
прищепить їм потребу до роботи над особистою тілесною культурою.

Ключові слова: студент, навчання, вчитель, індивідуальний,
програма, психологія.

Аннотация. Верблюдов И.Б., Лоза Т.О. Психорегуляция при
выполнении индивидуальных тренировочных программ студентами
педагогических вузов. Овладение будущими учителями  навыков проведения
индивидуальных тренировочных программ может стать значительным
фактором при выполнении государственной программы по оздоровлению
украинской нации. Это может действительно состояться, если вся масса
современных учителей (независимо от специализации), формируя личность
в своих учениках своим собственным примером привьет им потребность к
работе над личной телесной культурой.

Ключевые слова: студент, обучение, учитель, индивидуальный,
программа, психология.

Summary. Verbludov I.B., Loza T.O. A psychologic regulation at
performance of the individual programs of training by the students of pedagogical
high schools. The mastering by the future teachers of skills of realization of the
individual programs of training can become the appreciable factor at performance
of the state program on improvement of the Ukrainian nation. It can really be
held, if all mass of the modern teachers (irrespective of specialization), shaping
the person in the schoolboys by an own example will impart by him need to work
above personal corporal culture.

Keywords: the student, learning, teacher, individual, program,
psychology.

Оптимальна модель вчителя - це абстрактна, теоретична конструкція,
яка являє собою систему необхідних, взаємопов’язаних компонентів. Всі
необхідні складові особистості вчителя повинні вироблятися у студентів
педагогічних вузів усім комплексом учбово-виховного процесу, а потім -
удосконалюватись протягом практичної роботи самостійно.

Усі елементи моделі майбутнього вчителя, включаючи наукову,
моральну та естетичну освіту можуть бути сформовані на базі фізичного
виховання.

Використання засобів фізичної культури значною мірою буде пов’язане
із застосуванням індивідуальних тренувальних програм (ІТП).

ІТП - це щоденні заходи, які сприяють гармонізації та вдосконаленню
психофізичних процесів організму людини, і охоплюють широкий спектр
заходів: руховий режим, регулювання ваги тіла, складання раціонального
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харчового раціону, загартовування, очисні заходи, психорегуляція та ін.
Оволодіння майбутніми вчителями  навичок проведення ІТП може стати

значним фактором при виконанні державної програми по оздоровленню
української нації. Це може дійсно відбутися, якщо вся маса сучасних вчителів
(незалежно від спеціалізації), формуючи особистість в своїх учнях своїм
власним прикладом прищепить їм потребу до роботи над особистою тілесною
культурою.

Але на цьому шляху є багато перешкод. Однією із проблем є те, що,
навчаючись у вузі, майбутні вчителі, у кращому випадку, дуже поверхнево
засвоюють навички догляду за своїм тілом. Це відбувається навіть там, де
проводиться активна робота у цьому напрямку. Як показали наші спостереження
тільки 8,6%, в середньому з усієї маси випускників університету різних років
готові особистим прикладом та активною діяльністю прищеплювати учням
раціональні навички догляду за здоров’ям.

Тому ми прийшли до висновку, що процес поглибленого засвоєння
студентами педагогічного вузу раціональних ІТП треба значною мірою
стимулювати певними засобами.

Одним із таких засобів є психорегуляція. Якщо розглянути психорегуляцію
з позиції фізіології, то на початку діяльності у студентів формується три види
функціональних систем (1, 2). Перша система забезпечує професійно необхідні
акти для виконання заданої діяльності (ІТП). Друга пов’язана із сторонньою
діяльністю, яка конкурує з основною, віддзеркалює взаємозв’язок організму з
оточуючим середовищем (реакція на зовнішні фактори). Третя представляє
собою відновлюючу функціональну систему. При взаємодії цих трьох систем
на першій стадії оволодіння психорегуляцією основна функціональна система
має більш високий ступінь збудженості  і  швидко стає домінуючою.
Спостерігається «стадія складених координацій» (А.А.Ухтомський, 1952;
Е.Д.Полежаєв, 1974).

Домінуюча система перебуває під контролем свідомості. У процесі дії
зовнішніх факторів студенти виконують необхідні дії, не звертаючи уваги на їх
негативний вплив.

Нами була поставлена мета відшукати просту та ефективну систему
психорегуляції, яка б дозволила студентам підтримувати високу мотивацію при
оволодінні ІТП, а також переборювати негативні психологічні перешкоди,
пов’язані з учбовим процесом у вузі. До них відносяться складання заліків,
екзамени, взаємовідносини між собою та ін. Була використана методика
психорегуляції з допомогою аутогенного тренування (АТ). Ключовим моментом
в АТ є вміння досягти стану «аутогенного занурення», в якому образні емоційно
змальовані позитивні уявлення впливають на вегетативну нервову систему
(І.Шульц, 1932).

Заняття проводились у експериментальній групі тричі на тиждень. А потім
кожен день перед сном, з ранку та протягом дня всі члени групи самостійно
виконували необхідний набір вправ. З ранку та ввечері вправи психічної
реалаксації виконувались лежачи у ліжку на спині. Якщо поза буде стабільною
кожного разу, то психіка сприймає готовність до АТ як сигнал до м’язового
розслаблення.

На сумісних заняттях у групі та на самостійних у аудиторіях на робочих
місцях вправи виконувались у «позі кучера». Щоб її прийняти, треба сісти на
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лаву або стілець прямо, випрямити спину, а потім розслабити всі скелетні м’язи.
Щоб діафрагма не тиснула на шлунок, не треба дуже сильно нахилятися уперед.
Голова опущена на груди, ноги розставлені та зігнуті під тупим кутом, руки
лежать на колінах, не торкаючись одна одної, лікті трохи зкруглені. Очі
заплющені, нижня щелепа розслаблена, але не відвисає, так що рот закритий.
Язик також розслаблений, його основа здається важкою. Дуже важливо навчити
цій активній позі на заняттях АТ, тому що її можна прийняти практично де
завгодно: вдома, на учбових заняттях, на роботі, у транспорті.

Повна схема занять АТ для психічної реалаксації складається з засвоєння
формул:

Я повністю спокійна (спокійний) - 1 раз.
Права рука важка - 6 разів.

Я повністю спокійна (спокійний) -  1 раз.
Права рука тепла - 6 разів.
Я повністю спокійна (спокійний) - 1 раз.
Серце б’ється спокійно та рівно - 6 разів.
Я повністю спокійна (спокійний) - 1 раз.
Дихання спокійне та рівне - 6 разів.
Я повністю спокійна (спокійний) -  1 раз.
Сонячне сплетіння випромінює тепло - 6 разів.
Я повністю спокійна (спокійний) -  1 раз.
Лоб приємно прохолодний - 6 разів.
Я повністю спокійна (спокійний) -  1 раз.

Виконавши увесь набір вправ, переходять до формули наміру, яку треба
вселити в себе. Проводячи експеримент, ми рекомендували студентам одну з
таких формул наміру (на вибір в залежності від ситуації):

Я вольова, працьовита людина - 6 разів.
Я завжди роблю те, що повинна (повинен) робити - 6

разів.
Я гарно підготовлена (підготовлений) до складання

заліку (екзамену) - 6 разів.
Я активно виконую ІТП - 6 разів.
Я активно будую своє майбутнє - 6 разів.
Мій фізичний стан - основа для всіх життєвоважливих

починань - 6 разів.
В експерименті використовувались опитувальник Т.А.Немчина (3),

кольоровий тест Люшера та його модифікації (4).
Ступінь мотивації занять ІТП, нервово-психічне напруження (НПН) та

психоемоційний статус досліджувались в експериментальній (36 студенток) та
контрольній групі (38 студенток).

Результати та обговорювання.
Характеризуючи ступінь мотивації для виконання індивідуальних

тренувальних програм з застосуванням АТ по опитувальнику Т.А.Немчина оцінено
в цілому «значно» - в експериментальній групі та «легка ступінь» - у контрольній.
Кількість балів суб’єктивних характеристик склала в експериментальній групі -
38,2 ± 1,6 бала, у контрольній - 27,6  ± 3,1 бала.

Використовуючи АТ для подолання негативних явищ при учбовому
процесі в університеті, нами були встановлені потенційні джерела негативних
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емоцій. Був відшуканий високий коефіцієнт «К» для понять «залік», «екзамен»,
«взаємини в гуртожитку».

По результатах тесту Люшера  стрес легкого ступеню по шкалі
інтенсивності відмічений у 29 студенток (58,2%) в експериментальній групі, і у
10 студенток (34,0%) у контрольній групі. Стрес високої інтенсивності
відмічений у 12 студенток (30,2%) експериментальної групи, та у 31 студентки
(72,6%) у контрольній групі.

Відмічений високий ступінь мотивації занять в експериментальній групі.
Так , в експериментальній групі за весь час спостереження пропуски занять без
поважних причин склали 9,6%, відповідно у контрольній - 33,8%. Відсів з груп
без поважних причин: в експериментальній - 2,6%, у контрольній - 67,4%.

У результаті опитування на предмет самостійних повсякденних занять по
ІТП у контрольній групі позитивно відповіли 85,6%, в експериментальній - 10,8%
опитуваних.

Висновки:
1. Регулярні та цілеспрямовані заняття АТ значною мірою стимулюють процес

поглибленого засвоєння ІТП.
2. Заняття АТ значною мірою допомагають студентам долати стресові

ситуації, пов’язані з учбовим процесом.
3. Введення АТ, як однієї з складових індивідуальних тренувальних програм

може використовуватись для підвищення мотивації по їх регулярному
виконанню.
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УКРАЇНСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ РУХ НАДСЯННЯ
(до 80-ти річчя від дня утворення українського спортивного клубу

“Беркут” в Перемишлі)
Вацеба Оксана

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотація .  У статті проаналізовано особливості  розвитку
українського спортивного руху на Перемищині (сьогодні територія Польщі).
Висвітлено діяльність українського спортивного клубу  “Беркут” –
Перемишль, з дня заснування якого в березні 2002 року виповниться 80 років.

Ключові слова: український спортивний рух, спортивний клуб
“Беркут”, ювілей.

Аннотация. Вацеба О.М. Украинское спортивное движение
Надсянщины (к 80–ти летию со дня образования украинского спортивного
клуба “Беркут” в Перемышле). В статье проанализированы особенности
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развития украинского спортивного движения на Перемышльской земле
(сегодня территория Польши). Освещено деятельность украинского
спортивного клуба “Беркут” – Перемышль, со дня основания которого
исполнится в марте 2002 года 80 лет.

Ключевые слова: украинское спортивное движение, спортивный
клуб “Беркут”, юбилей.

Summary. Watseba Oksana. The Ukrainian sports locomotion
Nadsjannja (to 80 years from the date of education of the Ukrainian sports club
“Berkut” in Peremyshl’). In clause the features of development of the Ukrainian
sports locomotion on Peremyshl’ to ground (today terrain of Poland) are
analysed. The activity of the Ukrainian sports club “Berkut” - Peremyshl’ is
covered, from the date of which establishment 80 years will be executed in March,
2002.

Keywords: the Ukrainian sports locomotion, sports club “Berkut”,
anniversary.

Історія українського спорту багата на визначні дати, світлої пам’яті
постаті та цікаві події. Серед великої низки спортивних ювілеїв незабаром
відзначатиметься в цілому непомітна дата – 80-ти річчя від дня заснування
українського спортивного клубу “Беркут” в Перемишлі. Є слушна нагода
привернути увагу до культурного життя українців на етнічних землях, відновити
й об’єктивно проаналізувати яскраві, але до сьогодні ще маловідомі сторінки
розвитку українського спортивного руху на території сучасної Польщі.

Історичною долею споконвічні  українські  землі – Надсяння,
Лемківщина, Холмщина, Ряшівщина, Надбужанщина у 1939 році опинилися під
німецько-фашистською окупацією, а після завершення Другої світової війни,
при адміністративному встановленні східних кордонів Польщі ці землі
залишилися у складі Польської Республіки [1, с. 344].

Разом з тим історія спортивного руху на українських етнічних землях в
Польщі залишається недостатньо вивченою й пропагованою.

Метою нашого дослідження було проаналізувати діяльність
українських спортивних товариств  Надсяння в контексті  розвитку
західноукраїнського спорту та європейських традицій спортивного руху.

Основними методами нашого дослідження були джерелознавчий аналіз;
вивчення літературних джерел, документів, матеріалів періодичної преси,
свідчень та спогадів окремих очевидців і учасників спортивного руху Галичини;
історико-порівняльний аналіз; системний підхід.

Результати дослідження. Перші заходи в поширенні спорту як
окремого соціального явища на західноукраїнських теренах припадають на
початок XX століття, коли повсюдно в Європі та світі спорт набував масового
зацікавлення. Вже з початком віку утворюються окремі спортивні осередки й
товариства. Серед перших українських спортивних товариств, поруч зі
станиславівською (івано-франківською) “Чорногорою”, тернопільським
“Поділлям”, львівською “Україною” була й знаменита “Сянова Чайка” з
Перемишля.

