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ДО ПИТАННЯ ПРО НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВСТВА З НАСЛІДКАМИ
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ
Єдинак Г.А.
Проблемна науково-дослідна лабораторія Кам’янець-Подільського
державного університету
Анотація. На підставі загальних закономірностей формування нормативної бази
до сліджував ся її ста н у фізич ному в ихован ні уч нів ств а з на слідка ми
церебрального паралічу. Запропоновані методологічні підходи і змістові основи
формування нормативної бази для такого контингенту дітей, а також принципи,
критерії, вимоги та деякі практичні рекомендації щодо оцінювання їхньої
фізкультурної діяльності.
Ключові слова: учні з наслідками церебрального паралічу, нормативні основи,
оцінка фізкультурної діяльності.
Аннотация. Единак Г.А. К вопросу о нормативном обеспечении физкультурной
деятельности учащихся с последствиями церебрального паралича. На основе
общих закономерностей формирования нормативной базы исследовалось ее
состояние в физическом воспитании учащихся с последствиями церебрального
паралича. Предложены методологические подходы и содержательное наполнение
нормативной базы для такого контингента детей, а также принципы, критерии,
требования и некоторые практические рекомендации по оцениванию их
физкультурной деятельности.
Ключевые слова : учащиеся с по следствиями церебрального п ара лич а,
нормативные основы, оценка физкультурной деятельности.
Annotation. Yedynak G.A. To the question of normative guarantee of physical activity
for children with consequences of cerebral palsy. On the basis of general regularities
of formation of normative basis, its physical upbringing of children with consequences
of cerebral palsies has been investigated. Methodological approaches and foundations
of the formation of normative basis for such children, the principles, criteria, demands
and some practical recommendations as for evaluating their physical activity have
been proposed.
Key words: pupils with consequences of cerebral palsies, normative basis, evaluation
of physical activity.

