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ВІКОВІ АСПЕКТИ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПОРТСМЕНІВ
ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ У ПАУЕРЛІФТИНГУ
Капко І.О.
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Анотація. Розглянуті вікові показники учасників чемпіонатів світу з пауерліфтингу. Виконано аналіз віку чемпіонів, призерів та усіх учасників чемпіонатів
світу. Розроблені моделі вікових показників як критерії відбору до головних
змагань року з пауерліфтингу спортсменів високої кваліфікації України різних
вагових категорій та статі.
Ключові слова: вікові показники, найсильніші спортсмени світу.
Аннотация. Капко И.О. Возрастные аспекты соревновательной деятельности
спортсменов высокой квалификации в пауэрлифтинге. Рассмотрены возрастные показатели участников чемпионатов мира по пауэрлифтингу. Выполнен
анализ возраста чемпионов, призеров и всех участников чемпионатов мира.
Разработаны модели возрастных показателей как критерии отбора к главным
соревнованиям года в пауэрлифтинге спортсменов высокой квалификации Украины разных весовых категорий и пола.
Ключевые слова: возрастные показатели, сильнейшие спортсмены мира.
Annotation. Kapko I.O. Age aspects of the competitive activity of highly qualified
sportsmen in powerlifting. The article considers age indices of participants of the
World Powerlifting Championships. Average age of the champions, prize-winners
and all the participants of World Championships is determined. Models of age
indices as criteria of selection for the main competitions of the year of highly
qualified sportsmen of different weight categories and sex are developed.
Keywords: age indices, strongest sportsmen of the world.

Постановка проблеми. Тренувальна та змагальна діяльність спортсменів високої кваліфікації пов’язана з ефективною системою відбору перспективних спортсменів на етапах багаторічної підготовки з урахуванням
індивідуальних темпів становлення спортивної майстерності [2, 4 та інші].
Однією із складових цього процесу є наявність моделей формування спортивної майстерності на етапах спортивного удосконалення.
Робота виконана згідно зведеного плану науково–дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001 – 2005 рр. за темою 1.2.5
“Удосконалення системи багаторічного відбору та орієнтації спортсменів
в різних видах спорту”.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичний аналіз
науково–методичної літератури [1, 2, 6, 7 та інші] показав, що ефективність
проведеної підготовки деякі фахівці [1, 2, 3, 5 та інші] оцінюють за показниками змагальної діяльності спортсменів, серед яких важливе місце займають оптимальні вікові показники досягнення високих спортивних результатів, однак питання визначення оптимальних вікових зон показу високих
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спортивних досягнень не знайшло свого остаточного вирішення у практиці спорту вищих досягнень.
У вітчизняній і доступній іноземній літературі з пауерліфтингу відомостей з цього питання знайти не вдалося.
У зв’язку з цим виникає необхідність проведення досліджень та
розробка моделей вікових показників найсильніших спортсменів світу різних вагових категорій та статі як критеріїв відбору спортсменів високої
кваліфікації України до головних змагань року з пауерліфтингу.
Формулювання цілей статті. Для вирішення проблеми розробки
моделей вікових показників найсильніших спортсменів світу як критеріїв
відбору до головних змагань року з пауерліфтингу спортсменів високої
кваліфікації України слід дослідити та вивчити вікові показники чемпіонів,
призерів та усіх учасників чемпіонатів світу з пауерліфтингу різних вагових
категорій та статі та встановити вікове співвідношення найсильніших спортсменів світу, які беруть участь у чемпіонатах світу.
Результати досліджень. Отриманий матеріал щодо вікових показників учасників чемпіонатів світу 1998 – 2002 рр. показав (рис. 1), що
середній вік чемпіонів світу всіх вагових категорій коливається від 27,7 ± 3,6
років на чемпіонаті світу 1998 року до 30,7 ± 7,0 років у 2000 році (р < 0,05).
У призерів чемпіонатів світу найвищий показник середнього віку був у
1998 році (31,7 ± 6,3 років), на решті чемпіонатів світу він становив у межах
30,0 ± 1,9 років. Що стосується середнього віку усіх учасників чемпіонатів
світу, то тут показник середнього віку коливається від 29,0 ± 5,0 років у 2002
році до 31,0 ± 3,5 років у 2000 та 2001 році (р < 0,05).
У найсильніших спортсменок світу спостерігається така тенденція (рис. 2). Найбільший вік чемпіонок зафіксовано на чемпіонаті світу
2002 року – 29,4 ± 7,6 років. На решті чемпіонатів світу вік чемпіонок знаходився у межах 26,0 ± 9,0 – 28,0 ± 10,0 років (р < 0,05), у призерок середній вік
був у межах 27,9 ± 5,1 років на чемпіонаті світу 2001 року до 30,4 ± 6,2 років
на чемпіонаті світу 1999 року (р < 0,05).
Аналіз середнього віку усіх учасниць показав, що їх вік становить
30,9 ± 2,0 років.
Нас також цікавило питання середнього віку учасників чемпіонатів світу за ваговими категоріями (табл. 1).
Аналіз табл. 1 показує, що наймолодші чемпіони світу останніх
років виступали у вагових категоріях 100 та 125 кг їх середній вік становить 21,4 ± 1,4 та 25,2 ± 2,8 років відповідно (р < 0,05). Найстарші спортсмени, які стали чемпіонами світу мали середній віковий показник на
момент змагань 34,6 ± 4,4, 33,0 ± 1,4 та 33,2 ± 8,2 роки у вагових категоріях 60, 82,5 та 110 кг відповідно (р < 0,05). Відносно наймолодші призе4

ри чемпіонатів світу, виступають у ваговій категорії 56 кг де середній їх
вік становить 25,1 ± 0,4 років (р < 0,05).
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Рис. 1. Вікові показники учасників чемпіонатів світу 1998 - 2002 рр.
(n = 165)
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Рис. 2. Вікові показники учасниць чемпіонатів світу 1998 - 2002 рр.
(n = 150)
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Таблиця 1
Середній вік учасників чемпіонатів світу 1998 – 2002 рр.
за ваговими категоріями
В а гов а ка тегор ія,
кг

Ч ем п іон и

52
56
60
6 7 ,5
75
8 2 ,5
90
100
110
125
п он а д 1 2 5
M ± m

2 6 ,8
2 7 ,0
3 4 ,6
2 6 ,8
3 1 ,6
3 3 ,0
2 4 ,4
2 1 ,4
3 3 ,2
2 5 ,2
3 0 ,8
2 8 ,5

44
48
52
56
60
6 7 ,5
75
8 2 ,5
90
п он а д 9 0
M ± m

2 9 ,8
2 2 ,2
3 3 ,8
2 8 ,4
2 8 ,8
2 3 ,0
2 8 ,2
2 8 ,4
2 4 ,4
2 9 ,0
2 7 ,5

ч ол о в іки
± 2,2
± 2 ,0
± 4 ,4
± 1 ,9
± 1 ,6
± 4 ,0
± 2 ,5
± 1 ,4
± 8 ,2
± 2 ,8
± 7 ,2
± 2 ,1
Ж ін ки
± 6 ,2
± 3 ,8
± 1 0 ,3
± 6 ,6
± 3 ,2
± 2 ,0
± 2 ,0
± 2 ,6
± 3 ,6
± 5 ,0
± 2 ,0

П р и з ер и

У сі уч а сн и ки

2 9 ,8
2 5 ,4
3 6 ,6
2 7 ,2
2 9 ,8
3 3 ,7
2 9 ,1
2 6 ,8
3 4 ,1
2 8 ,6
3 1 ,3
3 0 ,0

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

4 ,8
0 ,4
2 ,0
2 ,1
0 ,8
2 ,1
3 ,9
3 ,5
5 ,2
4 ,0
2 ,0
1 ,7

2 9 ,9
2 6 ,2
3 3 ,1
2 9 ,4
3 0 ,6
3 2 ,6
3 1 ,7
2 9 ,3
3 1 ,6
3 0 ,6
3 1 ,1
3 0 ,5

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

2 ,1
1 ,6
1 ,4
1 ,0
1 ,3
1 ,0
1 ,7
1 ,0
3 ,0
2 ,1
1 ,5
1 ,0

2 9 ,5
2 6 ,8
3 1 ,5
2 9 ,9
3 0 ,5
2 9 ,2
2 7 ,4
2 8 ,5
2 7 ,2
3 0 ,0
2 9 ,0

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

3 ,0
3 ,4
3 ,2
1 ,2
3 ,5
3 ,8
2 ,0
4 ,0
2 ,3
1 ,6
1 ,4

3 1 ,9
2 9 ,9
3 0 ,6
3 2 ,6
3 2 ,9
3 1 ,8
3 0 ,3
2 9 ,6
2 9 ,3
3 0 ,0
3 0 ,9

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

3 ,0
2 ,7
3 ,0
3 ,3
1 ,0
1 ,8
3 ,7
1 ,6
1 ,1
3 ,0
1 ,0

Найвищий віковий показник призерів чемпіонатів світу 1998 –
2002 рр. спостерігається у вагових категоріях 60 та 110 кг – 36,6 ± 2,0 та
34,1 ± 5,2 років відповідно (р < 0,05).
Аналіз вікових показників усіх учасників показує, що найменший
вік знаходиться у ваговій категорії 56 кг і становить 26,2 ± 1,6 років.
А найбільший вік спортсменів є у ваговій категорії 60 кг і становив 33,1 ± 1,4 роки. В усіх інших вагових категоріях середній вік усіх
учасників коливався від 29,1 ± 1,0 років у ваговій категорії 67,5 кг до 32,6
± 1,0 року у ваговій категорії 82,5 кг (р < 0,05).
Аналіз середнього віку чемпіонок світу різних вагових категорій
показав, що найменший показник 22,2 ± 3,8 років знаходиться у ваговій
категорії 48 кг (р < 0,05), а найбільший – у ваговій категорії 52 кг –– 33,8
6

± 10,3 (р < 0,05). В інших вагових категоріях віковий показник коливається від 23,0 ± 2,0 років у ваговій категорії 67,5кг до 29,8 ± 6,2 років у
ваговій категорії 44 кг (р < 0,05).
У призерок чемпіонатів світу найвищий віковий показник знаходиться у ваговій категорії 52 кг – 31,5 ± 3,2 років, а найменший у
ваговій категорії 48 кг – 26,8 ± 3,4 (р < 0,05).
Стосовно усіх учасниць чемпіонатів світу 1998 – 2002 рр., то тут
спостерігається найвищий віковий показник у вагових категоріях 56 та
60 кг – 32,6 ± 3,3 та 32,9 ± 1,0 років відповідно. А найменший у вагових
категоріях 48, 82,5 та 90 кг – 29,9 ± 2,7, 29,6 ± 1,6 та 29,3 ± 1,1 років
відповідно (р < 0,05).
Для встановлення оптимальних вікових зон для IV етапу багаторічної підготовки спортсменів високої кваліфікації бажано мати інформацію щодо середнього віку найсильніших спортсменів світу чоловіків та жінок.
Для більш зручного порівняння середнього віку чемпіонів, призерів і усіх учасників чемпіонатів світу 1998 – 2002 рр. їх умовно було
розділено на групи вагових категорій (легкі, середні, важкі). До групи
легких вагових категорій увійшли чоловіки вагових категорій 52, 56, 60
та 67,5 кг, а у жінок відповідно – 44, 48, 52 та 56 кг. До середніх вагових
категорій віднесено вагові категорії у чоловіків 75, 82,5 та 90 кг, а у
жінок відповідно – 60, 67,5 та 75 кг. І до групи важких вагових категорій
потрапили вагові категорії у чоловіків 100, 110, 125 та понад 125 кг, а у
жінок відповідно 82,5, 90 та понад 90 кг. (табл. 2).
Таблиця 2
Порівняння середнього віку учасників чемпіонатів світу 1998 ––
2002 рр. за групами вагових категорій (чоловіки, жінки), (n = 315)
Група ВК,
кг
Легкі
Середні
Важкі
M±m

Чемпіони
чоловіки
жінки
27,5±1,6
26,9±1,8
31,6±1,0
27,4±1,4
30,3±1,6
26,6±1,7
29,6±2,3
27,0±1,0

Призери
чоловіки
жінки
30,2±1,4 30,6±1,0
31,4±1,3 28,3±2,0
31,0±1,0 28,3±1,9
30,8±1,2 29,2±2,6

Усі учасники
чоловіки
жінки
30,0±1,9 31,6±2,3
31,0±1,5 30,9±2,2
31,2±2,0 29,9±2,6
30,7±1,2 30,9±2,6

Аналіз даних табл. 2 показав, що вік чемпіонок світу останніх
років дещо менший, ніж у чоловіків у середньому на 2,6 ± 1,1 років (р
< 0,05).
Відносно середнього віку чемпіонів світу за ваговими категоріями то тут спостерігається така тенденція: у легких вагових категоріях
7

різниця між середнім віком чоловіків та жінок становить 0,6 років, що
не має достовірної відмінності.
У середніх та важких вагових категоріях різниця середнього віку
між чоловіками та жінками становить 4,2 ± 0,4 та 3,7 ± 0,3 років відповідно (р < 0,05).
Серед призерів чемпіонатів світу 1998 – 2002 рр. тенденція наступна. У легких вагових категоріях середній вік призерів чоловіків та
жінок такий же, як і у чемпіонів світу і знаходиться приблизно на одному рівні (різниця не достовірна). У середніх та важких вагових категоріях різниця становить 3,1 ± 0,7 та 2,7 ± 0,9 років відповідно (р < 0,05).
І зовсім інша тенденція спостерігається серед усіх учасників чемпіонатів світу 1998 – 2002 рр.. Якщо у чемпіонів та призерів змагань
різниця у середньому показнику віку становила 2,6 ± 1,1 та 1,6 ± 1,4
років відповідно (р < 0,05), то в усіх учасників вона скоротилася до 0,4 ±
0,2 року, (р > 0,05).
Відносно середнього віку усіх учасників за ваговими категоріями, то у спортсменів легких вагових категоріях різниця вікових показників становила 1,6 ± 0,4 років на користь жінок (р < 0,05), це не зважаючи на те, що у чемпіонів та призерів змагань не встановлено достовірної відмінності у вікових показниках. У спортсменів середніх вагових
категоріях різниця між розглянутими показниками скоротилася до 0,4
± 0,2 років, це після того, як у чемпіонів та призерів змагань різниця
становила 4,2 ± 0,4 та 3,1 ± 0,7 років відповідно на користь чоловіків (р <
0,05). Відносно важких вагових категорій, то тут різниця у віці скоротилася до 1,3 ± 0,6 років (р < 0,05).
Таким чином можна зробити висновки, що вік усіх учасників
чемпіонатів світу останніх років (як у чоловіків, так і у жінок) не має
суттєвої різниці, тому можна встановити модельну характеристику
приблизно в межах – 30,8 ± 0,4 роки.
Одним із критеріїв відбору спортсменів високої кваліфікації є
питання про вікове співвідношення найсильніших спортсменів світу,
які беруть участь у чемпіонатах світу (рис. 3).
Аналіз даних рис. 3 показує, що найбільша кількість найсильніших спортсменів світу (33,0 %) брала участь у чемпіонатах світу у віці
28 – 31 рік. 24,0 % та 22,0 % спортсменів які брали участь у чемпіонатах
світу у віці відповідно 24 – 27 та 32 – 35 років, 9,0 % – у віці 36 – 39 років,
і по 6,0 % у віці 20 – 23 та 40 і більше років.
Аналіз віку, в якому найсильніші спортсменки світу беруть участь
у чемпіонатах світу, показує (рис. 4), що у жінок, теж як і у чоловіків,
найбільша кількість спортсменок (22,0 %) приймає участь у головних
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змаганнях року –– у віці 28 – 31 рік . Дещо менше – 20,0 % – у віці 24 –
27 років, та 18,0 %, у віці 20 – 23 роки. Варто також відмітити, що значний відсоток жінок (7,0 %) беруть участь у чемпіонатах світу у віці до
20 років та 10,0 % – у віці 40 і більше років, що значно вище ніж у
чоловіків (р < 0,05).
6,0%

9,0%

6,0%
24,0%

22,0%

33,0%
20-23

24-27

28-31

32-35

36-39

40 та доросліші

Рис. 3. Середній вік призерів чемпіонатів світу 1998 - 2002 рр.
(n = 165)
Висновки.
1. Аналіз вікових показників призерів чемпіонатів світу останніх років показує, що середній вік чоловіків становить 30,0 ± 1,7 а жінок 29,0
± 1,4 років, що визначено нами як модельні показники. Таким чином, перспективи для ефективної реалізації результатів мають, на наш погляд, ті
збірні команди, в яких середній вік спортсменів знаходиться у межах модельних показників.
2. Аналіз віку і відсотку, в якому беруть участь у чемпіонатах
світу найсильніші спортсмени, показує, що найбільша кількість спортсменів (33,0 %) брала участь у чемпіонатах світу у віці 28 – 31 рік. Далі йдуть
спортсмени (24,0 % та 22,0 %), які змагаються на чемпіонатах світу у віці
відповідно 24 – 27 та 32 – 35 років та 9,0 % спортсменів брали участь у
чемпіонатах світу у віці 36 – 39 років. І по 6,0 % у віці 20 – 23 та 40 і більше
років.
3. Аналіз віку найсильніших спортсменок і відсотку, в якому
вони брали участь у чемпіонатах світу, показує, що у жінок, так як у чоловіків, найбільша кількість спортсменок бере участь у головних змаганнях
року у віці 28 – 31 рік (22,0 %). Дещо менше (20,0 %) у віці 24 – 27 років, та
18,0 % у віці 20 – 23 роки. Варто відмітити, що значний відсоток жінок (7,0
%) змагалися на чемпіонатах світу у віці до 20 років та 10,0 % у віці 40 і
більше років, що значно вище ніж у чоловіків (р < 0,05).
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Подальший напрямок досліджень. Необхідність удосконалення
системи відбору спортсменів високої кваліфікації України до головних змагань року у пауерліфтингу існує поряд із відсутністю науково обґрунтованих модельних характеристик спеціальної підготовленості та змагальної діяльності спортсменів. Для розв’язання цієї проблеми слід вирішити наступні задачі.
1. Вивчити структуру спеціальної підготовленості найсильніших спортсменів світу.
2. Розробити моделі змагальної діяльності найсильніших спортсменів
світу.
3. Розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення системи відбору спортсменів високої кваліфікації України до головних змагань
року з урахуванням модельних характеристик найсильніших спортсменів світу.
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
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СТРУКТУРА І ДИНАМІКА МОТОРИКИ ДІВЧАТ 11 -14 РОКІВ:
ТИПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД
Гасюк І. Л.
Проблемна лабораторія Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету
Хмельницький інститут регіонального управління та права
Анотація. Досліджувались величини прояву і динаміка компонентів моторики
дівчаток-підлітків з урахуванням їх належності до певного соматичного типу
конституції. Виявлено, що структура моторики, а також вікова динаміка її
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компонентів має значні типологічні відмінності серед представниць різних
типологічних груп, що необхідно враховувати під час програмування оздоровчих фізичних навантажень і оцінки результатів такої діяльності.
Ключові слова: соматичні типи конституції, компоненти моторної сфери,
рухова підготовленість.
Аннотация. Гасюк И. Л. Структура и динамика моторики девочек 11-14 лет:
типологический подход. Исследовались особенности развития моторной сферы девочек-подростков с учетом их принадлежности к определенному типу
конституции. Выявлено, что структура моторики, а также возрастная динамика её компонентов характеризуются индивидуально-типологическими особенностями у представительниц разных типологических групп, которые необходимо учитывать при планировании оздоровительных физических нагрузок и оценке результатов такой деятельности.
Ключевые слова: соматические типы конституции, компоненты моторной сферы, двигательная подготовленность.
Annotation. Hasiuk Igor. The structure and dynamics of girls aged 11-14: typological
approach. In the work the peculiarities of development of dynamics among the
young girls with due regard for somatic type of their structure have been researched.
It has been revealed that among the representatives of different typological groups
there are some distinctions in the structure of their physical preparation and the
dynamics. The above said is necessary to take into consideration while programming
physical loads.
Key words: somatic type of physical structure of individual, physical preparation,
components of motor sphere.

Постановка проблеми. Сучасна національна система фізичного
виховання визначає нові пріоритети побудови процесу в загальноосвітній
школі: досягнення оздоровчого ефекту шляхом реалізації особистісно-орієнтованого підходу під час занять фізичними вправами.
Робота виконанна згідно загального плану наукових робіт проблемної лабораторії Кам’янець-Подільського державного університету та
Хмельницького інституту регіонального управління та права.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. На думку більшості
спеціалістів [2,4,8-13,17], щоби досягти сьогодні вагомих результатів у вирішенні цієї проблеми, потрібні нові підходи, засоби та технології в організації і плануванні змісту педагогічного процесу. Вони повинні ґрунтуватись на максимально повному урахуванні індивідуальних особливостей
учнів і передбачати перехід від аналізу середньогрупових показників фізичного стану до виявлення індивідуально-типологічних особливостей з подальшим програмуванням цілеспрямованих педагогічних дій.
Відомо, що індивідуальні особливості дітей дуже різноманітні
[1,5,14,18]. Проте, незважаючи на таку різноманітність, за схожими ознаками їх можна об’єднати у певні сукупності (групи, кластери), серед яких
одним з високоефективних та відносно простих, з точки зору практичного
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застосування, є соматичний тип конституції [1,8,9,10,13]. Нагадаємо, що
соматичний тип є зовнішнім проявом загальної конституції людини, яка
характеризується цілісністю ознак (успадкованих та набутих), що пов’язані
з особливостями реактивності організму людини, темпами її індивідуального розвитку та стилем життєдіяльності і є відносно стабільними упродовж життя.
Проведений теоретичний аналіз засвідчив, що вивченню питання
індивідуально-типологічних особливостей представників різних соматичних типів серед учнів загальноосвітніх шкіл присвячена невиправдано мала
кількість досліджень [1,8,10,11,13,16,17], серед яких дівчаткам-підліткам, лише одна [1]. Усе зазначене і обумовило актуальність нашого дослідження.
Мета дослідження – з позицій індивідуально-типологічного підходу вивчити особливості величин прояву та вікової динаміки окремих
сторін моторики дівчаток 11 - 14 років.
Методи і організація дослідження. Для досягнення мети були
використані аналіз і узагальнення даних наукових та науково-методичних
джерел, систематизація існуючих методичних і практичних рекомендацій,
педагогічне тестування, математико-статистичні методи обробки результатів дослідження та лонгітюдний метод організації констатуючого педагогічного експерименту.
З метою дослідження моторики дівчаток різних типологічних груп,
нами було використане педагогічне тестування. Під час формування батареї тестів підбирались такі рухові завдання, що відповідають наступним
вимогам: по-перше, дозволяють визначити рівень розвитку головних кондиційних та деяких координаційних здібностей; по-друге, відповідають метрологічним вимогам, по-третє, легко відтворюються та є нескладними у
реєстрації результатів [3,6,14,15]. Такий підхід дозволив детально вивчити
найбільш важливі компоненти моторики школярок.
Класифікація конституціональних типів проводилась за схемою
клінічної діагностики В.Г.Штефко і А.Д.Островського у модифікації
С.С.Дарської [5,7].
Результати дослідження та їх обговорення. Отримані результати
свідчать, що найбільш представничим є торакальний тип конституції, частка якого у загальній виборці становить 36,1%. М’язовий тип складав 26,0%,
астеноїдний – 21,4%, а найменшим за кількістю був дигестивний тип, частка якого становила 15,0%. В 1,5% випадків діагностика соматичного типу
конституції була ускладнена, тому такі учениці були віднесені до не визначеного типу (t = 0,3 ч 0,2 ч 0,3; p>0,05).
Аналіз результатів виявив певні особливості розвитку рухової сфе12

ри школярок. Так, абсолютні величини розвитку рухових здібностей в 11
років дівчаток астеноїдного типу вказують, що найвищий рівень розвитку
аеробної та силової статичної витривалості, частоти рухів, КЗ в циклічних
локомоціях, рухливості у поперековому відділі хребта. Представниці торакального типу характеризуються високими результатами у стрибках і метаннях, КЗ в акробатичних рухових діях, рухливості плечових суглобів, дівчата м’язового типу – у швидкісній витривалості, швидкісних здібностях в
бігу, швидкісно-силових здібностях у метаннях та кистьовій силі. Дигестивні учениці не виявили жодної рухової здібності, яка характеризується
найвищим рівнем розвитку у порівнянні з однолітками інших соматотипів
(табл.1.).
В 12-років дівчатка астеноїдного типу виявили найвищі результати
у 5-секундному бігу на місці зі значеннями 19,9 разів, що є достовірно
вищими за 18,9 разів в дівчат торакального, 18,5 разів в дівчат м’язового,
17,9 – дигестивного типів (р < 0,05). Торакальний тип має найвищі результати у КЗ в балістичних рухах на дальність, які становлять 21,2м для провідної
та 13,3м для не провідної рук; представниці астеноїдного типу мають результати відповідно 19,5м та 11,7м, представниці м’язового типу – 18,6м і
12,1м, дигестивний – 19,9м і 11,0м (р < 0,05 ÷ 0,01). Аналогічна картина
спостерігається у КЗ в акробатичних рухових діях з тією лише різницею, що
ці відмінності є достовірними у порівнянні дівчат торакального типу з представницями м’язового та дигестивного типів. М’язовий соматотип у 12
років характеризується високими показниками аеробної і швидкісної витривалості, швидкісних здібностей в бігу, КЗ в циклічних локомоціях, рухливості поперекового відділу хребта, швидкісно-силових здібностей у стрибках, силі кистей.
Міжтипологічне порівняння результатів тих самих дівчат в 13 років вказувало, що представниці астеноїдного типу мають найвищі показники аеробної і статичної силової витривалості, частоти рухів, а представниці
м’язового типу – швидкісної витривалості, КЗ в балістичних рухах на дальність не провідною рукою, рухливості поперекового відділу хребта, кистьовій та становій силі Дівчатка торакального типу мали найвищі показники у
КЗ в циклічних локомоціях, акробатичних рухових діях та швидкісно-силових здібностей у стрибках; представниці м’язового соматотипу відзначались найвищим проявом показників КЗ у балістичних рухах не провідною
рукою, швидкісно –силових здібностей у метаннях, кистьової та станової
сили, а дівчатка дигестивного типу – лише рухливістю у плечових суглобах.
Проведений порівняльний аналіз між однолітками різної соматичної належності у 14 років виявив, що в астеноїдних дівчаток показник
швидкісної витривалості має значення 17,0с, КЗ в циклічних локомоціях –
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Таблиця 1

Примітка: умовні позначки: „А” – астеноїдний, „Т” – торакальний, „М” – м’язовий, „Д” – дигестивний
соматичні типи конституції.