Зауважимо, що розвиткові спорту в Східній Галинчині, землі якої на
початку ХХ століття належали різним державам, були притаманні свої
особливості. На початку століття ставлення до спорту як до нового соціального
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явища серед широкого загалу в найкращому випадку було нейтральне. Це
зумовлювалося суперечливою позицією щодо спорту лідерів поширеного тоді
сокільського руху.

На початку століття сокільство в Галичині, насамперед польське, мало
вже свої певні традиції та сформовані завдання. Загалом сокільська ідея
заперечувала змагальний елемент спорту. Лідери сокільського руху, і не тільки
в Галичині, не сприймали змагальну сутність спорту й, начебто, однобічність
спортивної підготовки. Специфічність же українського сокільства, яке
структурно сформувалося значно пізніше від решти слов’янських сокільських
рухів, а саме в період зростання інтересу до спорту, полягала в тому, що власне
сокільські структури активно впливали на процес становлення перших спортивних
товариств. Упереджені стереотипи щодо сокільства і спорту долались практично
одночасно. Однак, спорт у Галичині здобув масову підтримку тільки починаючи
з середини 20-х років, натомість сокільство своєю національно-визвольною
ідеєю відразу заволоділо масами. Але за силою впливу, за силою зацікавлення
зайняття спортом не поступалися популярністю передвоєнному сокільству. Саме
на цю тенденцію вказував в одному з листів до проф. І. Боберського активний
діяч українського сокільства, й разом з тим ініціатор створення перших
українських спортивних товариств С. Гайдучок: “Як до війни була пошесть на
прапори й орхестри, так тепер пошестю є копаний м’яч. Забувають впоряд,
прилади і всесторонність в роботі”.

Найвиразнішою особливістю спортивного руху на західних землях
Україні було те, що від початків його зародження й практично до середини 1939
року, його розвиток відбувався на національній основі. Повсюдно існувала
мережа польських, українських, єврейських, німецьких спортивних клубів. З цієї
точки зору Перемишль є особливим містом. Серед чотирьох десятків спортових
клубів, які діяли у передвоєнний і міжвоєнний час неабиякою популярністю
користувалися українські “Сянова Чайка” (1909-1939), “Сян” (1929-1939),
“Спартанка” (1928-1935), “Беркут” (1929-1934); польські “Полонія” (1909-
1939), Чарні” (1912-1923), “Пшемислянка” (1936-1939); єврейські “Хагібор”
(1921-1939), “Лабор” (1921-1939), “Ютженка” (1922-1935) та інші [2, c. 66].

Така особливість спрямовувала діяльність спортивних товариств в русло
більше ідеологічне, політичне, ніж у суто спортивне. Змагання подекуди
набирали не стільки спортивного характеру, скільки національного. Ярослав
Хоростіль, аналізуючи розвиток українських спортивних товариств Надсяння
зазначав, що “українські клюби й товариства привели назад до українського
берега сотки активних змагунів і десятки тисяч симпатиків спорту, які, здавалося,
були назавжди втрачені не тільки для українського спорту, але й для української
нації” [3, с. 359]. Тобто спорт ставав виразним засобом національного виховання
молоді.

Український спортивний клуб, створений в Перемишлі, був одним із
перших на теренах усієї Галичини. У 1910 році в українській гімназії Перемишля
за участю Івана Боберського і який при тому висловив доповідь про розвиток
футболу, утворився “Український Спортовий Кружок “Сянова Чайка”. Знаменита
львівська “Україна” постала роком пізніше в 1911. Ініціативу професора Івана
Боберського підтримали місцеві вчителі Євген Любович (один з перших учнів
І. Боберського), професор Теодор Поліха, Євген Бачнский, Михайло Романець,
Кикилія Паліїв. Усі вони належали до активних діячів тіловиховного руху в
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Перемишлі й на Посянні. В передвоєнні роки в “Сяновій Чайці” існувало 14
відділів: “руханковий, прогульковий, купелево-руханковий, легкоатлетики, важкої
атлетики, наколесників, лещетарів, саночкарів, совгарів, копаного мяча, веслярів,
світливців, пластунів і стрільців” [4, с. 4].

В червні 1912 року “Сянова Чайка” взяла участь у “Великім Спортовім
Дні” у Львові. Тоді вперше відзначились у спортивних змаганнях ще зовсім юні
майбутні провідники української ідеї: Роман Купчинський встановив український
рекордний результат у метанні диском – 30,02 м, а Федір Черник здобув друге
місце в метанні ратищем (списом) – 34 м [4, с. 5]. Своїми спортивними
досягненнями передвоєнного періоду в легкій атлетиці виділявся також
Мирослав Талпаш з “Сянової Чайки”.

Згодом у повоєнний час чимало зусиль для розвитку спорту Надсянщини
докладають проф. Богдан Вахнянин, проф. Станіслав Костецький, Михайло
Романець, директор перемиської гімназії Степан Шах, вже згадувані Євген
Любович, Теодор Поліха. Найкращий період розвитку спортової діяльності
“Сянової Чайки” припадає на початок 30-х років. До цього спричинилося широке
святкування 20-літнього ювілею товариства й нові можливості у користуванні
спортивних споруд “стадіону, залі і пливальні”, а також прихід нового керівника
проф. Євгена Бачинського.

10 березня 1922 року за почином тодішніх гімназистів О. Лавецького,
І. Волинця, М. Кузишина, В. Шаровського і В. Кінаша було утворено український
спортовий клуб “Беркут”, який гуртував у своїх рядах переважно молодь
підміського села Вовче, котре відіграло велику роль у подальшому розвитку
спортивного руху в Перемишлі.

Як згадує С. Дмоховський, до нових перемиських спортових клубів
“Сян” і “Беркут” спочатку тягнулася реміснича і робітнича молодь, що сприяло
українізації периферій міста [5, с. 374]. Треба ще раз підкреслити, що у зв’язку
зі зміною громадської опінії ситуація навколо клубу була значно кращою, ніж,
приміром під час створення “Сянової Чайки”. Головами й секретарями УСК
“Беркут” були найвпливовіші і найпопулярніші постаті міста – доктор Степан
Дмоховський, пізніше доктор Володимир Загайкевич, велику організаційну
працю провели Іван Красник, Михайло Дужий, брати Роман і Степан Ганчуки,
Осип Сокаль, Микола Гурський та ін. Словом, пішовши слідом “Сянової Чайки”
український спортивний клуб (УСК) “Беркут” розгорнув значно ширший
організаційний і спортовий засяг. Дуже швидко прийшли й успіхи. Вже на перших
після світової війни Запорізьких Ігрищах (IY Запорізькі Ігрища, 1923 р.) 15
вересня “Беркут” виставив 15 чільних легкоатлетів. Слід зазначити, що УСК
“Беркут” у скорому часі став провідним спортовим клубом Галичини – він мав
10 секцій, найактивнішою з яких була легкоатлетична секція. Очолював її
відомий в Галичині спортивний діяч Іван Волинець. На початку 30-х років, як
свідчить О. Бучацький [ 6 ], до складу пермиського “Беркута” входили найкращі
легкоатлети Галичини.

Активна діяльність цього товариства призвела й до того, що ювілейні
Х Запорізькі Ігрища вперше було зорганізовано поза межами Львова – частина
змагань відбувалася у Перемишлі. Саме УСК “Беркут” був їх господарем. Під
прапор клубу, як свідчить Я. Хоростіль, було зібрано приблизно 50 легкоатлеток
і легкоатлетів, які виступили надзвичайно успішно.

Крім легкої атлетики до програми Х Запорізьких Ігрищ входили змагання
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з ситківки (тенісу), відбиванки (волейболу), плавання, шахів та інших видів
спорту. На цих змаганнях було встановлено низку західноукраїнських рекордів.
Особливо виділявся представник клубу “Беркут” Тадей Козак. Він показав
найкращі результати у трьох дисциплінах легкої атлетики: в бігові на 200 м (25,0
сек.), метаннях диску (34,02 м) та спису (47,79). Рекордний час у бігу на 5 км
показав беркутець І. Свита. Господарі показали ще один найкращий результат –
ніхто до того часу не пробігав естафету 4 по 100 м швидше, ніж перемиська
команда “Беркута”. Успіхи чоловіків підтримали й господарки змагань – змагунка
К. Яблоновська виграла стрибки вгору, показавши результат 1,272 м. Рекордний
результат було досягнуто у жіночій естафеті 4 по 60 м – 36,6 сек.

Якщо проаналізувати таблицю рекордів українських спортивних клубів
у легкій атлетиці, то крім львівських рекордсменів і одного-двох представників
з Коломиї і Стрия, третина рядків належала представникам Перемишля. Особливо
помітним були беркутівці Тадей Козак, Марія Гузар (згодом Турко), Ольга Секела,
В. Ковальчик, І. Медвідь, В. Бутрак, Лавецький, І. Свита. Зауважимо, що Марія
Гузар-Турко продовжувала ще свою спортивну кар’єру після Другої світової
війни в українському руханково-спортивному товаристві “Лев” у Міттенвальді
(Баварія, Німеччина) [ 6 ].

Легкоатлети “Беркута на початку 30-х років встановлюють низку
крайових рекордів в легкій атлетиці. Серед чоловіків: з бігу на 800 м В.Ковальчик
(2.10,8 сек); з бігу на 1500 м – В. Ковальчик (4.41,2 сек), І. Медвідь (4.40,0 сек
та 4.35,6 сек); з бігу на 3 000 м – І. Медвідь (13.32,6 сек); з бігу на 5 000 м –
Свита (19.08, 4 сек); з бігу на 110 м з бар’єрами – Т. Козак (11,10 сек); у стрибках
у висоту з місця – В. Бутрак (1,22 м); у стрибках у довжину з місця –
О. Мартинович (2,72 м), В. Бутрак (2,735 м); у стрибках з жердиною – Лавецький
(2,64 м), Вірлик (2,74); метанні диску – Т. Козак (34,02 м, 34,82 м); метанні
спису – Т. Козак (45,79 м, 46,21 м); п’ятизмазі (п’ятиборстві) – Т. Козак. Серед
жінок: з бігу на 60 м – Секела (8,8 сек); з бігу на 100 м – Стасівна (15,2 сек),
М. Гузар (14,8 сек); з бігу на 800 м – Стасівна (2.59,0 сек); в естафетному бігу
4 по 75 м (45,0 сек) та 4 по 100 м (1.02,6); в стрибках у довжину з місця –
М. Гузар (2,10 м); в штовханні кулі двома руками (права+ліва) – М. Гузар (14,02
м); метанні диску – М. Гузар (26,48 м; 27,25 м); метанні диску двома руками
(права+ліва) – М. Гузар (40,88 м); метанні спису – М. Гузар (22,80 м); тризмазі
(триборстві) – М. Гузар [2, с. 189-195].

Щорічно, починаючи з 1925 року перемиський клуб “Беркут”
влаштовував “руханково-вокальні вечори”, де виступали самі спортовці, власний
струнний оркестр та запрошені артисти з вокальною програмою легкого жанру.
При клубі працював також драматичний гурток під керівництвом Осипа Сокаля.
Виручені кошти від вистав йшли на покриття до певної міри фінансових витрат
на спортові потреби.

Запорізькі Ігрища стали потужними українськими олімпіадами, які
потребували значних фінансових затрат. Але сподіватися допомоги від уряду
окупаційної Польщі не доводилося. На початку 30-х років, у зв’язку з новою
хвилею наступу на українську культуру (пацифікація, полонізація шкільництва й
т.ін.) у кризову ситуацію потрапили українські спортові клуби. Замість
Запорізьких Ігрищ набули популярності Дні Українського Спортовця.
Традиційними стають змагання Українського Спортового Союзу – крайові
змагання з бігу навпростець (змагання з кросу), крайові лещетарські (лижні)
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перегони, тенісні турніри. Організовують змагання також і місцеві клуби. Це
відображається у збільшенні інформаційного матеріалу в галицькій пресі.

Подією неабиякої ваги була активна діяльність в Перемишлі жіночих
спортивних товариств: “Весела громада” (1911-1927), Спортивний клуб
українських дівчат (1925-1938), “Спартанка” (1928-1935).

У 1931 році у рамках Українського Спортового Союзу було утворено
перемиську спортову округу, яка об’єднувала й координувала діяльність усіх
спортивних осередків Перемишля й околиць, що спричинило до ширшої
популяризації багатьох нових видів спорту. Цю спортову округу очолював доктор
Роман Несторович, а організаційно-вишкільним референтом був Іван Красник.
Згодом професор Іван Красник, як один із найавторитетніших спортивних діячів
Західної України відіграв чималу роль в організації українського спортивного
руху в еміграційних умовах. Йому довелось очолювати “Раду Фізичної
Культури” в Західній Німеччині, згодом у США організовувати й очолювати
Українську Спортову Централю Америки й Канади – головну й до сьогодні
структуру організованого спортивного життя української діаспори США та
Канади. Принагідно зауважимо що чималу роль у спортивному, й загалом
суспільно-політичному, русі 40-50-х років відіграли також і брати Михайло і
Ярослава Дужі з Перемишля [ 6 ].