Постановка проблеми. Питання нормативного забезпечення
є одним з найбільш актуальних і складних у шкільному фізичному
вихованні. Ще більшою мірою воно актуалізується для контингенту дітей,
які характеризуються особливими потребами взагалі і внаслідок хвороби
на церебральний параліч зокрема, оскільки за даними відповідних
світових і вітчизняних державних установ [16, 26] кількість таких дітей
щорічно збільшується. Разом з тим, зазначена проблема на сьогодні є
найменш вирішеною і знаходиться лише на початковій стадії
опрацювання: до теперішнього часу вона практично не розглядались у
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системі педагогічного управління фізкультурною діяльністю учнівства з
особливими потребами.
Робота виконується у відповідності до плану проблемної
науково-дослідної 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, у відповідності
до Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002-2011
р.р.
Аналіз останніх досліджень. Забезпечення фізичного
виховання учнівства з наслідками хвороби на церебральний параліч
(надалі – діти з особливими потребами, прим. автора) нормативною
базою є незаперечним фактом. Це пов’язано з тим, що результати тільки
цієї складової педагогічного управління слугують підґрунтям для
подальшого програмування цілеспрямованих реабілітаційнорекреаційних і розвиваючих фізкультурних заходів у роботі з дітьми, які
характеризуються особливими потребами [20].
Аналіз спеціальної літератури свідчить [21, 25], що значна
кількість авторів використовує два головних підходи до оцінки рухової
діяльності осіб з особливими потребами, – так звані розвиваючий та
функціональний (development and functional approach). Зміст першого
утворюють показники розвитку головних фізичних здібностей:
витривалості (м’язів плеча і живота), сили (верхніх і нижніх кінцівок),
деяких координаційних здібностей, гнучкості, а також показники функції
легенів і серцево-судинної системи [25]. Зазначені якісні параметри
організму у тому або іншому співвідношенні присутні у 11-ти найбільш
поширених батареях тестів, що об’єднуються спільною назвою “Norm
referenced test (N-R Test)” – “стандарти норм” [10]. Головна мета кожної
з цих батарей полягає у можливості провести порівняльний аналіз
розвитку організму представників, які характеризуються особливими
потребами із фізично здоровими однолітками.
Інший підхід (функціональний) заснований на визначенні
якісних параметрів у виконанні тестових рухових дій з наступною
кількісною оцінкою та порівнянням із нормативною. Серед найбільш
поширених вирізняються принаймні 25 комплексів тестів, що дозволять
визначити наступні характеристики осіб з особливими потребами:
акомодацію зору, здатність до рівноваги (динамічної та (або) статичної),
просторову орієнтацію, здатність до керування рухами, основну рухову
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функцію, координованість дій очей і рук, грубе рухове вміння, тонке
рухове вміння, відчуття ритму та здатність до копіювальних рухів [21].
Кожна така батарея дозволяє визначити деякі або більшість із зазначених
психомоторних характеристик, а усі вони об’єднані загальною назвою
“Criterion referenced test (C-R Test)”– “стандарти критеріїв”.
Деякі дослідники [24] в якості нормативної основи пропонують
використовувати систему “Gross motor function measure (GMFM)” –
“величина грубої моторної функції”, що включає до свого складу основні
(життєво необхідні) рухові вміння із лежання і поворотів, сидіння,
повзання, стояння, ходьби, бігу і стрибків та відповідну шкалу їх оцінки,
– “Gross motor function measure system (GMFMS)” – “система класифікації
грубої моторної функції“. Інші фахівці [27] обґрунтовують доцільність
застосування системи “Main motor control (MMC)” – “керування
головними рухами” або “Perceptual motor skill test (PMST)“ –
“психомоторного рухового вміння” [9] також з відповідними шкалами
оцінки.
Більшість вітчизняних дослідників [3, 6, 12] використовують
усі зазначені вище якісні параметри оцінки дітей з особливими
потребами. Російські фахівці Шелков О.М., Мишарина С.Н. [17]
пропонують користуватись комплексом оцінки моторного забезпечення
рухової діяльності такого контингенту за параметрами часу, простору,
зусиль та показниками, що відображають усвідомлені рухові та
вегетативні компоненти їх психічного стану незалежно від гендерновікових ознак, особливостей рухового та психічного забезпечення.
Комплекс розроблений В.А.Рогозкиным із співавторами [14], налічує 42
показники і відповідає умовам стандартизації.
Як зазначає провідний японський дослідник I.Kondo [22],
розроблені на підставі концепції про здоров’я осіб з особливими
потребами та його кількісні межі, нормативні основи GMFM та GMFMS
теоретично є найбільш придатними; таке припущення у подальшому
знайшло практичне підтвердження в ході досліджень контингенту
японських дітей шкільного віку [23].
На думку провідного російського фахівця С.П. Євсєєва [4] крім
навчання школярів з особливими потребами життєво та професійно
необхідним руховим вмінням і навичкам, розвитку функціональних
можливостей, широкого кола фізичних і спеціальних здібностей,
необхідно формувати в них комплекс спеціальних знань з основ здоров’я
і фізичної культури.
Отже, викладене вище свідчить, що визначення кола завдань
фізичного виховання школярів з особливими потребами і формування
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на цій підставі відповідних нормативних основ знаходиться лише на
стадії розробки, хоча є важливим і актуальним питанням сьогодення.
Мета роботи – обґрунтувати методологічні підходи до
формування нормативних основ фізичного виховання дітей шкільного
віку з особливими потребами.
Результати дослідження. Відомо, що технологія нормативного
прогнозування у фізичному вихованні ґрунтується на певних
закономірностях, серед яких можна виокремити:
1) узгодженість із метою фізичного виховання – нормативні основи
повинні відображати змістові положення, що становлять мету
фізкультурної діяльності.
2) наявність якісних показників – це показники, що безпосередньо
відображають сутність кожного із змістових положень.
3) наявність системи визначення якісних показників – це комплекс
(батарея) спеціальних завдань, за допомогою яких можна вимірити
кожен з якісних показників.
4) наявність кількісних показників – це характеристика якісних
показників за допомогою метричних значень з використанням будьякої з наявних систем оцінювання (метричних, бальних, розрядних,
тощо).
5) інтерпретація метричних значень у вигляді оцінки.
З означених позицій нами був проведений відповідний аналіз.
1. Сучасна філософія адаптивної фізичної культури [4],
реабілітаційно-адаптивної фізкультурної діяльності [5] розглядає цей вид
як складову загальної фізичної культури суспільства. В зв’язку з цим
сучасні тенденції розвитку освітньої галузі „Основи здоров’я і фізична
культура” повинні знайти своє відображення не тільки у фізичному
вихованні школярів без вад розвитку, але і тієї частини, яка
характеризується особливими потребами. Тоді провідну (центральну)
ідею фізичного виховання школярів з особливими потребами можна
визначити як таку, що передбачає переведення акценту фізичного
виховання із засобу, що використовується виключно для запобігання
деструктивним процесам та реабілітації головних психофізіологічних і
моторних функцій до засобу, котрий крім зазначеного сприяє також
формуванню індивідуального стилю життєдіяльності, соціальної
адаптації, інтеграції та взаємодії учнівської молоді з особливими
потребами із здоровою частиною суспільства за допомогою фізичної
культури [5]. Відповідно до такої спрямованості фізичного виховання та
з урахуванням соціально-економічних особливостей сучасного
суспільства, його подальшого розвитку і тенденцій освітньої галузі мета
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фізичного виховання у спеціалізованих закладах освіти для учнівства з
особливими потребами полягатиме у формуванні максимально (за
індивідуальними характеристиками) дієздатної, суспільно значимої і
корисної особистості з активною життєвою позицією.
З огляду на практичне використання фахівцями різних галузей
(профілактична та реабілітаційна медицина, соціальна психологія,
корекційна педагогіка, лікувальна фізична культура, тощо) незаперечним
є факт, що одним з найважливіших індикаторів індивідуальних
характеристик дитини з особливими потребами виступає моторний
розвиток і показники психічного стану. Тому методи контролю та
діагностики моторних особливостей, сенсомоторних вмінь, факторів
психічного стану в обов’язковому порядку повинні бути включені до
змісту нормативних основ фізичного виховання цієї категорії школярів.
З урахуванням сучасних тенденцій розвитку складової освітньої
галузі, що пов’язана з фізичним вихованням учнів з особливими
потребами [4, 5], до складу його нормативних основ повинні також увійти
характеристики теоретичних знань, практичних рухових вмінь і навичок,
що набуватимуться школярами у процесі фізкультурної діяльності.
Таким чином, технологія побудови нормативних основ
фізичного виховання школярів з особливими потребами повинна носити
комплексний характер і передбачати оціночну характеристику таких
складових: теоретико-методичних знань, моторної підготовленості,
головних моторних вмінь, показників фізичного стану і розвитку
фізичних здібностей.
2. Кожна із 5-ти складових нормативних основ фізичного
виховання школярів з особливими потребами повинна бути представлена
відповідними якісними показниками. Зокрема, для теоретикометодичної складової такими показниками можуть бути знання і