Величини прояву компонентів моторики дівчаток 11-14 років різних соматотипів (n = 705)

14,7с, в акробатичних діях – 4,5с, швидкісно-силових здібностей у метаннях – 163,1см, і є достовірно вищими ніж у представниць інших типологічних груп ( р < 0,05 ÷ 0,01); для представниць торакального типу
такими були показники аеробної і силової статичної витривалості, частоти рухів, рухливості у поперековому відділі хребта і швидкісно-силових
здібностей у стрибках. (р < 0,05 ÷ 0,01). В дівчаток м’язового соматотипу найбільш розвинутими були КЗ в балістичних рухах на дальність не
провідною рукою, сила кистей та розгиначів тулуба, дигестивні представниці відзначались стабільно найнижчими значеннями практично в усіх
тестових завданнях (див.табл.1).
Отже, у період від 11 до 14 років мають місце суттєві міжтипологічні особливості у величинах прояву показників різних сторін моторики
дівчаток-підлітків.
Типологічною обумовленістю характеризувалась також динаміка
головних компонентів моторики дівчаток-підлітків (табл.2.). Так, в дівчат
астеніків рухові здібності, загальна трирічна динаміка яких відзначалась
достовірними позитивними змінами, характеризувалась певними типологічними особливостями. Зокрема, швидкісні здібності в бігу покращились
на 12,5% лише з 12 до 13 років, а в інші вікові періоди зміни були не достовірними, що в кінцевому підсумку дало позитивне значення трирічного
приросту результатів лише на 12,8%. Аналогічна картина була виявлена
для КЗ в циклічних локомоціях, швидкісно-силових здібностей у стрибках і
метаннях з тією різницею, що достовірні позитивні зміни мали місце від 12
до 14 років і становили відповідно 8,6%, 8,3%, 33,7% (р < 0,01).Рухові здібності, які мали підсумкову негативну динаміку, достовірно погіршуються
лише упродовж певних вікових періодів: а саме частота рухів і гнучкість у
плечових суглобах – з 11 до 12 та з 13 до14 років, силова статична витривалість – з 11 до 13 років; в інші вікові періоди динаміка цих здібностей була
недостовірною.
Упродовж трьох років в представниць торакального типу стабільно позитивними змінами характеризувалась переважаюча більшість компонентів моторики, а саме: загальна та силова статична витривалість, силові, швидкісно-силові здібності, КЗ в циклічних локомоціях та балістичних
рухах на дальність не провідною і провідною руками, рухливість у поперековому відділі хребта і швидкісні здібності у бігу. Негативними достовірними змінами відзначались частота рухів, рухливість у плечових суглобах та
КЗ в акробатичних рухових діях, неоднозначністю змін – швидкісна витривалість (див.табл.2).
Представниці м’язового типу конституції виявили позитивні зміни у показниках швидкісних здібностей в бігу, рухливості у поперековому
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Примітка: – символом „*” позначені достовірно значимі відмінності: „* ” – р < 0,05; „** ” – р < 0,01.

Таблиця 2
Динаміка показників фізичної підготовленості дівчаток різних соматотипів у період від 11 до 14 років

відділі хребта, а також в усіх проявах КЗ, швидкісно-силових і силових
здібностей, що вивчались;неоднозначною динамікою відзначались аеробна і силова статична витривалість, рухливість плечових суглобів та частота рухів, а загальною негативною динамікою – швидкісна витривалість та КЗ в акробатичних рухових діях (табл.2).
Протягом трирічного терміну в дівчаток дигестивного типу стабільно позитивними змінами характеризувалась переважаюча більшість компонентів моторики, а саме: загальна і силова статична витривалість, швидкісно-силові здібності, КЗ в циклічних локомоціях та балістичних рухах на
дальність не провідною і провідною руками, рухливість у поперековому
відділі хребта і швидкісні здібності у бігу. Негативними достовірними змінами відзначались, рухливість у плечових суглобах, неоднозначністю змін
– швидкісна витривалість, частота рухів, КЗ в акробатичних рухових діях та
силові здібності.
Проведений таким чином аналіз фактологічного матеріалу обумовлює необхідність подальших досліджень, які повинні бути спрямовані
на розробку технологій педагогічного впливу на моторику дівчаток-підлітків та оцінку результатів цієї діяльності з урахуванням триманих результатів.
Таким чином, проведені нами дослідження вікових особливостей
моторики дівчаток 11-14 років з позицій типологічного підходу, дозволяють зробити певні висновки:
1. Встановлено, що представниці усіх соматичних типів характеризуються типологічно обумовленими особливостями у величинах прояву
компонентів моторики.
2. Типологічна обумовленість виявлена для трирічної динаміки компонентів моторики, що вивчались: в кожному типі виділяється група здібностей, яка має найвищі позитивні зміни, а також такі, що характеризуються неоднозначністю змін або, навпаки, значним зниженням показників.
3. Встановлена загальнотипологічна зворотно-пропорційна залежність
між абсолютними величинами прояву і темпами приросту рухових
здібностей: чим більша абсолютна величина прояву здібності, тим
менша величина її приросту і навпаки.
4. Отримані дані обумовлюють необхідність врахування виявлених типологічних особливостей в процесі програмування оздоровчо-спрямованих фізичних навантажень і оцінки результативності педагогічного
впливу такої діяльності.
Перспективним для подальших досліджень вважаємо шлях, що
передбачає типологізацію однакових за гендерно-віковим статусом груп
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учнів на підставі як абсолютних, так і відносних генетичних маркерів.
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ВПЛИВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СЛУХОВОГО ТА ВЕСТИБУЛЯРНОГО АНАЛІЗАТОРІВ НА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ
ШКОЛЯРІВ 11-15 РОКІВ
Шестєрова Л.Є.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація. Стаття містить показники функціонального стану слухового та вестибулярного аналізаторів. Зміну їх під впливом спеціально спрямованих вправ,
що діють на фізичну підготовленість школярів середніх класів.
Ключові слова: функціональний стан сенсорних систем, фізична підготовленість, спеціально спрямовані вправи.
Аннотация. Шестерова Л.Е. Влияние функционального состояния слухового
и вестибулярного анализаторов на физическую подготовленность школьников
11-15 лет. В статье приведенные показатели функционального состояния слухового и вестибулярного анализаторов. Изменение их под воздействием специально направленных упражнений, влияние на физическую подготовленность
школьников средних классов.
Ключевые слова: функциональное состояние сенсорных систем, специально
направленные упражнения, физическая подготовленность.
Annotation. Shesterova L.Y. Influence of functional condition of acousticons and
vestibularis analyzers on the functional fitness of 11-15 years of age schoolchildren.
The article levels on the indices of functional condition of acousticons and
vestibularis analyzers. One can see their changes under the influence of specially
directed exercises, their influence oh physical fitness, their influence oh physical
fitness of 11-15 years of schoolage of middle classer.
Key words: functional condition, sensory system, specially directed exercises,
physical fitness.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства,
беручи до уваги економічні та екологічні перебудови, питання про здоровўя нації є дуже важливим. Вдосконалення методики фізичного виховання в загальноосвітній школі є однією з актуальних проблем сучасності.
Дослідження проводилися згідно зведеного плану НДР державного комітету молодіжної політики, спорту та туризму України на 2001 – 2005
р.р. з проблеми 2.1.6. “Комплексний підхід до вирішення завдань фізичного
виховання учнівської молоді”.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В дослідженнях А. Г.
Сухарєва (1991) [5], Р. Поташнюка (1997) [3] встановлено, що частіше всього причиною різних відхилень у фізичному розвитку та стану здоровўя
дітей є недостатня рухова активність, яка, на жаль, прогресує з кожним
роком. Для зниження її дефіцита недостатньо тільки проведення уроків
фізичної культури в школі, які за даними А. А. Комара (1993) [1], А. С. Куца
(1995) [2] компенсують лише 11-13% необхідного для дитячого організма обсягу рухової активності.
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Пріоритетним напрямком в фізичному вихованні школярів фахівці вважають розвиток рухових якостей.
Разом з тим, в работах таких авторів, як В. А. Романенко, Б. М.
Шиян, Ж. К. Холодов, В. С. Кузнєцов та ін. вказується на те, що рухова
підготовленість школярів в багатьох випадках визначається функціональним станом різних систем організму [4, 7, 6]. Зокрема Ж. К. Холодов, В. С.
Кузнєцов відзначають, що висока ступінь здібності до засвоєння складних
рухових координацій, обумовлюється функціонуванням сенсомоторної
системи та досягненням максимального рівня у взаємодії всіх аналізаторів. В той же час, проблема взаємозв’язку функціонального стану сенсорних систем та фізичної підготовленості школярів середніх класів вивчена
недостатньо. Про це свідчать як аналіз літературних джерел, так і педагогічні спостереження, що проводилися під час уроків фізичного виховання.
На наш погляд, в рамках уроків фізичної культури в школі та в позакласних
заняттях фізичними вправами недостатньо уваги приділяється спрямованому впливу на функціональний стан сенсорних систем.
Мета дослідження полягала у визначенні впливу змін змісту уроків фізичної культури на функціональний стан сенсорних систем та рухову
підготовленість школярів 11-15 років.
Результати дослідження. Дослідження проводилось на базі УВК
з ліцеєм № 149 м. Харкова, в якому прийняло участь більш ніж 500 школярів 5-9 класів, з яких було сформовано 3 експериментальних та 3 контрольних групи. На протязі навчального року учні контрольних груп займались
за загальноприйнятою програмою, а в зміст уроків учнів експериментальних груп були включені спеціально спрямовані вправи, що впливали на
функціональний стан сенсорних систем.
Для зміни функціонального стану вестибулярного апарату використовувались: прудкі нахили і повороти голови; оберти головою за ходом
часової стрілки і в зворотну сторону; прудкі нахили тулуба вперед, назад,
праворуч, ліворуч; прудке присідання; обертання навколо своєї осі по одному, в парах, з різними положеннями голови: прямо, нахиленою до плеча, відкинутою назад; стрибки з поворотом на 90°, 180°, 270° і 360°; біг з
раптовими зупинками; вправи з відсутністю зорового контролю; рухливі
ігри з застосуванням вище зазначених вправ.
Для слухового аналізатора: вправи із хатха-йоги; музичне супровадження вправ зі зміною темпу та ритму; подача команд зі зміною тембру
та голосності; словесні методи впливу при різноманітних положеннях вчителя відносно учнів; вправи на увагу з використанням слухових подразників і перешкод; виконання вправ при обмеженні можливостей слухового
аналізатора.
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Вправи проводились ігровим та суворо регламентованим методами, при цьому додержувались принципів послідовності, систематичності, враховувались індивідуальні особливості учнів.
Функціональний стан аналізаторних систем визначався:
- вестибулярний – за відхиленнями в ходьбі з закритими очима
до і після вестибулярного подразнення на кріслі Барані (5 обертів за 10с);
- слуховий – за тривалістю чутності звуку при повітряній провідності за допомогою камертона.
Дослідження проводились в два етапи. На першому етапі були
зняті первинні показники, які представлені в таблиці 1.
Аналіз приведених в табл. 1 результатів дозволяє говорити про те,
що показники функціонального стану аналізаторів у школярів експериментальних та контрольних груп вірогідної різниці не мають.
Протягом 8 місяців в змісті уроків фізичної культури школярів
експериментальних груп включались спеціально спрямовані вправи, під
впливом яких показники функціонального стану досліджуємих сенсорних
систем змінились на краще.
Результати повторного дослідження наведені в таблиці 2.
Аналіз результатів первинних та повторних досліджень школярів
експериментальних груп показав, що після використовування спеціально
спрямованих вправ, вони вірогідно підвищились (Pt < 0,001).
Порівняння показників функціонального стану сенсорних систем
школярів експериментальних та контрольних груп дозволяє говорити про
ефективний вплив спеціально спрямованих вправ на функціональний стан
всіх сенсорних систем. Покращення спостерігаються у всіх вікових групах
школярів (Pt < 0,01).
Аналіз результатів дослідження у віковому аспекті свідчать про те,
що найбільш чутливими до зовнішніх діянь є вестибулярний аналізатор
школярів 11 років та слуховий аналізатор у дівчат 11 років і хлопчиків 14-15
років.
Крім цього слід відзначити, що слуховий аналізатор у дівчат більш
чутливі до впливу спеціально спрямованих вправ, ніж у хлопчаків.
Використання запропонованих нами вправ позитивно вплинуло
не тільки на функціональний стан сенсорних систем, а і на рухову підготовленість школярів. Так, у школярів, що брали участь у експерименті значно
покращились результати в бігу на 60м; в човниковому бігу 4х9м; стрибках
в довжину з місця. Менш значні зміни спостерігалися в бігу на 1500 м та в
нахилі тулуба вперед із положення сидячи ноги нарізно. Найменший приріст результатів спостерігався в підйомі тулуба із положення лежачи за 1
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Таблиця 2.
Показники функціонального стану сенсорних систем школярів 11-15 років після експерименту.

Таблиця 1.
Показники функціонального стану сенсорних систем школярів 11-15 років до експерименту.

хвилину та в згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи. В той же час у
школярів, що займались по загальноприйнятій програмі спостерігалися
значно менше покращення результатів в цих же тестах, що повўязано, на
наш погляд, з віковими особливостями їх розвитку.
Дослідження показало, що найбільш значний приріст показників
усіх рухових якостей при використанні спеціальних вправ спостерігається в
11-річному віці. Порівняння результатів хлопчиків і дівчат дозволяє говорити про те, що при більш високих абсолютних показниках розвитку рухових якостей у хлопчиків, дівчата в усіх вікових групах більш чутливі до впливу спеціально спрямованих вправ.
Таким чином, проведене нами дослідження дозволяє зробити наступні висновки:
1. Запропоновані нами спеціально спрямовані вправи сприяють значному підвищенню функціонального стану сенсорних систем.
2. Застосування спеціально спрямованих вправ для підвищення
функціонального стану вестибулярного аналізатору найбільш
доцільно в 11 років, для слухового – у дівчат 11 років, у хлопчиків в 14-15 років.
3. Підвищення функціонального стану сенсорних систем має
найбільш значний позитивний вплив на прояв швидкісних,
швидкісне - силових здібностей та спритності.
4. Проведене нами дослідження дозволяє рекомендувати вчителям доповнювати зміст уроків фізичної культури спеціальними вправами з метою підвищення функціонального стану
аналізаторів, а також для підвищення рухової підготовленості
школярів та щільності уроків.
Дослідження в цьому напрямку може бути продовжено шляхом
поширення арсеналу засобів, що застосовуються для впливу на функціональний стан сенсорних систем, а також шляхом використання інших методик дослідження.
1.

2.
3.
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УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ У СТРІЛЕЦЬКИХ ВПРАВАХ
Пятков В.Т.
Львівський державний інститут фізичної культури
Анотація. Запропоновано пропедевтику моделювання інтерактивних систем
“Стрілець-зброя-мішень” для підвищення ефективності науково-методичного
забезпечення підготовки спортсменів у стрілецьких вправах олімпійської програми. Визначено напрямок досліджень у стрілецькому спорті.
Ключові слова: моделювання, системи, спорт, стрільба, інтерактивність.
Аннотация. Пятков В.Т. Совершенствование научно-методического обеспечения подготовки спортсменов в стрелковых упражнениях. Предложена пропедевтика моделирования интерактивных систем “Стрелок-оружие-мишень”
для повышения эффективности научно-методического обеспечения подготовки спортсменов в стрелковых упражнениях олимпийской программы. Определено направление исследований в стрелковых видах спорта.
Ключевые слова: моделирование, системы, спорт, стрельба, интерактивность.
Annotation. Piatkov V.T. The Improvement scientifically-methodical provision
of preparation athlete in shooting exercises. Proposition preliminary modelling
interactive systems «Arrows-weapon-dartboard» is offered for increasing of
efficiency scientifically-methodical provision of preparation athlete in shooting
exercises of the Olympic program. The Certain direction of the studies in shooting
sports.
Keywords: modelling, systems, sport, shooting, interactive.

Сутність і стан наукової проблеми. Сучасна теорія і методика
стрілецького спорту [1] розкриває специфіку виконання змагальних вправ
і основи формування спортивної майстерності. Тимчасом, висока конкуренція на світовій арені [2; 3] породжує проблемну ситуацію, яка характеризується недостатністю вироблених знань у забезпеченні пролонгованого підвищення результативності [4; 5]. Ці дані об’єктивно висвітлюють проблему пролонгованого удосконалення науково-методичного підґрунтя підготовки стрільців-спортсменів.
Робота виконана згідно плану наукових досліджень Львівського
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державного інституту фізичної культури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як показав аналіз літературних джерел за темою досліджень [2; 5], інтерактивні тренажерні моделі мають суттєві переваги порівняно з іншими – вони працюють у безконтактному режимі (без додаткового закріплення будь-яких давачів),
високоточні та забезпечують необмежений вибір індивідуальних параметрів
на рівні максимальних можливостей спортсмена. Звідси випливає
необхідність моделювання інтерактивних тренажерних систем у стрілецькоспортивних вправах.
Метою даної роботи було удосконалення науково-методичного
підґрунтя підготовки спортсменів на підставі моделювання інтерактивних
тренажерних систем у стрілецьких вправах.
Результати досліджень. Моделювання, як один з основних методів
досліджень, є процес конструювання моделі об’єкта, або реальної системи
і постановки експериментів на цій моделі з метою аналізу поведінки
системи, або оцінки (у рамках обмежень, що накладаються, деяким
критерієм чи сукупністю критеріїв) різних стратегій, що забезпечують
функціонування досліджуваної системи. Таким чином, моделювання ми
розуміємо як процес, що включає і конструювання моделі, і аналітичне
застосування моделі для вивчення та вирішення сформульованої проблеми.
Будь-яка модель є предметною, або абстрактною імітацією об’єкта, або
сукупності об’єктів, тобто системи. Під моделлю реальної системи ми
розуміємо представлення групи об’єктів чи ідей у деякій формі, відмінної
від їхнього реального втілення; звідси термін “реальний” використовується
в сенсі “існуючий чи здатний прийняти одну з форм існування”. Отже,
системи, що існують ще тільки на папері чи ті, що знаходяться в стадії
планування, можуть моделюватися так само, як і діючі системи.
Найбільш перспективними моделями, на нашу думку, є
інтерактивні системи об’єкти котрих створені з використанням відомого
принципу інтерактивності. Інтерактивність ми розглядаємо як властивість,
що обумовлена взаємодією системи з користувачем за допомогою
візуально-програмних елементів керування.
Переваги розробок інтерактивних моделей порівняно з іншими
полягають у тому, що їхнє використання у системі формування ефективних
рухових дій стрільців дозволяє створити умови для пролонгованого
удосконалення спортивної майстерності та стабільні конкурентноспроможні
результати міжнародного рівня у вправах олімпійської програми.
Інтерактивні моделі працюють у діалоговому режимі та характеризуються
об’єктивністю, репродуктивністю, практично необмеженою високою
точністю просторово-часових параметрів. У моделях, які розглянуті далі,
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часова точність встановлена t=0,001 сек.
Основою моделювання інтерактивних систем є програмування
візуальної форми, елементів керування, функцій і процедур, які відповідають
умовам виконання стрілецько-спортивних вправ. Програмування
виконують у інтегральному середовищі розробки певною
повнофункціональною комп’ютерною мовою програмування, наприклад,
Visual Basic 6.0.
Раніше ніж перейти до моделювання інтерактивних систем у галузі
стрілецького спорту, варто розглянути характеристики змагальних вправ та
їх специфічні ознаки для чіткого уявлення про предмет моделювання.
На даному етапі розвитку до стрілецького спорту відносяться три
самостiйних олiмпiйських види: кульова стрiльба, стендова стрiльба, стрiльба
з лука. Кожен з них має власнi характернi особливостi, а також загальнi
ознаки: статичнiсть пози напоготiвки стрiльця, високу ступiнь точностi
координацiї дрiбних рухiв, велику психологiчну напругу пiд час усiєї
змагальної вправи. Специфiчними є види спортивної зброї, споруди та
умови проведення змагань.
Стрiлецько-спортивна дiяльнiсть стрiльцiв забезпечується
широким колом фахiвцiв, якi здiйснюють: проведення учбово-тренувальної
роботи та змагань; науково-методичне забезпечення та медичний контроль
тренувального процесу; розробку та виробництво якiсних моделей
спортивної зброї, обладнання та інвентарю; будівництво та експлуатацiю
тирiв i стрiльбищ.
Повний зміст стрілецько-спортивних вправ викладено у Єдиній
спортивній класифікації України та правилах змагань і займає багатотомні
видання, а в рамках даної роботи доцільно вказати, що тільки на сучасних
Олімпійських іграх кращі стрілки світу змагаються у 21 вправі за володіння
63 медалями (по 21 золотої, срібної і бронзової) у стрілецьких видах спорту
– кульовій стрільбі, стендовій стрільбі, стрільбі з лука. Крім того, стрілецькі
вправи є у біатлоні, сучасному п’ятиборстві, а також у воєнізованих
багатоборствах і естафетах. Стрільба з арбалетів також набула міжнародного
визнання.
Відповідно до цього, опис інтерактивних моделей усіх стрілецькоспортивних вправ є великою науково-методичною роботою, тому у межах
даної статті зупинимось на елементах виконання влучного пострілу з
гладкоствольних рушниць, як об’єктах моделей стрільби на траншейному і
круглому стендах.
У інтегральному середовищі розробки, рис. 1, спочатку
відкривають стандартний проект (2) і він розкривається у вікні (3) з
візуальною формою (4) та вікном властивостей (5). Потім надають на26

зву проекту, наприклад, “Стендова стрільба” і у вікні 5 призначають програмне ім’я форми (6), наприклад frmStend, кольори (7), візуальну назву
форми (8), наприклад “Траншейний стенд” і таке інше.
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Рис. 1 – Інтегральне середовище розробки інтерактивних систем:
1 - шаблони проектів;
2 - шаблон проектів Standard.EXE;
3 - вікно проекту;
4 - форма моделі;
5 - вікно “Властивості візуальних елементів керування”;
6 - властивість “програмне ім’я форми”;
7 - властивість “Кольори візуальних елементів керування”;
8 - властивість “Візуальна назва форми”;
9 - блок елементів керування;
10 - елементи Label;
11 - текстові поля;
12 - таймери;
13 - елементи Shape;
14 - елементи Data.
У елементах 12-14 програмуємо просторово-часові параметри
руху мішеней та прицілу рушниці з урахуванням особливостей її повідки,
як головного елементу виконання влучного пострілу. У процесі повідки
спортсмен поступово наздоганяє прицілом мiшень i пiд час подальшого
обгону натискає на спусковий гачок. Характер обгону мiшенi з швидкостi
повинен бути таким, щоб спортсмен бачив його здiснення i пiсля виконання
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пострiлу був спроможний уявлено вiдтворити картину цього завершального процесу.
Враховуючи те, що процесор виконує програму (перероблену
компілятором з англійської мови у машинний код) по одному рядку, схема
програмного модуля проекту тепер має таку структуру:
Private Sub cmdExit_Click()
End
End Sub
Private Sub dtaStend_Validate(Action As Integer, Save As Integer)
“ підпрограма та коментар
End Sub
Private Sub Form_Load()
“ підпрограма та коментар
End Sub
Private Sub txtResult_Change()
“ підпрограма та коментар
End Sub
Private Sub tmrTime_Timer()
“ підпрограма та коментар
End Sub
Private Sub Label_Click()
“ підпрограма та коментар
End Sub
На цьому приклад написання програми можна завершити, бо
повний синтаксис програм може дорівнювати кількох десяток сторінок
залежно від ступеня індивідуалізації моделі та кваліфікації розробника (610).
Оцінки правильного натискання на спусковий гачок моделі по
мiшенях, якi подаються з низької будки круглого стенду програмуються:
·
при стрiльбi на 7-му стрiлецькому мiсцi з орiєнтацiєю прицілу в мiшень;
·
на 6-му — в момент підходу прицілу до мiшенi;
·
на 5-му — коли приціл проходить мiшень;
·
на 4-му — коли приціл пройшов мiшень;
·
на 3-му — так само, як на 4-му;
·
на 2-му — в момент обгону мiшенi;
·
на 1-му — коли приціл наздогнав мiшень.
Все це слушно тiльки в тому випадку, якщо натискання на
спусковий гачок здiйснюється на фонi повідки, яка випереджає мiшень, i
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якщо таке випередження буде продовжуватись, тобто кутова швидкiсть
повідки буде перевищувати кутову швидкiсть перемiщення мiшенi.
Оцінки невдалого пострiлу, особливо на 7-му стрiлецькому номерi, програмуються тоді як:
·
попереднє розвертання не збiгається з траєкторiєю польоту мiшенi
або виконується з залученням рук, змiщенням центру тяжiння,
нерацiональною напругою м’язових груп;
·
положення дул вiдносно амбразури не вiдповiдає iндивiдуальним
можливостям спортсмена з швидкостi реакцiї, характеру стартового
руху;
·
стартовий i подальший рухи здiйснюються з залученням рук;
·
поводження i випередження мiшенi виконуються або досить швидко
(стрiлець виривається далеко уперед, уточнює прицiлювання,
пригальмовує i зупиняє дула), або дуже повiльно (стрiлець не встигає
випередити мiшень або випереджає далеко за оптимальною зоною її
ураження);
·
траєкторiя повідки у момент випередження мiшенi не збiгається з
траєкторiєю польоту мiшенi;
·
спортсмен пригальмовує або зупиняє дула в момент натискання на
спусковий гачок, намагаючись точнiше прицілитись;
·
несвоєчасне натискання на спусковий гачок;
·
стрiлець затримує пострiл або передчасно натискає на спусковий
гачок;
·
в момент випередження дула проходять через мiшень, а не пiд нею;
·
при стрiльбi на 2-му i 1-му номерах порушується фiксацiя голови на
прикладi i незбiг осi зору з прицiльними пристосуваннями — “стрiльба
очима” (особливо це характерно при стрiльбi по зустрiчних мішенях).
Особливо важливим є програмування оцінки моменту натискання
на спусковий гачок на стрiлецьких номерах:
·на 1-му — при орiєнтацiї прицілу пiд мiшень;
·на 2-му — коли приціл наздоганяє мiшень;
·на 3-му — коли приціл випереджає мiшень;
·на 4-му — коли приціл випередив мiшень;
·на 5-му — також, як на 4-му;
·на 6-му — коли приціл випереджає мiшень;
·на 7-му — коли приціл наздогнав мiшень.
Програмується також стрiльба на круглому стендi, яка виконується
з положення вiд плеча по мiшенях, що подаються з високої i низької будок,
з рiзних номерiв. Враховуються можливi затримки в натисканнi на
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спусковий гачок i вiдповiдно — порушення в ритмi поводження i характерi випередження мiшенi.
У процесі програмування вправи необхідно урахування таких дiй:
· приготування до стрiльби зi зброєю вiд плеча — пауза приблизно 2
сек;
· опускання прикладу зброї до рiвня стегна — пауза приблизно 4 сек;
· пiдйом зброї до щоки — пауза, в процесi якої контролюється збiг вiсi
зору з прицiльними пристроями.
Після завершення програмування просторово-часових параметрів
руху мішеней і прицілу необхідно ще додати обробник помилок, перевірити
роботу моделі, створити виконавчий EXE-файл і зберегти проект у
відокремленої директорії. Після цього модель готова до використання у
процесі підготовки.
Використання запропонованих моделей підвищує ефективність
науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів у вправах
олімпійської програми – стрільці отримують об’єктивні просторово-часові
характеристики техніко-тактичних дій та абсолютно точні індивідуальні
параметри, які необхідні для подальшого удосконалення.
Рекомендується не допускати виконання вправи на фонi збiльшення
втоми — це пов’язано з появою грубих координацiйних помилок. Доцільно
виконати більше спроб з меншою кількістю повторень.
Висновки.
1. Визначено напрямок досліджень у стрілецькому спорті:
моделювання інтерактивних систем “Стрілець-зброя-мішень” для
удосконалення науково-методичного підґрунтя підготовки спортсменів на
підставі моделювання інтерактивних тренажерних систем у стрілецьких
вправах. Інтерактивні моделі відрізняються від відомих раніше розв’язань
тим, що працюють у діалоговому режимі та характеризуються
об’єктивністю, репродуктивністю, високою точністю, t=0,001 сек.
2. Окреслено попереднє коло знань у напрямку моделювання
інтерактивних систем “Стрілець-зброя-мішень”: знання специфіки
виконання вправи та повнофункціональної мови комп’ютерного
програмування.
3. Використання інтерактивних моделей підвищує ефективність
науково-методичного забезпечення підготовки спортсменів у вправах
олімпійської програми – стрільці отримують об’єктивні просторово-часові
характеристики техніко-тактичних дій та параметри корекції.
Перспективи подальших розробок у обраному напряму
досліджень. Моделювання інтерактивних систем у галузі спорту відкриває
перспективи пролонгованого удосконалення процесу техніко-тактичної
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підготовки спортсменів.
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ВПЛИВ РІЗНИХ ВИДІВ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ НА ДИНАМІКУ
ПСИХОФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ
Євтушок М.В., Булейченко О.В.
Національний педагогічний універсітет ім. М.П. Драгоманова
Анотація. В статті аналізуються зміни психо-фізичного стану студентів в
залежності від форми та особливостей активного відпочинку в динаміці літнього
періоду, доводиться ефективність різних форм рухової активності в період літніх
канікул.
Ключові слова: ефективність фізичного виховання, особливості літнього
активного відпочинку, Гарвардський степ-тест.
Аннотация. Евтушок М.В., Булейченко О.В. Влияние разных видов активного
отдыха на динамику психофизического состояния студентов. В статье
анализируются изменения психофизического состояния студентов в зависимости
от формы и особенностей активного отдыха в динамике летнего периода,
доказывается эффективность различных форм двигательной активности в период
летних каникул.
Ключевые слова: эффективность физического воспитания, особенности летнего
активного отдыха, Гарвардский степ-тест.