Пізніше спортивні успіхи “Беркуту” перебрали на себе представники
ще одного авторитетного українського спортивного клубу “Сян”, який було
створено у вже згадуваному селі Вовче у 1929 році Найбільш успішними були
секції легкої атлетики, волейболу, баскетболу, шахів, плавання, футболу та ін.
Наприкінці 30-х – на початку 40-х років своєю спортивною майстерністю
виділялися “сянівці” Богдан Шехович в плаванні; у спортивних іграх брати
Мохнацькі, Лев Шехович, Зенон Дмитришин, Йосафат Кліш (емігрувавши
згодом в Австралію, він був засновником найкращого в Австралії українського
спортивного клубу “Лев” – Аделаїда й понад 40 років був диригентом місцевого
українського хору), Юрко Кишакевич; у футболі Мирослав Турко (якого було
визнано одним із найкращих західноукраїнських спортсменів першої половини
ХХ століття), Стефан Богурат (перед війною гравець львівської “України”),
Омелян Федорович, Степан Романець, Макаруха та багато інших.

Говорячи про спортивний Перемишль неможливо оминути появу
унікального в своєму роді видання – ілюстрованого загальнокрайового
спортового тижневика “Змаг”. Хто хоч раз торкався сторінок цього видання,
ще довго буде дивуватися тим рівнем української спортивної періодики, який
було продемонстровано в 1937-1939 роках в Перемишлі. Перше число “Змагу”
з’явилося 1 лютого 1937 року. Упродовж кількох років тижневик редагував Євген
Зиблікевич за активної допомоги Осипа Новицького. “Змаг” мав великий вплив
на розвиток усього спортивного руху в краю, на виховання молоді, на зміцнення
патріотичних почуттів усього українського населення.

Час, воєнні й політичні обставини чимало змінили в українському
спортивному русі усієї Західної України, й головно Надсянщини. Але про
“хлопців із західньої твердині” – як називав сяновиків-футболістів Осип
Новицький, ми не маємо права забувати. Навпаки звитяжне підґрунтя українського
спорту в сучасному польському місті Перемишлі, утвердження й зміцнення
новітньої української державності, єднання світового українства дають підстави
для оптимізму, для відновлення нормального культурного розвитку.
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Пам’ять і  слава про український спорт Надсянщини повинні
примножуватися.
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ОЦІНКА ОЛІМПІАДНИХ СПОРТИВНО-ГІМНАСТИЧНИХ
КОМПОЗИЦІЙ НА КОЛОДІ

Омел’янчик О.О.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотація. В роботі досліджуються та аналізуються виступи
найкращих гімнасток Світу на Олімпійських Іграх – 2000 року. На основі
нової кількісної  оцінки гімнастичних вправ на колоді проведено рейтинг
композицій спортсменок різних країн. Виявлено основні тенденції, що виникли
при їх побудові. Наведені певні методичні рекомендації щодо побудови
композиційної послідовності елементів з врахуванням не тільки складності
включених у вправу елементів, але й художній стиль виконання композиції в
цілому.

Ключові  слова: гімнастика,  композиція , спортсмен  вищої
кваліфікації, Олімпійські ігри, показники, колода.

Аннотация. Омельянчик О.А. Оценка олимпиадных спортивно-
гимнастических композиций на бревне . В  работе  исследуются  и
анализируются выступления лучших гимнасток Мира на Олимпийских Играх
- 2000 года. На основе новой количественной  оценки гимнастических
упражнений на бревне проведен рейтинг композиций спортсменок разных
стран. Выявлены основные тенденции, которые возникли при их построении.
Приведены определенные методические рекомендации относительно
построения композиционной последовательности элементов с учетом не
только сложности включенных  в упражнение  элементов,  но и
художественного стиля выполнения композиции в целом.

Ключевые слова: гимнастика, композиция, спортсмен высшей
квалификации, Олимпийские игры, показатели, бревно.

Summary. Omelianchik O.A. An assessment of sports - gymnastic
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compositions on a log on the Olympic. In work are researched and the
performances of the best gymnasts of the World on Olympic Games of year are
analyzed. On the basis of a new quantitative assessment of gymnastic exercises
on a log the rating of compositions of the sportsmen of the different countries is
carried out. The basic tendencies are revealed which have arisen at their
construction. The certain methodical references concerning construction of a
composite sequence of elements with the count not only complexity of the elements,
included in exercise, but also art style of performance of a composition as a
whole are given.

Keywords: gymnastics, composition, sportsman of maximum
qualification, Olympic, parameters, log.

Предметом дослідження даної роботи є аналіз технологій побудов
спортивно-гімнастичних композицій на колоді з врахуванням сучасних вимог
до оцінки виступів гімнасток найвищої кваліфікації. Для реалізації поставленого
завдання були використані такі методи як контент-аналіз композиційної побудови
гімнастичних вправ з точки зору оцінки співвідношення між складністю
включених в композиційну послідовність елементів і з’єднань і вимогами, що
висунуті існуючими правилами суддівства, щодо  їх художнього виконання, а
також методи системного аналізу і теорії інформації.

Розглянуто виступи найкращих гімнасток Світу – призерів та фіналістів
Олімпійських ігор 2000 року на колоді і гімнасток, які показали певні
оригінальні композиції, але не зайняли високих місць в силу недостатньої
технічної вишуканості виконання вправи.

Як показано численними дослідженнями і величезним досвідом
проведення перегонів різних рангів, виконавська майстерність у спортивних
видах гімнастики має багатофакторну структуру, яка включає в якості базових
критеріїв такі оцінки майстерності:

- показники спортивно-технічної досконалості рухів, що оцінюються
складністю виконуваних елементів, зв’язок і з’єднань;

- показники естетичності їх виконання, які залежать від композиційної
побудови всієї вправи.

Зазначимо, що згідно з Правилами Міжнародної жіночої Федерації
(FIG) базові вимоги і оцінки вартості елементів по групах складності, що
безперечно мають бути включені у пред’явлені композиції складаються у
кількісному і якісному відношенні з елементів таких груп складності:
1A+2B+2C+1D. Сумарна оцінка цих обов’язкових у композиції елементів
дорівнює 3,0 балам. Максимальні оцінка вартості за виконання вправи, за умови
виконання таких вимог, як амплітуда рухів, форма і осанка, чистота при виконанні
обертових елементів, висота польоту над колодою, художнє і динамічне
виконання, темп і ритм – складає 4,0 бала.

Композиційна побудова вправи оцінюється у 0,6 бала, якщо вона
відповідає таким вимогам, як різноманітний і елегантний підбір елементів і
з’єднань, прогресивний за складністю підбір і розподіл елементів у композиції,
використання всього простору і обґрунтовану зміну напрямків руху на колоді.
Сумарна оцінка семи спеціальних вимог не перевищує 1,4 бала, а можливих
боніфікацій – 1,0 бал.

Таким чином, стартова оцінка всієї комбінації складає 9,0 балів
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(3,0+4,0+0,6+1,4).
Для того, щоб отримати на змаганнях більш високу оцінку є два шляхи:

або включити в композицію елементи вищої складності, такі як елементи групи
D і E в достатній кількості, або скористатися включенням у композиції з’єднань
з кількох елементів і отримати певні надбавки. На практиці використовують і
той і інший підхід, частіше – їх комбінацію. Виникає питання вибору найкращого
варіанту побудови композиції, враховуючи вимоги Правил і можливості
гімнастки, тобто мова йде про обрахування досить значної кількості варіантів
побудови композиційної послідовності елементів у вправі.

Порівняння цих підходів стає більш ясним з такого фрагменту: якщо
включити додатково у композицію окремі елементи вищої складності без
повторів, то можна отримати такі надбавки: за елемент D –0,1 бала, за елемент
E – 0,2. Подивимось який еквівалент має рівноцінне по балах з’єднання:

1хD ⇔ {B+C}…[C+C]…[B+B+C]…[B+C+C] = 0,1б
1хE ⇔ 2хD⇔{C+C}… {A+D}… [B+D]… [B+C+C+C]…[C+C+C]=0,2б
1хD/1хE⇔{B+D}… [B+B+D]…[B+C+D]…[C+D] = 0,3б
2хD/1хE⇔[D+D]…[B+E]…=0,4б …
Ці порівняння можна продовжувати. Набрати додатково 1,0 бал до

максимальної оцінки 10,0 балів за композицію, проти 9,0 стартових балів задача,
як бачимо, дуже складна. Один додатковий бал можна отримати при чіткому
виконанні 10 різних елементів групи D, або 5 елементів групи E, або …. Здається,
що більш раціональним є включення у композицію з’єднань з 2, 3,  або більше
елементів з груп B і C, тим більше, що ланцюжкові з’єднання рахуються як
поточно-парні. Крім того, ланцюжкові з’єднання сприймаються як продумане
художнє виконання вправи. А естетичне, видовищне виконання композиції, як
показано в роботі [1] сягає 20-25% від сумарної оцінки за вправу. В роботах
[2,3] розроблена методика інформаційної оцінки композиції у спортивно-
гімнастичних вправах. Оцінка інформативності композиційної послідовності
елементів у вправі [2], яка поєднує в собі технічну досконалість і складність з
естетичною виразністю у інформаційних балах (бін) має такий вигляд:
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де  λ - нормуючий множник, який залежить від інформаційної
насиченості кожного з включених в композицію елементів;

Ck - вартість (в балах) елемента згідно з належністю до певної групи
складності (A, B, C, D, E) ;

nk- кількість елементів у композиції по групам складності;
 pk=1/Log1 Nk інформаційна насиченість елемента в залежності від груп

складності (L – абетка елементів, Nk- кількість елементів у кожній з груп
складності, рекомендованих FIG);

µ=m/n (n – кількість елементів, що оцінюються в даній композиції,  m
– кількість поточних парних з’єднань у композиції);

Sm-  сумарна вартість (в балах) складності виконуваних з’єднань, з
врахуванням вартості кожного з елементів і боніфікації за кожне з’єднання.

Практична цінність наведеного співвідношення дозволяє не тільки
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привести оцінку композиції виконаної вправи, а й апріорно порівнювати різні
композиції ще на етапі їх формування, що дозволяє обирати найкращі і найбільш
вагомі варіанти, з урахуванням можливостей конкретної гімнастки.

Змагальна гімнастична композиція є певним чином з’єднана низка
фрагментів, які виконуються у різному темпі і з різними амплітудами, в часовому
аспекті вся композиція це синтез квазігармонічних та релаксаційних коливань,
цільність  композицій досягається “склеюванням” елементів і фрагментів з
урахуванням темпу виконання елементів і фаз переходів. Однією з важливих
характеристик є також динаміка виконання вправи [4], яка суттєво впливає на
суддівську оцінку. Динаміка композиції визначається як відношення сумарного
часу, затраченого на її виконання (t – кількість секунд) до кількості оцінюваних
елементів у вправі (М – кількість елементів), а саме, якщо за 1,5 хвилини
(максимальний термін виконання вправи на колоді) виконується М елементів,
то в даному разі динаміка вправи буде охарактеризована  усередненою
величиною:

τсередня=t/M (сек./ел.). (2)

За обраним нами підходом спробуємо провести оцінку виступів
гімнасток на колоді, які були представлені у Сиднеї (Австралія).

Дані по оцінці композицій восьми фіналісток наведені у таблиці 1.
Таблиця 1

Дані по оцінці композицій восьми фіналісток Олімпійських ігор у Сіднеї
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  С -С B Q H θ t M τ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Лі-Хуан, 

Китай 
9,825 - 0,175 10,1 6,04 2,54 8.58 82 14 5,85 

2-3 Лобазнюк, 
Росія 

9,775 - 0,225 10,1 6,24 2,44 8.68 82 16 5,13 

2-3 Продунова, 
Росія 

9,775 -0,225 10,1 
 

5,31 2,47 7,78 87 13 6.7 

4 Олару, 
 Румунія  

9,75 - 0,250 10,0 5,9 2,88 7,88 77 13 5,92 

5 Ярош, 
 Україна 

9,712 - 0,288 10,4 6,82 2,52 9,34 79 14 5,64 

6 Пресекан, 
Румунія 

9,7 - 0,300 10,3 5,42 2,46 8,78 85 12 7,10 

7 Лю-Ченг, 
Китай 

9,66 - 0,335 10,3 6,02 2,73 8,75 87 16 5,44 

8 Рєй, 
США 

9,250 - 0,750 9,8 6,01 2,28 8,39 80 13 6,15 
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У 1 колонці показано місце, зайняте гімнасткою на Олімпійських іграх
2000 року, у 2 – прізвище і країна, у 5 колонці проставлені значення вихідної
теоретичної оцінки композиції на колоді без врахування конкретного її виконання
відповідною гімнасткою. 6 колонка – оцінка інформаційної насиченості
пред’явленої композиції за складність (Q) включених елементів з урахуванням
нормуючого множника (перша складова оцінка за формулою (1). 7 – оцінка
інформативності художнього виконання (H) (друга складова оцінки (1). Колонки
9,10,11 – параметри динамічності виконання вправи за формулою (2), а саме:
термін виконання вправи у секундах (t); кількість оцінюваних елементів (M) у
композиції і середня кількість секунд на елемент (τ). 3 колонка – оцінки, які
поставила суддівська бригада за виконання вправи (С) і збавки за технічну
недосконалість і помилки (-С) (колонка 4), за окремі елементи і з’єднання. 8
колонка – експертно-інформаційна оцінка (θ) композиції без врахування
технічних помилок. У таблиці 2 наведені дані, які характеризують конкретні
композиції, що виконували гімнастки на колоді (ОІ-2000).