методичні вміння, що були набуті учнями за період реабілітаційноадаптивної фізкультурної діяльності, для моторної підготовленості –
ступінь сформованості практичних вмінь і навичок у видах рухової
діяльності, що передбачені навчальною програмою, основних моторних
вмінь – рівень практичної дієздатності у найбільш важливих (життєво
необхідних) способах рухової діяльності та їх варіаціях: лежання,
повороти, сидіння, повзання, стояння, ходьба, біг, стрибки, а у 15-17 років
– ще додатково у професійно-орієнтованих рухових діях, фізичного стану
– загальноприйняті морфологічні (маса, довжина тіла, обхватні розміри
кінцівок, окружність грудної клітки, тощо) і функціональні (що
відображають діяльність серцево-судинної, дихальної системи, нервовом’язового апарату) показники, розвитку фізичних здібностей – ступінь
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прояву головних кондиційних (сила, швидкість, гнучкість, витривалість)
і координаційних (рівновага, просторова орієнтація, керування рухами,
об’єднання рухів окремих частин тіла у єдине змістове ціле, тонке рухове
вміння, відчуття ритму, здатність до копіювальних рухів) здібностей.
3. Загальновідомо, що визначення якісних показників
здійснюється за допомогою спеціальних завдань (тестів) або інших
методів їх діагностики. Перші повинні відповідати метрологічним
вимогам інформативності, надійності, узгодженості [1], другі – бути
загальноприйнятими з позицій кваліметрії [15]. Разом з тим, процес
тестування школярів з особливими потребами повинен враховувати
специфіку цієї категорії учнівства. Як показує аналіз відповідної
літератури [19] він повинен ґрунтуватись на специфічних принципах:
– можливості – не акцентується увага на технічних недоліках або
функціональних обмеженнях під час виконання учнем тестового
завдання; у разі необхідності добираються такі методичні підходи
(нестандартні умови тестування), що дозволять виконати тест;
– тестового різноманіття – обов’язкове урахування факторів, що
унеможливлюють або обмежують виконання тестового завдання.
У таких випадках необхідно замінити загальноприйнятий тест
іншим, але аналогічним за інформативністю;
– загальної стандартизованої батареї – обов’язкове виконання усіма
без винятку учнями повного набору тестової програми, але з
урахуванням вищезазначених принципів.
4. Кожен з якісних показників повинен бути виміряний та
описаний кількісними значеннями. Враховуючи вже наявний науковометодичний досвід [13,24,27] та концептуальні положення фізичного
виховання школярів з особливими потребами [4, 5], критеріями
теоретико-методичної підготовки повинні бути обсяг та глибина
засвоєння знань, ступінь їх застосування у веденні здорового способу
життя, активність у позакласних та інших формах занять фізичними
вправами.
У моторній підготовленості до таких критеріїв потрібно
віднести вміння учня виконувати види рухової діяльності, що передбачені
навчальною програмою, у підготовленості з основних моторних вмінь –
вміння виконувати рухові дії, що визначені як життєво необхідні. Рівень
досягнутих результатів можна охарактеризувати як „відсутність
позитивних змін”, „незначні зміни”, „значні зміни”, „дуже значні зміни”.
Критеріями кількісної характеристики фізичного стану і
головних фізичних здібностей повинні бути величини змін у показниках,
що їх описують із застосуванням метричних значень. Досягнуті
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результати також доцільно диференціювати за наведеними вище рівнями
із застосуванням відповідних рівнянь множинної регресії, котрі у
найбільшій мірі дозволяють враховувати індивідуальні особливості
школярів [7].
5. Отримані в процесі тестування кількісні характеристики в
подальшому інтерпретуються. Результатом такої інтерпретації виступає
оцінка.
Сучасні наукові погляди на оцінку у фізкультурній діяльності
свідчать [7, 11, 18], що вона є невід’ємною складовою педагогічного
управління. Оцінка виступає однією з важливих форм впливу вчителя на
учня (виконує контролюючу, навчальну та виховну функції), а тому
передбачає дотримання таких вимог: систематичності, об’єктивності,
всебічності, диференційованості. Зазначене, у контексті сучасних
тенденцій розвитку тієї складової галузі, що зорієнтована на школярів з
особливими потребами [5], має повною мірою стосуватись оцінювання
результатів фізкультурної діяльності такого контингенту дітей. Разом з
тим, їх особливості зумовлюють і певні відмінності в оцінюванні:
головний принцип, яким необхідно керуватись вчителю фізичної культури
є розвиваючий зміст оцінки. Це означає, що вона повинна сприяти
розвитку учня, а не гальмувати його, формувати інтерес і бажання
займатись фізичними вправами, стимулювати активність, реагувати на
будь-які позитивні зрушення у фізичному стані, інтелектуальному і
моторному розвитку. Саме тому більшість фахівців [2, 5, 9, 23, 24, 27]
дотримується одностайної думки, що оцінювання має носити виключно
індивідуальний характер. Додамо, що воно не повинно передбачати
негативних оцінок, а також іншими шляхами створювати позитивну
мотивацію і стимулювати до подальшої фізкультурної діяльності.
Відтак, основна мета оцінки школярів з особливими потребами
полягає не у визначенні міри відповідності результатів
середньостатистичним нормам, а наданні учневі інформації щодо
індивідуальних змін у його розвитку та визначенні темпів такого розвитку
з урахуванням індивідуальних особливостей. У цьому випадку
критеріями оцінки моторної підготовленості та основних моторних вмінь
учнів будуть: неможливість виконати рухову дію, труднощі у виконанні,
практично нормальне виконання, нормальне виконання та відповідні їм
бали від 0 до 3.
Змістові основи оцінки теоретико-методичної підготовки ще
потребують своєї розробки, а під час оцінки фізичних можливостей і
фізичного стану доцільно орієнтуватись на величини змін за кожним
окремим показником [8]. Це дозволить вчителю визначити найбільш
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сильні і слабкі сторони розвитку дитини та з урахуванням цього вносити
необхідні корективи у навчально-виховний процес і, таким чином,
виконати вимоги щодо індивідуального характеру оцінки, її всебічності
та об’єктивності.
Досягнення систематичності в оцінюванні може відбуватись
наступним чином: визначаються вихідні значення за усіма 5-ма
складовими; оцінюються поточні (за мірою проходження навчального
матеріалу) результати теоретико-методичної і моторної підготовки;
оцінюються етапні (після завершення періоду навчання) зміни у
фізичному стані, розвитку фізичних здібностей та основних моторних
вмінь; визначаються підсумкові (після завершення навчального року)
результати за усіма складовими.
Отже, проведенні дослідження свідчать про відсутність
остаточності у вирішенні проблеми пов’язаної з формуванням
нормативної бази фізичного виховання школярів з особливими
потребами. Вважаємо, що подальші дослідження повинні бути
спрямовані на розробку змістових основ теоретико-методичної
підготовки та її оцінки, нормативів оцінки фізичного стану і прояву
фізичних здібностей учнів, деяких інших організаційно-методичних
положень.
Висновки.
1. З урахуванням сучасних тенденцій розвитку складової
освітньої галузі, що пов’язана з фізичним вихованням учнівства з
особливими потребами можна констатувати, що формування її
нормативної бази ще остаточно не завершене.
2. Нормативні основи фізкультурної діяльності учнівства з
особливими потребами повинні ґрунтуватись на загальних
закономірностях їх побудови, але з урахуванням специфічності мети,
особливостей контингенту учнівства і мати комплексний характер.
3. Комплексна оцінка фізкультурної діяльності повинна включати
результати теоретико-методичної і моторної (у тому числі із життєво
необхідних рухових вмінь) підготовки, фізичного стану і розвитку
основних фізичних здібностей із застосуванням відповідних тестових
завдань.
4. Оцінка фізкультурної діяльності школярів з особливими
потребами повинна мати індивідуальний характер, сприяти розвитку
кожного з них, формувати інтерес і бажання займатись фізичними
вправами, стимулювати активність, реагувати на будь-які позитивні
зрушення у фізичному стані, інтелектуальному і моторному розвитку.
Подальші дослідження передбачається направити на вивчення
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інших проблем нормативного забезпечення фізкультурної діяльності
учнівства з наслідками церебрального паралічу.
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
З ДІТЬМИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Філатова Л.С.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди
Анотація. Стаття розкриває сутність взаємодії вчителя з дітьми молодшого
шкільного віку. Авторка акцентує увагу на тому, що у початковій школі особливої
ваги набуває атмосфера взаємодовіри, розуміння, поваги, товариськості та вказує
на шляху формування відповідних умінь і навичок взаємодії майбутніх учителів
початкових класів.
Ключові слова: взаємодія вчителя з учнями, вікові особливості молодших школярів,
комунікативна атака.
Аннотация. Филатова Л.С. Особенности взаимодействия учителя начальных
классов с детьми младшего школьного возраста. Статья раскрывает сущность
взаимодействия учителя с детьми младшего школьного возраста. Автор акцентирует
внимание на том, что в начальной школе особое место занимает атмосфера
взаимодоверия, понимания, уважения, общительность и называет пути
формирования соответствующих умений и навыков взаимодействия будущих
учителей начальных классов.
Ключевые слова: взаимодействие учителя с учениками, возрастные особенности
младших школьников, коммуникативная атака.
Annotation. Filatova L.S. Peculiarities of the interaction of the primary teacher with