31

Annotation. Yevtushok M.V., Buleychenko O.V. Influence of different aspects of awake
rest on dynamicsof a psychophysical state of the students. In the article the changes of
a psychophysical condition of the students are analyzed depending on the form and
features of fissile strain-relief crystallization in dynamics of the summer season, the efficiency of the different forms of a motor performance in the season of summer vacations is
demonstrated.
Keywords: efficiency of physical training, feature of summer fissile strain-relief
crystallization, Harward step-test.

Постановка проблеми. Історичні закономірності соціальноекономічного, політичного та екологічного життя у сучасній Україні
сприяли перехіду до нових освітніх вимог, до особисто-орієнтованому
підходу підготовки майбутніх вчителів, вихователів, методистів та педагогів.
Перехідний стан суспільства не тільки зумовив зміну орієнтацій випускників
педагогічних вузів (заняття бізнесом), но і потребує замислитись над
комплексом професійно-прикладних якостей майбутнього педагога, його
психо-фізичним станом та рівнем фізичної підготовки.
Робота виконана відповідно до зведеного плану науково-дослідної
роботи у сфері фізичної культури і спорту, по напрямку досліджень 1.4
“Програмно-нормативні, статистичні дослідження, соціальнно-економічне
та правове обгрунтування фізичного виховання різних груп населення та
оздоровчої фізичної культури”, №1164 та цільової комплексної програми
“Фізичне виховання – здоров”я нації” №963/98, затвердженої Кабінетом
Міністрів України 1.09.1998р.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У світі
вищеозначеного, аналізується важлива роль різних форм занять з
фізичного виховання і видів фізичної активності у літній період, які у
сукупності з учбовими заняттями ( основна форма фізичного виховання у
вузі) сприяють кращому засвоєнню учбового матеріалу з предмету
фізичного виховання, дозволяють збільшити загальний обсяг занять
фізичними вправами, стимулюють процес фізичного вдосконалення,
виявляються одним із шляхів упровадження фізичної культури у побут та
відпочинок студентів[1]. У сукупності з учбовими заняттями правильно
організовані самостійні заняття забезпечують оптимальну безперервність
та ефективність фізичного виховання[2].
Літні канікули – один з ефективних періодів відпочинку в активній
життєдіяльності студентів. Але враховуючи екологічні умови, матеріальне
становище більшості сучасних студентів, необхідно відмітити, що багато з
них не отримують повноцінний відпочинок протягом літа. Визначаючи
той фактор, що займаючись систематично на протязі навчального року
чотири години на тиждень фізичною культурою, в літній період студенти
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практично позбавлені такої можливості. Між тим, вихованню потреби у
студентів регулярно підтримувати нормальний обсяг рухової активності,
у вигляді самостійних занять в літній період, приділяється все ще
недостатньо уваги[4]. Встановлено, що в літній період на фоні зниження
обсягу спеціальних занять фізичними вправами, а таким чином, і
загального обсягу рухової активності, спостерігаються часто негативні
зміни в психо-фізичному стані[3].
Враховуючи те, що малоактивний спосіб життя, як форма літнього
відпочинку, по обсягу та інтенсивності навантаження, недостатній для
підтримки нормальної життєдіяльності організму, актуальним стає питання
про організацію раціонального режиму та систематичні заняття фізичною
культурою на протязі літа з метою підтримки фізичної кондиції організму.
Крім того, дуже важливе значення має визначення мотиваційнопривабливих для студентської молоді форм рухової активності в період
літніх канікул, як міцного засобу повноцінного відпочинку і протектора
стресових ситуацій.
Постановка завдання. Метою даної роботи явилось визначення
ефективності впливу різних форм активного відпочинку студентів в період
літніх канікул на динаміку їх психо-фізичного стану.
Результати досліджень. Вивчався анкетний аналіз місця і форми
проведення літнього відпочинку та динаміка фізичної працездатності під
впливом цих факторів.
За даними анкетного аналізу, студенти, які приймали участь у
дослідженні, умовно були поділені на п”ять груп в залежності від форм і
місця проведення літніх канікул,
У дослідженні приймали участь юнаки та дівчата, що навчались на І
та ІІ курсах у весняному семестрі, та відповідно на ІІ і ІІІ курсах в осінньому
семестрі наступного навчального року. Загальна кількість студентів, які
прийняли участь у дослідженні склала 69 осіб.
Перша група, яка складалась з 30,8% опитуваних - студенти, які
проводили канікули в селі (далі - “Село”), друга - 15,4% - це студенти, які
проводили канікули в місті (далі -“Місто”), третя -15,4% - відповідно на дачі
(далі - “Дача”), четверта - 23% - студенти, які відпочивали на морі (далі - “Море”),
п’ята - 15,4% - студенти, які влітку працювали на будь-яких роботах, з метою
заробити гроші (далі -“Праця”).
Дослідження проходили у 3 етапи: 1 етап- проведення та аналіз
даних Гарвардського степ-тесту наприкінці весняного семестру, напередодні
літа, 2 етап - проведення анкетування, де студенти визначали якісну
характеристику проведення літнього відпочинку, 3 етап – восени, повторне
проведення Гарвардського степ-тесту на початку семестру, на основі
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аналізу результатів тестування психо-фізичного стану та фізичної підготовки
студентів згідно вимогам “Щоденника зміцнення здоров’я” проф. Дубогай
О.Д.
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Рис. 1. Результати дослідження.

За даними Гарвардського степ-тесту порівнювались результати
ортостатичноі проби, індексів гіпоксії до навантаження та після нього, а також
результати кількісного аналізу зміни кілограмо-метрів за даними розрахунку
формули степ-тесту.
Встановлено, що показники ортостатичноі проби покращали в
усіх групах студентів : Село –29,7%, Море –50,3% , Праця –49,8%, Дача –
33,5%, окрім групи, що проводила літо у місті. В цій групі спостерігається
погіршення показника ортостатичної проби на 25,9%. Особливо слід
відмітити негативну динаміку змін фізичної працездатності в групі студентів,
які проводили літній період, перебуваючи у місті. У цих студентів
спостерігається погіршення показника індексу гіпоксії на 21,2%. В той же
час в інших групах відмічається незначне поліпшення результатів. Так, у
студентів, які проводили літо в селі на 7,5%, на дачі на 4,3%, на морі -1,5%,
а у студентів, які влітку працювали лише на 0,9%. Але вже значне погіршення
значення індексу гіпоксіі відмічено після навантаження - Дача-5,4%, Місто15,5%, Море-25%, Праця-46,7%. Між тим, слабо виражені позитивні
результати зареєстровані у студентів, які проводили літній відпочинок у
селі - поліпшення на 2,1%.
Позитивні результати за даними формули степ-тесту
спостерігаються і у студентів, які проводили літній відпочинок на дачі –на
19%, на морі –на 7,9% та в селі – на 11%. У студентів, які проводили канікули
в місті та працюючи, ці показники погіршились - Місто -6,3%, Праця -17%.
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Рис. 2. Результати тестування.

Висновки. Проведені дослідження дозволяють зробити слідуючи
висновки:
1.Найбільш позитивні зміни фізичної працездатності
спостерігаються у студентів, які проводили літо у селі та приймали активну
участь у різних видах сільськогосподарських робіт. Свіже повітря сільської
місцевості, активний спосіб життя, здорова їжа дозволяють студентам на протязі
канікул не тільки підтримати стан свого здоров’я, а і покращати фізичний
рівень.
2. Студенти, які активно працювали, але в екологічних умовах міста,
згідно результатам динаміки фізичної працездатності, не отримали
повноцінного відпочинку протягом літніх канікул.
3.Негативні зміни у фізичній працездатності виявлені у студентів, які
пасивно відпочивали в умовах міста, що пояснюється, не тільки екологічними
умовами проживання, а і їх недостатньою руховою активністю.
4. Активний відпочинок на морі та на дачі сприяє незначному
покращанню усіх показників фізичної працездатності, що свідчить про
недостатній рівень рухової активності студентів під час такого відпочинку.
Одержані результати досліджень зміни фізичної працездатності
студентів під впливом різних видів літнього відпочинку дозволять розробити
практичні рекомендації щодо використання комплексів фізичних вправ для
самостійних занять в період канікул, з урахуванням форм та особистостей
проведення відпочинку студентами. Такий підхід буде сприяти
цілеспрямованій оптимізації відпочинку та відновити фізичний та
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психологічний стан до початку нового навчального року.
Подальші дослідження необхідно провести у напрямку вивчення
координації дій кафедр фізичного виховання, профспілкових комітетів
навчальних закладів і спортивних клубів з питань активного відпочинку
студентів.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У
ВІТЧИЗНЯНОМУ ШКІЛЬНИЦТВІ КІНЦЯ XIX ПОЧАТКУ XX СТ.СТ.
Перетятько О.В.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка
Анотація. У статті представлена спроба аналізу шляхів використання результату науково-педагогічних досліджень з проблеми формування здорового способу життя у школах Харківської губернії кінця XIX початку XX століть.
Ключові слова: здоровий спосіб життя, гігієна, санітарія, санітарний контроль, фізичний розвиток.
Аннотация. Перетятько О.В. Проблема формирования здорового образа жизни в отечественной школе конца XIX начала XX ст. В статье представлена
попытка проанализировать использование результатов научно-педагогических исследований формирования здорового образа жизни в школах Харьковской губернии конца XIX начала XX столетий.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, гигиена, санитария, санитарный контроль, физическое развитие.
Annotation. Peretiatko O.V. Problem of shaping of an able-bodied mode of life at
domestic school of the end XIX beginnings XX centuries. The result of the scientific
and pedagogical investigations of formation of healthy approach to life among
children in Slobozhanshchina’s schools at the and of XIX the beginning of XX
centuries is discussed in the article.
Key words: healthy life, hygiene, medical control, sanitation.

Постановка проблеми. Проблема формування здорового спосо36

бу життя, що є надзвичайно гострою для сучасної української школи,
потребує негайного розв’язання. Систематизація знань з різних галузей
науки про здоров’я та способи його збереження, подальший їх розвиток і
використання у шкільній практиці обумовлюють формування мотивації
на збереження здоров’я сучасних школярів, а з тим – майбутнє здоров’я
держави в цілому.
Дослідження виконано у контексті загального плану наукових робіт Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування здорового способу життя школярів привертає увагу вітчизняних дослідників тривалий час. Вона стала предметом уваги О.І.Воленко, О.Д.Дубогай,
Г.Горащук, Ю.Ф.Змановського, Н.Б.Коростельова, Г.І.Куценко, І.Є.Лісовенко, В.П.Петленко, М.В.Поздєєвої, Н.І.Сулімцєва, С.С.Тверської та ін. Їх науковий пошук спрямований на висвітлення сутності проблеми, розробку
моделей формування здорового способу життя школярів, аналізу існуючих моделей, діагностику сформованості культури здоров’я учнів, вивчення історичного аспекту проблеми.
Аналіз наукових джерел дає підстави стверджувати, що шляхи формування здорового способу життя учнів більшість дослідників пов’язує з
ознайомленням дітей з поняттями „здоров’я”, „здоровий спосіб життя”,
розширенням уявлень про способи збереження здоров’я, ознайомлення з
оздоровчими системами, розвитком здібностей до побудови та корекції
життєдіяльності дитини як умови збереження і зміцнення її здоров’я, необхідністю дотримання здорового способу життя, що сприяє збереженню і
зміцненню здоров’я суспільства в цілому. Підкреслимо, що у більшості
наукових праць формування здорового способу життя учнів розглядається як педагогічна, соціальна, духовна, психологічна необхідність й умова
подальшого суспільного розвитку.
Зрозуміло, що нові підходи до розв’язання окремої проблеми потребують систематизації існуючих науково-педагогічних знань. На наш
погляд, у цьому ракурсі недостатньо представленим у науковій літературі
є історичний аспект проблеми. Між тим, отримані в ході історико-педагогічного аналізу результати можуть суттєво прискорити процес розробки
сучасних технологій формування здорового способу життя, їх впровадження в шкільну практику; ці дані можуть бути використані викладачами спеціальних дисциплін вузів; студентами, аспірантами. Безумовно, це сприятиме підвищенню загально-гігієнічної культури суспільства, зміцненню і
збереженню здоров’я народу.
Метою даної роботи є аналіз шляхів використання результатів науково-педагогічних досліджень з проблеми формування здорового спосо37

бу життя учнів у школах Харківської губернії кінця XIX початку XX ст.
ст.
Результати дослідження. Хронологічні рамки дослідження обрано як етап появи та розвитку реформаторської педагогіки як педагогічного напрямку, період початку широкої популяризації та теоретичного
осмислення ідей реформаторів, використання цих ідей в шкільній практиці, як час стрімкого розвитку вітчизняної педагогічної науки.
Вибір просторових меж предмета дослідження пояснюється особливостями соціально-економічного розвитку Харківської губернії у даний період, які дозволили виявити шляхи використання прогресивних педагогічних ідей щодо необхідності формування здорового способу життя
учнів у шкільній практиці.
Відповідно до поставленої мети були висунуті такі завдання.
1. Здійснити огляд педагогічної журналістки кінця XIX – початку XX століть згідно даної проблеми.
2. Окреслити стан загальногігієнічної культури вітчизняного
шкільництва у досліджуваний період.
3. Визначити шляхи використання результатів науково-педагогічних досліджень з даної проблеми у школах Харківської губернії у кінці XIX – на початку XX століть.
Як відомо, бурхливий соціально-економічний розвиток країн Західної Європи у другій половині XIX ст. став головним чинником розвитку
модернізаційних процесів у галузі освіти. Це призвело до появи реформаторського педагогічного руху, під впливом якого відбулись кардинальні
зміни освітньо-виховних систем зарубіжних країн. Наявність великої кількості педагогічних концепцій реформаторської педагогіки (педагогіка позитивізму, вільного виховання, експериментальна педагогіка, функціональна педагогіка та ін.) не заперечує визначення спільних для цих течій рис,
серед яких на особливу увагу заслуговують спрямованість навчально-виховного процесу на особистість дитини, бажання перетворити школу на
розвиваюче середовище, яке є невід’ємною частиною соціуму.
Зазначимо, що у зарубіжних країнах ідеї реформаторів набули
широкого визнання. Популяризація цих ідей у вітчизняній педагогіці розпочалось у 90-х роках XIX ст. У той час з’явились численні переклади наукових праць реформаторів (Є.Демолена, А.Біне, А.Лая, Т.Циглера,
П.Наторпа та ін.), а також спроби критичного аналізу цих праць, представлені у педагогічній журналістиці роботами К.Міжуєва, Ф.Матвєєва, І.Житецького, Я.Чепіги, О.Музиченка.
Огляд педагогічних журналів кінця XIX початку XX ст. („Вестник
воспитания”, „Русская школа”, „Учитель”, „Журнал Министерства народ38

ного просвещения”) дає підстави стверджувати про існування великого
інтересу до проблеми формування здорового способу життя. Так, у „Звіті
про відрядження до Всесвітньої виставки”, що відбулася у Парижі (1900
р.), йдеться про необхідність популяризації фізичного виховання, гігієнічних знань серед вітчизняних школярів, оскільки саме стан здоров’я і
зовнішній вигляд учнів є показниками культурного рівня країни [10, 269].
Схожої точки зору на необхідність популяризації спортивно-гігієнічних
знань дотримував Є.Лозинський у ст. „Про фізичне відродження нації”.
Насамперед, він наголошував, що фізичне виховання – „один із засобів
досягнення цілей соціальних та моральних” [6, 65].
М.П.Богомолов відстоював необхідність негайного запровадження курсу індивідуальної гігієни у вітчизняну школу. Він вважав, що гігієна
повинна бути таким же обов’язковим предметом, як і Закон Божий. „Якщо
Закон Божий, – розмірковує він, – спрямований на спасіння душі та досягнення благодаті, то гігієна вчить жити так, аби зберегти не лише душу й
тіло, а й тіло і душу свого ближнього від хвороби, віддати нащадкам організм, міцний духом і тілом, для збереження інтересів своєї сім’ї, суспільства, держави” [1].
Як бачимо, вітчизняні дослідники, як і зарубіжні реформатори,
здоровий спосіб життя розглядали як умову суспільного розвитку. Розуміючи важливість і необхідність формування здорового способу життя, вони
розгорнули на сторінках педагогічних журналів дискусію про необхідність
включення гімнастики та гігієни до обов’язкових предметів, про доцільність введення санітарно-гігієнічного контролю у школах, про важливість
модернізації змістово-методичного компонента вітчизняного шкільництва, про особливості позакласної оздоровчої роботи. Так, у „Журналі Міністерства народної освіти” (1889) розгорнулась полеміка про ступінь виконання розпоряджень уряду щодо включення уроків гімнастики, гігієни,
військових вправ до навчальних планів гімназій і реальних училищ.
Під впливом наукових праць А.Біне, Е. Демолена активно обговорювалось питання необхідності введення у школах обов’язкового санітарно-гігієнічного контролю. Причиною перевтоми та високого рівня захворюваності школярів була названа відсутність правильно організованого
фізичного виховання та систематичних антроповимірювань. Лише систематичний лікарський контроль забезпечує повноцінний розвиток дітей,
запобігає перевтомі й захворюванням, забезпечує належний санітарногігієнічний стан шкільних приміщень, – зауважував професор Ф. Ерісман
[16, 111]. Кожний учень, на його думку, повинен мати індивідуальний санітарно-гігієнічний лист, який допомагає лікарю правильно організувати
розумовий і фізичний розвиток дитини.
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Належна увага приділялась питанням використання новітніх методик фізичного виховання й оздоровлення дітей. До уваги читачів пропонувались моделі оздоровлення дітей у „лісових школах” Німеччини
[5], у нових школах Англії [3], середніх школах Німеччини [7], відомості
про методику викладання гімнастики у Бельгії, Швеції, Франції [8].
Читачі журналів мали змогу ознайомитись з результатами новітніх досліджень з шкільної гігієни, публікаціями про необхідність дотримання санітарно-гігієнічних вимог до шкільних приміщень, меблів, про необхідність встановлення рівноваги між розумовою і фізичною активністю
учнів [11].
Позитивно, що деякі публікації містили безпосередні методичні
рекомендації батьками, вчителям щодо організації фізичного виховання
[2].
Широка популяризація проблеми на сторінках педагогічної преси
сприяла активізації руху за впровадження фізичного виховання у вітчизняне шкільництво. За нашими даними, прогресивні ідеї більш активно застосовувались у практику недержавних навчальних закладів, у меншій мірі
регламентованих офіційною освітньою політикою.
Цікаво, що міністерська програма гімнастичних вправ для початкових і середніх навчальних закладів (Циркуляр Міністерства народної освіти від 18.06.1890, № 10536) достатньо повільно впроваджувалась в шкільну
практику. Так, у Сумському повіті Харківської губернії у 1899 р. лише у 13
з 73 державних початкових училищ викладалась гімнастика [13], а у 1901 р.
– „майже у всіх початкових училищах Міністерства народної освіти і у
деяких державних гімназіях” [12]. У той же час у 96% обстежених нами
приватних навчальних закладах (початкових і середніх) були введені дисципліни оздоровчого спрямування (гімнастика, індивідуальна гігієна, бесіди
зі статевого виховання). Серед них – Харківське жіноче комерційне училище Р.Я. Орловської, гімназія спільного навчання Харківського товариства
взаємодопомоги працюючих жінок, чоловіча гімназія М.Ізмайлова (Суми),
Нова школа (Суми) та ін. У Новій школі В. Бирченко вперше на Харківщині
були введені заняття з ритмічної гімнасти за системою Ж.Далькроза, що
викладала учениця засновника французької системи виховання „естетики
рухів і тіла”. У державних школах гімнастику викладали, як правило, „запасні нижчі військові чини” [13], а згодом – випускники спеціальних курсів. Наприклад, у 1908 р. на базі Богодухівського міського училища були
відкриті дворічні учительські курси. До програми курсів були включені
такі предмети: гігієна, гімнастика, ведення дитячих ігор, відомості про надання першої медичної допомоги [15]. Підкреслимо, що громадськість і
педагоги Харківщини приймали активну участь у популяризації ідей фізи40

чного виховання та їх впровадженні у шкільну практику. Так, у 1891 р.
інспектор народних училищ Лебединського повіту Білокопитов опублікував „Керівництво для народних учителів з програмою гімнастичних
вправ та ілюстраціями” [14]. Книга була адресована викладачам військової гімнастики чоловічих навчальних закладів. Активно використовувався у школах і підручник генерал-лейтенанта Марковича „Настанови для
виконання гімнастичних вправ у громадських навчальних закладах” [14].
У переважній більшості приватних навчальних закладів був запроваджений регулярний санітарно-гігієнічний контроль, який здійснювався шкільними лікарями. Докладний опис санітарно-профілактичної та
оздоровчої роботи зберігся у документах Харківського міського ремісничого училища (лікар М.П. Прейс), гімназії Люботинського просвітницького товариства (лікар Л.Ф. Аксюк), жіночої ремісничої школи Харківського товариства грамотності (лікарі Фавр, Інснягевський). Відомості
про виконання вимог пристосованості шкільних приміщень до занять (рівень освітленості, площа класних кімнат, висота стелі, наявність водопроводу) щорічно подавалися до канцелярії Харківського учбового округу. З лікарями узгоджувались навчальні програми, розклад занять, розподіл фізичного і розумового навантаження учнів, вони спостерігали за
правильністю й систематичністю виконання гімнастичних вправ, проведення ігор та прогулянок на свіжому повітрі. Так, у „Звіті торгівельної
шкли Товариства взаємодопомоги прикажчиків за 1907-1908 навчальний рік” йшлося про збільшення великої перерви до 40 хвилин з метою
організації рухливих ігор серед учнів. За нашими даними, ігри та прогулянки на перервах проводились у 92% приватних шкіл Харківщини. У 72%
навчальних закладів обов’язковими були гарячі сніданки. З метою запобігання перевантажень учнів у приватних навчальних закладах суттєво
зменшували обсяг домашніх завдань. Наприклад, у початковій школі ім.
Ф.С. Карпова Харківського товариства грамотності вони були зведені до
мінімуму, а у Сумській Новій школі учням І-ІІ класів їх взагалі не задавали.
Увага до фізичного розвитку вихованців сприяла організації позакласної оздоровчої роботи серед учнів. У 67% обстежених нами приватних
навчальних закладів були введена так звані клубні заняття”, внесені до навчальних планів як додаткові. До змісту цих занять включали предмети художньо-естетичного та оздоровчого напряму. Серед останніх – спортивні
ігри, ходьба на лижах, шведська гімнастика, сокольська гімнастика, бесіди
на гігієнічні теми. Правильно організоване дозвілля також спряло формуванню здорового способу життя. Учні багатьох шкіл мали змогу прийняти
участь у туристичних походах, екскурсіях, влітку відпочивали на дачах, у
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так званих домах-колоніях, відвідували дитячі майданчики. Як правило,
серед школярів популярними були суспільно-громадські справи. Наприклад, акція „Біла ромашка” об’єднувала прихильників здорового способу життя, тих, хто намагався запобігти поширенню туберкульозу, допомогти хворим.
Як бачимо, у приватних навчальних закладах Харківської губернії
проблемі формування здорового способу життя приділялась належна увага. Це відбувалось шляхом залучення дітей до занять гімнастикою, впровадженню у школах санітарно-гігієнічного контролю, оновлення змістовометодичного компонента шкіл, організації дозвілля дітей.
Висновки. З огляду на вищесказане, можна стверджувати, що організація здорового способу життя учнів приватних і більшості державних
навчальних закладів перебувала на достатньо високому рівні. Наслідком
посилення оздоровчої роботи серед дітей і молоді стало зниження рівня
захворюваності на простудні захворювання, дифтерію, хвороби суглобів,
туберкульоз у наступні роки. Таким чином, формування здорового способу життя школярів розумілось у той час не лише як завдання їх фізичної
підготовки, а й вважали першим й обов’язковим етапом оздоровлення
майбутніх громадян.
Подальшим напрямком досліджень може бути вивчення зазначених у статті проблем для наступного історичного періоду.
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ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ ПОТРЕБИ В ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ У
ПРОЦЕСІ СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Сичов С.О.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Анотація. У статті розкриваються організаційні питання за методикою проведення навчальних занять зі студентами груп спортивного вдосконалення у
вищих технічних навчальних закладах. Узагальнені результати дозволяють уточнити теоретичні основи формування потреби в заняттях фізичними вправами, розробити рекомендації її формування в студентів груп спортивного вдосконалення.
Ключові слова: потреба, фізичне виховання, фізичні якості, спортивне вдосконалення.
Аннотация. Сычев С.А. Формирование у студентов высших технических
учебных заведений потребности в занятиях физическими упражнениями в
процессе спортивного совершенствования. В статье раскрываются организационные вопросы по методике проведения учебных занятий со студентами
групп спортивного совершенствования в высших технических учебных заведениях. Обобщенные результаты позволяют уточнить теоретические основы
формирования потребности в занятиях физическими упражнениями, разработать рекомендации ее формирования у студентов групп спортивного совершенствования.
Ключевые слова: потребность, физическое воспитание, физические качества,
спортивное совершенствование.
Annotation. Sychov S.O. Formation of needs in physical traininds during the
process of physical improvement among students of technical universities.
In
clause are opened the organizational questions on a technique of studies realization
with the students of groups of sports perfection in maximum technical educational
institutions. The generalized results allow to specify theoretical bases of need
formation physical exercises, to develop the recommendations of its formation at
the students of sports perfection groups.
Key words: requirement, physical education, physical gualities, sport improvement.
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теми вищої освіти є пошук оптимальних шляхів підготовки висококваліфікованих спеціалістів з високим рівнем професійних знань, умінь до
співпраці, стійкої працездатності, фізичного здоров’я. У зв’язку з цим у
Цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання – здоров”я нації”
перед вищими навчальними закладами поставлено завдання сприяти вихованню в студентів морально-вольових якостей, покращенню їх фізичного і психічного здоров’я. У вирішенні цього завдання велике значення
належить фізичному вихованню. Тому формування у студентів вищих
технічних навчальних закладів потреби в заняттях фізичними вправами у
процесі спортивного вдосконалення розглядається як один з перспективних напрямів їх діяльності.
Дане дослідження входить до теми “Управління процесом фізичного виховання і спортивного тренування” зведеного плану Міністерства
освіти і науки України, тематичного плану науково-дослідних робіт Інституту проблем виховання АПН України і є складовою частиною теми: “Педагогічні основи фізичного військового-патріотичного виховання дітей та
молоді в сучасних умовах”, державний реєстраційний номер 0198U008173.
Тема дослідження затверджена на засіданні Ради з координації наукових
досліджень Академії педагогічних наук України в галузі педагогіки та психології, протокол № 5 від 20 червня 2000 року.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літературних
джерел В.О.Бауер, М.Я.Віленський, Б.Ф.Ведмеденко, О.П.Петров,
В.М.Платонов, Н.І.Пономарьов, В.В.Щербина свідчить про те, що проблема формування у студентів вищих технічних навчальних закладів потреби в
заняттях фізичними вправами не була предметом спеціального вивчення.
Її актуальність, недостатня розробка, вимоги практики і обумовили вибір
теми статті “Формування у студентів вищих технічних навчальних закладів
потреби в заняттях фізичними вправами у процесі спортивного вдосконалення”.
Формування цілей статті полягає в обґрунтуванні змісту, засобів і методів формування потреби в заняттях фізичними вправами студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі спортивного вдосконалення.
Результати дослідження. У фізичному вихованні студентів
вищих технічних навчальних закладів використовуються різноманітні
форми навчальних та поза навчальних занять. Однією з ефективних форм
занять є спортивне вдосконалення, яке передбачає комплектування навчальних груп студентів, що мають високу спортивну кваліфікацію, загальну фізичну підготовку та бажання поглиблено займатися одним
видом спорту. Для підвищення спортивної майстерності й участі в зма44