Проаналізуємо дані по таблицях 1 і 2. Щодо технічних результатів
виступу гімнастів на колоді, то з таблиці видно, що чільне місце займають
гімнастки, які втрачають при виконанні вправи приблизно 0,2 бали від
максимальної оцінки у 10 балів (табл. 1 колонка 4) і десь 0,3 бали від базової
оцінки (табл. 2 колонка 9). Цей факт лише підтверджує загальновідому думку,
що вправу треба виконувати, з технічної точки зору, досконало. Бажання
підстрахуватися від можливих помилок призводить до закладання у композицію
надлишкових запасів (табл.. 1, колонка 5). Мабуть, чим більша боніфікація
закладається, тим менша впевненість у спортсменки і її тренера у надійності
чіткого виконання елементів в композиції. Виявляється, що 0.1 бали зверх 10
балів є достатньою підставою для отримання високого місця (Лі-Хуан,
Лобазнюк, Продунова, Олару). Необхідна складність композиції забезпечується
включенням  у композиції на колоді елементів групи E (один-два елементи), а
також трьох-чотирьох елементів групи D (табл.. 2, колонка 3.4). Тобто, втрата
найкращих гімнасток за техніку виконання не перевищує 2-3%, що знаходиться
вже на грані суб’єктивного відношення суддів до тієї чи іншої гімнастки.

Об’єктивну оцінку пред’явленої композиції, правда, без врахування
реального її виконання, можна отримати, якщо оцінювати вправу з інформаційної
точки зору (див. формулу (1)). Ця оцінка є теоретично обґрунтованою. Чим
більше отримано інформації, тим більшою має бути її ціна [5].

По відеозапису нами проведено таку оцінку композиційної
послідовності елементів з точки зору вкладу кожного з елементів у складність
вправи (табл. 1, колонка 6), вкладу її інформативності художнього виконання
(табл. 1, колонка 7) і приведена сумарна оцінка кількості інформації що несе в
собі кожна з пред’явлених на Олімпіаді –2000 композицій. Виявилось, що
найбільш інформативно вагомими по складності були композиції українки Ярош
і росіянки Лобазнюк (відповідно 6,82 і 6.24 бітів інформаційних (бін).
Інформативність художнього виконання (різноманітний і елегантний підбір
елементів і з’єднань, прогресивний за складністю розподіл елементів тощо)
найкращими були Олару (Румунія), Лю-Ченг  і Лі-Хуан (Китай). За сумарною
оцінкою (θ = Q+H) найкращий результат у Ярош (Україна) - 9,34 бін, найнижчий:
у Продунової (Росія) – 7,78 бін., та Олару (Румунія) – 7,88 бін. Сумарна оцінка
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інших фіналісток коливається біля 8,6 ± 0,2 біна. Останнє характеризує більш
менш сталу тенденцію і стиль побудови композиційної послідовності елементів
у вправі на колоді.

Таблиця 2
Дані, які характеризують конкретні композиції, що виконували гімнастки

на колоді (ОІ-2000).

Як показано в роботі [4] важливою характеристикою естетичного
виконання гімнастичних вправ є динаміка (див. формулу (2)). Відповідні
параметри, що підкреслюють цю характеристику подано у таблиці 1 ( колонки
9,10.11). Чим менше величина τ - усередненого часу на виконання одного
оцінюваного елемента, тим більш динамічною виглядає композиція. Тут ліпший
результат у Лобазнюк (5,13 сек./ел.), далі ідуть Лю-Ченг, Ярош і Лі-Хуан.

В цілому, щоб набрати найбільшу суму в балах необхідно до стартових
9,0 балів додати кільканадцять десятих боніфікації. Як вказувалось вище, це
можна зробити включенням елементів групи E і D, включенням суцільних
з’єднань елементів поданих як єдиний фрагмент.

Ці кількісні і якісні дані подано у таблиці 2 (колонки 3-7). Ми бачимо,
що вищий рейтинг мають гімнастки, які включали у свої композиції елементи
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1 Лі-Хуан,  

Китай 
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{B+C} 
1,1 0,275 

2 Лобазнюк,  
Росія 

1 3 - 3 {B+D}{C+C}{C+
C} 

1,1 0,325 

3 Продунова,  
Росія 

1 3 - 3 {D+B}{D+B} 
{C+C} 

1,1 0,325 

4 Олару, 
 Румунія  

1 4 1 2 {B+C+B} {D+A}  
{C+C} 

1,0 0,250 

5 Ярош, 
 Україна 

- 5 1 4 {D+B}{D+B} 
{A+D} 
{C+C} {B+B+D} 

1,4 0,688 

6 Пресекан,  
Румунія 

1 3 1 3 {B+B+D} {E+B}  
{B+D} {C+C} 

1,3 0,6 

7 Лю-Ченг,  
Китай 

-  4 1 5 {B+B+D} {B+D} 
{B+D}  
{D+A} {C+C} 
{B+C} 

1,3 0,635 

8 Рєй, 
США 

- 4 1 2 {B+C+B} {C+D} 
{B+C} 

0,8 0,550 
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групи E і по 3 з’єднання з двох-трьох елементів. В нижній частині таблиці
знаходяться гімнастки, які включали від 4 до 6 цільних фрагментів, але їм
бракувала відсутність елементів групи E і, на жаль, точність і надійність при
виконанні вправи в цілому.

На самий кінець, звернемо увагу на колонки 8 і 9 таблиці 2. За втратами
балів відзначилась наша гімнастка Ярош – майже 0,7 балів від базової оцінки
(B = 10,4). Це прикрий результат, він вказує на те, що гімнастка не встигла дійти
до своєї найвищої форми. Такий же стан речей у Пресекан і Лю-Ченг. Виразним
показником недбалого ставлення до складання композиції виявилася американка
Рей. Вона пред’явила композицію, яка має боніфікацію лише 0,8 бала ,тобто
0,2 бали вона програла ще до виходу на колоду.

Загалом, зазначимо, що є дві тенденції побудови композиції на колоді:
перша – включення ефектних, окремо виконуваних складних елементів
(наприклад, групи E), так зробили перші чотири гімнастки, друга – включення
більшого числа з’єднань елементів з метою отримання більших величин
боніфікацій, - певний баланс тут можна побачити в композиції румунки Пресекан
– чотири з’єднання з двох і трьох елементів і включення елементу групи E, але
її технічне виконання було невдалим, - втрата балів від високої базової оцінки B
= 10,3 бали склала 0,6 бала, крім того, в неї була дуже статична композиція, тут
вона показала найгірший результат ( τ = 7,10 сек. на оцінюваний елемент).
Включення більшого числа суцільних фрагментів з двох-трьох елементів, з
безумовним приєднанням елементів групи E, – це перспективний напрямок
розвитку композиційного підходу до будови гімнастичних вправ.

Запропонований підхід, застосовуючи сучасні комп’ютерні технології,
дозволяє апріорно визначати оптимальну композиційну послідовність елементів
у вправі, виходячи з наявного для даної спортсменки набору надійно виконуваних
акробатичних і гімнастичних елементів та їх з’єднань.
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ДИДАКТИЧНІ СИТУАЦІЇ ЯК КОМПОНЕНТ
ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Сивенко Л.М.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

Анотація. Систематичне проведення уроків-диспутів допомагає
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учням оволодіти новими вміннями, які необхідні у рішенні дидактичних
ситуацій. Ефективність уроку з використанням дидактичних ситуацій
обумовлена загальною творчою діяльністю учителя і учнів, знаходженні нових
способів рішення дидактичних ситуацій, розвитку розумових здібностей
школярів у цілому.

Ключові слова: дидактична ситуація, розумові здібності, розумова
діяльність, школярі, творче мислення.

Аннотация. Сивенко Л.Н. Дидактические ситуации как компонент
педагогического процесса. Систематическое проведение уроков-диспутов
помогает ученикам овладеть новыми умениями, которые необходимы в
решении дидактических ситуаций. Эффективность урока с использованием
дидактических ситуаций обусловленная общей творческой деятельностью
учителя и учеников, нахождением новых способов решения дидактических
ситуаций, развитием умственных способностей школьников в целом.

Ключевые  слова: дидактическая  ситуация , умственные
способности, умственная деятельность, школьники, творческое мышление.

Summary. Sivenko L.N. Didactic situations as a component of
pedagogical process. The regular realization of lessons of debates helps the
schoolboys to take possession of new skills, which are necessary in the decision
of didactic situations. Efficacy of a lesson with use of didactic situations caused
by common creative activity of the teacher and schoolboys, finding of new methods
of the decision of didactic situations, development of mental capacities of the
schoolboys as a whole.

Keywords: a didactic situation, mental capacities, mental activity,
schoolboys, creative intellection.

В умовах перетворень, які відбуваються в нашому суспільстві,
важливим завданням педагогічної науки є виховання в підростаючого покоління
інтересу до праці, навчання, творчості вироблення в нього вміння самостійно
підходити до розв’язання нових пізнавальних і практичних задач. Реалізація цього
завдання потребує включення до змісту педагогічної освіти вміння проектувати
педагогічні ситуації, які вимагають заохочення учнів до творчості, пошуку,
аналізу, прийняття самостійних рішень.

Здійснити формування названого вміння можливо, наприклад, при
вивченні і розробці дидактичних ситуацій, під якими ми розуміємо динамічну
систему взаємодій учителя і учнів з об’єктом пізнання. Складовими цієї системи
є пізнавальні труднощі, тобто такі, що обумовлені необхідністю врахування
реальних умов у навчальній групі і в системі взаємовідносин учнів, і шляхи їх
вирішення.

Розробка і вивчення дидактичних ситуацій дозволяє розкрити механізм
взаємозв’язку діяльності учителя й учнів у навчальному процесі, виявити й
обґрунтувати ті методи і прийоми, за допомогою яких учитель зуміє поставити
учні в активну позицію на уроці. Метою використання дидактичних ситуацій у
навчальному процесі є організація пізнавальної і практичної діяльності учнів,
під час якої створюються сприятливі умови для виявлення і розвитку всіх
потенційних можливостей учня (розумових, емоційних, творчих). Навчальний
процес повинен мати таку структуру, яка б розвивала творче (продуктивне)
мислення учнів, формувала б внутрішні стимули до навчання, творчу особистість.
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Однак шкільна практика свідчить про те, що не будь-яка школа і не будь-який
навчально-виховний процес у ній сприяють формуванню творчої особистості.
Одним із способів вирішення цього питання є використання дидактичних ситуацій
на уроці. Дидактичні ситуації відображають проблеми ставлення учителя й учнів
до об’єкту пізнання і виникають у момент появи пізнавального утруднення в
учнів. Утруднення є результатом практичної або розумової взаємодії з об’єктом
знань. Використовуючи дидактичні ситуації в процесі проведення уроку можна
виділити напрями, необхідні для утворення системи загально-навчальних умінь
та навичок, які необхідно розвивати і застосовувати у процесі вивчення даного
об’єкту знань; шляхи реалізації міжпредметних зв’язків; форми взаємодії
учителя й учнів.

Необхідно розглянути функції, які реалізуються при розробці і вирішенні
дидактичних ситуацій у навчальному процесі, а саме – функцію розумової
орієнтації, розвиваючу, комунікативну, регулятивну, мотиваційну, інформаційну,
систематизуючу тощо.

При виникненні дидактичних ситуацій на уроці в класному колективі
виникає емоційна напруга. Тому необхідно звертати увагу учнів на зміст
емоційного стану оточуючих, навчати їх бачити і сприймати емоційний стан
інших. На це вказували ще Я.А.Коменський, Ж.Ж.Руссо, І.Песталоцці,
А.С.Макаренко, С.Г.Шацький. Розвиваючи їх ідеї, В.О.Сухомлинський був
глибоко переконаний в тому, що школа повинна стати “майстернею гуманності”,
якщо буде вчити своїх вихованців сприймати емоційний стан інших людей. Тому
учитель повинен враховувати здібності учнів до сприйняття емоційного стану
інших. Формування цих здібностей сприяє успішному протіканню процесу
вирішення дидактичних ситуацій. У цьому процесі виникає народження
пізнавальної потреби в знаннях, змісту наукових відкриттів. С.Л.Рубінштейн
писав: “Для того, чтобы учащийся по-настоящему включился в работу, нужно,
чтобы задачи, которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были
не только понятны, но и внутреннне приняты, т.е. чтобы они приобрели значимость
для учащихся и нашли, таким образом, отклик и опорную точку его переживаний”.