12

young learners. The work is devoted to the interaction of teachers with young learners.
The author focuses on the fact that in primary education the atmosphere of mutual
trust, understanding and respect plays the key role. We show the ways of skill formation
and emphasise the importance of teacher-learnes interaction.
Key words: teacher- learner interaction, age peculiarities of young learners,
communicative attact.

Постановка проблеми. Розвиток соціально-економічних і
політичних відносин в українському суспільстві зумовили необхідність
перегляду вимог до організації та реалізації навчально-виховного процесу
в початковій школі. Насамперед ця організація навчально-виховного
процесу повинна відповідати принципам гуманності та демократизації,
вчитель і учні мають бути активними учасниками педагогічного процесу.
Найповніше такий спосіб організації відображає поняття “педагогічна
взаємодія”. Особливо актуальним є з’ясування особливостей взаємодії
вчителя початкових класів з учнями, що пояснюється важливістю
проблеми, її соціально-педагогічним значенням та недостатньою
теоретичною і методичною розробленістю.
Зв’язок з науковими програмами і планами. Тема статті є
складовою частиною комплексної програми науково–дослідної роботи
кафедри педагогіки початкового навчання та дошкільного виховання
Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди,
що виконується за проблемою “Особистісно–орієнтована технологія
підготовки вчителя”.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема названої
взаємодії як основного способу організації педагогічного процесу до 80х років ХХ століття майже не досліджувалася, хоча такий термін і його
значення в науковій літературі зустрічається неодноразово. Вже у працях
Я.А.Коменського, М.І.Пирогова, Ж.-Ж.Руссо, К.Д.Ушинського та ін. мова
йде про необхідність взаємної активності педагога і вихованців у
педагогічному процесі.
Серед сучасних психолого-педагогічних досліджень виділяємо
такі три напрями вивчення способів організації навчального процесу:
·
Через вплив учителя на учнів (Л.І.Божович, Н.В.Кузьміна,
А.В.Мудрик, Е.Ш.Натанзон та ін.);
·
Через співробітництво (Ш.О.Амонашвілі, М.Д.Касьяненко та ін.);
·
Через спілкування (Б.Ф.Ломов, В.А.Кан-Калік, М.І.Лисіна,
О.О.Леонтьєв та ін.).
Проте взаємодія між учителем і учнем у більшості згаданих
авторів досліджується побіжно, поглиблене розкриття її змісту відсутнє,
що й обумовило вибір теми даної статті.
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Метою даної статті є: виявлення певних особливостей взаємодії
вчителів початкових класів з дітьми молодшого шкільного віку.
Реалізація зазначеної мети вимагає вирішення таких завдань:
стисло проаналізувати сучасний стан шкільної практики з проблематики
статті; виявити умови, що впливають на ефективність процесу спілкування
вчителя з учнями; з’ясувати комунікативні уміння, необхідні вчителю
початкових класів у процесі спілкування з учнями; розробити науковопрактичні рекомендації для вчителів і студентів педагогічних вузів з
організації об’єкт-суб’єктної взаємодії.
Результати дослідження. Взаємодія вчителя початкових класів
з учнями характеризується та пов’язана з віковими особливостями дітей.
По-перше, 6–7-літні діти, які прийшли до 1 класу, повинні відчути
уважне, доброзичливе ставлення з боку вчителя, у зв’язку з їх новою
соціальною роллю – дитина стала школярем. Вчитель повинен
застосовувати в ході спілкування ігрові форми роботи, бо все ж таки
провідною діяльністю дітей цього віку залишається гра. Молодший
школяр, який прийшов до 1 класу, хоче навчатися: читати, писати,
вирішувати задачі, однак для дитини цього віку особливим є не процес, а
кінцевий результат. Малюки ще не знають, які труднощі їх очікують.
Учитель повинен так організувати спілкування, щоб допомогти дитині
відчути себе впевненою, отримати радість від пізнання нового та закріпити
бажання вчитися. У цьому вчителю допоможе організація ігрового
спілкування, бо саме в ході гри формуються особистісні риси дитини, її
ставлення до людей, до себе, до навколишнього світу. Підтвердження
нашого припущення знаходимо в працях Л.С. Виготського. Він стверджує,
що навчання стає плідним лише тоді, коли воно здійснюється в межах
періоду, який визначається зоною найближчого розвитку. У цьому разі в
учнів виникає інтерес до пізнавальної діяльності, прагнення подолати
труднощі. Завдання сучасного вчителя – націлити дитину на завтрашній
день, з’ясувати зону найближчого розвитку.
По-друге, для дітей 8–9-літнього віку особливу роль відіграють
комфортні, гуманні взаємини між дітьми у класі, довіра з боку вчителя
(взаємонавчання, взаємоконтроль, самоконтроль, спілкування між собою
в парах, групах, колективі). Вчитель організовує спілкування таким чином,
щоб закріпити те бажання навчатися, яке виникло у другокласників,
удосконалювати та збагачувати всі ті риси, які учні набули протягом
першого року навчання у школі.
Другокласники в порівнянні з першокласниками самостійніші,
організованіші, але вони більш хворобливо реагують на зауваження
вчителя, зроблене при однолітках. Почуття дітей цього віку стають
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соціальнішими.
Вступаючи у спілкування та співпрацю з молодшими школярами
цього віку, учитель проявляє довіру, любов, повагу і вимогливість до
дитини. Діти обов’язково повинні відчути, що вчитель ставиться до них,
як до дорослих, довіряє їм важливі справи, рахується з ними. Тому
необхідно створювати умови для розвитку дитячої самостійності,
ініціативи, творчості, створювати ситуації, які б спонукали дітей активно
застосовувати свої знання й уміння, ставити перед ними більш складні
завдання, розвивати їх волю, підтримувати бажання вчитися, долати
труднощі, стримувати свою імпульсивність.
По-третє, необхідно готувати вчителя до гуманно-особистісного
спілкування з учнями “на рівних”. Особливо це важливо для дітей 9–10літнього віку. У цьому віці дитина стриманіша, у неї превалює
індивідуальний розвиток. Виявляється самостійність мислення, активність
у постановці питань й пошуку їх вирішення. Сфера допитливості дітей
цього віку значно розширюється. Зростає значущість спілкування з
однолітками та критичне ставлення до них і до себе. Молодші школярі у
цей період намагаються обговорювати з учителем проблеми, пов’язані з
моральним світом людей, з їхніми вчинками, переживаннями. Дитина
ділиться з учителем своїми думками, планами, враженнями. У процесі
такої взаємодії учень дорослішає соціально, формуються його соціальноціннісні орієнтації. Проте це можливо лише у процесі гуманноособистісного стилю спілкування, коли вчитель – рівноправний учасник
дитячої діяльності, коли учитель здатний радіти тому, що кожна дитина
зростає, дорослішає, самовдосконалюється. Тільки тоді, коли дитина
відчує таке ставлення до себе з боку вчителя, вона зможе побачити своє
інтелектуальне зростання, повірити у свої сили, у себе.
Учень бачить, що йому довіряють, що його поважають, цінують,
що він потрібний учителеві й однолітками. Важливо, щоб у класі була
встановлена атмосфера взаємодовіри, розуміння, поваги й товариськості,
яка надає дитині радість спілкування, зміцнює її авторитет серед
однолітків.
Результати проведеного дослідження дають підставу
стверджувати, що майбутньому вчителю початкових класів необхідно
навчитися створювати умови для співпраці, взаємодії, взаєморозуміння
у процесі спілкування з учнями. Починаючи вже з першого класу, потрібно
навчати дітей спілкуванню, яке взаємозбагачує, а саме:
– навчати слухати, зосереджувати увагу, працювати в групах, парах,
колективно (за рахунок цих форм роботи вчитель початкових класів має
змогу збільшити обсяг спілкування на уроці серед учнів, між учителем і
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учнями);
– навчати взаємодопомозі, співчуттю, справедливості, співдружності,
цінуванню й повазі дорослих і однолітків, у ході спілкування створювати
атмосферу творчості, зацікавленості в успіхах кожної дитини;
– організовувати таке спілкування, в результаті якого в молодших школярів
розвиваються мислення, допитливість, кмітливість, тобто навчати дітей
міркувати, порівнювати, співставляти, робити висновки тощо;
– прогнозувати спілкування завдяки врахуванню фізіологічних,
психологічних і індивідуальних особливостей певного віку й кожної
дитини.
Таким чином, учителю початкових класів необхідно володіти
комунікативними вміннями, які, на наш погляд, потрібні у процесі
спілкування з учнями:
– керувати своєю поведінкою, настроєм під час безпосереднього
спілкування з молодшими школярами;
– створювати наочний приклад для наслідування стилю, темпу,
емоційності, образності, яскравості спілкування;
– бути уважним слухачем;
– усвідомлювати мету взаємодії, мотиви вибору форм організації
спілкування в різних видах діяльності.
Спілкування вчителя початкових класів повинно ґрунтуватися на
любові, довірі й вимогливості. Саме він зобов’язаний закласти основи
розвитку молодших школярів. Необхідно будувати спілкування таким
чином, щоб зміст початкової освіти був засвоєний якісно й міцно.
Майбутнього вчителя початкових класів необхідно готувати до постійних
змін у ході спілкування. Це пояснюється тим, що в кожному класі
змінюється вікові особливості розвитку дітей. Вчителю доводиться
працювати з дітьми від 6 до 10 років і пам’ятати, що для дітей молодшого
шкільного віку найбільший авторитет належить саме йому – вчителеві.
Одним із методів установлення контакту вчителя початкових класів
з учнями є так звана “комунікативна атака”. Підкреслимо, що вибір засобів
спілкування для побудови “комунікативної атаки”, порядок їх
використання обумовлюється рівнем підготовленості учителя до процесу
взаємодії.
Так, засобами, які доцільно використовувати на початковому етапі
“комунікативної атаки”, можуть бути: введення завдань і запитань, що
мобілізують аудиторію; формулювання яскравих цілей діяльності,
демонстрація шляхів їх досягнення; короткий виклад факту, історичної
довідки, цікавих учням тощо. При цьому “комунікативна атака”
передбачає своєрідний “комунікативний натиск” учителя на молодших
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школярів: спрямованість погляду педагога; мускульна мобілізація
(загальна підтягнутість мускулатури тіла, зокрема спини; помірна
рухливість тіла, що забезпечує чітко відпрацьовану поставу; повна
узгодженість у рухах кінцівок і корпусу; поставлена мімічна виразність;
відсутність некерованої імпульсивної рухливості м’язів обличчя тощо);
інтонаційна виразність мовлення (вираження почуттів і емоції за
допомогою голосу).
Необхідним елементом “комунікативної атаки” учителя початкових
класів є педагогічна імпровізація, тобто інтуїтивно-логічний процес
миттєвого створення значущих елементів творчої діяльності. Названа
імпровізація потрібна у випадках, коли необхідно якнайшвидше знайти
вихід із непередбаченої педагогічної ситуації, привернути увагу класу і
базується на здібності учителя оперативно і правильно оцінити ситуацію
спілкування. Імпровізація, як правило, виявляється в словесних, фізичних
або словесно-фізичних діях. Так, словесна дія в педагогічній імпровізації
– це монолог, діалог, репліки, фрази. Фізична дія проявляється через погляд
або жести, але в чистому вигляді зустрічається рідко. Широкого ж
використання у школі набули словесно-фізичні дії учителя початкових
класів.
Зауважимо, що гуманно-особистісний стиль спілкування не лише
сприяє формуванню особистості молодших школярів, але й диктується
нормами життя сучасного суспільства. Тому вчитель початкових класів
сам повинен бути особистістю, бути високогуманним, бо гуманність
можна прищепити дитині тільки доброзичливістю, чуйністю,
турботливістю й вимогливістю. У такому випадку дитина стає відкритою
для педагогічного впливу, бо відчуває зацікавленість і віру вчителя.
Висновки. Отже, аналіз отриманих нами результатів дозволяє
говорити, що існують певні особливості спілкування вчителів початкових
класів з учнями:
– учитель для молодших школярів – це особлива людина, вона – перший
учитель і самооцінка дітей у цьому віці здебільшого залежить від учителя;
– у процесі спілкування необхідно дотримуватися педагогічного такту,
високої культури, бо вчитель початкових класів є прикладом для
наслідування;
– вступ до школи – це переломний момент у житті кожної дитини, тому
особливого значення набувають гуманно-особистісне спілкування, увага,
доброта, терплячість, довіра, відкритість з боку вчителя, які полегшують
для школярів процес адаптації до школи;
– необхідно використовувати при організації спілкування такі форми:
ігрове та довірливе спілкування, спілкування “на рівних”;
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– створювати комфортну атмосферу в класі у процесі спілкування
“учитель – учень”, “учитель – колектив”, “учень – учень”;
– змінювати стиль спілкування, враховуючи вікові особливості молодших
школярів (від 6 до 10 років);
– використовувати метод установлення контакту “комунікативна атака”.
Подальший розвиток даної проблеми вбачаємо у детальному
аналізі та розробці особливостей суб’єкт– суб’єктного спілкування
молодших школярів.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ОЗДОРОВЧИХ ЗАХОДІВ
У ГІМНАЗІЇ №1 М. СУМ
Гуменна О.А., Єжова О.О.
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка
Анотація. Розроблено комплекс оздоровчих заходів для дітей молодшого шкільного
віку. Його було впроваджено у гімназії №1 м. Сум. Оздоровчий комплекс позитивно
вплинув на розвиток психофізіологічних показників.
Ключові слова: комплекс оздоровчих заходів, психофізіологічні показники.
Аннотация. Гумённая О.А., Ежова О.А. Внедрение оздоровительных мероприятий
в гимназии №1 г. Сум. Разработан комплекс оздоровительных мероприятий для
детей младшего школьного возраста. Он был внедрён в гимназии №1 г. Сум.
Оздоровительный комплекс положительно повлиял на развитие
психофизиологических показателей.
Ключевые слова: комплекс оздоровительных мероприятий, психофизиологические
показатели.
Annotation. Gumenna O.A., Ezhova O.О. Introduction of improving measures in Sumy
gymnasium №1. The complex of improving measures is developed for the younger
schoolchildren’s. It was introduced in Sumy gymnasium №1. The improving complex
positively has affected development of psyhophysiologiсal parameters.
Key words: a complex of improving measures, psychophysiological parameters.

Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і
публікацій. В останні роки в Україні відмічається прогресуюче
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погіршення стану здоров’я дитячого населення, в тому числі і дітей
молодшого шкільного віку. Цей процес обумовлений не лише критичною
екологічною ситуацією, але і стрімким погіршенням соціальноекономічних умов життя [1]. Відхилення у стані здоров’я дітей потребують
реалізації комплексних реабілітаційних програм. Одним із шляхів виходу
з ситуації, що склалася, є використання фізичних вправ – ефективного,
простого та економічно вигідного засобу профілактики найпоширеніших
захворювань. Питання організації й проведення оздоровчих заходів
висвітлені в багатьох наукових дослідженнях (Дмитренко С.М., 1998;
Завацький В.І., 1998; Чижик В.В., 1996 та ін.). Автори приділяють увагу
різноманітним оздоровчим заходам, але щоб досягти вагомих результатів
у поліпшенні фізичного й психічного стану підростаючого покоління,
потрібні принципово нові підходи, засоби й технології. Вони мають
максимально відповідати особливостям кожної дитини, сприяти
ефективній і повній реалізації її інтересів, нахилів та здібностей. Тому
вирішення цієї проблеми є актуальним завданням на сьогодні.
Результати попередніх досліджень, дозволили визначити загальні
тенденції стану здоров’я дітей молодшого шкільного віку гімназії №1 м.
Сум [2]. Виявлені проблеми потребують розробки та втілення комплексу
науково обґрунтованих щоденних оздоровчих заходів протягом року, які
б сприяли зміцненню й формуванню здоров’я юних гімназистів. Але слід
враховувати те, що успішне вирішення проблеми збереження і зміцнення
здоров’я дітей молодшого шкільного віку можливе лише за умов спільної
праці вчителів, кураторів, психологів, організаторів позакласної роботи,
медичних працівників, спеціалістів з фізичної реабілітації і інструкторів
з ЛФК і масажу, спрямованої на виховання фізично й психічно здорового
покоління.
У зв’язку з цим, метою даної роботи стала розробка і
впровадження оздоровчого комплексу для зміцнення адаптаційних
можливостей дітей молодшого шкільного віку.
Дослідження виконано згідно плану наукових робіт Сумського
державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.
Методи і результати дослідження. Дослідження було проведено
в гімназії №1 м. Сум на базі науково-методичного центру “Школа
здоров’я”. В обстеженні приймали участь 50 дітей 8-9 років (28 дітей
складали експериментальну групу (ЕГ), 22 – контрольну (КГ). В кожній
чверті проводилось дослідження динаміки психофізіологічних показників:
об’єму короткочасної пам’яті (зорової та слухової); функціональної
рухливості нервових процесів (ФРНП); розумової працездатності (за
допомогою фігурних і буквених коректурних проб визначали кількісні та
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якісні показники і коефіцієнт продуктивності розумової діяльності (Q));
психічної активності (за методом асоціативного експерименту). Обробка
даних проводилась за допомогою програмного забезпечення Microsoft
Excel із використанням методів варіаційної статистики.
Оздоровчий комплекс передбачав виконання різноманітних
оздоровчих заходів, а саме: консультування вчителів і батьків із питань
оптимізації режиму дня дітей (використання наочної агітації, випуск
пізнавальних стінгазет; проведення індивідуальних бесід; виступи на
батьківських зборах із повідомленнями про фізичний і психоемоційний
стан дітей; допомога в складанні оздоровчих комплексів; проведення
пізнавальних лекцій); оптимізація учбового розкладу з урахуванням денної
й тижневої динаміки працездатності учнів; організація класного ігрового
куточка; проведення гімнастики до початку занять; оптимізація розумової
працездатності учнів на уроці за допомогою фізкультурних хвилинок і
динамічних пауз; проведення рухливих ігор на прогулянках; проведення
оздоровчо-фізкультурних релаксаційних занять; контроль в організації
робочих місць за гігієнічними правилами й нормами; проведення занять
ЛФК і масажу для корекції порушень опорно-рухового апарату дітей;
визначення фізичного й психофізіологічного розвитку; проведення
спортивних свят.
Особлива увага приділялася оздоровчо-фізкультурним
релаксаційним заняттям (табл. 1), які проводилися два рази на тиждень
(понеділок і четвер) у другій половині робочого дня. Вони включали
підготовчу, оздоровчо-профілактичну (основну), релаксаційну частину
(заключну).
Підготовча частина складалася з двох блоків: ігрового й
фізкультурного.
В ігровому блоці використовували різноманітні рухливі ігри для
розвитку уваги, пам’яті й координації. Це допомагало покращити настрій
дітей, зняти фізичну й психічну інертність та напруженість, зменшити
або навіть ліквідувати статичну втому, здобуту під час уроків.
В фізкультурному блоці використовували гімнастичні вправи як
під музичний супровід (ритмічна гімнастика), так і без нього. Цей блок
складався з вправ загальнорозвиваючого характеру стриманої
інтенсивності, із поступовим включенням у роботу всіх груп м’язів.
Відомо, що при розумовій діяльності, коли учень працює у сидячому
положенні (без значних рухів), виникає відносний застій крові, особливо
в судинах нижніх кінцівок, погіршується постачання кисню до внутрішніх
органів. Нахили, повороти, махи та ін. вправи викликають зміну тиску у
кровоносних судинах, формують додаткове навантаження на системи
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кровообігу головного мозку, розширюють судини, подразнюють
вестибулярний апарат, позитивно впливають на перистальтику кишечнику
[4].
Таблиця 1
Модель оздоровчо-фізкультурного релаксаційного заняття
Блок

Релаксаційна

Загальний
Локальний

Оздоровчо-профілактична

Фізкуль-турний

Підготовча

Ігровий

Частина

Зміст
1. Рухливі
ігри та
вправи для
розвитку
уваги та
пам’яті
2. Рухливі
ігри та
вправи для
розвитку
координації
3. Комплекси
гімнастичних
вправ
4. Комплекси
вправ з
ритмічної
гімнастики
1. Вправи
для
підвищення
рухливості в
суглобах
2. Вправи
для
зміцнення
м’язів ОРА

Тривалість
10-15
хвилин
(30%
часу)

1
+

3
+

+

+

15-20

4

+

+

5
+

+

+

6

+

+

+

+

7
+

8

Номер заняття
9 10 11 12
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

13
+

14

+

+

+

+

15
+

16

+

+

+

+

17
+

+

+

+

+

хвилин
(40%
часу)

3.
Гімнастика
для очей

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

4.
Пальчикова
гімнастика
1. Дихальні
вправи
2. Нервовом’язова
релаксація
3.
Бібліотерапія
4. Елементи
самомасажу

2

10-15
хвилин
(30%
часу)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

Для того, щоб заняття були більш різноманітними, на одному з
них виконували рухливі ігри та вправи для розвитку уваги та пам’яті і
гімнастичні вправи без музичного супроводу, а на другому – рухливі ігри
для розвитку координації і гімнастичні вправи під музичний супровід
(ритміку).
Основна частина складалася з двох блоків оздоровчо21