ганнях на початку навчального року цих студентів необхідно розподілити у навчальні групи з видів спорту де вони могли тренуватися 4-6
разів на тиждень по 1,5-3 години, а іноді й два рази на день. З підвищенням спортивної майстерності та рівня змагань окремих студентів-спортсменів потрібно переводити на індивідуальний графік занять, але з
обов’язковим виконанням у встановлені терміни залікових вимог.
Для формування у студентів потреби в заняттях фізичними
вправами даються необхідні рекомендації щодо теоретичної та практичної підготовки студентів з фізичної культури та обраного виду спорту.
Головною метою цих занять повинне бути виховання в студентів потреби
фізичного вдосконалення шляхом прилучення їх до систематичних
занять обраним видом спорту, вдосконалення основних фізичних
якостей, регулярної участі у спортивних змаганнях, формуванню необхідних умінь і навичок тренерської та інструкторської роботи.
Багаторічні спостереження за студентами груп спортивного вдосконалення, вивчення їх особливостей показали, що залучати юнаків та
дівчат до регулярних занять фізичною культурою і спортом можна
лише в тому випадку якщо в них буде сформована досить сильна
мотивація. Такою мотивацією для більшості студентів вищих технічних навчальних закладів було стійке прагнення стати швидкими, сильними, витривалими, сформувати необхідні вміння і навички виконання різноманітних фізичних вправ та комбінацій з обраного виду спорту. Другим
важливим мотивом до занять фізичною культурою і спортом у студентів
груп спортивного вдосконалення було бажання покращити особисті
спортивні досягнення та отримувати перемоги на різних змаганнях.
Тому на практичних навчальних заняттях необхідно застосовувати науково обґрунтовані рекомендації щодо методики розвитку основних фізичних якостей: витривалості, сили, швидкості, спритності, гнучкості. Так, для розвитку витривалості у студентів груп спортивного вдосконалення виконувались різноманітні вправи на загальну витривалість. Але
найважливішою для студентів груп спортивного вдосконалення є спеціальна витривалість, яка розглядається як спроможність виконувати тривалий час роботу спеціальної спрямованості в обраному виді спорту.
Для цього потрібно передбачити використання вправ близьких за структурою, інтенсивністю та тривалістю виконання основної спортивної
діяльності.
Велике значення у групах спортивного вдосконалення необхідно надавати розвитку у студентів сили. У процесі фізичного виховання
студентів-спортсменів потрібно приділяти увагу як загальній, так і спеціальній силовій підготовці.
45

Загальну силову підготовку орієнтують на гармонійний
розвиток у студентів сили всіх основних м’язових груп, що мають
велике значення для їх життєдіяльності. Спеціальна силова підготовка передбачає розвиток силових можливостей стосовно до обраного
виду спорту. Використання різноманітних силових вправ зі штангою,
гирями, гантелями, на тренажерах певною мірою сприяє розвитку у
студентів-спортсменів абсолютної сили, силової витривалості та вибухової сили.
Важливого значення на заняттях груп спортивного вдосконалення надається розвитку в студентів швидкості. Основними формами
визначення швидкості є короткий період рухової реакції, швидкість
руху та частота рухів. Виходячи з того, що ці форми виявлення
швидкості мало залежить одна від одної, ми рекомендуємо студентам біг
на короткі дистанції. Тут проявляються всі форми швидкості: швидкість
рухової реакції на постріл стартера, уміння швидко виконувати окремі
бігові кроки, частота рухів ніг під час бігу по дистанції. Основними
засобами розвитку швидкості є різноманітні вправи, які короткочасно
виконують з максимально доступною частотою. Тривалість вправ
залежить від фізичної підготовленості студентів та їхньої спортивної спеціалізації.
Ефективність спритності у студентів груп спортивного вдосконалення значною мірою залежить від розвитку сили і швидкості. Спритність розглядається як спроможність швидко і точно опановувати нові
складно координаційні рухи й перебудовувати їх структуру відповідно до
вимоги виконання рухів і умов, що змінювалися. У процесі дослідження
встановлено, що проявлення студентом спритності перебуває у прямій
залежності від стану рухового аналізатора. Чим вище спроможність
студента до точного аналізу рухів, тим швидше і точніше він зможе
опанувати нові рухи або перебудувати їх.
Уміння студентів груп спортивного вдосконалення виконувати
рухи з максимальною амплітудою забезпечувалося розвитком гнучкості,
яка залежала від морфофункціональних властивостей опорно-рухового
апарату, віку, статті, конституційних особливостей, виду спортивної діяльності, часу доби тощо. У процесі практичних занять рекомендуються фізичні вправи на розтягування м’язово-зв’язкового апарату, які виконуються з гранично доступною амплітудою, статичні вправи з максимальним
відведенням, згинання і розгинання різних частин тіла, а також вправи
з партнером.
Для комплексного розвитку в студентів фізичних якостей, підвищення тренованості організму на практичних заняттях необхідно
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застосовувати різноманітні методи тренування. Найефективнішими методами розвитку в студентів потреби фізичного вдосконалення на
заняттях груп спортивного вдосконалення є ігровий і змагальний
методи. Ігровий методи передбачає виконання рухових дій в умовах
гри відповідно правил з використанням арсеналу техніко-тактичних
прийомів і ситуацій. Застосування даного методу дозволяє комплексно впливати на емоційну і функціональну сферу студентів. Це
досягається в процесі гри завдяки ситуаціям, що постійно змінюється.
Безперервна зміна ігрових ситуацій вимагає від студентів оперативного мислення, проявлення наполегливості, ініціативи, колективізму, високої фізичної підготовленості, уміння керувати своїми емоціями й
підпорядковувати особисті інтереси інтересам команди. Все це
визначає ефективність ігрового методу в розвитку у студентів основних фізичних якостей та рухової активності.
Основним методом тренування студентів обраним видом спорту є змагальний метод. Він використовується як для підвищення
спеціальної підготовки, так і для визначення рівня їхньої фізичної та технічної підготовленості. Але змагальна діяльність пред’являє підвищенні
вимоги до підготовленості студента-спортсмена, викликають глибокі
зрушення в системах організму і через них стимулює адаптаційні процеси, тому цей метод застосовується дуже обережно з урахуванням рівня
техніко-тактичної, фізичної і психологічної підготовленості спортсмена.
Характерною особливістю змагального методу є те, що його можна
застосовувати як в ускладнених, так і в полегшених умовах порівняно з
офіційними змаганнями. При застосуванні даного методу обов’язково
враховують спортивну кваліфікацію студентів.
Велика роль у формуванні в студенті потреби фізичного вдосконалення під час розвитку фізичних якостей, підвищення тренованості
організму та покращення працездатності належить коловому тренуванню, як найефективнішій формі організації занять з фізичного виховання
студентів груп спортивного вдосконалення. Регулярне його застосування
розвиває м’язову силу, вдосконалює роботу внутрішніх органів, сприяє
формуванню наполегливості й цілеспрямованості. За допомогою
цього методу також є можливість індивідуалізувати навантаження, яке
визначається за допомогою уточнення максимального числа повторень з кожної вправи.
Успішність виховання в студентів потреби виконання фізичних
вправ багато в чому залежить від застосування індивідуального підходу
в навчальній роботі. На кожному віковому етапі підготовки студентівспортсменів існують як загальні риси, притаманні студентам, так і
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специфічні особливості, які відрізняють одного студента від іншого.
Крім того, кожний студент груп спортивного вдосконалення володіє
ще й індивідуальними можливостями. Тому при підборі фізичних вправ
за складністю і впливом на організм враховують індивідуальні можливості студентів і, зокрема, показники фізичного розвитку та рухової
підготовленості. Потрібно індивідуально підбирати фізичні навантаження для вирішення тих чи інших навчально-виховних завдань, визначати дозування вправ за їх тривалістю, швидкістю та інтервалами відпочинку.
Висновки. Таким чином, наукова новизна дослідження помагає
в обґрунтуванні організаційних форм виховання потреби фізичного вдосконалення та підвищення рівня фізичної підготовленості студентів вищих
технічних навчальних закладів в процесі спортивного вдосконалення. Цьому сприяє робота з визначенням ефективних засобів і методів розвитку
фізичних якостей, покращенню рухової підготовленості, розвитку індивідуальних здібностей до певного виду спорту та творчої активності студентів-спортсменів.
Подальший напрямок дослідження формування у студентів вищих технічних навчальних закладів потреби в заняттях фізичними вправами - необхідно вивчити у процесі проведення обов’язкових занять з фізичного виховання та самостійних занять фізичними вправами. При такому
підході відкриваються широкі можливості у підвищенні рухової активності
студентів, фізичної підготовленості та розвитку в них базових фізичних якостей.
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ
ПАРАЛІЧЕМ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Єдинак Г.А.
Проблемна науково-дослідна лабораторія Кам’янець-Подільського
державного університету
Анотація. У результаті досліджень на теоретичному рівні з’ясовано, що в
комплексі реабілітаційних заходів значне місце посідають фізичні вправи. Разом з тим, підходи до організаційного, змістового і контрольно-діагностичного рівней, що існують сьогодні, не враховують сучасних тенденцій розвитку
галузі фізичної культури, а саме: використання генетичних маркерів в якості
основ технологій педагогічного управління фізкультурно-реабілітаційними
заходами в роботі з дітьми, що мають обмежені ДЦП можливості.
Ключові слова: технології, педагогічне управління, фізкультурно-реабілітаційні заходи, обмежені ДЦП можливості.
Аннотация. Единак Г.А. Реабилитация детей школьного возраста с церебральным параличом как педагогическая проблема. В результате исследования на
теоретическом уровне установлено, что в комплексе реабилитационных мероприятий значительное место принадлежит физическим упражнениям. Вместе с тем, существующие подходы на организационном, содержательном и
контрольно-диагностическом уровнях, не учитывают современных тенденций развития отрасли физической культуры, а именно: использование генетических маркеров в качестве основ технологий педагогического управления
физкультурно-реабилитационными мероприятиями в работе с детьми, имеющими ограниченные ДЦП возможности.
Ключевые слова: технологии, педагогическое управление, физкультурно-реабилитационные мероприятия, ограниченные ДЦП возможности.
Annotation. Yedynak H.A. Rehabilitation of school children with cerebral palsy
as a pedagogical problem. Theoretical investigation proves that physical exercises
take an important place in the rehabilitation complex. At the same time existing
approaches at organizational, control and diagnostic levels do not take into
consideration modern tendencies in the development of the branch of physical
culture namely the usage of genetic markers as a basis of technology of pedagogical
governing of physical training and rehabilitation measures in the work with children
possessing limited cerebral palsy abilities.
Key words: technologies, pedagogical governing, physical training and rehabilitation
measures, limited cerebral palsy abilities.
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Постановка проблеми. Останнім часом в багатьох країнах світу, в тому числі і в нашій, здійснюються спроби використовувати фізичне виховання в якості лікувального та реабілітаційного засобу. Разом з
тим, для його ефективного застосування необхідно провести комплексний науковий аналіз засобів фізичного виховання, що використовуються
з цією метою, впливу дозованих фізичних навантажень на фізичну і психічну сферу неповносправних, методів і методик, що застосовуються для
отримання об“єктивної інформації про результативність педагогічного
впливу.
Робота виконується у відповідності до плану проблемної науководослідної лабораторії Кам’янець-Подільського державного університету
на 2002-2006 р.р., Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001-2005 р.р. Державного комітету молодіжної
політики, спорту і туризму України за темою 2.2.3 „Психофізична реабілітація неповносправних дітей засобами фізичного виховання”, номер державної реєстрації 0102U002646, а також у відповідності до Міжгалузевої
комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002-2011 р.р.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Статистика сьогодення
свідчить [28], що майже 10% або 500 мільйонів людей із загальної чисельності населення світу, кожна десята особа нашої держави є інвалідом. Незважаючи на успіхи медицини, відсоток таких людей продовжує збільшуватись.
У розвинутих країнах світу розробка проблем соціальної реабілітації та інтеграції інвалідів, їх взаємодія із здоровою частиною суспільства
належить до пріоритетних напрямків наукових досліджень. При цьому, серед загальної чисельності неповносправних осіб, особливо велику частку
становлять такі, що мають порушення опорно-рухового апарату, в тому
числі з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) [28]. За останні роки ця
патологія висунулась на одне з перших місць в усіх країнах світу, а по Україні у 90-х роках вона становила 41,9% від загальної чисельності дітей з вродженими вадами розвитку; кожного року реєструється біля трьох тисяч
діагнозів ДЦП, що встановлені вперше за життя [19].
Як свідчить аналіз відповідної наукової і науково-методичної літератури, такі дослідження в Україні практично не проводились [4, 11], вони
мають фрагментарний та несистемний характер за кордоном [10,13, 27], а
відтак проблема далека від вирішення, а тим більше від практичної реалізації наявних результатів. Усе зазначене і обумовило актуальність нашого
дослідження.
Мета роботи – на теоретичному рівні дослідити проблему, яка
пов’язана зі станом питання педагогічного управління фізкультурно-реа50

білітаційними заходами в роботі з дітьми, що мають обмежені можливості в зв“язку з ДЦП.
Методи дослідження. Досягнення поставленої мети здійснювалось з використанням логічних методів, підходів та операцій, а саме: аналізу і синтезу, індукції і дедукції, узагальнення та систематизації існуючих
наукових даних, методичних і практичних рекомендацій із застосуванням
теоретичного моделювання.
Результати дослідження. N.Y.Gildenson [25] у поняття “реабілітація” вкладає глобальний характер цього процесу, який об’єднує кожен з
аспектів життєдіяльності: фізичний, соціальний, емоційний, рекреаційний,
освітній, професійний та психологічний; аналогічної точки зору дотримується більшість іноземних і вітчизняних фацівців [1, 9, 22, 26, 28].
За визначенням Міжнародної організації праці (цит. за [6] ) зміст
реабілітації полягає у відновленні здоров’я осіб з обмеженими фізичними
та психічними здібностями для досягнення максимальної фізичної, психічної, соціальної і професійної повноцінності.
В зв’язку із зазначеним, на сьогодні сформувалась наукова думка
щодо головних напрямків реалізації реабілітаційних заходів у роботі з особами, що мають обмежені психо-фізичні здібності, в тому числі дітей з
церебральним паралічем:
–
соціально-діяльнісний напрямок;
–
психологічний напрямок;
–
фізичний напрямок.
Соціально-діяльнісний напрямок передбачає реалізацію комплексу заходів, спрямованих на адаптацію хворих до життя в умовах тяжкої
вади, чіткий розподіл таких заходів у часі та між виконавчими структурами:
тільки за умови комплексного застосування різноманітних методик та процедур з лікування, професійної орієнтації, соціально-психологічної допомоги, а також апеляція до особистості хворого, виховання в нього вольових
якостей, цілеспрямованості, можна отримати певний проміжний успіх. При
цьому зазначається [10, 18, 25], що на різних етапах онтогенезу дитини
питома вага того або іншого заходу змінюється.
Психологічний напрямок у реабілітації, на думку деяких дослідників [5, 15, 20, 21] займає важливе місце в комплексі заходів для неповносправних осіб молодого віку. Це пов’язано з тим, що саме в даний період
закладаються головні соціальні зв’язки, відбувається соціальне становлення, професійне самовизначення особистості, розпочинається його трудовий шлях. Від міри успіху реабілітаційних заходів залежить вся подальша
життєдіяльність неповносправних молодих людей. Водночас досліджень,
спрямованих на вивчення психологічних факторів реабілітації цієї віко51

вої групи людей, суттєво не вистачає [2]. Наявні дані дозволяють виділити деякі з факторів, що впливають на успішність соціально-діяльнісної
адаптації: внутрішні (стан емоційно-вольової сфери, ступінь інтелектуальної неповносправності) та зовнішні (наявність психолого-педагогічної дії та взаємодії, вплив батьків або опікунів, вплив окремих референтних груп). Сукупна взаємодія зазначених факторів буде по-різному впливати на процес соціально-діяльнісної і соціальної адаптації: у разі їх стихійної взаємодії досить великою є вірогідність дезадаптації; педагогічно організована і спрямована дія, навпаки, сприятиме певній корекції
порушень у психічних функціях, позитивним змінам особистісних рис,
які перешкоджають процесу соціальної реабілітації.
Разом з тим, на думку деяких дослідників [1, 2,13, 22] виділення
психологічних, соціально-діяльнісних факторів, умов ефективного педагогічного впливу на процеси реабілітації і навіть проведення відповідної корекційної роботи по відношенню до несприятливого психологічного клімату є недостатніми умовами, – ефективність психологічних заходів багаторазово збільшується у разі комплексного характеру реабілітаційних
дій, серед яких провідне місце посідає фізична культура і спорт.
Проблема педагогічного управління фізичним станом дітей з ДЦП
є однією з актуальних психолого-педагогічних, а також біологічних і соціальних проблем, від правильного вирішення якої значною мірою залежить
уся подальша життєдіяльність індивіда, що має обмежені можливості.
Аналіз літератури свідчить [10], що з метою вирішення проблеми
спеціалісти у реабілітаційній діяльності широко використовують засоби
фізичного виховання: на думку 30% респондентів-фацівців, успіх фізкультурно-реабілітаційних заходів залежить від точності діагнозу, результатів
тестування і вибору на цій підставі найбільш раціональних методик реабілітації. В останньому випадку, головними складовими повинні бути фізичні вправи на корекцію постави і засвоєння життєво-важливих рухів (35%
респондентів), розвиток психомоторики (30%), ігри, спорт і рекреативна
діяльність (21%), збільшення сили (14%). Нами було встановлено, що найбільша кількість дослідників надає перевагу рухливим і спортивним іграм
[1, 2, 8, 9, 12, 17], деякі інші – гімнастичним вправам на м“ячі та з м“ячем
[22] або з обтяженнями [3], загальнорозвиваючим вправам з предметами і
без них [16, 22], дихальним вправам [10], використанню плавання [14], комплексного цілеспрямованого розвитку ритмічності, рівноваги, гнучкості,
силових здібностей з використанням тренажерів, швидкісних здібностей і
витривалості за допомогою елементів спортивних ігор [4]; останнім часом
з“явилися пропозиції щодо використання райттерапії (їзда на конях верхи
[7]).
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Серед методів організації занять фізичними вправами вирізняються, принаймні два головних – суворо регламентованої вправи та ігровий [9]. При цьому зазначається [2], що рухливі ігри мають перевагу над
суворо дозованими вправами, яка полягає в наявності ініціативи, фантазії,
творчості, емоційному забарвленні, стимулюванні рухової активності,
вони не потребують спеціальної підготовленості тих, хто займається ,
тощо. Разом з тим встановлено [10], що переважаюча більшість неповносправних з наслідками ДЦП (71%), хоча і цікавляться ігровою і спортивною діяльністю, проте не мають змоги приймати участь у ній (68%) в
зв“язку з низьким шансом бути її учасником (47%); при цьому, тільки
13% таких дітей мали фізичні і психічні обмеження.
Спільним у більшості методик педагогічного управління фізкультурно-реабілітаційною діяльністю залишається підхід до їх розробки.
Так, за класифікацією А.Ф.Каптєліна [9] усі методики можна поділити на
три групи: філогенетичної спрямованості; такі, що враховують переважно онтогенетичні особливості розвитку організму; аналітичного характеру, які спрямовані на формування і тренування окремих рухів. При цьому, загальними і обов“язковими принципами змістової частини будь-якої
методики є: регулярність, систематичність і безперервність застосування фізичних вправ; сувора індивідуалізація вправ; врахування стадій захворювання, його важкості, вік дитини і його психічний розвиток [9, 22,
25, 26]. Пропонується також [4] комплексне використання засобів фізичного виховання і фізіотерапевтичних методів.
З іншого боку, останнім часом з“являються дослідження, які дозволяють по-іншому подивитись на проблему змістової основи педагогічного управління фізкультурно-реабілітаційними заходами з неповносправними дітьми. Зокрема, пропонується незалежно від нозології порушень
опорно-рухового апарату об“єднувати їх в одну групу, оскільки всі вони
мають спільні прояви: контрактуру, патологічний м“язовий тонус, локальні
і генералізовані органічні порушення в координації роботи м“язів (кафедра фізичної реабілітації РДАФК, цит. за інф. з Інтернет). В зв“язку з таким
підходом розроблені відповідні комплекси фізкультурно-реабілітаційних
методів, які поетапно дозволяють досягти значних позитивних змін у діяльності опорно-рухового апарату індивіда. При цьому, з метою створення в
дитини біомеханічно правильного малюнка того або іншого руху, вказується на необхідність повної відмови від вільного виконання дітьми фізичних вправ, яке має місце у загальноприйнятих методиках фізичної реабілітації.
Інші спеціалісти пропонують відійти від стандартного розуміння
сутності змагального методу і його результатів: у США, Канаді, Німеч53

чині та деяких інших країнах широкого використання набули так звані „нові
ігри” – зміна сутності змагальної діяльності у напрямку гуманізації шляхом орієнтації учасників на співпрацю, а не на конкуренцію, на боротьбу
з собою, а не з суперником, недопущення будь-яких проявів агресивності
або насильництва [13].
В Японії сучасний підхід до реалізації рекреаційних і адаптаційних заходів з дітьми, що мають обмежені можлівості внаслідок церебрального параліча [27], передбачає розробку, в першу чергу, стандартів в
оцінці стану їх здоров’я. Авторами пропонуються елементи системи оцінки стану здоров’я (GMFM) та реабілітаційних заходів у роботі з неповносправними особами (GMFCS).
Наступним, не менш важливим питанням педагогічного управління процесами реабілітації та адаптації неповносправних осіб, є система
педагогічного контролю за результатами такої діяльності. Як свідчать дослідження [10], система тестування дітей з обмеженими можливостями
повинна бути багатоцільовою і включати, принаймні три групи тестів: на
керування основними рухами, на визначення психомоторних і рухових
функцій. При цьому останніми дослідженнями M.Chia [23] доведено, що
визначення здібності до тривалого виконання роботи найкраще характеризує проба на велоергометрі, оскільки вона є стандартизованою у частині методики проведення і відповідає усім вимогам теорії тестування.
Таким чином, аналіз результатів досліджень дозволяє констатувати факт невирішеності та неузгодженості питань, пов“язаних з усіма складовими педагогічного управління фізкультурно-реабілітаційним процесом
дітей з обмеженими можливостями, відсутності цілісної концепції безперервності такого процесу. Також, наявні дослідження практично не відображають сучасних тенденцій розвитку галузі фізичної культури. Останні
вже сьогодні спрямовані на удосконалення системи педагогічного управління фізичним вихованням на підставі широкого застосування генетично
обумовлених ознак індивіда.
Аналіз наукової літератури показав відсутність вітчизняних досліджень щодо психофізичних, моторних і морфофункціональних особливостей дітей з обмеженими ДЦП можливостями на підставі генетично обумовлених ознак (парціальних конституцій: темпераменту і характеру, ВНД,
соматичного типу; абсолютних генетичних маркерів: композиції скелетних м“язів, серологічних факторів, смакового сприйняття ФТК, деяких показників дерматогліфіки і одонтогліфіки, груп крові). Іноземні дослідження
представлені таким напрямком, проте кількість таких робіт дуже незначна:
соматотипологічні особливості дітей з церебральним паралічем [26, 29,
30], особливості композиції скелетних м“язів та максимальна потужність
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роботи в дітей з церебральним паралічем [23, 24].
Отже, подальші дослідження у напрямку розробки найбільш ефективних технологій педагогічного управління фізкультурно-реабілітаційним процесом неповносправних дітей вбачаються нами у вирішенні означених вище питань і розробки на цій підставі відповідних організаційних,
змістових основ і системи тестового контролю за результатами такої діяльності.
Висновки.
1. Встановлено, що в системі соціально-реабілітаційної роботи з дітьми,
що мають обмежені можливості внаслідок церебрального параліча,
провідне місце посідає фізична культура.
2. Аналіз наукової літератури показав, що організаційні, змістові і контрольно-діагностичні методики педагогічного управління фізкультурно-реабілітаційними заходами в роботі з неповносправними дітьми
характеризуються неоднозначними підходами до їх розробки. В той
же час, відсутними є концептуальні положення щодо організації і реалізації цього процесу.
3. Існуючі методики педагогічного управління практично не враховують сучасних тенденцій розвитку галузі фізична культура. Зокрема,
одиничними є дослідження, які пов“язані з використанням генетичних маркерів як критеріїв формування змісту усіх складових цього
процесу.
За необхідне у подальших дослідженнях вважаємо розробку концептуальних положень безперервної фізкультурно-реабілітаційної роботи
з контингентом дітей, що мають обмежені можливості внаслідок ДЦП. Такі
положення повинні грунтуватись на сучасних тенденціях розвитку галузі
фізична культура і передбачати розробку технологій педагогічного управління цим процесом.
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ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ДІТЕЙ 8-9 РІЧНОГО ВІКУ
Сембрат С.В.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди
Анотація. Аналіз структури фізичної підготовки дітей засвідчує її динамічність, гітерохронність в розвиток і взаємозв’язок основних її компонентів.
Одержані дані є основою для змін змісту і спрямованості засобів і методів
педагогічного впливу у відповідності до особливостей формування структури фізичної підготовки дітей даного віку.
Ключові слова: фізичний, діти, підготовка, здібності.
Аннотация. Сембрат С.В. Формирования структуры физической подготовленности детей 8-9 летнего возраста. Анализ структуры физической подготовки детей удостоверяет ее динамичность, гетерохронность в развитии и взаимосвязь основных его компонентов. Полученные данные служат основой для
изменений содержания и направленности средств и методов педагогического
влияния в соответствии с особенностями формирования структуры физической подготовки детей данного возраста.
Ключевые слова: физический, дети, подготовка, способности.
Annotation. Sembrat S.V. Forming of frame physical efficiency of children of 89 years age. The analysis of frame of physical preparation of children certifies her
dynamic, heterochrony in development and correlation of his basic components.
The obtained datas form the basis for changes of the contents both directedness of
agents and methods of pedagogical influence pursuant to features of forming of
frame of physical preparation of children of the given age.
Key words: physical, children, preparation, ability.
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Постановка проблеми. Однією з педагогічних умов виховання фізичних здібностей є система планування педагогічних дій з урахуванням сенситивних періодів, особливостей вікового розвитку. У структурі фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку достатньо чітко визначені складові її компоненти - сила і швидкісно-силові здібності, моторність і витривалість, гнучкість і спритність. Як відомо, ці
компоненти у віковому аспекті змінюють взаємозв’язок і взаємодію, що
спричинюється з особливостями вікового розвитку організму, який зростає.
Слід вважати, що ці зміни свідчать про структурні перетворення
фізичної підготовленості, а відповідно потребують і певних змін педагогічних умов, спрямованості педагогічних дій.
Дослідження виконано згідно плану науково-дослідних робіт Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У більшості досліджень
[3, 4] питання планування педагогічних дій з урахуванням сенситивних періодів рекомендується вирішувати з використанням даних абсолютних показників вікової динаміки розвитку фізичних здібностей.
При цьому Т.Ю.Круцевич [6] та інші автори [1, 2, 5] відмічають,
що за такими планами й програмами потрібно працювати з урахуванням
клімато-географічних особливостей регіонів, антропогенних факторів,
національних традицій, мотивів та інтересів осіб, які навчаються.
Аналіз публікацій свідчить про недостатність вивчення проблеми
формування структури фізичної підготовленості дітей 8-9 річного віку.
Метою даного дослідження є вивчення структури фізичної підготовленості дітей 8-9 річного віку.
Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:
1. З’ясувати стан дослідження проблеми в педагогічній теорії та
практиці фізичного виховання.
2. Дослідити вікові особливості формування структури фізичної
підготовленості та розвиток основних її компонентів у дівчаток і хлопчиків
8 - 9-річного віку.
Результати дослідження. При вивченні структури фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку застосований факторний аналіз,
який дає можливість одержати інформацію про головний фактор у структурі фізичної підготовленості та вплив окремих факторів на процес вікового формування фізичних здібностей дітей молодшого шкільного віку.
У проведених дослідженнях брали участь діти молодшого шкільного віку 8-ми років (дівчатка - 26, хлопчики - 30) і 9-ти років (дівчатка - 28,
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хлопчики -30), що навчаються в загальноосвітній школі №6 М.ПереяславХмельницького та які віднесені до основної медичної групи.
У процесі педагогічного експерименту були використані наступні
методики: тестування, спостереження, динамометрія, хронометрія, антропометрія.
Отримані дані оброблені методом математичної статистики з використанням факторного аналізу.
Всі розрахунки проводились із використанням ПК та з використанням програми «Statstuca» у середовищі «Windows».
У восьмирічному віці відбуваються поступові вікові зміни в порівнянні з структурою фізичної підготовленості дітей семи років (Табл. 1).
Так у дівчаток структура фізичної підготовки становить (69,0 %), а у хлопчиків (77,0%).
Таблиця 1.
Фактурна структура фізичної підголтовленості дітей 8-ми років
№п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ПОКАЗНИКИ