Розуміння необхідності знань для вирішення дидактичних ситуацій
допомагає учню стати на шлях цілеспрямованої пізнавальної діяльності.
Взаємозв’язок мислення, емоцій і волі, про який говорив С.Л.Рубінштейн, є
основою формування нових потреб в учня. Таким чином, завданням учителя
при вирішенні дидактичних ситуацій на уроці є навчити учня не тільки розуміти,
але і думати, виконувати розумові дії. Для цього потрібно розвивати здібності
учнів. Здібності, згідно з концепцією Б.М.Теплова – це індивідуальні
особливості “которые не сводятся к наличным навыкам, умения и знаниям, по
которым иогут объяснить легкость и быстроту приобретения этих знаний и
навыков”.

Розвиток здібностей забезпечує можливість успішного вирішення
дидактичних ситуацій.

Важливе місце у вирішенні дидактичних ситуацій займає поняття –
розумове відтворення об’єктивного процесу виникнення і формування предмету
цілеспрямованої діяльності. Вирішення дидактичних ситуацій проходить на
основі засвоєних знань і набутих навичок, вирішує дидактичні ситуації, відкриває
нове, в нього формується вміння самостійно підходити до розв’язання
пізнавальних і практичних задач.  Розумові дії – це дії  з об’єктами,
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відображеними в образах, уявленнях, поняттях.
Розумові дії формуються на основі зовнішніх практичних дій. На думку

П.Я.Гальперіна і Н.Ф.Тализіної, розумова діяльність спирається спочатку на
сприйняття матеріальних предметів або їх відображення, далі здійснюється в
плані голосового мовлення, без спирання на предмети та їх відображення. На
кінцевому етапі дії виконується розумово, за допомогою мови “в собі”, таким
чином становляться внутрішніми розумовими діями.

На кожному етапі і в кожному аспекті уроку, вирішуючи головну
навчальну задачу, вчителеві необхідно враховувати, з одного боку, потреби учня,
з іншого – наявні проблеми освіти. Для учня навчання повинно бути елементом
самоосвіти. Досягти цього можна, наприклад, використовуючи в процесі
вирішення дидактичних ситуацій принцип гуманізації. При цьому потрібно
враховувати етапи вирішення дидактичних ситуацій (мотиваційний, технологічний,
постановочний, вирішення, контроль). На всіх етапах вирішення дидактичних
ситуацій в учнів формуються конкретні уміння і навички, характерні для кожного
етапу.

Весь процес дидактичних ситуацій пронизаний з одного боку
безпосереднім, іншого – опосередкованим управлінням з боку вчителя. Звідси
витікає уява про взаємодію педагогів і учнів – про управляючу взаємодію, де
керівна роль однієї з сторін (педагогів) буде проявлятися по-різному, у різний
спосіб, але на кожному етапі вирішення дидактичних ситуацій.

Тому студентам – майбутнім педагогам необхідно відпрацювати
включення дидактичних ситуацій, де майбутні вчителі набували б досвіду
розв’язання дидактичних ситуацій, зуміли б виділити ті види діяльності, які
виявляються при вирішенні дидактичних ситуацій. При розробці і вирішенні
дидактичних ситуацій у діяльності учителя присутні ті якості, що приводять до
ускладнення вимог до пізнавальної діяльності учнів, спонукання їх до навчання.
Необхідно розробляти і використовувати нові методи управління навчальною
діяльністю. При підготовці до вирішення дидактичних ситуацій необхідно
розглядати такі якості діяльності учнів і творчу активність, ініціативність,
самостійність, самоуправління.

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку перед школою
ставляться нові вимоги. Крім озброєння учнів певним обсягом знань, умінь і
навичок, які визначаються навчальними програмами, школа повинна розвивати
в них властивості розуму, їх пізнавальні і творчі здібності. Навчання тим краще
підготовлятиме учнів до життя, чим більше вони розв’язуватимуть задач, в
основі яких лежить виникнення пізнавального утруднення. Для того, щоб
навчитися використовувати набуті знання і навички в нових дидактичних
ситуаціях, необхідно вміти планувати свою роботу, систематично здійснювати
самоконтроль, користуватися раціональними способами запам’ятовування,
ефективно виконувати основні розумові операції (аналіз і синтез, узагальнення
і диференціацію, абстрагування і конкретизацію).

Педагогічний досвід і спеціальні дослідження переконують, що
використання дидактичних ситуацій в навчальному процесі є важливим засобом
розвитку самостійності і пізнавальної активності учнів. Школа має навчити учнів
творчої праці, виховати у підростаючого покоління інтерес до неї і потребу в
ній, уміння самостійно підходити до розв’язування нових пізнавальних і
практичних завдань. Цьому сприяє, зокрема, використання дидактичних ситуацій
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в процесі навчання учнів. Дидактичні ситуації передбачають пошук. Для їх
розв’язання завжди потрібні нові знання і навички. У дидактичних ситуаціях
завжди є якась суперечність.

Спеціальним виявляється питання про створення дидактичних ситуацій.
Насамперед треба розрізняти їх різні типи. Основною суперечністю в ході
вирішення дидактичних ситуацій вважають суперечність між наявним рівнем
знань, навичок і умінь учнів, рівнем їх розумового розвитку, що досягнутий в
даний момент навчання і тими пізнавальними і практичними завданнями, що
висуваються перед учнями самим ходом навчання. Навчально-пізнавальні
суперечності, що виникають в процесі вирішення дидактичних ситуацій,
різноманітні. Серед них слід виділити, наприклад, суперечність між теоретично
можливим способом розв’язування дидактичних ситуацій і практичною
недоцільністю такого способу вирішення; суперечність між життєвими
уявленнями і науковими знаннями і суперечність між численними системами
знань, що засвоєнні учнем і необхідністю вибрати лише одну з них, яка може
забезпечити правильний спосіб вирішення дидактичних ситуацій, суперечність
між звичайними способами використання знань і необхідністю змінити ці способи
в нових умовах практичної діяльності тощо (В.І.Загвязинський). Ось чому так
важливо вчителеві-практику постійно тримати в полі зору інше вихідне поняття
при вирішенні дидактичних ситуацій – поняття способів їх вирішення.

Отже, для підвищення ефективності навчально-виховного процесу
характерним є :
1) створення дидактичних ситуацій;
2) усвідомлення, сприйняття та вирішення їх учнями під загальним керівництвом
учителя.

Слід враховувати, що процес вирішення дидактичних ситуацій може
здійснюватися на різних рівнях. Це зумовлено, насамперед, цілями навчання на
уроці, віковими та індивідуальним особливостями учнів, змістом навчального
матеріалу.

У процесі розв’язання дидактичних ситуацій виділяються такі рівні:
1) створення дидактичних ситуацій вчителем;
2) частково-пошуковий рівень дидактичних ситуацій, коли учнів залучають до

розв’язання дидактичних ситуацій лише на окремих етапах, а саму дидактичну
ситуацію створює вчитель;

3) дидактичну ситуацію створює вчитель, проте розв’язують її учні в процесі
самостійної діяльності;

4) учні самі бачать і формулюють проблему, самі її розв’язують.
Кожний із зазначених рівнів розв’язання дидактичних ситуацій

відрізняється від наступного вищою мірою пізнавальної активності і
самостійності.

Студентам необхідно набувати навички відпрацювання вміння
спрямовувати увагу учнів не тільки на відтворення знань, а й на здійснення
пошуку.

Наприклад, на формулювання проблеми учнем, висловлення гіпотези,
або запропонування способу її доведення. Для цього необхідно навчити
майбутнього вчителя проводити бесіди, які спрямовані не тільки на
повідомлення учням готових знань, а і вміння сформульованими запитаннями
примусити учнів актуалізувати раніше здобуті знання, власний життєвий досвід,
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спостереження і на цій основі підведення їх до нових правил, висновків, понять.
Така бесіда на уроці виявляється ефективним способом підготовки учнів до
вирішення дидактичних ситуацій, вона сприяє розвитку самостійності в мислення
учнів, активному ставленню учнів до навчальної праці, формування в них
допитливості, самостійності дій, вміння зосереджувати творчу уяву тощо.

У процесі вирішення дидактичних ситуацій у діяльності вчителя
переважають ті якості, що приводять до підвищення вимог до пізнавальної
діяльності учнів, заохочення їх до навчання. Учитель повинен уміти добитися,
щоб учні не тільки зрозуміли фактичний матеріал і запам’ятали його, а й
усвідомили також методи творчої пошукової діяльності, щоб учні не
обмежувались усвідомленням методів творчої пошукової діяльності, а й брали
активну участь у розв’язанні дидактичних ситуацій на окремих етапах. Учитель
повинен уміти формулювати суперечності, створювати дидактичні ситуації,
скеровувати пошук учнів, щоб нові проблеми вони бачили самі, залучати учнів
до самостійної практично-пошукової діяльності на окремих етапах вирішення
дидактичних ситуацій. Учитель повинен вміти організовувати діяльність учнів,
що спрямована на розв’язання системи логічних завдань з метою оволодіння
досвідом пошукової творчої діяльності.

Таким чином, при створенні і вирішенні дидактичних ситуацій у
діяльності учителя формуються нові методи управління навчальною діяльністю.

Виходячи із сучасних вимог до навчання перед учителем стоїть задача,
яка полягає в тому, щоб в кожному конкретному випадку вибрати вибирати
найбільш вдалий варіант «динамічного взаємозв’язку», таким чином кращим
способом врахувати здібності самих учнів і відкрити простір для виявлення їх
самостійності в навчанні, а також передбачити раціональні форми управління їх
навчальною діяльністю, щоб досягти максимально можливих результатів
вирішення дидактичних ситуацій при мінімальній витраті часу.

Головне значення в цьому процесі має одержання і фіксація кінцевої
інформації про результати динамічного взаємозв’язку і процесу протікання
дидактичної ситуації в цілому, співставлення одержаних результатів з
поставленою метою і виявлення змінних задач, причин неуспішності учнів,
самоаналіз учителем своє діяльності, визначення вихідних даних для здійснення
вирішення нових дидактичних ситуацій. У цьому випадку головним етапом
успішного вирішення нових дидактичних ситуацій є самоаналіз з учнями свого
навчання, спільне обговорення цих підсумків педагогами і учнями, завдяки якому
здійснюється зворотний зв’язок у навчальному процесі. Причому зворотній
зв’язок не тільки носить інформаційний характер про результати взаємозв’язку
при вирішенні дидактичних ситуацій, але й надає вплив на самих педагогів, веде
до прогресу в їх діяльності, у засобах, що застосовуються, конкретизує їх, робить
новий цикл взаємозв’язку більш високим за їх рівнем, більш досконалим.

Отже, вирішення дидактичних ситуацій, суть яких в використанні
набутих знань, які мають учні з метою здобуття нових, сприяє розвитку
теоретичного мислення. «Работа теоретического ума сосредоточена на переходе
от живого созерцания к абстрактному мышлению» – відмічає Б.М.Теплов.
Результатом вирішення дидактичних ситуацій є подолання пізнавального
утруднення, виявлення для себе нових закономірностей або висновків,
формування нових понять і т.д. Використання дидактичних ситуацій – важлива
умова для вироблення в учнів уміння самостійно і правильно мислити.
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З метою творчого розвитку учнів, навчання їх критичному підходу до
аналізу запропонованого матеріалу виділені наступні елементи пошукової
діяльності, які направлені на вирішення дидактичних ситуацій:
1) формування загальної думки, яка виражає оцінку факту або судження;
2) аналіз і оцінювання можливих шляхів розв’язання проблеми;
3) критерії і еталони, якими керуються ті, хто виражає загальну думку;
4) пропозиція щодо удосконалення оцінюючого явища, факту або предмета.

У шкільній практиці необхідно використовувати дидактичні ситуації, які
направлені на виявлення причин явищ. Учнів ознайомлюють з методами
дослідження причинної залежності. До досліджуваних засобів розвитку потреби
в знаннях можна віднести створення на уроках ситуацій здивування. Учень
спостерігає суперечність між відомими йому знаннями і новими фактами, чекає
наслідків вирішення цієї ситуації.

Ефективність уроку з використання дидактичних ситуацій обумовлена
спільною творчою діяльністю учителя і учнів, пошуком нових способів
вирішення дидактичних ситуацій, інтенсивністю протікання діяльності у цілому.
Вирішуючи дидактичні ситуації в учнів формуються самоконтроль і самооцінка,
здібність керувати своїми бажаннями, контролювати емоції. настрій, емоційні
реакції, оцінювати свої можливості в регулюванні власного настрою, правильно
оцінювати дидактичну ситуацію і адекватно реагувати на неї.

Вивчення досвіду роботи масової школи показує, що існуюча система
засобів управління процесом навчання потребує удосконалення і поновлення.
Тому необхідно впроваджувати в навчальний процес проблемно-ситуативні
методи навчання, нові педагогічні технології. Розширення системи засобів
управління повинно здійснюватися за рахунок засобів перспективного управління
навчальною діяльністю учнів при підготовці їх до вирішення дидактичних
ситуацій.