профілактичного впливу - загального й локального.
Перший блок утворювали вправи для підвищення рухливості в
суглобах і для зміцнення м’язів опорно-рухового апарату (ОРА).
Суглобова гімнастика відома своєю корисною дією на людей
різного віку, в тому числі і на дітей. Вона не лише сприяє розвитку
гнучкості, а й зміцнює суглоби і кістково-м’язову систему, сприяє
підвищенню активності. Вправи для зміцнення м’язів ОРА складалися як
із динамічних, так і зі статичних. Головна мета їх проведення – укріпити
слабкий зв’язковий і м’язовий апарат дитини, особливо м’язи хребетного
стовпа і черевні м’язи. Цікавими для дітей були гімнастичні вправи з
предметами (м’ячами, обручами, скакалками), вправи біля гімнастичної
лави, драбини, вправи з підручними засобами (мішечками з піском,
пластиковими пляшками, наповненими водою).
Другий блок складали вправи гімнастики для очей і пальчикової
гімнастики.
Результати багаточисельних досліджень свідчать про збільшення
у сучасних школярів кількості скарг, пов’язаних зі стомленням органів
зору: біль у висках, тяжкість і тиск в очах. Причина такого стомлення –
зростаюче візуальне навантаження як у навчальному закладі, так і в
домашніх умовах. Більшість школярів не дотримуються гігієнічних правил
і норм при перегляді телевізійних передач і при роботі на комп’ютері. Це
сприяє розвитку порушень зору [3]. Гімнастика для очей
використовувалася для профілактики таких порушень. Виконувати такі
вправи бажано кожного дня, а засвоїти можна на оздоровчо-фізкультурних
релаксаційних заняттях.
Використання пальчикових вправ ліквідує писальний спазм, а
також допомагає зосередитись, зняти розумове навантаження і сприяти
профілактиці деяких захворювань. Для більшої зацікавленості дітей, на
заняттях використовували підручні засоби, наприклад, кульки, гілки,
горіхи. Вивчення таких вправ допомагає дітям самостійно справлятися з
таким частим явищем на уроках, як стомлення пальців і кисті руки, що
пише.
Для того, щоб урізноманітнити заняття, в цій частині проводили
вправи з різних блоків. Наприклад, одне заняття складалось з вправ для
підвищення рухливості у суглобах і пальчикової гімнастики, а друге – із
вправ для зміцнення м’язів ОРА і гімнастики для очей. Доцільно було
гімнастичні вправи в підготовчій частині продовжити вправами для
підвищення рухливості у суглобах в оздоровчо-профілактичній частині,
а вправи з ритміки в підготовчій частині, вправами для зміцнення м’язів
ОРА в оздоровчо-профілактичній частині.
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До релаксаційної частини відносили: дихальні вправи, нервовом’язову релаксацію, бібліотерапію, самомасаж. Кожна із цих вправ здатна
зняти стресові реакції, підвищити працездатність, нейтралізувати
емоційно негативні переживання, викликати почуття внутрішнього
комфорту. Так, застосування дихальних вправ сприяло нормалізації
механізмів вдиху та видиху, зміцненню дихальних м’язів, покращенню
рухливості грудної клітки й діафрагми. Дихальна гімнастика виконувалася
у поєднанні з різноманітними рухами і як самостійна вправа. Комплексне
виконання дихальних вправ з іншими заходами, підвищувало їх
ефективність, особливо, якщо їх поєднували з нервово-м’язовою
релаксацією і цікавим аутотренінгом.
Психічне життя, як дорослої людини, так і дитини, тісно пов’язано
зі станом її організму. Якщо людина знаходиться у стані хвилювання,
тривоги або стомлюваності, то це супроводжується сильним напруженням
м’язів, особливо, рук і обличчя. Існує і зворотна залежність: якщо
працювати з м’язами, то можна зняти емоційне збудження, впливати на
процеси в організмі, ліквідувати стан емоційно-тілесного напруження.
Цим пояснюється доцільність проведення нервово-м’язової релаксації [5].
Її механізм складався з серії вправ, у яких сильне нетривале напруження
швидко чергувалося з розслабленням певної м’язової групи, тобто дитина
зосереджувалася на м’язових відчуттях, а не на переживаннях. Тобто,
вправи нервово-м’язової релаксації усували залишкове напруження в
м’язах, посилювали кровопостачання судин тієї ділянки, з якою працюють,
і посилювали протікання обмінних і відновлювальних процесів.
На психічну сферу людини впливають не лише релаксаційні й
дихальні вправи, але і звичайні слова. Тому дуже перспективним методом
боротьби з негативними емоційними реакціями є бібліотерапія (метод
“лікувального читання”). Цей метод реалізовувався у вигляді
прослухування уривків із художніх творів. Діти знаходились у зручному
для себе положенні із заплющеними очима й уявляти себе біля тихої річки,
або у казковому лісі, або у просторому небі. Такі прослухування впливали
на емоційний стан дитини, сприяли психологічному розвантаженню.
Дуже ефективним засобом ліквідації надмірного напруження є
самомасаж. Його використовують із метою попередження розвитку
надмірного стомлення. Самомасаж обличчя, голови, шиї, рук ефективний
для осіб, які зазнають впливу інтенсивного розумового навантаження,
особливо в сидячому положенні з підвищеним зоровим напруженням.
Самомасаж було використано як при проведенні третьої частини заняття,
так і на фізкультурних хвилинках у навчальному закладі.
Для підвищення впливу вправ релаксаційної частини на організм
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дитини, застосування музичного супроводу в цей проміжок часу було
актуальним. Підбір музичних творів набував особливого значення –
використовувалися в основному класичні твори, тому що вони чинять
достатньо тривалий і універсальний вплив.
Таким чином, у релаксаційній частині кожного заняття ми
проводили дихальні вправи, а також (за вибором) вправи нервово-м’язової
релаксації, бібліотерапію, самомасаж.
У молодшому шкільному віці увага дітей ще нестійка, учні
відрізняються підвищеною рухливістю, потребують частої зміни завдань,
тому, складена модель оздоровчо-фізкультурного релаксаційного заняття
містить такі різні вправи.
Впроваджений оздоровчий комплекс позитивно вплинув на
досліджувані протягом року показники (табл. 2). Так, коефіцієнт
продуктивності розумової діяльності учнів ЕГ зростав протягом року
(річний приріст склав 28,59% (t=6,3; р<0,001)), як за рахунок підвищення
швидкості виконання робіт, так і якості. В КГ Q до середини навчального
року збільшувався, а потім знижувався, тому що швидкість майже не
змінювалася, а кількість помилок зростала. Аналогічні зміни були
помічені і при виконанні завдання з фігурними таблицями (кількість
помилок в КГ достовірно підвищилася (t=2,38; р<0,05), якщо порівняти
початкові і кінцеві результати). Об’єми запам’ятовування слухової і зорової
інформації обох груп від початку року збільшилися (крім пам’яті на числа),
у дітей ЕГ річний приріст зорової пам’яті на фігури склав 17,67% і був
достовірним (t=2,82; р<0,01). Рівень ФРНП достовірно покращився в обох
групах, але в ЕГ у 2,2 рази за рахунок збільшення швидкості виконання
завдання та зменшення кількості помилок (t=5,45; р<0,001), а у КГ в 1,6
рази у зв’язку зі зниженням часу, який витрачався на обробку бланків
(t=2,14; p<0,05). Психічна активність, що відображує ступінь стомлення
дітей, в учнів ЕГ залишилася стабільною, а в КГ вона мала хвилеподібний
характер: знижувалася у середині навчального року (на початку ІІ півріччя)
і підвищувалася у кінці, але повністю не відновлювалася.
Тобто, навчальне навантаження і режим дня гімназії викликає
виникнення стомлення у дітей КГ, яке досягає свого максимуму у ІІ
півріччі (ІІІ і ІV тестування) і виявляється у більш повільному розвитку
більшості психофізіологічних показників (розумової працездатності,
ФРНП та ін.), ніж в ЕГ. Проте режим повного дня, який передбачає
впровадження оздоровчих заходів при інших однакових умовах, більше
відповідає фізіолого-гігієнічним вимогам, адаптаційні можливості
підвищуються, напруження функціональних систем виявляється менше
24

і, як наслідок, дитина розвивається краще.
Таблиця 2

ФРНП

Об’єм пам’яті

Розумова
працездатність

Розумова
працездатність

Річна динаміка психофізіологічних показників
Показники
V роб.
(кіл-ть прогл. букв)
кіл-ть пом. у пер-ку
на 200 зн.
Q (ум.од.)
Vроб.
(кіл-ть прогл. фігур)
кіл-ть пом. у пер-ку
на 100 ф
Q (ум.од.)
слух. на слова
(кіл-ть слів)
слух. на числа
(кіл-ть чисел)
зорова на фігури
(кіл-ть фігур)
зорова на числа
(кіл-ть чисел)
час вик-ня (сек.)
кіл-ть пом.
рівень (ум.од.)

Психічна активність
(кіл-ть слів)

ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ

1 дослідження
198,81±10,21
208,86±11,09
6,88±0,62
6,78±0,78
14,79±0,52
15,6±0,96
111,64±5,2
108,45±5,23
1,56±0,31
1,56±0,27
9,72±0,49
9,51±0,53
7,52±0,33
7,18±0,33
4,62±0,35
3,95±0,32
7,5±0,26
7,68±0,28
4,08±0,32
4,05±0,31
939,2±79,86
887,27±102,09
9,32±2,22
13,64±2,32
1060,13±95,2
1019,71±149,0
9,52±0,4
9,05±0,53

2 дослідження
227,68±6,94∗
220,86±11,99
5,27±0,62
6,77±0,95
18,02±0,92∗
16,69±0,98
113,89±4,66
113,73±4,28
1,34±0,26
1,42±0,25
10,03±0,44
9,97±0,44
8,68±0,33
8,0±0,41
4,68±0,35
4,37±0,41
8,2±0,28
8,11±0,39
4,24±0,23
3,58±0,21
595,43±48,47∗
628,79±42,61
4,52±0,73 ∗
12,26±2,67 ?
601,76±61,29∗
753,01±80,17
8,54±0,5
8,73±0,61

3 дослідження
236,77±10,26
221,73±10,52
3,67±0,49 ∗
6,6±0,69?
20,01±0,75
16,67±0,9 ?
115,74±5,21
114,36±4,85
1,08±0,24
1,16±0,32
10,53±0,49
10,33±0,53
8,59±0,29
7,32±0,4
4,7±0,34
3,32±0,3?
8,59±0,27
8,45±0,3
4,33±0,33
3,77±0,32
539,26±47,27
593,86±37,23
5,04±0,97
9,59±2,09
567,9±48,35
679,7±66,07
8,0±0,55
5,14±0,48 ∗?