Вага
Зріст
Динамометрія
Біг ЗО м
Біг 300 м
Біг 2х15 м
Вистрибування вгору
Нахил вперед
Стрибок у довжину
Ходьба із заплющеними очима
Сума дисперсії (%0
Загальна сума дисперсії (%)

ДІВЧАТКА
ХЛОПЧИКИ
ФАКТОРИ
ФАКТОРИ
І
II
III
І
II
III
IV
91* 20
13
06 -95 07 -02
84 -20 18
04 -92 -10 03
76 -07 -23 -60 -37 23 -14
-22 87 -04 90
0
18
06
18
87
08
87 -18 -21 -08
08
58
63
77
05
0
-23
07 -49 57 -28 15
16
78
-12 -01 -67 -06 01
96
05
-37 -63 33 1 1-86 08
14
35
60
26 -43 03 1 41
12 -65
27,0 26,0 16.0 33,0 21,0 11,0 12,0
69,0%
77,0%

Для дівчаток характерним є значне збільшення впливу показників
фізичного розвитку і просторової орієнтації, що визначає основний зміст
першого фактора (27,0 %). Поряд із фізичним розвитком на рівень фізичної підготовки дівчаток 8 років здійснюють вплив такі показники, як швидкість, витривалість і швидкісно-силові здібності, які несуть найбільшу інформацію в другому факторі (26,0 %), що свідчить про значний вплив спрямованих педагогічних дій поряд з біологічним розвитком на рівень фізичної підготовки.
У третьому факторі (16,0 %) значна роль відводиться таким фізич59

ним здібностям, як гнучкість (0,67) і влучність (0,63), що й визначає
спрямованість педагогічних дій третього фактора.
Слід зазначити, що в дівчаток 8-річного віку порівняно з усіма
віковими категоріями структура фізичної підготовки визначається трьома
факторами, а загальна сума дисперсії факторів є найменшою.
Характерною особливістю даного віку є значний вплив фізичного розвитку, що характеризує такі ознаки, як маса і довжина тіла. Вслід
за показниками фізичного розвитку значний вплив на рівень фізичної підготовки мають показники швидкості, витривалості і швидкісно-силових
здібностей (другий фактор), а також спритність і рухливість у суглобах
(третій фактор).
У хлопчиків даного віку структура фізичної підготовки визначається чотирма факторами (77,0 %), а основне місце в першому факторі
(33,0 %) відводиться системі педагогічних дій, основними напрямами якої є
швидкість, витривалість, спритність і швидкісно-силові здібності.
Показники фізичного розвитку - маса і довжина тіла -характеризуються високою інформативністю в другому факторі (21,0 %), що свідчить
про вплив фізичного розвитку на рівень фізичної підготовки.
У третьому факторі (11,0 %) з рівнем значення (0,96) знаходяться
показники, які характеризують гнучкість, а в четвертому (12,0 %) швидкісно-силові здібності і просторова орієнтація, що підтверджується
іншими дослідженнями [5, 7] про певні взаємозв’язки координаційних здібностей. Проведений аналіз підтверджує (табл. 2), що структура фізичної
підготовки дітей молодшого шкільного віку має динамічний характер і відображає як особливості вікового розвитку, так і статеві відмінності.
Подальший аналіз структури фізичної підготовки дітей дев’ятирічного віку дає можливість зробити висновок, що з віком система
педагогічних дій набуває значно більшого впливу на рівень фізичної підготовки.
Для дівчаток 9-річного віку (табл. 3.) структура фізичної підготовки має чотири фактори (76,0 %), перший із яких (26,0 %) містить з найбільшою значимістю такі фізичні здібності, як швидкість, витривалість і спритність і може бути визначеним як фактор швидкісної витривалості і спритності.
У наступному, другому факторі (18,0 %) відзначається взаємозв’язок між такими показниками, як довжина тіла і рухливість у суглобах,
що свідчить про активність показників росту дівчаток 9-річного віку. Ці
показники впливають на рівень розвитку гнучкості в суглобах. Тут же необхідно констатувати і зворотний взаємозв’язок, який може свідчити про
можливість впливу вправ, що сприяють розвитку гнучкості, на показники
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росту у дівчаток даного віку.
Таблиця 2.
Основні фактори (%) структури фізичної підготовленості дітей 8ми років
В ІК

СТАТЬ

8 р о к ів

Д ів ч а т к а

Х лопчик и

Ф АК ТОРИ

% ВК ЛА ДУ

1 . Ф із и ч н и й р о зв и то к та
п р о с то р ов а ор іє н т а ц ія
2 . Ш в и д к іст ь, в и т р и в а л іст ь,
ш в и д кіс н о -си л о в і з д іб н о ст і
3 . Г н уч кіс ть та сп р и тн іс ть
1 . Ш в и д к іст ь, в и т р и в а л іст ь,
сп р и тн іс ть ,
ш в и д к існ о си л о в і з д іб н о ст і
2 . Ф із и ч н и й р о зв и т ок
3 . Г н уч кіс ть
4 .Ш в и д к і с н о - с и л о в і
зд іб н ос ті,
п р ост ор ова
ор іє н та ц ія

2 7 ,0
2 6 ,0
1 6 ,0
3 3 ,0

2 1 ,0
1 1 ,0
1 2 ,0

Таблиця 3.
Фактурна структура фізичної підготовленості дітей 9-ти років
№п/п

ПОКАЗНИКИ

ДІВЧАТКА
ФАКТОРИ

ХЛОПЧИКИ
ФАКТОРИ

І

II

III

IV

І

II

III

1.

Вага

23*

18

19

79

02

-47

74

2.

Зріст

-11

73

0

51

06

-80

36

3.

Динамометрія

0

19

84

-05

03

12

77

4.

Біг ЗО м

86

-40

-03

03

90

-08

-05

5.

Біг 300м

94

01

20

02

62

04

51

6.

Біг 2х15 м

91

08

-20

18

82

19

02

7.

Вистрибування вгору

-09

23

24

-75

-32

-37

65

8.

Нахил вперед

04

-87

-13

16

24

61

-14

9.

Стрибок у довжину

19

-45

-60

-08

-64

01

43

10.

Ходьба із заплющеними очима

11

-21

70

02

-04

.-93

-06

Сума дисперсії (%)
Загальна сума дисперсії (%)

26, 0 18,0 17, 0 15,0 25,0 23,0 22,0
76,0%
70,0%

Враховуючи велику інформативність показників рухливості в суглобах (0,87) порівняно з довжиною тіла, даний фактор можна визначити
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як фактор гнучкості.
У третьому факторі (17,0 %) один із показників фізичного розвитку - динамометрія - також характеризується високим ступенем інформативності у взаємозв’язку з показниками просторової орієнтації.
У наступному, четвертому факторі (15,0 %), можна спостерігати
взаємозв’язок між масою тіла (0,79) і швидкісно-силовою здібністю (0,75),
що й визначає назву даного фактора як швидкісно-силові здібності. Як
бачимо, показники фізичного розвитку - довжина і маса тіла, а також динамометрія з високим ступенем інформативності входять у зміст трьох факторів, що можуть свідчити про підвищення ролі системи педагогічного
впливу як на фізичний розвиток, так і на рівень фізичної підготовки.
У хлопчиків 9-річного віку можна спостерігати аналогічну картину із зменшенням кількості факторів до трьох, а суми їх впливу— до
70,0%.
Швидкість і спритність несуть найбільшу інформацію в першому
факторі (25,0 %), а показники просторової орієнтації і довжини тіла - у
другому факторі (23,0 %).
Вікові зміни в показниках довжини тіла в даному віковому періоді
набирають активності в розвитку, що в значній мірі відображається на координаційних здібностях хлопчиків 9-річного віку.
У третьому факторі (22,0 %) найбільшої значимості набувають
показники, які характеризують фізичний розвиток - маса тіла і сила, яка
знаходиться у взаємозв’язку з показниками, що характеризують швидкісно-силові здібності.
Одержані дані свідчать (табл. 4), що з віком у структурі фізичної
підготовки дітей 9-річного віку підвищується вплив педагогічного фактора
в порівняно з фізичним розвитком, хоч і в кожному віці відзначається Їх
взаємозв’язок і взаємозалежність.
Таблиця 4.
Основні фактори (%) структури фізичної підготовленості
дітей 9-ти років
ВІК
СТАТЬ
9 років Дівчатка

ФАКТОРИ
1. Швидкісна витривалість і спритність
2. Гнучкість
3. Сила

% ВКЛАДУ
26,0
18,0
17,0

Швидкісно-силові здібності
Швидкість
Гнучкість і просторова орієнтація
Швидкісно-силові здібності

15,0
25,0
23,0
22,0

4.
Хлопчики 1.
2.
3.

62

Висновки.
В організованих педагогічних експериментах було установлено, що
формування структури фізичної підготовки дітей 8, 9 років має динамічний характер, а її зміст змінюється в залежності від віку молодших
школярів.
2. В структурі фізичної підготовки незалежно від віку і статі виявлені
чотири основні фактори (виняток становить факторна структура фізичної підготовки дівчаток у 8 років, хлопчиків у віці 9 років - три 4
фактори). 3. Компоненти, які визначають структуру фізичної підготовки дітей молодшого шкільного віку (фізичний розвиток, фізичні здібності) у відповідності з результатами досліджень впливають на рівень фізичної підготовки від 70,0 до 80,0 %.
3. Аналіз структури фізичної підготовки дітей 8 -9 років засвідчує її динамічність, гітерохронність в розвиток і взаємозв’язок основних її компонентів. Одержані дані є основою для змін змісту і спрямованості
засобів і методів педагогічного впливу у відповідності до особливостей формування структури фізичної підготовки дітей даного віку.
Подальші дослідження необхідно направити на вивчення особливостей формування структури фізичної підготовленості дітей старшого
віку.
1.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
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ИЗУЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
СТУДЕНТОК ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В
ДИНАМИКЕ УЧЕБНОГО ГОДА
Маликов Н.В., Конох А.П.
Запорожский государственный университет
Аннотация. В статье приведены экспериментальные данные относительно динамики уровня функциональной подготовленности студенток высшего учебного заведения в процессе годичных учебных занятий. Показано, что у всех обследованных
студенток к окончанию учебного года отмечается ухудшение практически всех изученных показателей, характеризующих общий уровень функциональной подготовленности их организма. Наиболее выраженным было снижение общей, скоростносиловой выносливости и экономичности энергообеспечения мышечной деятельности. Полученные данные необходимо учитывать при планировании учебных занятий и проведении профилактических и оздоровительных мероприятий среди данного контингента студентов.
Ключевые слова: функциональная подготовленность, девушки, 20-21 год, факультет физического воспитания, учебный год, различные этапы учебного
года, учебные нагрузки.
Анотація. Маліков М.В., Конох А.П. Вивчення функціональної підготовленості студенток вищих навчальних закладів у динаміці навчального року . У
статті приведені експериментальні дані щодо динаміки рівня функціональної
підготовленості студенток вищого навчального закладу в процесі річних навчальних занять. Показано, що у всіх обстежених студенток до закінчення
навчального року відзначається погіршення практично усіх вивчених показників, що характеризують загальний рівень функціональної підготовленості
їхнього організму. Найбільш вираженим було зниження загальної, швидкісносилової витривалості й економічності энергообеспечения м’язової діяльності.
Отримані дані необхідно враховувати при плануванні навчальних занять, проведенні профілактичних і оздоровчих заходів серед даного контингенту студентів.
Ключові слов: функціональна підготовленість, дівчата, 20-21 рік, факультет
фізичного виховання, навчальний рік, різні етапи навчального року, навчальні
навантаження.
Annotation. Ma lik ov N.V., Кonoh A.P. The studying of higher edu cational
institu tion’s stu dents fu nctiona l prepa redness du ring yea r edu ca tiona l
employment. In cla u se the experimenta l da ta concerning dyna mics of a
student’s level functional preparedness of a higher educational institution are
given during yea r edu ca tiona l employment. Is shown, that a t a ll su rveyed
student to ending academic year the deterioration practically of all investigated
parameters describing a general common level functional preparedness them
orga nism is ma rk ed. Most expressed there wa s a reduction of general a nd
high-speed-power endu rance and profitability of muscula r a ctivity’s power
consuming. The received data are necessary for taking into account at planning
edu ca tiona l employment, implementa tion of preventive a nd sa nita ry
mea sures among the given contingent of the students.
Key words: functional preparedness, girl, 20-21 years, faculty of physical education,
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academic year, different stages of academic year, educational loads.

Постановка проблемы. Снижение уровня здоровья студенческой
молодежи требует поиск новых, более эффективных средств и методов
обучения и совершенствования физических качеств. Увеличение контингента студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, введение новых государственных тестов для различных групп населения и другие факторы, направленные на укрепление здоровья студентов, не позволяют положительно решить проблему. Изучение функциональной подготовленности студенток высших учебных заведений в динамике учебного года в некоторой степени может повлиять
на общее физическое состояние девушек.
Исследование выполнено в соответствии с планом научно-исследовательских работ Запорожского государственного университета.
Анализ последних исследований и публикаций. Одной из
важнейших задач учебно-воспитательного процесса в ВУЗе является оптимизация функционального состояния и общего уровня здоровья студентов [1, 2]. Вместе с тем, рядом авторов отмечается, что при этом
недостаточное внимание уделяется вопросу изучения динамики функциональной подготовленности организма студентов в процессе их обучения [3, 4, 5, 6]. Очевидно, что только оптимальная их функциональная
подготовленность обеспечит соответствующий уровень общего функционального состояния и здоровья в целом.
Целью работы является изучение функциональной подготовленности студенток высших учебных заведений в динамике учебного года и
разработка новых подходов к решению проблемы.
Актуальность и несомненная практическая значимость отмеченной проблемы послужили предпосылками для проведения настоящего
исследования.
Результаты исследования. В соответствии с целями и задачами
эксперимента нами было проведено обследование 31 студентки 3-го и 4-го
курсов факультета физического воспитания Запорожского государственного университета. Все девушки были объединены в одну экспериментальную группу в связи с незначительной разницей в возрасте (20 лет и 21
год). У всех обследованных в начале, середине и в конце учебного года
производилась оценка уровня функциональной подготовленности организма по компьютерной программе “ШВСМ”[7], для чего все девушки
выполняли субмаксимальный тест PWC170. Помимо данного теста у всех
девушек регистрировали длину (см) и массу (кг) тела.
На начальном этапе эксперимента нами было проведено обсле65

дование девушек в начале учебного года.
Как видно из результатов, представленных в таблице 1, в начале
учебного года величины практически всех изученных показателей функциональной подготовленности соответствовали средним значениям.
Данный вывод был сделан нами на основе соответствующих
шкал, разработанных авторами программы “ШВСМ” с учетом литературных данных. Так, значения оPWC170 составляли у них соответственно
12,08 ± 0,11 кгм/мин/кг, оМПК – 48,41 ± 0,53 мл/мин/кг, величины алактатной и лактатной мощности – соответственно 4,18 ± 0,11 вт/кг и 3,92 ±
0,12 вт/кг, алактатной и лактатной емкости – 28,62 ± 0,55 % и 21,64 ±
0,43 %, ПАНО – 46,59 ± 0,61 %, ЧССпано – 149,28 ± 1,71 уд/мин, ОМЕ
– 154,13 ± 1,86 а.е. В соответствии с этими результатами общий уровень
функциональной подготовленности испытуемых составил 59,16 ± 1,09
балла, что соответствовало “средним” значениям данного параметра.
Таблица 1
Величины изученных показателей функциональной подготовленности обследованных девушек в начале учебного года (М ± m).
№

Показатели

Начало учебного года

1

оPWC170 (кгм/мин/кг)

12,08 ± 0,11

2

оМПК (мл/мин/кг)

48,41 ± 0,53

3

АЛАКм (вт/кг)

4,18 ± 0,11

4

АЛАКе (%)

28,62 ± 0,55

5

ЛАКм (вт/кг)

3,92 ± 0,12

6

ЛАКе (%)

21,64 ± 0,43

7

ПАНО (%)

46,59 ± 0,61

8

ЧССпано (уд/мин)

149,28 ± 1,72

9

ОМЕ (а.е.)

154,13 ± 1,86

10

УФП (баллы)

59,16 ± 1,09

Достаточно интересные данные были получены нами и при анализе внутригруппового распределения обследованных девушек по уровню функциональной подготовленности. Как показали результаты исследования, представленные в таблице 2, в начале учебного года подавляющее
большинство девушек (61,29%) характеризовалось “средними” значениями УФП и у 38,71% обследованных студенток был зарегистрирован “ниже
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среднего” уровень функциональной подготовленности. Представительства в других функциональных классах в начале учебного года зарегистрировано не было.
Следующим этапом эксперимента было обследование девушек
факультета физического воспитания в середине учебного года, характеризующегося существенным ростом учебных нагрузок.
Как видно из таблицы 3 на данном этапе исследования практически у всех студенток было зарегистрировано статистически достоверное
ухудшение, по сравнению с началом учебного года, абсолютных значений
показателей, характеризующих общую, скоростную, скоростно-силовую
выносливость, экономичность системы энергообеспечения и резервные
возможности организма. Так, к середине учебного года у девушек наблюдалось снижение общей физической работоспособности (оPWC170 снижалось до 11,35 ± 0,12 кгм/мин/кг или на 6,04 %), аэробной емкости (оМПК
уменьшалось до 42,16 ± 0,49 мл/мин/кг или на 12,91 %), алактатной и
лактатной мощности (соответственно до 3,50 ± 0,12 вт/кг или на 16,27 %
и до 3,11 ± 0,14 вт/кг или на 2,07 %), алактатной и лактатной емкости
(соответственно до 24,38 ± 0,49 % или на 14,81 % и до 17,35 ± 0,39 %
или на 19,82 %), ПАНО (до 40,14 ± 0,53 % или на 13,84 %), ЧССпано (до
138,11 ± 2,06 уд/мин или на 7,48 %), ОМЕ (до 142,18 ± 1,91 а.е. или на
7,75 %) и бальной оценки уровня функциональной подготовленности до
51,35 ± 1,14 баллов или на 13,20 %. Необходимо отметить при этом, что,
несмотря на негативную динамику изменений изученных параметров, уровень функциональной подготовленности еще соответствовал “среднему”
функциональному классу за этим показателем.
Таблица 2
Внутригрупповое распределение обследованных девушек по уровню
функциональной подготовленности (в % от общего числа студенток).
Уровни функциональной
подготовленности

Количество студенток

1

Низкий

-

2

Ниже среднего

38,71

3

Средний

61,29

4

Выше среднего

-

5

Высокий

-

№

Существенным подтверждением приведенным данным послужи67

ли результаты внутригруппового распределения обследованных девушек
по уровню функциональной подготовленности их организма.
Как видно из таблицы 4 к середине учебного года среди студенток
факультета физического воспитания отмечалось снижение числа девушек
со “средним” уровнем функциональной подготовленности на 6,45% и рост
их представительства на аналогичную величину в менее благоприятном
“ниже среднего” функциональном классе. Так, в середине учебного года
уже только 54,84 % обследованных девушек характеризовались “средним” уровнем функциональной подготовленности и уже 45,16 % их них
обладали уровнем функциональной подготовленности организма “ниже
среднего”. Необходимо отметить при этом, что существенных изменений в других структурных подразделениях по данному функциональному
показателю зарегистрировать не удалось.
Таблица 3
Величины изученных показателей функциональной подготовленности обследованных девушек в начале и в середине учебного года
(М ± m).
№

Показатели
оPWC170
оМПК
АЛАКм
АЛАКе
ЛАКм
ЛАКе
ПАНО
ЧССпано
ОМЕ
УФП

Начало уч.
года
12,08±0,11
48,41±0,53
4,18±0,11
28,62±0,55
3,92±0,12
21,64±0,43
46,59±0,61
149,28±1,72
154,13±1,86
59,16±1,09

Середина уч.
года
11,35±0,12∗
42,16±0,49∗
3,50±0,12∗
24,38±0,49∗
3,11±0,14∗
17,35±0,39∗
40,14±0,53∗
138,11±2,06∗
142,18±1,91∗
51,35±1,14∗

% отн. прироста
- 6,04
-12,91
- 16,27
- 14,81
- 2,07
- 19,82
- 13,84
- 7,48
- 7,75
- 13,20

Примечание: * - р < 0,05 по сравнению с началом учебного года.
Заключительным этапом настоящего исследования была оценка
уровня функциональной подготовленности организма девушек, принявших участие в эксперименте, в конце учебного года, характеризующегося не только существенным объемом учебных нагрузок, но и признаками естественного утомления.
Как видно из результатов, представленных в таблице 5, к окончанию учебного года у девушек отмечалось дальнейшее достоверное ухудшение практически всех показателей, характеризующих уровень функциональной подготовленности их организма. Так, величина оPWC170 сни68

зилась к концу года до 9,64±0,11 кгм/мин/кг или на 20,20 % по сравнению с началом эксперимента, оМПК – до 43,11±0,55 мл/мин/кг или на
10,95 %, АЛАКм – до 3,37±0,14 вт/кг или на 19,38 %, АЛАКе – до
22,16±0,31% или на 22,57 %, ЛАКм – до 3,24±0,12 вт/кг или на 17,35 %,
ЛАКе – до 14,91±0,40% или на 31,10 %, ПАНО – до 41,73±0,44% или на
7,88 %, ЧССпано – до 137,52±2,11 уд/мин или на 10,43 %, ОМЕ – до
130,65±2,34 а.е. или на 15,23 %.
Таблица 4
Внутригрупповое распределение обследованных девушек по уровню
функциональной подготовленности в начале и в середине учебного
года (в % от общего числа студенток).
№

Уровни
функциональной
подготовленности

Начало
учебного
года

Середина
учебного
года

%
относительного
прироста

Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий

38,71
61,29
-

45,16
54,84
-

+ 6,45
- 6,45
-

Таблица 5
Величины изученных показателей функциональной подготовленности обследованных девушек в начале, середине и в конце учебного
года (М ± m).
№
п/п

Показатели

Начало
учебного года

оPWC170
оМПК
АЛАКм
АЛАКе
ЛАКм
ЛАКе
ПАНО
ЧССпано
ОМЕ
УФП

12,08±0,11
48,41±0,53
4,18±0,11
28,62±0,55
3,92±0,12
21,64±0,43
46,59±0,61
149,28±1,72
154,13±1,86
59,16±1,09

Середина
Окончание
% относит.
учебного
учебного года прироста
года
- 20,20
11,35±0,12∗
9,64±0,11∗,•
- 10,95
42,16±0,49∗
43,11±0,55∗
- 19,38
3,50±0,12∗
3,37±0,14∗
- 22,57
24,38±0,49∗ 22,16±0,31∗,•
- 17,35
3,11±0,14∗
3,24±0,12∗
- 31,10
17,35±0,39∗ 14,91±0,40∗,•
- 10,43
40,14±0,53∗
41,73±0,44∗
- 7,88
138,11±2,06∗ 137,52±2,11∗
- 15,23
142,18±1,91∗ 130,65±2,34∗,•
- 21,77
51,35±1,14∗ 46,28±1,63∗,•

Примечание: * - р < 0,05 по сравнению с началом учебного года;
· - р < 0,05 по сравнению с серединой учебного года.
69

В соответствии со значениями данных показателей среди студенток наблюдалось снижение бальной оценки уровня функциональной подготовленности до 46,28±1,63 балла или на 21,77 %, а сам уровень функциональной подготовленности обследованных девушек к концу года соответствовал функциональному классу “ниже среднего”.
Необходимо отметить также, что значения показателей общей
физической работоспособности, анаэробной емкости, общей метаболической емкости и УФП в конце учебного года были статистически значимо
ниже соответствующих значений данных параметров, зарегистрированных не только в начале, но и в середине эксперимента. Очевидно, что наиболее информативными показателями нарастания признаков утомления
и снижения функциональной подготовленности организма являются параметры, характеризующие общую, скоростно-силовую выносливость
организма и его общий энергетический потенциал.
Существенным подтверждением приведенным выше данным и
сделанным выводам послужили результаты анализа внутригруппового
распределения обследованных девушек по уровню функциональной подготовленности их организма, проведенного в конце учебного года (табл.
6).
Таблица 6
Внутригрупповое распределение обследованных девушек по уровню
функциональной подготовленности в начале, середине и в конце
учебного года (в % от общего числа студенток).
№

Уровни
Начало
функциональной учебного
подготовленности
года
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий

38,71
61,29
-

Середина
учебного
года

Окончание
учебного
года

%
относит.
прироста

45,16
54,84
-

6,45
54,84
38,71
-

+6,45
+16,13
- 22,58
-

В соответствии с данными, представленными в таблице 6, к окончанию учебных занятий среди девушек уже преобладали представительницы с уровнем функциональной подготовленности “ниже среднего”
(54,84%), существенно, почти в 2 раза, снизилось число девушек со “средними” значениями УФП (38,71%) и появились студентки (6,45%) с “низ70

ким” уровнем функциональной подготовленности.
Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о
существенном ухудшении, в процессе годичных учебных занятий, уровня
функциональной подготовленности организма девушек факультета физического воспитания в возрасте 20-21 года. Данный факт необходимо учитывать как при планировании учебных занятий, так и при проведении профилактических и оздоровительных мероприятий с данным контингентом
людей. Помимо этого, полученные экспериментальные материалы позволили констатировать достаточно высокую информативность использованной в работе компьютерной программы “ШВСМ” и возможность ее практического использования при проведении массовых донозологических
обследований различных категорий населения.
Дальнейшие исследования целесообразно направить на изучение особенностей физической работоспособности студентов в процессе
их обучения в вузе.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ С
ОРИЕНТАЦИЕЙ НА РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ
Голиус С.Т.
Харьковская городская комплексная ДЮСШ
Аннотация. Представлены показатели состояния функциональной системы
энергообеспечения до и после тренировочных воздействий в зависимости от
типологических особенностей юных легкоатлетов.
Ключевые слова: юный спортсмен, легкая атлетика, функция, движение.
Анотація. Голіус С.Т. Ефективність тренувального навантаження з орієнтацією
на розвиток витривалості. Представлено показники стану функціональної
системи енергозабезпечення до і після тренувальних впливів у залежності від
типологічних особливостей юних легкоатлетів.
Ключові слова: юний спортсмен, легка атлетика, функція, рух.
Annotation. Golius S.T. Efficacyy training of a load with orientation to development
of persistence. The parameters of a state of a functional system of power security
before and after training of effects in dependence on typological features juvenile
athlete are submitted.
Key words: juvenile sportsman, mild athletics, function, locomotion.