Умови для виявлення активності учня повинні виявлятись не епізодично,
а послідовно і постійно.

У повсякденній практиці вчителі мають використовувати різноманітні
засоби управління навчальною діяльністю, які застосовуються на різних стадіях
управління.
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ РАБОЧИХ И РАБОТНИЦ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА РАЗЛИЧНОГО ВОЗРАСТА,
ПРОЖИВАЮЩИХ В КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Маликов Н.В.

Запорожский государственный университет

Аннотация. Проведено изучение функционального состояния и
адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы трудящихся
промышленного производства различного возраста и пола, проживающих в
климатогеографических условиях  Западной Сибири. Показано, что
практически во всех возрастных группах у женщин регистрировалось более
оптимальное, чем у мужчин, функциональное состояние центральной
гемодинамики, меньшая степень напряжения регуляторных механизмов,
более высокий уровень функционирования и более высокие адаптивные
возможности системы кровообращения.

Ключевые слова: функциональное состояние, сердечно-сосудистая
система, трудящиеся промышленного производства, Западная Сибирь,
адаптация.

Анотація. Маліков М.В. Вивчення особливостей функционального
стану серцево-судинної системи робітників і робітниць промислового
виробнитцтва різного вшку, що проживають у климатогеографічних
умовах Західного Сибіру. Проведено вивчення функціонального стана й
адаптивних  можливостей серцево-судинної системи працюючого
промислового виробництва різного віку і підлоги, що проживають у
климатогеографических умовах Західного Сибіру. Показано, що практично
у усіх вікових групах у жінок реєструвалося більш оптимальне, чим у чоловіків,
функціональний стан центральної гемодинамики, менший ступінь напруги
регуляторних механізмів, більш високий рівень функціонування і більш високі
адаптивні можливості системи кровообігу.

Ключові слова: функціональний стан, серцево-судинна система,
робітникі промислового виробнитцтва, Західний Сибір, адаптація.

Summary. Malikov N.V. The study of features of cardiovascular system’s
functional state in industrial workers and working women of different age, who
dwell in Western Siberia’s climatgeographical  conditions. The cardiovascular
system’s functional state and adaptive capacities have been studied in male and
female industrial workers of different age, who dwell in Western Siberia’s
climatgeographical conditions. Is shown, that practically in all age groups at
the women more optimum was registered, than at the men, central hemodynamic’s
functional state, smaller degree of a pressure regulatory mechanisms, more high
level of functioning and higher adaptive capacities of bloodcirculation system.

Keywords: a functional state, cardiovascular system, industrial workers,
Western Siberia, adaptation.

Анализ основных особенностей развития адаптационного процесса у лиц,
занятых в  промышленном производстве,  имеет важное значение для
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своевременной диагностики состояния здоровья работающего организма и
применения соответствующих реабилитационных мероприятий. К настоящему
времени собран достаточно обширный экспериментальный материал по данной
проблеме [2,3,6,7]. Вместе с тем, несомненно актуальными представляются не
фрагментарные экспериментальные исследования, касающиеся изучения
функционального состояния и адаптивных возможностей работающего
организма конкретного возраста и пола, а комплексные работы, в рамках которых
обследуется достаточно значительное количество микропопуляционных групп
трудящихся промышленного производства.

В связи с вышеизложенным в настоящем исследовании было проведено
изучение особенностей функционального состояния и адаптивных возможностей
сердечно-сосудистой системы 385 рабочих и 392 работниц промышленного
производства  машиностроительного направления,  проживающих в
климатогеографических условиях Западной Сибири.

В процессе проведения эксперимента у всех трудящихся регистрировали
следующие показатели: частоту сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин),
систолическое (АДс, мм рт.ст.), диастолическое (АДд, мм рт.ст,), пульсовое
(АДп, мм рт.ст.) и среднее (АДср., мм рт.ст.) артериальное давление,
систолический (СОК, мл) и минутный (МОК, л/мин) объемы крови, параметры
вариационной пульсометрии (моду - Мо, с; амплитуду моды - АМо, %;
вариационный размах ∆х, с; индекс вегетативного равновесия – ИВР, а.е.; индекс
напряжения сердечно-сосудистой системы организма – ИНссс,  а .е.),
адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы (АПб, а.е.) по
Р.М.Баевскому [1]. Кроме перечисленных методов в исследовании, на основе
модификации метода математического анализа сердечного ритма, проводилось
определение показателя эффективности работы сердца (ПЭРС, а.е.) и
адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы (АПм, а.е.) по
разработанной автором методике [4,5]. Все полученные в ходе исследования
экспериментальные данные были обработаны стандартными методами
математической статистики.

Анализ экспериментальных данных, полученных при обследовании
рабочих и работниц промышленного производства в возрасте 20 – 25 лет
позволил установить следующее (табл.1).

Для женщин данной возрастной группы были характерны более
оптимальные, в сравнении с мужчинами, значения практически всех параметров
центральной гемодинамики. Так, у них регистрировались достоверно более
низкие величины АДс, АДд, АДср и существенно более высокие – СОК и МОК.
Приведенные данные являются убедительным свидетельством  более
оптимального функционального состояния центральной гемодинамики у
работниц Западной Сибири в возрасте 20-25 лет по сравнению с мужчинами
аналогичной возрастной группы.

Помимо лучшего состояния центральной гемодинамики для сибирских
женщин данного возраста была  характерна и более низкая степень
функционального напряжения регуляторных механизмов  системы
кровообращения.

В пользу этого свидетельствовали достоверно более низкие, по
сравнению с мужчинами, абсолютные значения АМо, ИВР и почти вдвое ИНссс.
Очевидным было преимущество сибирских женщин и в эффективности
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функционирования аппарата кровообращения. Если в группе сибирячек 20-25
лет величина ПЭРС составила 101,83±5,99 а.е. и соответствовала «высокому»
уровню, то у сибиряков этого же возраста только 78,51±4,64 а.е. («средний»
уровень).

Таблица 1
Величины некоторых морфофункциональных показателей у мужчин и
женщин Западной Сибири в возрасте 20 - 25 и 26 - 30 лет (М±м).

Здесь и далее: ∗ - р< 0,05; ∗∗ - р< 0,01; • - р< 0,001 по сравнению с
женщинами этой же возрастной группы.

Приведенные соотношения по абсолютным значениям ИНссс и ПЭРС
нашли свое отражение и в адаптивных возможностях сердечно-сосудистой
системы представителей обеих половых групп. И по АПб и по АПм сибирячки
существенно опережали мужчин.

Достаточно существенные половые различия были получены нами и
при проведении обследования рабочих и работниц Западно-Сибирского
климатогеографического региона в возрастной группе от 26 до 30 лет (табл.1).

В данном возрасте для женщин были отмечены статистически значимо
меньшие, чем у мужчин, величины АДс, АДд, АДср и более высокие таких
важных параметров центральной гемодинамики как АДп, СОК и МОК.

Подтверждением более оптимального функционального состояния
центральной гемодинамики организма сибирских женщин 26-30 лет послужили
также данные амплитудной пульсометрии, согласно которым для них была
характерна более высокая степень эффективности функционирования системы
кровообращения (величины ПЭРС соотносились как 104,42±7,04 а.е. в группе
женщин – «высокий» уровень - и 77,18±3,47 а.е. в группе сибирских рабочих –
«средний»). Более того,  у работниц Западно-Сибирского региона

20 – 25 лет 26 – 30 лет № Показатели мужчины Женщины Мужчины Женщины 
1. ЧСС 80,08±1,23 81,35±0,62 80,20±1,07 85,11±1,75∗∗ 
2. АДс  123,15±1,02 100,14±0,67• 121,58±1,14 95,56±1,08• 
3. АДд  77,42±0,94 57,29±0,71• 83,20±0,98 54,07±1,06• 
4. АДп 45,73±0,08 42,85±0,04• 38,38±0,17 41,49±0,03• 
5. АДср 92,66±0,97 71,54±0,70• 95,99±1,03 67,90±1,06• 
6. СОК 60,58±0,52 71,22±0,45• 50,14±0,50 69,17±0,62• 
7. МОК 4,81±0,033 5,78±0,013• 3,99±0,014 5,83±0,069• 
8. Мо  0,778±0,006 0,726±0,010• 0,752±0,006 0,740±0,010 
9. АМо 35,37±1,21 25,14±1,03• 43,09±0,80 23,48±0,83• 
10. ∆х 0,199±0,006 0,251±0,005• 0,168±0,005 0,256±0,010• 
11. ИВР 208,16±13,28 105,78±6,21• 277,10±13,09 99,08±5,85• 
12. ИНссс 138,45±9,74 74,43±4,85• 188,61±10,18 68,81±4,58• 
13. Moh (мв) 0,750±0,003 0,777±0,003• 0,780±0,004 0,797±0,001• 
14. АМoh 47,39±1,71 54,70±1,83∗∗ 46,23±0,90 51,81±1,74∗∗ 
15. ∆хh 0,252±0,005 0,224±0,005• 0,251±0,006 0,222±0,010∗ 
16. ПЭРС 78,51±4,64 101,83±5,99• 77,18±3,47 104,42±7,04∗∗ 
17. АПб 2,35±0,04 1,86±0,03• 2,50±0,03 1,92±0,04• 
18. АПм 1,08±0,13 2,05±0,26∗∗ 0,56±0,05 2,41±0,31• 
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регистрировалась и значительно более низкая (почти в 3 раза) степень напряжения
механизмов регуляции сердечного ритма. В пользу этого свидетельствовал факт
значительно более низких, чем у мужчин, значений таких параметров
вариационной пульсометрии как АМо, ИВР и ИНссс. Если в группе рабочих-
мужчин значения данных показателей

Особенности функционального состояния сердечно-сосудистой
системы обследованных рабочих и работниц Западной Сибири предопределили
и существенно более высокие адаптивные возможности системы
кровообращения сибирских женщин, причем как по АПб, так и, особенно, по
АПм (соответственно «высокий» и «ниже среднего» уровни данного показателя).

И в возрастной группе 31 – 35 лет для рабочих-мужчин был характерен
менее оптимальный уровень функционирования центральной гемодинамики
(табл.2).

Таблица 2
Величины некоторых морфофункциональных показателей у мужчин и
женщин Западной Сибири в возрасте 31 - 35 и 36 - 40 лет (М±м).

Так, у них регистрировались статистически значимо более высокие
величины АДс, АДд, АДср. и более низкие таких важных показателей как СОК и
МОК. На достоверно более низком уровне регистрировалась у женщин данного
возраста и степень напряжения механизмов регуляции системы кровообращения.
В пользу этого свидетельствовали меньшие, чем у мужчин значения АМо, ИВР
и ИНссс.

Следует отметить при этом, что достоверных половых различий в
уровне функционирования сердечно-сосудистой системы зарегистрировать не
удалось. В обеих половых группах значения ПЭРС были достаточно близкими
друг к другу и соответствовали «высокому» уровню данного показателя.

31 – 35 лет 36 – 40 лет № Показатели мужчины Женщины Мужчины Женщины 
1. ЧСС 83,05±1,52 83,85±0,97 79,50±0,93 74,51±1,65∗∗ 
2. АДс  122,48±1,48 103,85±1,59∗ 130,08±2,34 123,75±2,22∗ 
3. АДд  84,17±1,22 60,77±1,51• 86,88±1,92 81,25±1,93∗ 
4. АДп 38,31±0,26 43,08±0,08• 43,20±0,42 42,50±0,29 
5. АДср 96,94±1,30 75,13±1,54• 101,28±2,06 95,42±2,02∗ 
6. СОК 46,52±0,60 62,95±0,87• 44,34±0,94 47,37±1,01∗ 
7. МОК 3,81±0,022 5,23±0,013• 3,48±0,034 3,45±0,011 
8. Мо  0,741±0,005 0,726±0,006 0,759±0,006 0,825±0,007• 
9. АМо 42,46±1,53 20,08±0,82• 52,72±1,07 24,25±0,95• 
10. ∆х 0,206±0,005 0,262±0,006• 0,146±0,006 0,228±0,006• 
11. ИВР 232,58±15,12 83,02±5,15• 418,21±26,74 116,38±7,81• 
12. Инссс 162,67±11,83 58,84±4,05• 283,39±20,15 72,56±5,42• 
13. Moh (мв) 0,740±0,003 0,826±0,004• 0,645±0,004 0,714±0,005• 
14. АМoh 50,85±1,33 51,28±2,01 49,02±1,64 57,09±2,30∗∗ 
15. ∆хh 0,207±0,006 0,232±0,006• 0,224±0,006 0,231±0,006 
16. ПЭРС 99,46±5,62 102,87±7,20 77,79±4,84 98,27±7,16∗ 
17. АПб 2,64±0,05 2,17±0,04• 2,78±0,07 2,65±0,06 
18. АПм 1,07±0,13 3,04±0,42 0,44±0,05 2,26±0,32• 
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Отмеченный у рабочих и работниц Западной Сибири характер
соотношения между величинами ИНссс и ПЭРС предопределил преимущество
сибирячек в уровне адаптивных возможностей системы кровообращения.
Интересно, что в данном случае об этом свидетельствовали абсолютные
значения как АПб, так и АПм (соответственно «высокий» и «средний» уровни).