4 дослідження
243,48±8,05^
220,35±8,11?
3,51±0,14^
8,57±1,13 ?
20,71±0,84^
15,42±0,93?
119,85±4,31
107,24±6,57
1,44±0,25
4,41±1,17∗? ^
10,61±0,41
8,42±0,71∗?
8,48±0,29
7,9±0,39
4,59±0,38
4,43±0,31
9,11±0,26^
8,62±0,37
4,19±0,3
3,81±0,42
460,04±34,53
542,71±33,2
4,74±1,31
11,57±2,79?
491,48±42,49^
655,53±56,64 ? ^
9,63±0,71
8,32±0,62 ∗

Примітки:
1. * – р<0,05 - різниця із попереднім дослідженням;
2. ◊ – р<0,05 - різниця між експериментальною і контрольною групами;
3. ^ - р<0,05 - різниця із початком навчального року.
Висновки:
1. Провідним напрямком на сьогодні є розробка і реалізація
комплексних оздоровчих програм, особливо в навчально-виховних
закладах нового типу.
2. В гімназії №1 м. Сум був упроваджений комплекс, який
передбачав виконання різноманітних оздоровчих заходів.
3. Розроблена програма позитивно вплинула на розвиток
психофізіологічних показників дітей ЕГ.
4. У подальшому планується удосконалювати розроблену
оздоровчу програму і оцінити її вплив на фізіометричні показники,
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емоційний стан, рівень поширеності деяких хвороб та ін. показники.
1.

2.

3.
4.

5.
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СПІВВІДНОШЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ У ЗМАГАЛЬНОМУ
ПЕРІОДІ ПІДГОТОВКИ ЛИЖНИКІВ-ВЕТЕРАНІВ
Крупський В.П.
Львівський державний інститут фізичної культури
Анотація. У статті розглянуто питання, пов’язані з виявленням найбільш
раціональних шляхів співвідношення роботи різної інтенсивності в змагальному
періоді тренування лижників-ветеранів. Результати дослідження показали
зростання працездатності в усіх учасників експерименту. Однак рівень приросту
змінювався у залежності від співвідношення тренувального навантаження.
Ключові слова: інтенсивність, навантаження, ЧСС, тренування, кисневий борг,
аеробна, анаеробна потужність.
Аннотация. Крупский В.П. Соотношение нагрузок в соревновательном периоде
подготовки лыжников-ветеранов. В статье рассмотрены вопросы, связанные с
определением наиболее рациональных путей соотношения работы разной
интенсивности в соревновательном периоде тренировки лыжников- ветеранов.
Результаты исследования показали увеличение работоспособности у всех
участников эксперимента. Однако прирост менялся в зависимости от соотношения
тренировочных нагрузок.
Ключевые слова: интенсивность, нагрузка, ЧСС, тренировка, кислородный долг,
аэробная, анаэробная мощность.
Annotation. Krupskyy V.P. Loading correlation in the competition skiers-veterans
preparation period. Article considers the questions about identification of the most
rational ways up work correlation of different intensity in the competition-training period
by skiers-veteran. The research results showed capacity augmentations in all experiment
participants. However an increase interchanged in dependence on correlation of training
loading.
Key words: intensity, loading, sphygmus, training, oxygen’s debt, aerobic, anaerobic

26

power.

Постановка проблеми. До числа основних проблем
тренувального процесу лижників-ветеранів в умовах підготовки до
основних змагань відноситься проблема оптимального співвідношення
та розподілу тренувальних навантажень.
З цього питання здійснено значні напрацювання, завдяки яким
дослідники вивчили і визначили співвідношення тренувальних
навантажень в різних видах спортивної діяльності [1,2].
На думку багатьох авторів [2,3,5,6] наприкінці підготовчого
періоду, на “сніговому” етапі, починається зниження рівня силових
показників, а спеціальна витривалість досягає свого максимуму у
змагальному періоді.
Низка авторів [2,4,6,7] пропонує таку динаміку тренувальних
навантажень в річному циклі підготовки, яка передбачає зниження
тренувальних навантажень у змагальному періоді до 20-25% від
попередніх та їх стабілізацію.
Однак питання про співвідношення навантажень у змагальному
періоді лижників-ветеранів поки що не вирішено.
Дослідження виконано згідно з планом наукових робіт
Львівського державного інституту фізичної культури.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Планування
тренувальних навантажень в лижних перегонах передбачає чітке
визначення співвідношення роботи різної інтенсивності. Однак
рекомендовані у методичній літературі чисельні величини цього
співвідношення мають занадто широкий діапазон [2,3,7].
Деякі автори віддають перевагу роботі слабкої та середньої
інтенсивності. А інші пропонують віддати перевагу швидкісним
навантаженням [5,7]. В більшості випадків ці методичні положення
базуються на основі суб’єктивного мислення авторів [1,5,6].
Разом з тим залишається недостатньо вивченою проблема
співвідношення циклічного навантаження у річному циклі підготовки
лижників-ветеранів різних вікових груп.
Формулювання цілей статті. Метою нашої роботи є
експериментально виявити найбільш раціональне співвідношення роботи
різної інтенсивності в змагальному періоді тренування лижників-ветеранів
різних вікових груп.
Результати дослідження. Для вирішення цієї проблеми були
укомплектовано три рівноцінних групи (по 15 чоловік віком 40-70 років).
Протягом 10 тижнів кожна група тренувалась за спеціально розробленим
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планом. За цей період проведено 45 тренувань з об’ємом роботи 700 км.
В усіх групах проведено однакова кількість рівномірних (5) і контрольних
(9) тренувань обсягом 110 км. Поряд із загальними положеннями для
кожної групи планувалося, на відміну від других, співвідношення роботи
різної інтенсивності.
Для визначення інтенсивності роботи нами розроблена та
експериментально перевірена спеціальна методика (табл.1).
В 1-й групі тренувальне навантаження було нижче середньої,
середньої та вище середньої інтенсивності (ЧСС 140-160 уд/хв), яке
розподілялося рівномірно з навантаженнями сильної та максимальної
інтенсивності з частотою пульсу вище 160уд/хв, по 16 тренувань обсягом
290км.
Таблиця 1
Класифікація інтенсивності роботи при пересуванні на лижах
Характеристика
навантаження

ЧСС
уд/хв

Низька
Нижче середньої
Середня
Вище середньої
Висока
Максимальна

130±10
140±10
150±10
160±10
170±10
180±10

О2 поглинання %
від
максимальної
44±7
50±8
62±8
68±9
78±9
90±7

О2 борг % від
максимальної

Дихальний
коефіцієнт

Граничний час
роботи

18±6
28±5
40±6
50±6
58±5
62±4

0,85±0,03
0,89±0,02
0,90±0,01
0,98±0,02
1,01±0,01
1,02±0,02

не більше 5год
3-4 год
2-1 год
1 год
4-14 хв
не більше 1хв

В 2-ій групі робота виконувалась нижче середньої, середньої,
вище середньої інтенсивності, яка складала 65% (22 тренування, обсягом
385км), а на долю навантаження сильної та максимальної інтенсивності
припадало 20% (8 тренувань, обсягом 120 км).
Для 3-ої групи заплановано зворотне співвідношення, 28%
тренувань з використанням роботи нижче середньої, середньої і вище
середньої інтенсивності (8 тренувань, обсягом 150 км) та 60% занять з
переважним використаним навантаженням сильної і максимальної
інтенсивності (22 тренувань, обсягом 385 км).
З метою визначення найбільш раціональної методики тренувань
у всіх спортсменів-ветеранів на початку та вкінці експерименту виявили
наступні показники:
результат в офіційних змаганнях на дистанції 5-10 км;
гранична тривалість роботи при ЧСС 175±10уд/хв.;
максимальне поглинання кисню (МПК);
максимальний кисневий борг.
Максимальні енергетичні можливості визначалися при
пересуванні на лижах. Аналіз проб повітря, яке видихається, на вміст
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кисню і вуглекислого газу визначається за допомогою апарату Холдена.
На початку експерименту на двох змагальних дистанціях
невелику перевагу мала третя група. Час кожного учасника на дистанції
5 км складав в середньому - 18хв 27с і на дистанції 10 км - 37хв 51с.
Друге місце посіла 1-а група із середнім результатом відповідно 18хв 31с
і 37хв 58с. Лижники 2-ої групи виступали менш успішно. Середній час
досліджуваних на п’ятикілометровій дистанції дорівнював 18хв 39с і на
дистанції 10км - 38хв 00с.
В кінці 10-тижневого експерименту за запропонованою
методикою розкладка сил змінилася, перевага однієї групи над іншою
стала суттєвою. На двох змагальних дистанціях найбільш успішно
виступала 2-а група. Друге та третє місце посіла, відповідно, 1-а і 3-я
групи. В змаганнях на дистанції 5 км ветерани 2-ої групи виграли у
спортсменів 1-ої і 3-ої груп в середньому на кожного гонщика відповідно
26с та 1хв 05с. Різниця в методиці тренувань адекватно виявилась за
результатами 10-кілометрової гонки. Тут програш кожного учасника 1-ої
і 3-ої груп представникові 2-ої групи складав в середньому 31хв 10с та
1хв 10с. Так, результати заключних змагань переконливо свідчать про
перевагу другого варіанту розподілу тренувальних навантажень.
Різні за методикою тренування суттєво вплинули на динаміку
максимальних показників поглинання кисню та кисневого боргу (табл.2).
Таблиця 2
Максимальні енергетичні можливості лижників-ветеранів n-45
Досліджувані
показники одиниці
виміру
МПК
л/хв
мл/кг/хв
Мах
л
О2борг
мл/кг