Постановка проблемы. Развитие выносливости у юных
легкоатлетов имеет свои особенности, связанные с возрастом и полом
занимающихся. Эффективность тренировочных воздействий будет гораздо
выше, если учитывать также и индивидуальные особенности развития
легкоатлетов. Воздействие тренировочной нагрузки, отвечающей
типологическим особенностям юных спортсменов, способно вызывать
положительный прирост результатов по большинству показателей в
зависимости от психофизиологических возможностей легкоатлетов.
Работа выполнена согласно общего плана научноисследовательских работ Харьковской государственной академии
физической культуры по кафедре легкой атлетики и координируется с
практическими задачами подготовки юных спортсменов Харьковской
городской комплексной детско-юношеской спортивной школы.
Анализ последних исследований и публикаций. Эффективность
физической подготовки спортсменов во многом зависит от
целенаправленности тренировочной нагрузки [1,2]. Оценить способностей
юных легкоатлетов можно с помощью специальных тестов [3]. Развитие
большинства показателей, характеризующих различные стороны
подготовки спортсменов требуют индивидуального подхода к обучению
и учета специфических для данного вида спорта особенностей [4-8].
Остается не до конца изученной проблема влияния тренировочной нагрузки
с ориентацией на развитие выносливости юных легкоатлетов.
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Целью настоящей работы является поиск эффективных путей
воздействия тренировочной нагрузки с ориентацией на развитие
выносливости в подготовке юных легкоатлетов.
Результаты исследований. Для определения эффективности
тренировочных воздействий направленных на развитие выносливости был
проведен педагогический эксперимент. Результаты исследований
оценивались по темпу прироста показателей.
Под воздействием тренировочной нагрузки, направленной на
преимущественное развитие выносливости, большинство компонентов
двигательной функции имеет четко выраженную тенденцию к улучшению.
В таблице 1 приведены значения показателей, отражающих
состояние специфических способностей юных легкоатлетов до и после
выполнения программы исследований. Из данных, представленных в
таблице, видно, что показатели общих оценок состояния специфических
способностей улучшаются в обеих группах. Так, в группе “А” показатель
общей оценки увеличился на 8,8%, а в группе “Б” – на 36,6% (рис.1).
Наибольший прирост по отдельным показателям специфических
способностей отмечен в уровне развития аэробной выносливости. В
группе “Б” он составил 24,9%. Взрывная сила в группе “А” увеличилась на
4,9%, а в группе “Б” – на 5,7%. Скоростные способности улучшились в
группе “Б” на 6,0%. Наименьший прирост отмечается в группе “А” по
скоростным способностям, он составляет - 1,4%.
Таблица 1
Показатели состояния специфических способностей юных
легкоатлетов до и после выполнения тренировочной нагрузки,
направленной на развитие выносливости
Показатели

Группы

Взрывная
сила, см

«А»

Аэробная
выносливость,
м

«А»

Скоростные
способности,
к-во оборотов

«А»

«Б»

«Б»

«Б»

Исходные
данные,

Конечные
данные,

x ±σ , υ

x ±σ , υ

172,2±8,9
5,2
180,2±9,6
5,3
1235±158
12,8

180,7±8,9
4,9
190,4±13,4
7,0
1300±82,6
6,4
1419±191
13,4
27,6±0,5
1,8
28,2±4,6
16,3

1136±211 18,6
28,0±2,9
10,4
26,6±5,2
19,5

∆x

Темп
прироста
(%)

Р

8,5

4,9

>0,05

10,2

5,7

<0,05

65

5,3

>0,05

283

24,9

<0,05

-0,4

-1,4

>0,05

1,6

6,0

>0,05
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Различия по параметрам, отражающим состояние специфических
способностей юных легкоатлетов в начале применения тренировочной
нагрузки, ориентированной на преимущественное развитие выносливости,
и в конце, составили в группе “А” – 2,9%, а в группе “Б” – 12,1%.
Из данных представленных в таблице 1 видно, что показатель
аэробной выносливости в группе “Б” достоверно улучшился (Р<0,05).
%

180
160,2
160
136,6

140
120

131,5
115,3

108,8

105,8

100
80
60
40
20
0
1

2

группа "А"

3

группа "Б"

Рис. 1. Показатели состояния специфических способностей (1),
психофизиологических возможностей (2), мощности системы
энергообеспечения (3) до и после выполнения тренировочной нагрузки,
направленной на развитие выносливости.
В таблице 2 представлены данные, отражающие состояние
психофизиологических возможностей юных легкоатлетов до и после
выполнения тренировочной нагрузки, направленной на развитие
выносливости.
Под воздействием тренировочной нагрузки, отвечавшей
типологическим особенностям юных спортсменов, наблюдается
положительный прирост результатов по большинству показателей в обеих
опытных группах. Так, уровень обшей оценки состояния
психофизиологических возможностей в среднем улучшается в группе “А”
на 5,8%, а в группе “Б” – на 31,5% (рис. 1). Наибольшее улучшение состояния
отдельных компонентов психофизиологических возможностей юных
легкоатлетов группы “Б” наблюдается по показателям подвижности нервной
системы (8,6%). Менее выраженное улучшение отмечено по показателям
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рефлексометрии – группа “А” - 2,4%, группа “Б” - 2,1%.
Таблица 2
Показатели состояния психофизиологических возможностей юных
легкоатлетов до и после выполнения тренировочной нагрузки,
направленной на развитие выносливости
Показатели
Подвижность
нервной
системы,
Т.-т. 10 с

Группы
«А»
«Б»
«А»

ЧВ 30 с
«Б»
Рефлексометрия,
млс

«А»

Сила нервной
системы
Т.-т. 30 с

«А»

«Б»

«Б»
«А»

ЧВРУ
«Б»

Исходные
данные,

Конечные
данные,

x ±σ , υ

x ±σ , υ

53,7±3,8
7,1
51,2±8,2
16,0
23,7±4,0
16,9
30,4±5,2
17,1
286±47
16,4

49,5±6,2
12,5
55,6±8,9
16,0
24,7±4,0
16,2
33,4±2,9
8,7
293±49
16,7
295±49
16,6
145,2±10,5
7,2
145,4±15,2
10,5
20,5±2,4
11,7
22,9±3,8
16,6

289±48 16,6
142,5±9,9
6,9
136,8±18,5
13,5
19,5±3,3
16,9
21,9±4,2
19,2

∆x

Темп
прироста
(%)

Р

-4,2

-7,8

<0,05

4,4

8,6

>0,05

1,0

4,2

>0,05

3,0

9,9

>0,05

7,0

2,4

>0,05

6,0

2,1

>0,05

2,7

1,9

>0,05

8,6

6,3

<0,05

1,0

5,1

>0,05

1,0

4,6

>0,05

Различия по параметрам, отражающим состояние
психофизиологических возможностей юных легкоатлетов в начале
выполнения тренировочной программы и в конце, в среднем составили в
группе “А” 1,2%, а в группе “Б” – 6,3%.
Анализ представленного материала показал, что по показателям
психофизиологических возможностей до и после тренировочных
воздействий, в большинстве случаев не обнаружено достоверных различий
(Р>0,05).
В таблице 3 приведены значения показателей, отражающих
состояние функциональной системы энергообеспечения до и после
тренировочных воздействий, отвечающих типологическим особенностям
юных легкоатлетов.
Уровень обшей оценки в группе составляет в среднем “А” –15,3
%, а в группе “Б” – 60,2 % (рис.1).
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Таблица 3
Показатели состояния мощности функциональной системы
энергообеспечения до и после выполнения тренировочной нагрузки,
направленной на развитие выносливости
Показатели

Группы

«А»
АЛАМ Вт
«Б»
«А»
АЛАМ Вт/кг
«Б»
«А»
ЛАМ Вт
«Б»
«А»
ЛАМ Вт/кг
«Б»
«А»
Wкр. Вт
«Б»
«А»
Wкр. Вт/кг
«Б»
ЖЕЛ
после работы

«А»

ЧСС
в покое

«А»

Время восстановления

«А»

«Б»

«Б»

«Б»

Исходные
данные,

Конечные
данные,

x ±σ , υ x ±σ , υ
159±37,7
23,7
117,7±44,7
38,0
5,2±0,9
17,3
3,3±0,9
27,3
123,0±45,7
37,2
132,9±36,9
27,8
4,0±1,2
30,0
3,7±0,7
18,9
73,8±24,9
33,7
80,2±34,1
42,5
2,9±0,7
24,1
2,9±0,8
27,6
1612±175
10,9
1968±442
22,5
81,5±9,9
12,1
78±8,2
10,5
217,5±15
6,9
180±42,4
23,6

192,5±39,9
20,7
150,4±57,4
38,2
5,9±1,1
18,6
3,9±1,0
25,6
131,5±31,1
23,7
153,3±31,1
20,3
4,05±1,0
24,7
4,05±0,7
17,3
64,4±53,1
82,5
93,9±56,3
60,0
1,9±1,5
78,9
2,4±1,2
50,0
1850±129
7,0
2080±295
14,2
82,5±10,4
12,6
75±3,8
5,1
142,5±15
10,5
138±16,4
11,9

∆x

Темп
прироста
(%)

Р

33,5

21,1

<0,05

32,7

27,8

<0,01

0,7

13,5

>0,05

0,6

18,2

>0,05

8,5

6,9

<0,05

20,4

15,3

<0,05

0,05

1,0

>0,05

0,35

9,5

>0,05

-9,4

-12,7

<0,05

13,7

17,1

<0,05

-1,0

-34,5

>0,05

-0,5

-17,2

>0,05

238

14,8

>0,05

112

5,7

>0,05

1.0

1,2

>0,05

-3,0

-3,9

>0,05

-75

-34,5

<0,05

-42

-23,3

<0,05

При рассмотрении полученных данных обнаружено, что в группе
“А” наибольшие изменения наблюдаются по параметрам: АЛАМ Вт –
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21,1%; ЖЕЛ после работы – 14,8%; подвижности – 34,5%. В группе “Б”
наибольшие изменения наблюдаются по следующим параметрам: АЛАМ.
Вт – 27,8%; АЛАМ. Вт/кг – 18,2%; ЛАМ. Вт – 15,3%; Wкр. Вт – 17,1%;
подвижности нервной системы – 23,3%. Менее выраженные изменения
наблюдаются в группе “А”: экономичность – 1,2% и ЛАМ. Вт/кг – 1,0%.
Различия по параметрам, отражающим состояние
функциональной системы энергообеспечения в начале применения
тренировочных воздействий и в конце, составили в группе “А” – 5,1%, а в
группе “Б” - 20,1%.
Выводы. Анализ данных в экспериментальных группах показал,
что показатели АЛАМ Вт, ЛАМ Вт, Wкр. Вт, время восстановления имеют
достоверные различия (Р<0,05). В таблице 4 приведены значения
интегральных показателей состояния двигательной функции юных
легкоатлетов до и после выполнения программы третьего этапа
педагогического эксперимента. Из данных, представленных в таблице,
видно, что в опытных группах наблюдаются положительные изменения в
уровне состояния двигательной функции юных спортсменов. Так, в группе
“А” интегральный показатель улучшился на 23,5%, а в группе “Б” – на
35,3%.
Таблица 4
Интегральные показатели состояния двигательной функции юных
легкоатлетов до и после выполнения нагрузки, направленной на
развитие скоростно-силовых качеств
Показатели

Интегральный
показатель

Группы

«А»
«Б»

Исходные
данные,

Конечные
данные,

Темп
прироста
(%)

Р

1,2

25,9

<0,05

1,8

43,3

<0,05

∆x
x ±σ , υ x ±σ , υ
4,55±1,6
35,2
4,16±1,0
24,0

5,73±1,1
19,2
5,96±1,2
20,1

Анализ данных в экспериментальных группах “А” и “Б” показал,
что уровни интегральных показателей состояния двигательной функции
до и после тренировочной программы имеют достоверные различия
(Р<0,05).
Дальнейшие исследования необходимо предпринять в
направлении поиска более эффективной тренировочной нагрузки с учетом
писофизиологических, биохимических и морфофункциональных
особенностей развития юных легкоатлетов.
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В3АИМОДЕЙСТВИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ И ДИНАМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ВЫСОКОТОЧНЫХ ДВИЖЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА
Владимир Ткачук, Татьяна Полищук, Богдан Петрович,
Владислав Ягелло, Анджей Здешински
Институт Спорта Варшавской академии
физического воспитания Ю. Пилсудского
Аннотация. Представлены результаты многолетних исследований в области
точностной двигательной деятельности человека. Получены обобщенные модельные характеристики динамики функционального состояния спортсменовгимнастов высокой квалификации и операторов сложных технических систем.
Ключевые слова: взаимосвязь, метаболизм, точностные движения.
Анотація. Володимир Ткачук, Тетяна Поліщук, Богдан Петровіч, Владислав
Ягелло, Анджей Здешински. Взаємодія кинематичних і динамічних параметрів
високоточних рухів людини. Подані результати багаторічних досліджень
рухової діяльності високої точності. Отримані узагальнені модельні
характеристики динаміки функціонального стану спортсменів-гімнастів вісокої
кваліфікації та операторів складних технічних систем.
Ключові слова: взаємозв’язок, метаболізм, прецизійні рухи.
Annotation. Tkachuk V., Polishuk T., Petrovich B., Jagello V., Zdeshinski A.
Interaction of kinematic and dynamic parameters of high-precision locomotions
of the man. The results of perennial researches in range precise mechanism of
motorial activity of the man are submitted. The generalized model performances
of dynamics of a functional state of the sportsmen gymnast of high qualification
and human controllers of complex engineering systems are obtained.
Key words: correlation, metabolism, precise locomotion.
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Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций
Использование в различных видах деятельности человека
точностных двигательных актов вызывает целый комплекс проблем,
связанных, как с организацией двигательной деятельности в системах
управления различной сложности, так и теже проблемы, но в условиях
ограниченного времени и сильных сбивающих факторов, характерных для
спортивной деятельности (14, 16 и др.). Одной из них является многоплановая
проблема восприятия, хранения и воспроизведения разномодальной
биологической информации, используемой человеком в процессе работы
со сложными техническими системами (12, 1 и мн. др.), в процессе
тренировочных занятий и соревнований (9, 8 и др.). И, несмотря на то, что
анализу, постановке проблем и исследованию разных сторон деятельности
человеко-машинных систем посвящено множество работ – до настоящего
времени не существует концепции, объясняющей механизмы
функционирования систем организма и их взаимодействия при точностной
двигательной деятельности человека.
Исследование выполнено в соответствии с программой научных
исследований Института Спорта Варшавской академии физического
воспитания Ю. Пилсудского.
Цель работы и методы исследования
Целью работы состояла в изучении степени и направленности
взаимодействия энергетического и пластического обменов при
воспроизведении гимнастами и операторами эргатических систем
заданных силовых, пространственных и временных параметров
произвольных движений высокой точности.
Для реализации указанной цели использовались известные методы
- тензогониография, динохроногониография, термография,
гидростатическое взвешивание, непрямая калориметрия, статистические
методы. Испытуемые - практически здоровые мужчины в возрасте 20-25
лет.
Результаты исследования
Линейный регрессионный анализ с т - 1 независимыми
переменными позволил определить взаимосвязь между одним из
параметров точностного движения как функции от аргумента, состоящего
из трех составляющих: величины базального обмена (БО), обезжиренной
(“тощей”) массы тела (ОМТ) и аксиллярной температуры тела (ТТ). Эта
взаимосвязь по показателю коэффициента множественной корреляции
составила (Rl.234 = 0,705). При єтом уравнение регрессии было следующим
(А):
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Хп = 9,4 ХТТ +11,4 ХОТМ - 6,6 10-3 •ХБО - 507,8

(А),

где: ХП – ошибка дифференцировки пространства, мм; ХТТ –
температура тела, ХОТМ – обезжиренная масса тела, кг; ХБО – базальный
обмен, мДж.
Коэффициенты частной детерминации следующие: d12.34 = – 0,1827;
d13,24 = – 0,199 и d14,23 = – 0,5138, а это свидетельствует о том, что точность
воспроизведения пространственного параметра на 18,3 % обусловлена
динамикой энергетического обмена, на 19,9 % связана с изменениями температуры тела и на 51,4 % - с вариациями пластического метаболизма. На
долю неучтенных факторов приходится 10,4 % (табл. 1).
Таблица 1
Факторный вклад энергетического и пластического обмена в
динамику точности репродукции различных параметров точностного
движения, %
Параметры движения:
Факторы

Х±m
пространство

время

усилие

Энергетического
обмена:
• базальный обмен
• температура тела

18,27
19,90

23,77
26,38

22,77
1.7,08

21,60±2,9
21,10±4,7

Пластического
обмена
Неучтенные

51,38
10,45

5,84
43,76

10,06
50,10

22,45±25,2
35,77±21,3

Временной параметр точностного движения характеризовался
следующими показателями: точность репродукции времени на 56,2 %
детерминирована совокупным действием показателей энергетического и
пластического обменов.
При этом вклад в функциональное состояние сенсорных систем,
обеспечивающих точное воспроизведение заданного времени составлял
по БО - 23,8 %; по ТТ- 26,6 % и по ОМТ - 5,8 %.
Регрессионная модель этой связи имеет вид (Б):
ХВ = 9 10-3 ХБО + 12,86 ХТТ + 1,36 ХОМТ - 498,4
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(Б)

где: ХВ - ошибка дифференцировки заданного времени; остальные
показатели такие же; как и в уравнении (А).
Анализ этой регрессионной модели показывает, что процесс
репродукции заданного интервала времени при выполнении прочно
заученного точностного двигательного акта связан с вариативностью
энергетического и пластического обеспечения организма человека.
Удельный вклад показателей энергетического метаболизма является
доминирующим по сравнению с пластическим. Значительный вклад
оказывают и неучтенные факторы, которые на сложно или невозможно
выделить среди многообразных экзо- и эндогенных воздействий на
человека. Их величина в данных исследованиях составляла 43 %.
Анализ динамики показателей силового параметра движения
свидетельствовал, что точность репродукции заданного усилия на 22,8 %
связана с уровнем БО, на 17,1 % - температурой тела и на 10 % - с
пластическим обменом. Суммарный вклад всех метаболических факторов
достигает 49,9 %.
В аналитическом виде эти связи могут быть представлены таким
полиномом (В):
ХС = 1,3 10-2 ХОО - 1,39 ХТТ + 3,8 10-1 ХОМТ + 44,6

(В),

где: ХС - ошибка дифференцировки силы (кг), остальные показатели
такие же, как и в уравнении (1).
Как и в предыдущих двух параметрах движения, в последнем
случае, мы наблюдаем доминирование метаболических показателей с
преимуществом энергетического обмена. Данные сравнительного анализа
изучаемых параметров движения представлены в табл. 1.
Из данных, приведенных в табл. 1, видно, что влияние базального
обмена на точность репродукции разных параметров имеет близкие
значения. Наибольшие же влияния на репродукцию времени и усилия
оказывают соответственно аксиллярная температура тела и пластический
метаболизм (по данным динамики ОМТ).
Рассмотрев взаимосвязи параметров точностного движения с
показателями метаболического обеспечения организма человека,
представляет интерес проанализировать совокупное изменение этих
параметров, где аргументом является один из показателей метаболизма.
Графический анализ полученных данных (рис. 1) отражает как
сходство, так и различие в динамике точности воспроизведения различных
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параметров точностного движения.

Рис. 1. Регрессионные модели динамики величины ошибки при
воспроизведении заданных параметров точностного движения при
изменении уровня базального обмена человека.
Обозначения: П – пространство, мм; В – время, мс; У – усилие, кг.
Сходство проявляется в общей тенденции этих процессов во
времени и, в частности, в том, что с увеличением интенсивности
энергетического обмена величина ошибки при репродукции движения
снижается, т. е. повышается чувствительность двигательной сенсорной
системы человека. Для практической деятельности важным является знание
не только тенденции, но и ее формы. В данном конкретном случае важным
был бы ответ на вопрос: а какова же эта тенденция - линейная или
нелинейная? Для ответа на этот вопрос был проведен корреляционный
анализ с использованием коэффициента корреляции и корреляционного
отношения (табл. 2).
Данные, приведенные в табл. 2, свидетельствуют о том, что в
динамике исследуемых показателей четко установлена нелинейная,
взаимосвязь между ними. Общие закономерности во взаимосвязи
изучаемых систем позволяют прийти к мнению, что процессы обмена
веществ и энергии в значительной степени детерминируют вариативность
сенсорных систем и, как следствие, точность репродукции различных
параметров точностного движения. Различие в динамике точности оценки
параметров движения проявилось по двум направлениям. Первое связано
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с тем, что прирост величины ошибки оценки движения при изменении
уровня обменных процессов различен. Так, если при изменении уровня
базального обмена с 4,2 до 7,6 МДж ошибка при репродукции силового
параметра движения снизилась на 16,7%, то при тех же условиях прирост
точности пространственного параметра составил 68,6%, а временного 27,1%. Второе направление связано с гетерохронностью изменения
состояния сенсорных систем, обеспечивающих восприятие и воспроизведение каждого параметра движения.
Таблица 2
Взаимосвязь показателей энергетического и пластического обмена с
точностью репродукции различных параметров произвольного
двигательного акта человека
Параметры движения:
Показатели метаболизма
пространство

Базальный обмен
Аксиллярная температура
тела
«Обезжиренная» масса тела

время

усилие

r
-0,412

η
1,00

r
η
r
η
-0,987 1,00 -0,820 1,00

-0,769

0,98

-0,987 1,00 -0,966 1,00

0,448

1,00

0,098

0,77 -0,247 1,00

* Условные обозначения: см. уравнение А.
Выявленные сходства и различия в динамике исследуемых
показателей позволяют считать, что подобные изменения могут служить
причинами значительной вариативности функционального состояния
двигательной и, других сенсорных систем, обеспечивающих выполнение
точностного произвольного движения. Из представленных данных так же
следует, что восприятие и воспроизведение изучаемых параметров
двигательного акта осуществляется раздельно по каждому и регулируется,
очевидно, с помощью самостоятельных физиологических механизмов.
Заключение
Таким образом, результаты работы показали, что вариативность
при репродукции различных параметров двигательного акта является
непременным правилом функционирования сложной системы управления
произвольными движениями человека. Это явление было отмечено в
работах [4, 5, 13] и рассматривалось как следствие многообразных эндо- и
экзогенных факторов, приводящих к стохастическим колебаниям
физиологических функций. Полученные данные позволяют
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сформулировать концепцию об иерархически организованной
вариативности, связанной со сложными взаимодействиями на различных
уровнях информационных процессов в подсистемах управления организма
и в организме в целом. При этом вариативность является следствием
взаимодействия управляющих процессов в нервной системе, особенностей
управления в эндокринной системе и случайных колебаний. Поэтому она
(вариативность) является одним из механизмов адаптации организма.
Принцип вариативности кинематических и динамических
параметров произвольного точностного движения проявляется как в
элементах (органах) системы управления движениями, так и в целостном
организме. В интегральном виде принцип реализуется в вариативности
индивидуального восприятия, хранения и репродукции информации.
Новизна представленной позиции заключается в том, что вариативность, в отличие от существующего подхода, мы связываем также и с детерминированными явлениями. Основной механизм ее связан с
особенностями деятельности ЦНС, со спецификой управляющих
воздействий желез внутренней секреции и с представленными
особенностями энергетического и пластического метаболизма. Эти три
системы функционально связаны и в процессе своей деятельности создают
условия для реализации фундаментального свойства биологических систем
– вариативности [15, 11].
Полученные данные согласуются с представлениями,
изложенными в работах [6, 7] о том, что вариативность не является
артефактом исследований, а свойством функциональной системы на
разных уровнях - от нейронной активности до целостного поведенческого
акта. Поэтому достижение полезного приспособительного результата всей
системы на основе системной динамической организации активности
множества элементов [2, 3] непременно связано с проявлением принципа
вариативности.
Систематическая оценка функционального состояния различных
сенсорных систем и интенсивности энергетических и пластических
функций организма спортсмена и оператора сложных технических систем
позволит повысить точность их двигательной деятельности и в границах 3 –
7 дней прогнозировать качество их специальной двигательной деятельности.
Дальнейшие исследования необходимо направить на разработку
математических моделей высокоточных движений человека.
1.
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ПРОПАГАНДА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
СРЕДСТВАМИ СПОРТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ФОТОГРАФИИ В СССР (20-90 ГОДЫ ХХ ВЕКА)
Таран Л.А.
Харьковский институт социального прогресса
Аннотация. Спортивно-художественная фотография как одно из средств наглядной
пропаганды активно использовалась государственными органами в целях пропаганды
физической культуры и спорта среди населения на территории СССР в 20-90 годы
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ХХ века; она способствовала привлечению людей к систематическим занятиям
физкультурой и спортом; воспитывала в человеке художественную культуру, чувство
патриотизма и любви к Родине.
Ключевые слова: фотография, спорт, физкультура, фотоискусство, пропаганда,
репортаж, публицистика.
Анотацiя. Таран Л.А. Пропаганда фізичної культури і спорту засобами спортивнохудожньої фотографії в СРСР (20-90 роки ХХ століття). Спортивно-художня
фотографiя, як один iз засобiв наочної пропаганди, активно використовувалась
державними органами з метою пропаганди фiзичної культури i спорту серед
населення на територiї СРСР у 20-90 р.р. ХХ столiття; це сприяло залученню людей до
систематичних занять фiзкультурою i спортом, вихованню в людинi художньої
культури, почуття патрiотизму та любовi до Батькiвщини.
Annotation. Taran L.A. Propagation of physical culture and sports by agents of a sports
art photo in USSR (20-90 years ХХ centuries). The sports art photo as one of agents of
obvious propagation was awakely used by state members with the purposes of
propagation of physical culture and sports among the population in terrain USSR at 20-90
years ХХ centuries. She contributed in engaging of the people to systematic employment
by physical culture and sports, nurtured in the person art culture, sense patriotism and
love to Rhodinum.
Key words: photo, sports, physical culture, photoart, propagation, reporting, publicism.