Практически аналогичные результаты были получены нами при
обследовании рабочих и работниц 36-40 лет, проживающих в условиях Западной
Сибири (табл.2).

В группе мужчин регистрировались статистически значимо менее
оптимальные, в сравнении с женщинами, величины практически всех показателей
центральной гемодинамики.

В пользу более оптимального уровня функционирования системы
кровообращения работниц Западно-Сибирского региона свидетельствовали и
данные амплитудной пульсометрии, согласно которым у них наблюдались
достоверно более высокие, по сравнению с мужчинами, значения ПЭРС
(соответственно «высокий» и «средний» уровни). Важно отметить также, что
помимо приведенных данных, для женщин была характерна и существенно более
низкая степень функционального напряжения сердечно-сосудистой системы. Об
этом свидетельствовали достоверно меньшие, чем у мужчин, значения АМо,
ИВР и ИНссс.

Преимущество женщин Западной Сибири в уровне функционирования
системы кровообращения, почти в 4 раза меньшая степень напряжения ее
регуляторных механизмов не могли не предопределить и их более высокие
адаптационные способности. Действительно, если в группе работниц величина
АПм соответствовала «высокому» уровню, то в группе рабочих-сибиряков –
только «низкому». В этом отношении очень странным выглядело отсутствие
достоверных половых различий по АПб.

Сравнительный анализ экспериментальных данных, полученных при
обследовании рабочих и работниц Западной Сибири в возрасте 41-45 лет,
позволил установить следующее (табл.3).

Для сибирячек данного возраста были характерны более оптимальные,
в сравнении с мужчинами, величины практически всех показателей центральной
гемодинамики. Так, у них регистрировались достоверно меньшие значения ЧСС,
АДс, АДд, АДср и, напротив, более высокие АДп, СОК и МОК.

Несмотря на отсутствие статистически значимых половых различий в
величинах ПЭРС, для женщин была характерна значительно меньшая степень
функционального напряжения сердечно-сосудистой системы.
Зарегистрированные в их группе значения основных показателей вариационной
пульсометрии АМо, ИВР, ИНссс были существенно ниже, чем у рабочих-
мужчин данного региона.

Указанные особенности функционального состояния системы
кровообращения женщин Западной Сибири предопределили и их значительно
более высокие, чем у мужчин, адаптивные возможности. Вместе с тем,
необходимо отметить, что данный факт нашел отражение лишь в величинах АПм
(соответственно «высокий» и «низкий» уровни), тогда как по АПб вновь
статистически значимых половых различий зарегистрировать не удалось.

Анализ экспериментального материала, полученного при обследовании
трудящихся промышленного производства в возрасте старше 45 лет позволил
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установить следующее (табл.3).
Таблица 3

Величины некоторых морфофункциональных показателей у мужчин и
женщин Западной Сибири в возрасте 41 - 45 и более 45 лет (М±м).

Среди  сибирских рабочих и работниц нам не удалось зарегистрировать
статистически значимых половых различий в отношении изученных параметров
центральной гемодинамики. Практически все виды артериального давления,
ЧСС, СОК и МОК, отмеченные в группах мужчин и женщин, были близки друг к
другу по абсолютным значениям. Следует при этом вновь отметить малые
величины СОК и МОК, что подтверждает высказанное ранее предположение о
нецелесообразности использования расчетных формул их определения.

Более выраженные половые различия среди представителей данного
возраста (более 45 лет) были получены нами при анализе данных амплитудной и
вариационной пульсометрии. Несмотря на то, что мужчины имели достоверно
несколько более высокую степень эффективности функционирования сердечно-
сосудистой системы, в группе женщин регистрировался значительно меньший
(почти в 5 раз) уровень напряжения регуляторных механизмов.

Отмеченный характер межполовых соотношений по величинам ПЭРС
и ИНссс не мог не предопределить более высокие адаптивные возможности
системы кровообращения сибирских женщин. Следует, правда, отметить, что
данный факт нашел свое отражение лишь по величинам АПм (соответственно
«средний» и «ниже среднего» уровни), тогда как по АПб достоверных половых
различий зарегистрировать не удалось.

В целом анализ экспериментальных данных, полученных при
обследовании трудящихся промышленного производства различного пола и

41 – 45 лет Более 45 лет № Показатели мужчины Женщины Мужчины Женщины 
1. ЧСС 88,18±0,85 80,40±1,64• 86,34±1,19 78,35±1,63• 
2. АДс  137,50±1,97 132,00±2,66 141,28±3,06 135,00±2,98 
3. АДд  93,75±1,69 84,50±2,55∗∗ 94,48±1,21 89,47±2,52 
4. АДп 43,75±0,28 47,50±0,11• 46,80±0,85 45,53±0,46 
5. АДср 108,33±1,79 100,33±2,59∗ 110,08±2,49 104,65±2,67 
6. СОК 37,50±0,88 44,92±1,47• 34,39±0,90 36,76±1,28 
7. МОК 3,27±0,045 3,51±0,047• 2,93±0,037 2,80±0,042∗ 
8. Мо  0,685±0,006 0,744±0,006• 0,697±0,008 0,773±0,005• 
9. АМо 48,56±1,19 19,60±0,83• 49,02±2,39 23,42±1,04• 
10. ∆х 0,169±0,006 0,317±0,006• 0,167±0,008 0,342±0,007• 
11. ИВР 318,97±19,15 65,22±3,99• 348,20±33,42 72,64±4,75• 
12. Инссс 238,97±16,16 44,89±3,09• 260,51±27,64 48,20±3,55• 
13. Moh (мв) 0,589±0,004 0,577±0,004∗ 0,553±0,006 0,555±0,005 
14. АМoh 40,41±1,41 46,66±1,99∗ 45,25±2,25 43,63±2,15 
15. ∆хh 0,215±0,006 0,242±0,007∗∗ 0,202±0,008 0,252±0,007• 
16. ПЭРС 62,10±4,33 61,73±4,66 72,81±7,03 53,83±4,54∗ 
17. АПб 3,09±0,05 2,97±0,08 3,29±0,07 3,10±0,08 
18. АПм 0,40±0,05 2,13±0,30• 0,59±0,11 1,80±0,28• 
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возраста, проживающих в климатогеографических условиях Западной Сибири,
позволил сделать следующие выводы:

1. Между обследованными рабочими и работницами Западной Сибири
регистрируются выраженные половые различия в функциональном
состоянии и адаптивных возможностях сердечно-сосудистой
системы их организма.

2. Для женщин данного климатогеографического региона, независимо
от возраста, характерны: более оптимальное функциональное
состояние системы центральной гемодинамики, меньшая степень
функционального напряжения,  более высокий уровень
функционирования и более высокие адаптивные возможности
аппарата кровообращения.

3. Полученные данные необходимо учитывать при организации
профилактических и реабилитационных мероприятий, проводимых
среди трудящихся промышленного производства.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА ТРЕНИРОВКИ,
НАПРАВЛЕННЫЕ НА РАЗВИТИЕ СКОРОСТИ РАЗВЁРТЫВАНИЯ

РЕАКЦИЙ АЭРОБНОГО ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ

Андрей  Дьяченко
Национальный Университет физического воспитания и спорта Украины

Аннотация. Кинетика аэробного энергообеспечения является
важным компонентом специальной выносливости квалифицированных
гребцов. В статье показаны специализированные средства тренировки,
направленные на развитие скорости развёртывания начальных реакций
аэробного энергообеспечения. Показаны особенности динамики нагрузки с
учётом роли нейрогенного и гуморальных стимулов развития реакций.
Представлены основания для разработки дополнительных
специализированных средств и реализации аэробной подвижности в условиях
соревновательной деятельности.

Ключевые  слова: средства тренировки,  аэробное
энергообеспечение, аэробная кинетика.

Анотація. Андрій Дяченко. Спеціалізовані засоби тренування
спрямовані на розвиток швидкості розгортання реакцій аеробного
енергопостачання кваліфікованих веслярів-академістів . Кінетика
аеробного енергозабезпечення є важливим компонентом спеціальної
витривалості кваліфікованих веслярів. У статті показані спеціалізовані
засоби тренування, спрямовані на розвиток швидкості розгортання
початкових реакцій аеробного енергозабезпечення. Показано особливості
динаміки навантаження з урахуванням ролі нейрогенного та гуморальних
стимулів розвитку реакцій. Представлено підстави для розробки додаткових
спеціалізованих засобів і реалізації аеробної рухливості в умовах змагальної
діяльності.

Ключові слова: засоби тренування, аеробне енергозабезпечення,
аеробна кінетика.

Summary. Andrew Diachenko. Specialized means of training directional
on a gaining momentum of deployment of reactings aerobic energy skilled rowers.
The kinetics aerobic energy is the relevant component of special endurance of
the rowers. In the article the specialized means of training, directional on a gaining
momentum of deployment of initial reactings aerobic energy are rotined. The
features of dynamics of load are rotined in view of a role neurogenous and humoral
incentives of development of reactings. The basis for mining padding special-
ized means and implementation of aerobic movability in conditions of competitive
activity are submitted.

Keywords: means of training, aerobic energy , aerobic kinetics.

В большинстве видов спорта решающая роль отводится высокому
уровню функциональной готовности и использованию в системе тренировки
специализированных тренировочных средств, ориентированных на развитие
компонентов  специальной  выносливости.  Такой  подход  обоснован  в работах
В.Н. Платонова [4], М.М. Булатовой [1] и предполагает управление процессом
подготовки спортсменов высокого класса с учётом закономерностей протекания
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процессов адаптации организма спортсменов в экстремальных условиях
соревновательной деятельности.

Хорошо, известно,  что значимым  компонентом  специальной
выносливости является высокая кинетика физиологических процессов, в
значимых для вида спорта зонах интенсивности нагрузки [3] .

 В этой связи интерес представляет изучение условий, при которых
эффективное аэробное энергообеспечение быстро включится в
высокоинтенсивную работу (развернётся) в процессе тренировочной или
соревновательной деятельности в академической гребле. Ранее проведенные в
других видах спорта исследования (байдарка и каноэ, велосипедный спорт)
показали, что на скорость развёртывания аэробного энергообеспечения влияет
генетическая предрасположенность спортсмена и содержание тренировочного
процесса [2].

В первом случае известно, что спортсмены, обладающие высоким
индивидуальным типом физиологической реактивности организма в равных
(стандартных) условиях имеют более высокую скорость развёртывания
функциональных реакций [5]. Также известно, что кинетика аэробных реакций
зависит от содержания тренировочного процесса и связана со стимулирующей
или угнетающей ролью лактат-ацидоза [9] и характера протекания нейрогенных
реакций организма [6]. Рациональное управление нейрогенными механизмами
реакции, в том числе реакцией настройки имеет принципиальное значение для
мобилизации  функций организма и  последующей реализации в процессе
тренировочной или соревновательной деятельности [2].

Поэтому целью работы было изучение возможности разработки средств
направленного развития кинетики начальной части реакции на
специализированные нагрузки на основе учёта нейрогенного и гуморальных
механизмов стимулирования.

 Серия экспериментов была проведена в естественных условиях
тренировочного процесса ведущих гребцов Украины в подготовительном и
специально-подготовительном этапах подготовки, в течение двух олимпийских
циклов. В процессе выполнения предлагаемых  тестов для регистрации
показателей необходимо использовать комплекс современной аппаратуры -
стандартный газоаналитический комплекс Oxycon Alfa (Jaeger), телеметрический
газоаналитический комплекс Cosmed - 4, гребной эргометр Сoncept - II,
телеметрический анализатор частоты сердечных сокращений TP 300 Pulse Meter
(Polar Electro), лабораторную биохимическую систему LP 400, «Dr Lange»,
Германия.

На первом этапе исследований в условиях тестовой «стандартной»
нагрузки  были протестированы 25 квалифицированных гребцов-академистов
(мужчины). Тестовая «стандартная» нагрузка была выполнена на гребном
эргометре «Concept II», в течение 5 минут. Основным условием стандартизации
тестовой нагрузки являлись - значимый для организма уровень аэробной реакции
на нагрузку, при условии невысокой активизации (отсутствие стимулирующего
или угнетающего действия лактат-ацидоза). Наиболее соответствовала такому
типу - тестовая нагрузка на уровне интенсивности вентиляторного порога (RQ -
0,90-0,95, La - 2,0-3.0 мМоль·л-1). Высокая  скорость развёртывания реакций
аэробного энергообеспечения в этом тесте, свидетельствовала о высоком
нейрогенном стимулировании реакции и предрасположенности спортсмена к
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высокой функциональной подвижности в целом.
Значения показателей скорости развёртывания вегетативных и

метаболических реакций аэробного энергообеспечения, зарегистрированных до
и после проведения эксперимента представлены в таблице 1.