Постановка проблемы. Современное состояние и дальнейшее
развитие физкультурно-спортивной отрасли Украины во многом зависит
от качественного уровня ее пропаганды, которая, как известно, базируется
на таких основополагающих информационно-методических направлениях
как: спортивная печать, радио и телевидение, устная пропаганда,
пропаганда средствами кино, наглядная пропаганда. Каждое из этих
пропагандистских направлений имеет свои цели и задачи, практическую,
научную и методическую целесообразность. Из всей гаммы
пропагандистских средств, используемых в научно-практических и
методических целях в физкультурно-спортивной деятельности, особого
внимания и интереса заслуживаете изучение спортивно-художественной
фотографии как одной из составляющих наглядной пропаганды.
Актуальность рассматриваемой проблемы очевидна, прежде
всего, из-за широкого спектра ее научно-методического и практического
применения в физкультурно-спортивной индустрии. Это изучение и анализ
спортивно-документальной фотохроники прошлого и настоящего; это
фиксация исторических фактов установления выдающихся рекордов,
спортивных достижений, рождения новых чемпионов; это организация и
проведение спортивно-художественных фотовыставок, яркое и красочное
оформление фотовитрин, фотостендов, приуроченных к физкультурноспортивным мероприятиям различного уровня, что является важным
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пропагандистским фактором в приобщении различных возрастных
категорий населения и особенно учащейся молодежи к активным занятиям
физкультурой, спортом; это также и культурно-эстетическое и духовное
воспитание нации; это использование спортивной фотографии в учебнотренировочном процессе.
Работа выполнена согласно плану научно-исследовательских
работ Харьковского института социального процесса и Харьковской
государственной академии физической культуры.
Анализ последних исследований и публикаций. Анализ
литературных источников по данной проблеме показывает, что имеется
целый ряд научных публикаций (1,2,3,4), где рассматривается вопрос
положительного использования наглядной пропаганды в различных ее
аспектах в области физической культуры и спорта. Вместе с тем, мы не
находим специальных исследований, где освещались бы вопросы
использования спортивно-художественной фотографии как одного из
средств наглядной пропаганды. Да, есть целый ряд работ, посвященных
истории фотографии (5,6,7,и др.), выдающимся фотомастером,
работающим в различных жанрах (это и фотоискусство, и
фотопублицистика, и фоторепортаж (8,9,10и др.); это и выпуски
многочисленных фотоальбомов, каталогов фотовыставок, приуроченных
к знаменательным политическим, общественным, научным, спортивным
событиям (11,12,13и др.). Отсутствие конкретных научноисследовательских работ по данной тематике послужило отправной
точкой для проведения по рассматриваемой проблеме.
Формулировка целей статьи. Основными объектами
исследования были: правительственные постановления и документы; фото
-архивные документы; фото -документы; личные фото-коллекции; фото
- иллюстрации фото -снимки в альбомах и выставочных каталогах,
журналах, газетах; репортажное интервью у выдающихся фотомастеров,
работающих в различных жанрах, в том числе и спортивном.
Изложение основного материала исследования. Рождение
фотографии в конце 30-х годов XIX в. обязано французским ученным
Дагеру и Ньепсу, которые нашли способ светописи, воспроизведения
предметов с помощью использования законов оптики и химии. Это
выдающееся научное изобретение открыло для человечества новые
горизонты в познании и освоении окружающего мира. Фотография,
проходя в своем развитии различные этапы технического
усовершенствования, является живым свидетелем ушедшего и
настоящего времени; документальность – ее золотое кредо. Жизненные
факты, запечатленные в фотографии, переносятся из сферы
действительности в область художественную. Не последнюю роль в этом
процессе должен владеть в совершенстве мастерством и искусством
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фотосъемки, которое выражается через ракурс съемки, распределения
света и теней, передачу воздуха и рефлексов, отбрасываемых предметами,
наконец, умение правильно выбрать момент съемки. Только в этом случае
фотография может стать настоящим произведением искусства.
В дореволюционной России были великолепные фотомастера,
некоторая часть которых, после октябрьского переворота в 1917 году
перешла на службу новому советскому строю. Революционные события,
годы гражданской войны, НЭП дали толчок для развития такого явления
как советский публицистический репортаж. Салонная и пейзажная
художественная фотография уступила свои позиции фотохронике,
фоторепортажу, фотокорреспонденции. 27 августа 1919г. Лениным был
подписан декрет о национализации и переходе фотографической и
кинематографической промышленности и торговли в ведение
Наркомпроса. Созданные при нем фотокинокомитеты объединили вокруг
себя фоторепортеров, кинооператоров, направляя их на съемку различных
событий, как в Москве и Петрограде, так и в провинциальных городах и
сельской местности. В 1920г. Всероссийский фото кинокомитет стал
готовить к каждому съезду партии Советов фотографические выставки.
Фотоснимки отражали темы фронтовые, трудового тыла, просвещения,
культуры, спорта. В январе 1922г. было составлено директивное письмо
Наркомпросу на основе данных Лениным устных указаний: “Нужно
показывать не только кино, но и интересные для пропаганды фотографии
с соответствующими надписями” (сб. “Партия о кино”, изд.2.
Госкиноиздат, М., 1939, стр.28). В конце 1922г. фотодело передается
хозрасчетному предприятию Госкино. Фотосъемки стали производиться
реже. Многие фотографы переходят на работу в кинематографию и
портретное ателье. И лишь немногие продолжают заниматься
фоторепортажем; они становятся сотрудниками иллюстрированных
журналов, центральных газет. Например, в Петрограде в 1919г. выходит
один номер журнала “Спорт на службе у милиционной армии”, а в 1920г.
один номер журнала “Спартак” в Костроме. В 1923г. Донской Совет
физкультуры выпускает в Ростове-на-Дону “Спортивный журнал”, в Омске
появляется “Физическая культура и Всеобуч”, в Ялте – “Спорт”. В этих
журналах освящались в основном местные события. И только в 1921г. в
Ташкенте выходит достаточно содержательный журнал “Допризывник”.
В нем было много информации о соревнованиях по легкой атлетике,
баскетболу, боксу, о спорте за границей, о Среднеазиатской Олимпиаде.
Журнал был хорошо иллюстрирован фотографиями. Увы, просуществовал
он три месяца. В июне 1922г. выходит первый номер журнала “Всеобуч и
спорт”, с 1923г. он стал называться “Спорт”. Помещались статьи по
футболу, легкой атлетике, тяжелой атлетике, борьбе, теннису и гребле,
авто-, авиаспорту. Недостатком этого журнала было то, что в нем
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отсутствовали иллюстрации и фотоснимки. В 1924г. издание журнала было
прекращено. Вместо него стал выходить журнал “Спартак” (орган
Ленинградского Губернского Совета физической культуры). Первый
номер вышел в мае 19224г. Журнал выпускался до 1932г. Он хорошо
иллюстрировался, было много материала по различным видам спорта. 15
мая 1922г. в Москве вышел первый номер журнала “Физическая культура”.
Статьи были посвящены физическому воспитанию в Красной Армии,
политико-просветительской работе и теоретическим вопросам. Много
было материала по спортивной хронике. Иллюстраций, фотографий. В
1924г. журнал стал называться “Красный спорт”. С января 1924г. начал
издаваться журнал “ Известия физической культуры” (орган Высшего
Совета физической культуры). Все виды спорта, которые
культивировались в то время, имели в нем отражение, был военный отдел.
Журнал имел иллюстрации и помещал фотографии. С января 1928г.
журнал стал выходить под названием “Физкультура и спорт”. Из
воспоминаний старейшего газетного репортера Анатолия Егорова о
спортивной съемке “ В конце 20-30-х годов все московские репортеры
фотографировали спорт и те, кто специализировался в этом жанре (В.
Мушков, И. Фигуров, В. Гребнов и др). В чем была сложность тогдашней
съемки? Современная мобильная, скоростная аппаратура, автоматы и
полуавтоматы, высокочувствительные материалы сделали спортивную
съемку доступной практически любому фотолюбителю. Мы же, с нашими
громоздкими пластиночными камерами типа зеркалки “Ментор” или
клапкамеры “Эрнесмана”, были весьма ограничены в возможностях
оперативной съемки. Но тем не менее, мы старались передать динамику
бега и высоту прыжка, и скорость футбольной игры” (14). Пропаганда
физической культуры и спорта тех лет активно осуществлялась и через
фотовыставки. С 1925г. по 1928г. в Москве проходят четыре выставки
“Искусство движения”, на которых главенствующее место заняла
фотография. Организаторы выставок выделили в фотографии и средство
анализа движения, и средство воплощения движения в художественных
изображениях. Например, фоторабота Е. Пиотрковского “Прыжок”:
лаконично и выразительно передано движение спортсмена. Вместе с тем,
на этих выставках отсутствовали репортажные съемки, экспонаты почти
не отражали темы труда, спортивных праздников.
В 1926г. начал издаваться журнал “Советское фото”. Журнал
проводил конкурсы в 1926-1928г.г. на такие темы “За работой”,
“Физкультура на воде”, “Труд” и другие. 6 февраля 1926г. при Московском
доме печати образовалась Ассоциация фоторепортеров. В том же году в
Доме печати были устроены две выставки фоторепортажа. На первой (в
апреле-мае) участвовало 21авторов, на второй (осенней) – 25
фоторепортеров столицы. Тема физкультуры также была представлена на
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этих выставках: “Парад физкультурников”, “Прыжок в воду” и другие.
Выставка являлась прелюдией к качественному в области искусства скачку
и неокрепшей еще спортивной фотожурналистики.
Весной 1928г. была проведена в Москве выставка “Советская
фотография за десять лет” (1917-1927г.г.) было представлено почти 6000
экспонатов. Много было фоторабот, посвященных физической культуре
и споту. Например, в отделе фотохроники: М.В. Альперт “Футбол. МоскваЛенинград”, П.И. Грозовский “Идут на лыжные состязания”, М.М. Басов
“Прыжок в высоту с разбега” и другие; в отделе художественной
фотографии – А.Д. Гринберг “Акробатический этюд”; “Групповой
прыжок” и другие работы.
Юбилейная выставка была положительно оценена
общественностью и печатью как знаменательное событие в культурной
жизни советского общества тех лет. В начале лета 1930г. - молодая
советская промышленность выпускает первую серию отечественных
аппаратов “Фотокор №1”, после чего началось их массовое изготовление.
Число фотокорреспондентов газет, журналов стало увеличиваться. Спустя
четыре года стали выпускаться харьковские фотоаппараты “ФЭД”.
Советская фотография тех лет получила свою техническую базу.
24 октября 1931г. газета “Правда” писала: Фотоиллюстрации в
печати представляет собой при правильном использовании сильнейшее
средство агитации и пропаганды. Наглядность и убедительность,
конкретность фотоснимка в соединении с соответствующей надписью
дает в руки печати дополнительное оружие мобилизации и организации
масс”. Спустя два года, 15 ноября 1933г., газета “Правда” сообщала:
“Фото в газете – это та же заметка, информационная, разоблачительная,
мобилизующая, по своей убедительности и действительности не только
не уступает, но нередко превосходит другие виды газетного материала”.
К тому времени советский репортаж, в том числе и спортивный,
значительно окреп. Например, Б.М. Кудояров с 1924г. – профессиональный
фоторепортер. Любовь к спорту привела его к профессиональному
спортивному фотокорреспонденству. Он регулярно стал печатать свои
снимки в журнале “Физкультура и спорт”, лучшее его работы
публиковались в журнале “Советское фото”. В 1931г. Б. Кудояров пришел
в Союз фото и здесь был одним из лучших спортивных фоторепортеров.
Вот наиболее известные его работы 30-х годов: “Метательница диска”,
“На финишной прямой”, “Физкультурницы. 30-е годы”, “Мировой
рекордсмен по плаванию орденоносец Семен Бойченко”. О.В. Игнатович
ярко себя проявила в жанре репортажного портрета. Большой
популярностью пользовались ее снимки “Братья Знаменские”, “Старт 30е годы”, “Регби 30-е годы”.
“Прыжок. 1936г.” А.М. Родченко – отличительный по композиции
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снимок. Фотохудожник обобщил в фотографии рисунок светотени;
преобладание светлых тонов в верхней части изображения и темных в
нижней усиливает передаваемую снимком динамику. Назовем еще
несколько классических работ того времени: Г.А. Зельма “Сельские
физкультурники. 1927г.”; А.Д. Гринберг “Композиция. Физкультурники.
1928г.”, И.М. Шагин. С его именем связаны лучшие страницы
фотопублицистики, созданные в годы первых пятилеток: “НА
физкультурном параде. Москва. 1932г.”, “На спортивном празднике”,
“Футболисты команды “Спартак”. Г. Липскерову в начале тридцатых годов
удался репортажный снимок “Парашютист” (момент, когда спортсмен
выбросился из самолета). Этот снимок обошел много журналов. Он
заслужено был отнесен к лучшим образцам спортивного фоторепортажа.
Развитие фотографического дела в СССР 30-х годов во многом
способствовало то, что оно находилось в системе Комитета по делам
искусств при Совете Народных Комиссаров Союза СССР. Выставки
фотографии, устраиваемые в Советском Союзе, являлись творческими
отчетами фотомастеров перед общественностью. Они позволяли
подытожить достижения и увидеть недостатки, дальнейший путь развития
художественной фотографии, фоторепортажа. Фотовыставки
устраивались в Москве и других городах. В 1936году прошла первая
фотовыставка в Ленинграде. В том же году в Киеве состоялась первая
Украинская выставка фотоискусства; в ней участвовало 120 авторов,
экспонировавших 640 работ. Много было много работ посвященных
развитию и пропаганде физической культуры и спорта в Украине.
Например, Р.Л. Дiамент (Київ) – “Парад фізкультурників”, Овзер (Київ) “т.т. Косоір, Постишев, Затовський, Якір та інш. на фізкультурному святі
в Харкові”, Г.I. Зайцев (Київ) – “Гандоболістка”, “Тенісист”, “Пловчиха”,
и много других интересных по содержанию работ. После Киева экспонаты
выставки были в Одессе и Донбассе. Третья Азово-Черноморская
выставка фотографий в 1935г. прошла в Ростове-на-Дону. В том же году
состоялись выставки в Ташкенте, Саратове, Тбилиси (на грузинской
выставке участвовало 47 авторов, продемонстрировав 500 фотоснимков).
Чтобы познакомить широкий круг фотолюбителей с образцами
московских фотохудожественных работ, в 1936 году была организована
передвижная выставка. Она побывала в Ташкенте, Саратове,
Симферополе, Одессе, Ростове - на - Дону, Харькове, Воронеже,
Куйбышеве, Свердловске. Устраивались в те годы и тематические
выставки, например, “Советская женщина”; после показа в Москве, эта
выставка демонстрировалась и в других городах.
В 1938 г. в Москве была развернута большая выставка советской
фотографии “ХХ лет ВЛКСМ”. В документальных фотоснимках была
отражена политико-воспитательная и трудовая работа комсомола, его
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учеба, отдых, занятия физической культурой и спортом.
В ноябре 1937года в залах государственного музея
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открылась первая
Всесоюзная выставка фотоискусства, посвященная двадцатилетию
Советского государства. Эта фотовыставка по существу являлась самым
замечательным творческим отчетом коллектива работников советской
фотографии, она познакомила общественность, фотолюбителей,
специалистов промышленности, ученных, с достижениями
художественной фотографии, прикладной фотографии, продукцией
отечественной фотопромышленности. На выставку поступило 6000
экспонатов. Выставка имела отделы: “Из фотоматериалов к истории
Великой Октябрьской революции”; “СССР в произведениях
фотоискусства (в этом разделе были работы посвященные развитию и
пропаганде физической культуры и спорта)”; “Портретная фотография”;
“Фото в театре”; “Фотопромышленность и фотоизобретательство”. В
январе 1938г. выставка была закрыта. Фотография в конце тридцатых,
сороковых годов укоренилась в среде изобразительных искусств; она
обрела и новое свойство – советский спортивный фоторепортаж,
фотохроника, фотокорреспонденция, фотопублицистика; она заняла
видное место в культуре Советской страны. Начавшаяся война 1941-45г.г.
прервала созидательный труд советского народа.
Характерной особенностью послевоенного времени было то, что
советская фотоиллюстрация приобрела большой размах в хроникальной
фотографии, фотоснимки сопровождали информационные сообщения,
корреспонденции, заметки, очерки и заняли в печати главенствующие
позиции; они отодвинули на второй план жанры представляющие
собственно художественную фотографию. Фоторепортаж послевоенного
времени отражал темы экономического и культурного строительства в
стране, не последнюю роль в этом процессе играл и спортивный
фоторепортаж, который активно пропагандировал развитие культуры и
спорта через различные средства журнальной и газетной индустрии, где
освещались массовые культурно-спортивные мероприятия, различные по
масштабам организации и проведения соревнований, охватывающие
многие виды спорта, которые интенсивно начали развиваться. Например,
в августе 1945г. возобновил свою деятельность журнал “Физическая
культура”, его ежемесячный тираж составлял 30000-37000 экземпляров.
Редакция
гордилась
своим
талантливым
спортивным
фотокорреспондентом М. Боташовичем, который опубликовал свой
первый снимок в 1947году. С июня 1955г. начал выходить ежемесячный
журнал “Спортивные игры”, где освещались все виды спортигр, хорошо
был иллюстрирован, помещалось много фотографий. В июне 1955г.
спортивная общественность, любители спорта и легкой атлетики
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приветствовали выпуск журнала “Легкая атлетика”, “Королева спорта”
получила свой печатный орган. В журнале помещались прекрасные
фотоснимки Н. Волкова и М. Боташова. Флагманом спортивной печати
являлась ежедневная газета “Советский спорт”, где помещалось много
интересных фотоснимков. Развитие журнальной фотоиллюстрации в
послевоенное время характеризовалось не только увеличением снимков,
но и большим разнообразием их тематики. С каждым годом журналы
отводят больше места на своих страницах фотоочерку. Таков фотоочерк
О. Кнорринга “Репортаж со стадиона “Динамо”, или в журнале “Огонек”
был напечатан коллективно выполненный несколькими фотографиями
интересный очерк “Вокруг мяча” (о футбольном матче).
После широко известного правительственного постановления от
27 декабря 1948г. “О ходе выполнения Комитетом по делам физической
культуры и спорта директивных указаний партии и правительства о развитии
массового физкультурного движения в стране и повышении мастерства
советских спортсменов”, где в частности указывалось на недостаточную
роль печати, радио и кино в деле пропаганды физической культуры и
спорта, были приняты меры к увеличению выпуска печатной продукции,
где всесторонне освещались бы и пропагандировались различные
аспекты и физической культуры и спорта в стране. Только в пятидесятых
годах отдельными тиражами было издано большое количество
фотоальбомов посвященных различным видам спорта культивируемых в
СССР. Например, 1954г. – “Советские спортсменки”; 1956г. – “Баскетбол
в СССР”; 1957г. – “Тяжелая атлетика в СССР”; 1958г. – “Лыжный спорт”
и другие.
Министерство культуры СССР впервые организовал выставку
цветной фотографии, которая состоялась в 1953г., участвовало сто
мастеров, экспонировалось около 300 фотоснимков. Цветная фотография
приоткрыла свои возможности и в спортивном фоторепортаже
(“Альпинистские сюжеты” – В. В. Руйковича; “Хоккей” – В. Гребнева;
“На ринге” – В. Шаховского.) Знаменательным событием в истории
фотоискусства, было устройство в Москве Международной выставки
художественной фотографии посвященной VI Всемирному фестивалю
молодежи и студентов. Эта выставка показала, что современная
фотография располагает таким богатством изобразительных средств, что
талантливый молодой мастер может воплотить свои замыслы не
стесняемый техническими ограничениями.
В 1958г. в Москве по решению Министерства культуры СССР
открылась Всесоюзная выставка “Фотоискусство СССР”, посвященная
40-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Были также
представлены и фотоработы, отражающие различные стороны
физической культуры и спорта.
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В Москве, 1967г. открылась юбилейная выставка “Художественная
и документальная фотография – 50 лет великого Октября”. В выставке
участвовало 450 авторов, они экспонировали 1250 снимков
документального и художественного содержания. Жюри выставки
присудило ее участникам 250 наград. Это 20 золотых, и 50 бронзовых
медалей, и 150 дипломов ВДНХ СССР. На этой выставке демонстрировались
и фотоработы известных фотомастеров работающих в спортивном жанре.
Это Д. Донской (Москва) – серия “Спорт” (4 цветных работы); В. Егоров
(Москва) – “Лужники”; А. Птицын (Москва) – “Гимнастика”; В. Хухлаев
(Москва) – “Спорт смелых”.
Большой пропагандистский эффект имели традиционные
всесоюзные выставки художественной фотографии “Физическая культура
и спорт в СССР”, которые приурочивались к проведению очередной
спартакиады народов СССР. Такие выставки проводили совместно
Комитет по физической культуре и спорту, Союз журналистов СССР и
Федерация наглядной пропаганды СССР. Первая выставка художественной
фотографии на спортивную тему была проведена в 1960г. в Москве. Как
правило, после проведения таких крупных выставок издавались
прекрасные фотоальбомы, фотокаталоги. Например, каталог V
Всесоюзная выставка художественной фотографии “Физическая культура
и спорт в СССР”,1971г., Москва. Проведение таких выставок
способствовало творческому росту фотомастеров, демонстрировало
успехи в развитии физкультуры и спорта в СССР, раскрывалось
многообразие спортивной жизни полной ярких красок и динамизма,
красоты духовной и физической; эти выставки имели многонациональный
характер, так как экспонировались работы фотомастеров всех союзных
республик, многих областей и автономных республик РСФСР.
Отдельными тиражами издавались крупные фотоальбомы, каталоги с
цветными фотоиллюстрациями посвященные международным
спортивным событиям, например, Московская Олимпиада 80 – “О, спорт,
ты – мир!” (Фотоальбом, М. 1984г.); “Спортивні висоти України”
(Фотоальбом, К., 1980) и другие.
Выводы. Спортивно-художественная фотография, как одно из
средств
наглядной пропаганды активно использовалось
государственными органами в целях пропаганды физической культуры и
спорта среди населения на территории СССР в 20-90г.г. ХХ века; она
способствовала привлечению людей к систематическим занятиям
физкультурой и спортом; воспитывала в человеке художественную
культуру, чувство патриотизма и любви к Родине. В фотоискусстве
сформировалось новое направление – советский спортивный фотожанр,
который оказывал заметное влияние на развитие эстетических и
художественных вкусов у большей части населения. Использование
94

спортивно-художественной фотографии в различных печатных изданиях,
фотоальбомах, каталогах, фотовыставок, способствовало культурному,
духовному и интернациональному сближению народов, дружбе, миру и
согласию между людьми живущими на планете – Земля.
Дальнейшие исследования по рассматриваемой проблеме
необходимо направить на изучение пропаганды физической культуры и
спорта в ХХ веке средствами кино.
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DOWNHILL SKIING IN THE REHABILITATION OF THE
DISABLED
Jasinski Ryszard, Skrzek Anna, Czesniewicz Izabella
Faculty of Physiotherapy University School of Physical Education
Wroclaw
Annotation. The objective of the paper is to show the importance of downhill
skiing in the therapeutic and the social rehabilitation of the disabled persons. The
following research questions were formulated: In what manner the skiing influences
the social integration of the disabled? Whether the skiing of disables persons can
be treated as preserving factor in therapeutic rehabilitation? How the decision to
do downhill skiing influenced the way of life of the disabled persons under
consideration?
Key words: downhill, ski, therapy, rehabilitation.
Аннотация. Ясински Р., Скржек А., Цесниевич И. Скоростной спуск на лыжах
в после реабилитационный период. Цель данной статьи состоит в том, чтобы
показать важность в скоростном спуске на лыжах в терапевтической и социальной
реабилитации травмированного человека. Были сформулированы следующие
вопросы: какой из методов в лыжном виде спорта влияет на социальную
интеграцию? Как такое решение, как скоростной спуск на лыжах влияет на
жизнь травмированных людей? как выбор занятий скоростным спуском на
лыжах влияет на жизнь травмированных людей?
Ключевые слова: скоростной спуск, лыжи, терапия, реабилитация.
Анотація. Ясінскі Р., Скржек А., Цеснієвич І. Швидкісний спуск на лижах у
після реабілітаційний період. Мета даної статті полягає в тому, щоб показати
важливість у швидкісному спуску на лижах у терапевтичній і соціальній
реабілітації травмованої людини. Були сформульовані наступні питання: Який
з методів у лижному виді спорту впливає на соціальну інтеграцію? Як таке
рішення, як швидкісний спуск на лижах впливає на життя травмованих людей?
як вибір занять швидкісним спуском на лижах впливає на життя травмованих
людей?
Ключові слова: швидкістний спуск, лижі, терапія, реабілітація.

1. Introduction. Statement of a problem. Analysis of researches
and publications
The sport activity plays very important role in the complex
rehabilitation of the disabled, but its kind must be selected according to the
functional abilities of an individual. Properly chosen the sport is the best and
most effective form of the improvement of motor abilities, facilitates to restore
the lost motor functions and maintain the full fitness. Sport of the disabled
realize all the general objectives of the rehabilitation, as they were formulated
by Lorenzen (Beck 1997): therapeutic, biological, anatomically-physiological,
hygienic-healthy, educationally-psychological, hedonistic, esthetic, economical and social. Hence three general rehabilitation functions, which the sport of
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the disabled fulfills are: therapeutic, social and professional. The therapeutic aspect, more often placed as the first, is the most profitable form of
continuation of the therapeutic program and improvement of the physical
fitness of a patient. Sport activity does increase and remains the physical
fitness, increases individual strength and endurance and in consequence
improves individual’s self-dependence in everyday life. Sport of the disabled
presents also the biological stimulator of vitally important inner organs and
makes easier to avoid the complications the disabled are exposed to. It was
found in many studies that sport active disabled persons characterize higher
resistance, self-abnegation, self-dependence and resourcefulness. In the visually impaired the sport activity improves the special orientation and the
precision of movement. Sport of the disabled plays also an important role in
social integration with healthy people (Beck 1977). Undoubtedly sport of
the disabled is one of the sources which make possible the people with different kinds of physical impairment to return to normal active life and make
use of their potential abilities. The last very important element of the complex
rehabilitation, connected with the sport activity of the disabled, is its professional aspect. Many authors state that physical fitness gained by sports
training does increase the chance to find an employment by disabled person.
Additionally it increases the effectiveness of the work and urges to its
continuation. In many cases a distinct improvement of the professional position of disabled persons was observed, which raised their living conditions
(Sobiecka 2000).
The downhill skiing is one of the sports discipline which both the
healthy and the disabled persons like to do. Spending time in the attractive
mountain landscape, in the open air with direct contact with nature – is very
useful to carry out the complex rehabilitation. Additionally the downhill skiing
influences the harmonic development of the human motor system and the
reinforcement of the ligamentous-joint and muscle system, especially in lower
extremities, hip hoop, back and upper extremities. The specificity of the moves
performed by skier perfectly develops the kinesthetic deep sense, the musclenervous coordination, improve the feeling of equilibrium by affecting the staticlabyrinth analyzer. Profitable influence of doing skiing manifests itself also in
better working of circulatory and respiratory system. It leads to the increasing
of the heart capacity as well as to heighten the oxygen-blood affinity due to the
enlargement of the number of erythrocytes (Kasperczak 1999).
The full muscle-nervous coordination gained thanks to skiing enables the skier to perform successfully and properly the complex motor elements
involved in a ski evolution. Many psychic processes also develops, like
concentration ability, picture-movement thinking, boldness, speed of taking a
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decision and psychic resistance connected with high self-confidence often
confirmed by positive verification of self-abilities.
The objective of presented paper is to show the role which the downhill skiing plays in both the therapeutic and the social rehabilitation of the
disabled people. On the basis of data obtained from the analysis of two samples
of the disabled the following research questions were asked: In what manner
the skiing influences the social integration of the disabled? Whether the skiing
of disabled persons can be treated as the preserving factor in a therapeutic
rehabilitation? Haw the decision to do downhill skiing influenced the way of
life of the disabled persons under consideration?
The article is fulfil for the plan of scientific works of the University
School of Physical Education Wroclaw.
2. Material and method
The analyzed sample consisted of 14 disabled persons (4 women and
10 men) with two kinds of disability: visual impairment (members of this group
were at the beginning step in their skiing learning) and with impairment of
lower extremities (amputations, underdevelopment). The last group involved,
in contrary, high level skiers, belonging to the Polish National Team. Observation, free interview and questionnaires were used as the research methods.
The research was done by method of individual cases – casuistic one – which
consists in detailed investigation of one person. Some criteria were especially
taken into account, namely: life satisfaction, need of active participation in
social and cultural life, mood, inter-personal contacts, function in everyday
life, assertiveness, ability to solve own problems.
Observations and interviews were made in two places: during the ski
training camp of the disabled skiers from the Polish National Team in Stubail
(Austria) where also the students of the University School of Physical Education Wroclaw (Faculty of Physiotherapy) had specialized in skiing for the disabled, and in Zieleniec, where group of the visually impaired persons began to
learn skiing. The second stage of research was the questionnaire, which
consisted in two parts: first which include questions concerning the sociodemographic aspects, and the second which encompassed questions from
chosen aspects of social and therapeutic rehabilitation. The method of analysis
of individual cases (Turos 1997) was used due to the subject of study and
some problems connected with it. For this reason the sociographic method
was used instead the experimental one. The observation completed by
conversation, interview and questionnaire made possible to do a wide interpretation of the whole research picture.
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3. Results
In the society of the disabled people the natural desire to join in a
normal social life made the skiing be one of the most popular sports discipline. However due to many factors which are independent on the disabled
persons bring serious limitations in doing skiing and for this reason the skiing of the disabled is devoid of its recreational and therapeutic form. It would
be a truism to remind of profitable influence of the sports activity on the
health status of an individual. The great creators of the rehabilitation ideas
already in the sixties wrote: “One to whom the psychic of the disabled people
is not unknown, will easy understand how powerful psychological factor is
such attractive rehabilitation form like skiing” (Tasiemski 1996). Nowadays
however the skiing treated as a form of rehabilitation in principle doesn’t
exist. Has it any chance to return to its good tradition? The specialization in
the skiing for the disabled, organized in the Faculty of Physiotherapy at
University School of Physical Education in Wroclaw, is an attempt to do
this. In the classes take part the students who first have passed the course of
the methodology of the sport for the disabled. It must be underlined however, that the main aim of teaching is the preparation of the future instructors
and volunteers which will work in the field of skiing treated as a method of
rehabilitation not as a new sports discipline. The results presented in the
paper show the downhill skiing as being a specific form of creating such
factors in the disabled persons like: motor improving, aesthetics and health
and psycho-motivation.
The visually impaired was the most numerous group among the disabled under study (8 with short vision, and 2 blind person). The group of
motor impaired consisted of 4 persons. The men were in majority, what proves
the higher engagement of the disabled men in a social life in comparison with
women. The mean age of persons under study was 28 years. They were mainly
living in cities, and do skiing only in winter season, no longer than 14 days (10
persons). To the rest group of 4 persons belonged competitors which took part
in training during the whole year under supervision of specialists – trainers
and consultants of Alpine skiing. The short 14 days lasting period of skiing
performance by the majority of the disabled under study just goes to show
very bad financial situation of them, not very good equipment in winter sport
centers and specific climatic conditions in our country. The additional reason
for such situation, maybe even the most important, is the lack of qualified
instructors in skiing schools. Other question is if it is possible at all to learn to
ski a blind person or a person after amputation? The common opinion is that
individuals after amputation in lower extremities characterize rather low level of
the motor fitness. But it was shown that good organization and well prepared
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learning to ski of the disabled with leg amputated above the knee joint may
bring excellent results. The learning process may be carried out with use of
artificial limb adjusted to skiing or on one ski equipped with two stabilizers.
This last method has many supporters as well as many opponents. From biomechanical point of view there is serious danger to overload the healthy limb,
especially the knee and the hip joints. From the other side the physiologists
didn’t determine its efficiency in actual and prognostic state of an organism
(Matuszek 1985).
The physical abilities of the visually impaired persons depend on the
extent of a vision defect as well as on time in which the impairment took place.
This determines the way of learning and time after which the expected physical
fitness will be gained. The basic problem in this group is to mold the imagination and the spatial orientation as well as to acquaint such concepts like shape,
spherical, distance. The compensation abilities of the disabled are based on
sense of touch and hearing which plays the most important role in motor
exercises, among other things in skiing. During lessons the special sound
signals are used to inform of direction of movement or some obstacles which
may appear. The sound signals are the most important stimulators of learning
and spacial orientation. The downhill skiing and motor exercises on the snow
improve also other compensation mechanisms, among the other things the
precise reception of the prioprioperceptive stimula. The blind better analyze
stimulus which goes from the ground. They better and faster evaluate quality
and configuration of surroundings. The motor training is the splendid measure
to learn of visually impaired person to differentiate the body position and its
movement in space, the motor coordination, the speed and the strength in a
muscle work. Skiing improves the speed of motor reactions, and better differentiation of the prioprioceptive stimula than in healthy non-skiers which is
connected with the better muscle memory. In opinion of many authors this fact
has an important meaning as being the main element in the compensation of
the lost vision.
Must the sight of a disabled skier still to arouse a curiosity in
environment? Even now quite different reactions can be observed, from the
delight connected with the disbelief to the reserve which show some disapproval of the doings both the disabled person and the instructor.
It follows from the obtained results that in great majority of filled
questionnaires the doubts which have accompanied the beginning of
rehabilitation by sports actions are expressed. At the first stage of learning to
ski the disabled under consideration have felt some kind of dissonance due to
the joint of the specific motor tasks with their disability. The gradual and
systematic exercises and greater motor abilities, often after many years of stag100

nation and moving in a very limited space, usually caused the full acceptation of this phenomenon. A fear connected with the necessity to mix with
healthy persons and their expected negative reactions created the additional
difficulties in making decision to begin the learning. Nevertheless the basic
tasks which winter activity had to do were executed. Over 78% of the polled
had declared their positive opinion about increasing of the quality of
rehabilitation by contact with the skiing. Their life independence had increased, and 71% of the polled affirmed that one of their long time unattainable dream finally came true. Even after the first contact with the skiing unquestionable majority (9 persons), mainly the group of the blind and the visually impaired, felt distinct increase of their self-assessment. Taking a decision to participate in a ski camp was for them the manifestation of their
independence. Then the mostly engaged in the ski adventure began themselves to organize another ski trips, to gather necessary funds and to propagate the skiing in their environment. Beside the therapeutic aspect presented
above still one very important fact must be pointed out, namely the social
integration and behavioral changes in the disabled involved in the active
rehabilitation. Contacts with the healthy good skiers caused, in some sense,
the rivalry feeling. This feeling leans the disabled people to overcome the
barriers originally seemed to be unfeasible to surmount. The acceptation of
the disabled skiers by the healthy ones, caused by the respect and admiration
of the physical ability non expected among the disables have led to the quick
assimilation of these both social groups. Regardless of age and educational
level the interpersonal contacts with disabled persons have get rid of the
previous distance.
However one has to express his sorrow that till now only to a slender
extent the rehabilitation relies upon this sports discipline. There is no sufficient information in mass media about the development of the skiing and other
sports disciplines in the disabled people. According to the opinion of the
disabled under study the contact with skiing helped them to create their own
personality picture in a society. Hence it is high time to think about the manner
to disseminate this positive phenomenon.
4. Conclusions
It should be stated that rehabilitation of the disabled people by downhill skiing influences positively their physical and psychical mood, and plays
both the therapeutic and the prophylactic role. In the visually impaired doing
the specific movements which are characteristic for the skiing leads to the
improvement of the coordination and the motor memory. People after amputations make use the elements of downhill skiing to proper and economic learning
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of walk with an artificial limb. The skiing performed systematically may be
treated as being the continuation of the therapeutic rehabilitation and the
fixing factor of the therapeutic effects, which were obtained in previous stages
of the rehabilitation. On the other hand the recreation skiing is a form of the
complex rehabilitation. In opinion of the polled the skiing is for them the
decisive factor of gaining the full succession in their everyday, personal and
professional life. Interactions with the environment gives them feeling of their
self-confidence and the strength enough to overcome the next barriers which
will occur in the future.
It’s necessary to continue analysis of directions and research of more
effective ways in the therapeutic and the social rehabilitation of the disabled
persons.
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MORPHOLOGICALASPECTS OFTHE BODY BUILD OFYOUNG
SWIMMERS AND HANDBALL PLAYERS
Jasinski Ryszard, Skrzek Anna, Grela Elzbieta, Jastrzebska Renata
Faculty of Physiotherapy University School of Physical Education Wrocław
Annotation. Taking into account the functions of sport and its important influence
on the forming of the body posture the two extremely different sports disciplines
– swimming and handball playing - were analyzed. The objective of study was to
answer the following questions: - to what extent the sports training of 13-14 years
old competitors modifies their morphological build? - within what elements of the
body posture the significant changes, classified as posture defects, are observed?
Key words: sportsman, swimming, handball, training, body posture.
Аннотация. Ясински Р., Скржек А., Грела Е., Ястребжска Р. Морфологические
аспекты строения тела у молодых спортсменов по плаванию и гандболу. Были
проанализированы расчеты функций в спорте и их важное влияние на
формирование осанки в двух чрезвычайно различных спортивных дисциплинах
– плавание и гандбол. Целью обучения были следующие вопросы: - до какой
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степени обучение спортивным состязаниям подростков-соперников 13-14 лет
изменяет их морфологическое строение тела? - внутри каких органов человека
наблюдались существенные изменения, классифицированные как “дефекты”
осанки?
Ключевые слова: спортсмен, плавание, гандбол, обучение, осанка.
Анотація. Ясінскі Р., Скржек А., Грела Е., Ястребжська Р. Морфологічні аспекти
будівлі тіла в молодих спортсменів з плавання та гандболу. Були проаналізовані
розрахунки функцій у спорті та їхній важливий вплив на формування постави
в двох надзвичайно різних спортивних дисциплінах – плавання та гандбол.
Метою навчання були наступні питання: - до якого ступеня навчання
спортивним змаганням підлітків-суперників 13-14 років змінює їхню
морфологічну будівлю тіла? - всередині яких органів людини спостерігалися
істотні зміни, класифіковані як “дефекти” постави?
Ключові слова: спортсмен, плавання, гандбол, навчання, постава.

1.

Introduction. Statement of a problem. Analysis of researches
and publications
The process of growing up, called the ontogeny, which takes place
between conception and death of an individual, consist in permanent adaptation of an organism to environmental conditions by persistent changing of its
structure and internal properties. It is a complex process, during which growing, differentiation and adolescence proceed in stages. They are inseparable
from the physical development of an organism.
Sport is one of the important factors influencing the ontogenetic development of some individuals. Sports activity, when performed methodically
according to some established rules, characterizes by a strong penchant for
rivalry and manifestation of motor fitness through the better and better sports
results. The sport involves some factors which stimulate the growing up of an
individual (stimulation), prepare to everyday life (adaptation) and remove the
effects of unfavorable environmental conditions (correction), hence its virtues
may become the elements of a pedagogical system. But when the equilibrium
of these functions will be upset, and sports objectives are disconnected, the
sport becomes a cancer on the educational process (Demel, Skład 1976).
Taking into account the mentioned above functions of sport and its
significant influence on the body posture, the two extremely different sports
disciplines were chosen, namely swimming and handball. The objective of this
study is an attempt to answer the question to what extent the sports training of
13-14 years old swimmers and handball players modifies their morphological
build. In what elements of the body posture one can observe the changes
which may be considered the posture defects? How the asymmetry of circumferences and grip force of hands looks like in these both sports disciplines?
The article is fulfil for the plan of scientific works of the University
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School of Physical Education Wroclaw.
2. Material and methods
The investigated sample consisted of the pupils from four grammar
schools in Wrocław. Two of them were the sports schools, mainly with specialization in swimming, the third was a sports school too, but with handball
as the main discipline and finally the fourth one was the school where handball training was carried out as an additional form of sports activity. The
sample under consideration has involved: 44 swimmers (28 boys and 16 girls)
and 44 handball players (18 boys and 26 girls). The duration of their sports
activity was 5 years in swimmers and 3 years on average in handball players.
It followed from the training characteristics that competitors under
consideration had executed their second training stage (special training with
growing up intensity). Swimmers executed their training 11 times weekly,
while handball players 7 times (at the morning and in the evening). The
measurements were taken right before the evening training. The body posture was assessed, as well as the shoulder and iliac girdle musculature, the
musculature of higher and lower extremities and the strength of grip (both
hands). The measured person was dressed in swimming dress or gym shorts.
Circumferences which enabled to estimate the musculature of an individual
were evaluated with use of the tape measure. The grip strength was measured
with use of hand dynamometer with scale range from 0 to 90 N.
The point method by Wolański was used in estimation of the body
posture, owing to its simplicity, easy usage and possibility to localize the body
posture defects with no usage of the measurement instruments (KutznerKozińska 1992) (Table 1).
3. Results
It follows from the analysis that the body posture of young swimmers
and handball players of both sexes don’t differ significantly as regards the
regularity of the body posture. The percentage of very good and bad body
posture was similar (Table 2,3). Good body posture was mostly often, while the
posture described as very bad didn’t occur at all. However the body posture
defined as being good shows some irregularities, like small deviations in one or
more elements. Taking into consideration that young competitors under study
were rather advanced in their training process, one may ask a question if this
situation reflects the fact of an engagement in certain kind of sport and if the
training eliminates or deepens the occurring the posture defects?
In majority of school children under consideration began the active
period of puberty, called the puberty jump. It is characterized by very dynamic
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growing up of an individual with simultaneous deterioration of the body posture, caused more often by some disorders in vertebral column, chest, lower
extremities or neck and head position. It is the positive aspect of sports activity, that young people which intensive and systematically play some kinds
of sport go trough the puberty jump more easier and show smaller changes
connected with this period in comparison with the physically non active ones
(Drozdowski 1987, Janusz, Jarosińska 1981).
Table 1.
The point method by Wolański.
Trait
Head position

Grade
0
1
2
Shoulder position 0
1
2
Chest position
0
1
2
Scapular position 0
1
2
Lateral spine
0
curvatures
1
2
Stomach
0
arrangement
1
2
Forward knee
0
position
1
2
Foot arch
0
1
2

Characteristics
Nose protrudes in front of sternum
Face not protrudes in front of sternum
Face protrudes in front of sternum
Upper part of shoulders against the back side of neck
Upper part of shoulders against the frontal side of neck
Upper part of shoulders in front of the neck contour
Chest well arched
Chest somewhat arched
Chest flat (sunken)
Shoulder blades form uniform line with back
Shoulder blades stick out of back no more than 1 finger
Shoulder blades stick out of back no more than 2 fingers
Lack of visible lateral curvatures
Spinate process line bends aside over 2 cm
Spinate process line bends aside over 4 cm
Flat stomach
Convex stomach, not protruding the chest line
Stomach protruding the chest line or droopy
Straight extremities, knees and heels sticking to
Knees (or heels) don’t stick, with 1 finger gap
Knees (or heels) don’t stick, with more than 3 finger gap
Foot well arched
Foot a little flat
Flat foot

Sum of points:
• Very good posture = sum of points equals from 0 to 4
• Good posture = sum of points equals from 5 to 8
• Bad posture = = sum of points equals from 9 to 12
• Very bad posture = = sum of points equals from 13 to 16.
It follows from the morphological analysis of girls that an excessive
sticking out of shoulders occurs in 87% of swimmers and in 77% of handball
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players. It is justified by a specific motor activity in these both disciplines.
In swimmers, independently on the swimming technique, the greater chest
muscles are active during over 65% of the whole time of motion (Czabański,
Fiłon 1991).
In handball playing the work of upper extremities consists in “throwing up” of them (what equally intensive engages the greater chest muscles).
Therefore this fact causes considerable forward sticking out of shoulders,
which increase the chest kyphosis, and rounds the back (Naglak 1994).
In boys the lateral spinal curvature have occurred more often then in
girls. Maybe it is connected with the functional asymmetry in this period of
ontogeny, which is more distinct in boys. It follows from the studies concerning
the dimorphic differentiation of the muscle strength asymmetry that the
lateralization of strength more often is observed in boys. Domination of the
right hand over the left hand occurs already in boys of 3 years old, while in girls
it is visible definitely at 5-6 years of age (Koszczyc 1991). Boys more often use
the dominating limb in some strength tasks (throws, “wrestling” each other).
In the sample under consideration the scoliosis was found mainly in
the chest part of spine. In majority it presented the right-hand curvatures, only
in several cases the compensation in the lumbar part of the spine was observed. Most girls in analyzed group have declared in personal interviews the
knowledge of their spinal defects and try to remove them by correction exercises. The boys however underestimated the problem and their knowledge
about it was also poor. Even in one case the spinal and chest disadvantages
were already visible before the beginning of a training cycle, but it didn’t
induce the trainer to take proper steps.
Analysis of the shape of lower extremities leads to the conclusion
that in girls over 30% swimmers and only 27% handball players show the
incorrect position of shank in relation to thigh. In boys the related percents
were greater and equal 64% and 27% respectively. Greater percentage of knock
or out knees in swimmers is probably due to the specific forms of motion
performed during the training. Very great load applied to some groups of muscles
in swimming leads to the deformation of the bone structure of an extremity.
Another kind of deformation is related to the incorrect foot arch. In that case
the situation was different – to disadvantage of the handball players. In girls
which play handball about 88% have flat foot, while in swimmers only 25% had
such foot deformation defined as a light one. In boys the picture was similar, in
50% of swimmers light foot flat was observed, but in 55% of handball players
more distinct deformations of this type were observed. Probably this fact is
connected with considerable overwork of the muscle-ligamentous structures.
Specificity of the handball training (runs, frequent jumps performed on a hard
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Table 2.
Results of the body postures of swimmers (according to the method by
Wolański)
No

I n itia ls

BOYS
1
B .M .

H ead

S h ou
lders

C h es
t

Scap
ula

S p in e

S tom
a ch

K n ee

Feet

Sum

G ra d e

0

1

0

0

0

2

1

0

4

V er y
good
G o od
G o od
G o od
G o od
G o od
G o od
Bad
G o od
G o od
V er y
good
Bad
G o od
G o od
G o od
G o od
G o od
G o od
G o od
G o od
G o od
Bad
Bad
G o od
V er y
good
G o od
G o od
G o od

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

B .W .
S .P .
W .P .
K .R .
W .M .
U .W .
G .G .
P .P .
P .K .
C .D .

0
0
1
1
1
1
2
1
1
1

0
1
1
1
1
2
1
1
2
0

0
1
1
0
0
0
0
0
0
0

2
2
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
0
0
0
1
1
0
1

0
1
0
0
0
1
0
0
0
0

1
0
1
2
2
1
1
1
1
0

1
0
1
0
0
1
2
0
0
0

5
6
7
5
5
7
9
5
5
3

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

C .P .
M .K .
K .M .
Ł .L .
S .A .
W .M .
N .T .
K .P .
A .M .
G .P .
P .W .
P .G .
K .M .
P .Ł .

2
2
2
1
2
1
0
2
0
0
2
1
0
1

2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0

0
2
1
0
0
0
1
1
1
1
2
2
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
0
0
1
0
0
1
0
2
2
2
1
1
0

1
0
0
0
0
2
1
1
1
1
0
2
0
1

1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0

9
8
6
5
5
6
6
8
7
7
10
9
5
3

26
K .B .
27
N .R .
28
S .R .
G IR L S
29
D .D .

1
2
0

1
0
1

0
0
1

1
0
1

2
0
0

0
0
2

0
2
0

0
1
0

5
5
5

1

1

0

0

0

0

1

0

3

30

K .A .

0

0

0

1

0

1

0

0

2

31
32
33
34
35

K .M .
J.I.
P .H .
F .E .
B .A .

0
1
1
1
1

1
2
1
1
1

1
0
1
1
0

2
1
1
1
2

0
0
0
0
0

1
0
0
0
0

0
1
1
2
0

0
1
1
1
0

5
6
6
7
4

36
37

C .W .
W .A .

1
0

1
1

0
0

1
1

0
0

2
0

0
0

0
0

5
2

38

K .P .

1

0

0

0

1

1

0

0

3

39
40

M .M .
O .A .

2
2

1
1

0
0

1
0

1
1

1
0

0
0

0
0

6
4

41

R .M .

2

1

0

0

0

0

0

0

3

42

S .M .

1

1

0

0

1

0

0

0

3

43

M .M .

1

2

0

1

0

0

2

1

7

V er y
good
V er y
good
G o od
G o od
G o od
G o od
V er y
good
G o od
V er y
good
V er y
good
G o od
V er y
good
V er y
good
V er y
good
G o od
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Table 3.
Results of the body postures of handball players (according to the
method by Wolański)
No

I n itia l s

BOYS
1
B .K .
2
P .D .
3
B .M .
4
S Z .T .
5
S .G .
6
S.S.
7
8
9
10
11

J. W .
C .M .
S .J .
A .P .
M .Ł .

12
S.M .
13
S .G .
14
Ż .A .
15
G .M .
16
P.P.
17
O .A .
18
C H .M .
G IR L S
19
L .D .

H ea d

Sh ou
lders

C h est

S ca p
ula

S p in e

S to m
a ch

K n ee

F ee t

Sum

G ra d e

1
1
2
1
1
1

1
1
2
0
2
0

1
1
1
1
2
0

1
2
1
1
2
1

1
1
0
1
1
0

0
0
2
0
1
1

1
0
0
0
0
0

0
0
1
1
0
1

6
6
9
5
9
4

1
1
1
1
1

1
1
1
2
0

1
0
0
0
0

1
1
1
2
1

1
1
1
0
0

1
1
1
1
1

0
0
0
0
0

1
1
0
0
0

7
6
5
6
3

1
2
1
2
0
2
1

1
2
2
2
2
2
1

1
0
0
1
0
2
0

0
2
1
2
2
2
0

1
1
1
1
2
1
1

1
0
2
0
0
1
0

0
0
1
0
1
2
1

1
1
1
0
1
0
1

6
8
9
8
8
12
5

G ood
G ood
Bad
G ood
Bad
V er y
good
G ood
G ood
G ood
G ood
V er y
good
G ood
G ood
Bad
G ood
G ood
Bad
D o bra

1

1

0

1

0

1

0

0

4

20

K .A .

0

2

0

0

0

0

0

2

4

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

J .P .
W .J .
S .A .
P.M .
K .M .
P.M .
S.M .
W .J .
K .M .
K .A .
B .I .

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

0
1
1
2
2
1
1
0
0
2
1

0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

2
2
0
1
1
1
1
0
2
0
1

1
0
1
2
0
0
1
2
1
1
1

0
0
2
0
0
1
0
1
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
0

5
6
8
8
7
6
6
6
7
8
4

32

A .M .

1

0

0

1

1

0

0

1

4

33
34
35
36

J. D .
S .J .
J. J.
G .A .

1
1
2
2

2
1
2
1

0
0
0
0

1
1
1
0

1
1
0
0

0
0
1
0

0
0
0
0

0
2
2
1

5
6
8
4

37

L .A .

1

1

0

1

0

0

0

1

4

38

S .A .

1

0

0

1

1

0

0

1

4

39
40
41
42
43

B .B .
W .E .
O .B .
K .M .
B .E .

2
1
2
0
0

2
2
1
1
1

0
0
1
1
0

1
1
0
1
0

1
0
1
0
0

0
0
1
1
1

0
0
0
1
0

2
1
1
1
2

8
5
7
6
4

44

W .B .

0

0

0

1

1

1

0

1

4
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V er y
good
V er y
good
G ood
G ood
G ood
G ood
G ood
G ood
G ood
G ood
G ood
G ood
V er y
good
V er y
good
G ood
G ood
G ood
V er y
good
V er y
good
V er y
good
G ood
G ood
G ood
G ood
V er y
good
V er y

surface) and sometimes the defective construction of shoes, which often are
made from improper materials strengthen the irregularities in the build of feet.
4. Conclusions
It follows from the carried out analysis that the body posture defects
occur with similar frequency in both groups of competitors under
consideration (swimmers and handball players). The main reasons which cause
the low “grade” in evaluation of the body posture were: excessive protruding
of head and shoulders, winged scapulas (taking into account the whole analyzed
group of competitors) and, additionally in swimmers, the defective knee position, and the flat feet in handball players. Nevertheless the body posture of
girls presents itself better than in boys at the same age. The asymmetry of
muscle circumferences differed insignificantly between extremities in both
sexes. It proves the presence of even and symmetrical development of
competitor’s muscles in both analyzed sports disciplines. With agreement to
the expectations the measurements of the muscle strength showed the statistically significant differences (in favor of right extremity), but in boys this
advantage was by far the greater. Unfortunately in work of trainers the disregarding of the developmental problems of an individual is still observed. The
main attention is paid to the improvement of the physical fitness with simultaneous neglecting the health aspects. Care of the harmonic development of
child, correction of the body posture defects and application of proper exercises connected with correction process - all these issues are entirely neglected. Achievement of better and better sports results becomes the main
element of the training of young competitor, even at the cost of his/her health.
It’s necessary to continue analysis of directions and research of more
effective ways in forming of the body posture.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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