Таблица 1
Скорость развёртывания реакций аэробного энергообеспечения

(полупериод развития Т50) квалифицированных гребцов-академистов в
условиях «стандартного» 5 мин теста, выполненного в зоне

интенсивности индивидуального вентиляторного порога, до и после
проведения эксперимента (х±m, коэффициент вариации V, %).

Примечание: достоверно Р < 0,1

Обращает на себя внимание большой диапазон индивидуальных
различий показателей скорости реакций.  У  8 спортсменов скорость
развёртывания находилась на недопустимо сниженном уровне. Т50ЧСС и
Т50ПО2 составляли соответственно более 40 с и 46 с. В норме подвижность
аэробного энергообеспечения в указанной зоне интенсивности была отмечена
у троих спортсменов (Т50ЧСС  не более 22 с и Т50ПО2 не более 26 с).

Спортсменам, у которых была отмечена сниженная подвижность, в
естественных условиях подготовки предложены специальные тренировки - 2
раза в неделю, в  течение 7 недель. Важным условием использования таких
тренировок являлось восстановление организма после тренировочных занятий
с большими и значительными нагрузками.

Специализированные тренировочные режимы в подготовительном
периоде были направлены преимущественно на активизацию нейрогенного
стимула реакций организма спортсмена. Выбор средств тренировки был наиболее
разнообразный - подготовительные, специально-подготовительные и
специальные упражнения. Основным механизмом увеличения скорости
развёртывания реакций аэробного энергообеспечения в этот период тренировки
является нейрогенное стимулирование. Фрагмент нагрузки специализированной
тренировки, ориентированной на развитие нейрогенного стимула реакций и
динамика ЧСС представлены на рисунке 1.

Как видно на  рисунке эффективным  инструментов  такого
стимулирования является выполнение коротких  (не более 5-7 с) ускорений в
процессе выполнения мало интенсивной (не выше вентиляторного порога)
нагрузки. Важной особенностью ускорений является создание условий для
поднятия максимального темпа движения.  На рисунке показаны условия развития
(стимулирования) кинетики (динамика ЧСС-1), когда уровень пульса в ответ на
ускорение возрастает. Условия реализации нейрогенного стимула и снижения
кинетики вызывают стабилизацию или некоторое снижение прироста

До эксперимента После эксперимента Показатели 
Значения V Значения V 

Т50 HR, с 59.3±8.3 52.6% 40,6±3,9 25,1* 
Т50 VE, с 43.7±4.6 39.3% 34,2±3,2 19,1 
Т50 VО2, с 46.0±3.9 30.7% 36,4±2,9 25,1* 
Т50 VСО2, с 46.5±3.7 30.2% 37,5±2,7 26,1 
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функциональных реакции (динамика ЧСС-2) в ответ на короткие максимальные
ускорения. Динамика нагрузка характерная для кривой «ЧСС - 2» говорит о
необходимости коррекции тренировки (количество ускорений не более одного
в минуту) или окончании тренировки специализированной направленности.

Рис.1. Фрагмент тренировочной нагрузки, направленной на развитие
кинетки аэробного энергообеспчения  и  динамика ЧСС

демонстрирующая развитие (Кривая 1) и реализацию (Кривая 2)
нейрогенного стимула реакций.

Обычно такого рода тренировка применяется для стимулирования
подвижности аэробного энергообеспечения в подготовительном периоде.
Вместе с тем высокий эффект специализированной тренировки, ориентированной
на активизацию нейрогенного стимула реакций может иметь цель активизации
мобилизационных свойств организма перед тренировкой с большой нагрузкой
или соревновательной деятельностью в специально-подготовительном и
соревновательном этапах подготовки.

Повторное тестирование 25 спортсменов, проведенное через 7 недель
показало,  что у 6 спортсменов , имевших первоначально сниженные
характеристики аэробной подвижности, отмечено существенное усиление
кинетики основных аэробных реакций. Типичный пример индивидуальной
динамики потребления кислорода и ЧСС до и после эксперимента представлен
на рис.2

Обращает на себя внимание снижение скорости развёртывания реакций
аэробного энергообеспечения у спортсменов, которые первоначально имели
средние и высокие уровни подвижности, и не принимали участие в программе
эксперимента. Наиболее вероятно, такое снижение связано с использованием в
периоде подготовки значительного количества длительной равномерной
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нагрузки. Известно, что использование длительной равномерной нагрузки
вызывает снижение индивидуальных кинетических свойств организма
спортсмена [7].

Рис. 2. Типичная динамика (спортсмен К.) развертывания реакций
аэробного энергообеспечения по потреблению кислорода и ЧСС, до (ЧСС-

1, ПК-1) и после (ЧСС-2, Пк-2) эксперимента в условиях “стандартной”
тестовой нагрузки.

Вторая часть эксперимента была проведена в условиях использования
больших и значительных тренировочных нагрузок, ориентированных на развитие
специальной выносливости гребцов и вызывающих максимальные сдвиги
анаэробного гликолитического энергообеспечения. Тестовое задание,
длительностью 1 мин, было выполнено на гребном эргометре «Concept II» и
моделировало преодоление стартового отрезка дистанции и предполагало
высокую (не менее 15 мМоль·л -1) степень активизации анаэробного
гликолитического энергообеспечения. В тестировании приняли участие также
25 квалифицированных гребцов-академистов (мужчины). Из них 15 спортсменов,
принимавших участие в первом эксперименте и 10 новичков.

 Значения скорости развёртывания значимых вегетативных и
метаболических реакций аэробного энергообеспечения, зарегистрированных до
и после проведения второго эксперимента представлены в таблице 2.

 В этом случае обращает на себя внимание относительно сниженные
диапазоны индивидуальных различий показателей скорости развёртывания
реакций. При этом отмечаются невысокие средние значения показателей.
Необходимый высокий уровень развития реакций по основным показателям
(Т50ЧСС не более 24 с и Т50ПО2 не более 28 с) зарегистрирован не был.

Всем спортсменам, в естественных условиях подготовки были
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предложены специальные тренировки - также 2 раза в неделю, в  течение 9 недель.
Важным условием использования таких тренировок, как и в первом
эксперименте, являлось восстановление организма после тренировочных
занятий с большими и значительными нагрузками.  Тренировка проходила с
использованием специальных тренировочных упражнений в лодке.

Таблица 2
Скорость развёртывания реакций аэробного энергообеспечения

(полупериод развития Т50) квалифицированных гребцов-академистов в
условиях 1 мин максимального теста, моделирующего преодоление

стартового отрезка дистанции, до и после проведения эксперимента
(х±m, коэффициент вариации V, %).

Примечание: достоверно Р < 0,1

Наиболее важным фактором развития скорости развёртывания реакций
аэробного энергообеспечения являлся стимулирующий кинетику уровень лактат-
ацидоза (8-10 мМоль·л-1) поддерживаемый в процессе тренировки [9]. На этот
стимулирующий уровень лактат-ацидоза были ориентированы режимы
специализированной тренировки в первые 3-4 недели эксперимента. После
стабилизации кинетики, спортсмены индивидуально снизили длительность (при
сохранении динамики интенсивности) и увеличили стимулирующий уровень
лактат-ацидоза в пределах 10-12 мМоль·л-1.

Важным фактором, стимулирующим скорость реакций является
выраженная динамика интенсивности нагрузки [8]. Фрагмент нагрузки
специализированной тренировки, ориентированной на развитие гуморального
стимула реакций и  динамика ЧСС представлены на рисунке 3.

Как видно на рисунке важной особенностью нагрузки является
равномерный характер увеличения интенсивности от минимального до
максимального значения в конце отрезка. Устойчивая динамика пульса (кривая
ЧСС-1) говорит о стимулирование реакций аэробного энергообеспечения.
Стабилизация уровня ЧСС или его снижение в процессе ускорения, говорила о
реализации гуморального стимула реакции и предполагала более длительный
интервал отдыха (до 2 мин) или окончание тренировки.

 Выбор длительности отрезков - 60 с связан с периодом максимальной
кинетики О2 дефицита и временем достижения его максимального значения.
Этот режим предполагает использование преимущественно гипоксического
механизма  стимулирования аэробных реакций.

 Отрезки длительностью 60 с, были использованы на первом этапе
эксперимента. Относительно сниженная интенсивность нагрузки в  её начальной
части (первые 30 с) позволила удерживать уровень лактат-ацидоза в пределах
8-10 мМоль·л-1. Обращает на себя внимание тенденция при которой наиболее

До эксперимента После эксперимента  
Показатели Значения V Значения V 
Т50 HR, с 32.0±1.3 25.4% 28,6±1,7 26,3* 
Т50 VE, с 36.0±1.6 19.3% 30,2±1,8 21,1 
Т50 VО2, с 37.8±1.9 23.7% 29,4±1,9 25,1* 
Т50 VСО2, с 40.5±1.7 20.2% 31,5±1,7 25,0 
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выраженное снижение динамики пульса наступает в период с 30 по 40 с нагрузки
(период начала максимизации анаэробного гликолитического
энергообеспечения). Это связано с накоплением утомления, снижением кинетики
РАСО2 и ролью «избыточного» МОД для компенсации метаболического ацидоза
и стимулирования развитие аэробных реакций. Это  в некоторой степени
подтверждает усиление лактатного метаболизма (более 8-10 мМоль·л-1) на
следующих отрезках тренировки.

Рис.3. Фрагмент тренировочной нагрузки, направленной на развитие
кинетки аэробного      энергообеспчения  и  динамика ЧСС

демонстрирующая развитие (Кривая 1) и снижение (Кривая 2)
ацидемического (гуморального) стимула реакций.

Длительность отрезков - 45 с (динамика нагрузки не изменилась) связана
с временем достижения пикового уровня анаэробной мощности и отсутствием
условий максимальной аккумуляции лактата. Более высокая суммарная
интенсивность нагрузки позволяет усилить стимулирующие нейрогенные и
ацидемические влияния на развитие реакций. При этом, в конце ускорений
достигаются более высокие (до 90% от макс.) индивидуальные уровни ЧСС.
Концентрация лактата находится в пределах 10-12 мМоль·л-1. При условии
сохранения типичной для стимулирования кинетики динамики пульса, уровни
концентрации лактата в отдельных случаях могут быть выше на 1-2 мМоль·л-1.
Такая ситуация типична для спортсменов высокого класса в соревновательном
периоде, и говорит об увеличении порога реакции на гуморальные стимулы, под
влиянием использования специализированных средств увеличения кинетики и
стимулирования мобилизационных способностей организма в целом.

   Полученные в результате повторного тестирования данные (см.
таблицу 2) показали увеличение скорости развёртывания аэробных реакций у 15
человек. Необходимо отметить, что из них 9 спортсменов, принимали участие в
первом эксперименте и имели высокий уровень развития  нейрогенного
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механизма стимулированием реакций. У 8 спортсменов скорость развёртывания
реакций изменилась несущественно (или не изменилась). У 2 спортсменов
снизилась. Анализ тренировочного и восстановительного процесса 10
спортсменов, у которых кинетика аэробных процессов не увеличилась, позволил
предположить, что существенную роль играет состояние хронического
перенапряжения организма (типичного для отдельных команд по академической
гребле в Украине в соревновательном периоде) и угнетение физиологической
реактивности организма, определяющей его мобилизационные свойства.

Выводы.
Индивидуальная предрасположенность к высокой аэробной

подвижности создаёт предпосылки для высокой скорости развёртывания, однако
основным механизмом её регулирования остаётся содержание тренировочного
процесса спортсменов.

 Проведенные исследования показали, что скорость развёртывания
аэробного энергообеспечения у квалифицированных гребцов-академистов
может быть увеличена при условии использовании специализированных средств
тренировки, с учётом роли нейрогенного и гуморальных (гипоксического и
ацидотического) стимулов развития реакций.

Реализация нейрогенных и гуморальных механизмов стимулирования
реакций требуют определённых условий нагрузки. Специализированные
тренировочные средства, ориентированные на развитие нейрогенного стимула
предполагают использование коротких (не более 5-7с) ускорений, где важным
условием является поднятие максимального темпа движения. Особенностью
средств тренировки, направленных на использование гуморальных стимулов,
является выраженная равномерная динамика увеличения интенсивности нагрузки.
В зависимости от преимущественной роли гипоксического или ацидотического
стимула реакций длительность ускорения может быть 45-60 с.

 Важным условием сохранения стимулирующей роли нейрогенного и
гуморальных механизмов, является оперативное (в интервалах отдыха в
процессе специализированной тренировки) и текущее восстановление организма
после занятий с большой или значительной нагрузкой.

Опосредованное развитие подвижности нейрогенными  и гуморальными
механизмами позволяет говорить о роли указанных факторов в развитии
функции. Однако очевидно, что наиболее высокий уровень развития кинетики
реакций аэробного энергообеспечения может быть обеспечен при комплексном
использовании нейрогенных и гуморальных стимулов реакции. Можно говорить
о том, что высокая скорость развёртывания начальных реакций аэробного
энергообеспечения создаёт предпосылки для реализации аэробной подвижности
применительно к условиям переменной нагрузки типичной для соревновательной
деятельности и разработки дополнительных специализированных средств,
реализационного характера.
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