1-е
обст.
3,38
50,3
6,11
92

1-а група
2-е
прир.
обст.
%
3,67
6,2
54,8
7,1
6,91
10,2
103
10,1

1-е
обст.
3,20
50,1
6,02
90,5

2-а група
2-е
прир.
обст.
%
3,63
12,1
57,2
12,2
6,58
8,4
100,1
8,3

1-е
обст.
3,24
50,4
6,29
94

3-а група
2-е
прир.
обст.
%
3,42
4,3
52,8
4,2
7,23
14,1
110
14,2

При першому досліджені найбільш високий рівень МПК
спостерігався у ветеранів 1-ої групи, а найнижчі показники - у 2-ої. У
співвідношенні максимального кисневого боргу найвищі показники
спостерігалися у лижників-ветеранів 3-ої групи, середні та найнижчі
результати у досліджуваних 1-ої та 2-ої груп, відповідно.
Після закінчення 10-тижневого експериментального тренування
найвищі показники МПК зафіксовані у спортсменів 2-ої групи. Під час
експерименту працездатність функцій, які пов’язані з аеробним
відтворюванням енергії, збільшилась в них на 11%, а в досліджуваних 1ої та 3-ої груп відповідно на 6 та 3%.
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На відмінну від МПК максимальний кисневий борг досяг
найвищого рівня у ветеранів 3-ої групи, тим самим перевищивши вихідні
дані на 13%, в спортсменів 1-ої - на 8% та 2-ої групи на 6%.
Відповідно, якщо в тренуванні перевагу надавали роботі нижче
середньої, середньої і вище середньої інтенсивності при ЧСС 140-160
уд/хв., як це було в 2-ій групі, то найбільший приріст спостерігався у
діяльності систем, які забезпечують поглинання кисню. Приріст зі сторони
анаеробних можливостей явно поступається при цьому іншим варіантам
розподілу тренувальних навантажень. Очевидно, що при роботі нижче
середньої, середньої та вище середньої інтенсивності створюються
найбільш сприятливі умови для вдосконалення тканин, органів та систем
організму, які забезпечують доступ, транспортування та утилізацію кисню.
В міру збільшення у тренуванні питомої ваги роботи при ЧСС
160уд/хв та вище в організмі спортсменів-ветеранів створюються умови
для вдосконалення анаеробного компоненту енергетичного обміну. Однак,
така робота менш ефективна для зростання продуктивності дихальних
процесів. Про це свідчать результати досліджуваних лижників 3-ої групи,
де на пересування на лижах з високою інтенсивністю було відведено 60%
тренувань. Співставлення даних енергетичних досліджень представників
різних груп показало, що 3-я група після закінчення експериментального
періоду досягла найбільшого приросту максимального кисневого боргу і
мала найменші зрушення у співвідношенні максимального поглинання
кисню. Вірогідно, що тренувальне навантаження при ЧСС вище 160уд/
хв дає більше ефекту для розвитку анаеробних можливостей.
За результатами досліджуваних максимальних показників
аеробного та анаеробного обміну найбільш доцільною, на наш погляд, є
методика тренування 2-ої групи. В її учасників поряд із збільшенням
анаеробних можливостей, спостерігався найвищий приріст МПК. А у
лижних перегонах значення аеробної підготовки переважає над
анаеробною (коефіцієнт кореляції зі спортивним результатом дорівнює,
за нашими даними, відповідно 0,691 та 0,492).
В наших дослідженнях працездатність спортсменів-ветеранів
визначалась за тривалістю пересування на лижах при ЧСС 160-170уд/хв.
Результати заключного дослідження показали зростання працездатності
в усіх учасників експерименту. Однак рівень приросту змінювався залежно
від співвідношення тренувального навантаження. Найбільші зрушення
спостерігалися при другому варіанті тренувань. Продовження роботи на
завершальному етапі експерименту збільшилась з 4хв 25с до 5хв 55с.
Незначні зміни відбулися в учасників 3-ої групи. Різниця між вихідним і
кінцевим дослідженням склало усього 32с.
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Висновки:
З досліджуваних варіантів розподілу тренувальних навантажень
найбільш ефективним за зростанням спортивних результатів,
максимальних енергетичних можливостей та працездатності
необхідно визнати другий, де 80% навантаження виконується з нижче
середньої, середньої та вище середньої інтенсивності (ЧСС 140160
уд/хв), а 20% - з високою та максимальною інтенсивністю (ЧСС вище
160 уд/хв).
2. Для кращої адаптації до змагальних умов тренувальні навантаження
в змагальному періоді слід планувати з таким розрахунком, щоб
відновити в організмі здатність до роботи з високим поглинанням
кисню при значному кисневому боргу.
3. Для відновлення функціональних можливостей систем дихання та
кровообігу найбільш ефективною є робота нижче середньої,
середньої та вище середньої інтенсивності при ЧСС 140-160уд/хв.
Пересування на лижах при високій інтенсивності - найбільш
ефективна робота в умовах високого кисневого боргу.
4. Для оцінки працездатності лижників-ветеранів надійним критерієм
слугує робота високої довготривалої інтенсивності, яка виконується
при ЧСС 160 і вище уд/хв (коефіцієнт кореляції зі спортивним
результатом дорівнює 0,691).
Наступні дослідження будуть спрямовані на активізацію роботи
серед лижників-ветеранів у плані широкого залучення їх до занять з
лижних перегонів для їхнього оздоровлення та продовження довголіття.
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Ткаченко Л.П.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди
Анотація. Л.П.Ткаченко. Системний підхід до організації навчання у вищих
навчальних закладах. Стаття розкриває сутність організації навчання риторики з
позиції системного підходу. Авторка подає характеристику системи навчання,
аналізує її основні компоненти, розкриває закономірності побудови системи
навчальних дисциплін, доводить ефективність застосування системного підходу в
навчальному процесі.
Ключові слова : системний підхід, система, основні компоненти системи,
ефективність навчання .
Аннотация. Л.П. Ткаченко. Системный подход к организации обучения в вузах.
Статья рассматривает сущность организации обучения риторике с позиций
системного подхода. Автор дает полную характеристику системы обучения,
анализирует ее основные компоненты, раскрывает закономерности построения
системы учебных дисциплин, доказывает эффективность применения системного
подхода в учебном процессе.
Ключевые слова: системный подход, система, основные компоненты системы,
эффективность обучения.
Annotation. Tkachenko L.P. System approach to rhetoric studying in higher educational
establishments. The work is devoted to the organization of studying rhetoric from the
side of system approach. The autor gives the characteristics of teaching system, analyses
its main components, shjws regularities of the system of studying subjects, proves
efficiency of using system approach in teaching process.
Key words : system approach, system, the main components of the system, efficiency
of teaching.

Постановка проблеми. Нині в наукових дослідженнях широко
застосовується системний підхід як спосіб вивчення, аналізу й
узагальнення педагогічних фактів і явищ у діалектичному процесі
пізнання. Але застосування такого підходу стосовно окремих навчальних
дисциплін стає певною проблемою для викладачів вищих навчальних
закладів. Між тим, саме системний підхід дає викладачеві змогу вести
викладання свого предмету в нерозривному зв’язку з іншими фаховими
дисциплінами, чітко визначати приоритетні напрямки викладання,
структурувати навчальні завдання. Розглянемо застосування системного
підходу на прикладі курсу риторики.
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Обраний напрям статті входить до планів науково-дослідної роботи
кафедри теорії та методики викладання філологічних дисциплін у
початковій школі: “Загальноосвітня і вища школа. Теорія та методика
навчання” .
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Системний підхід
як метод дослідження розглядається у цілій низці робіт провідних
педагогів і методистів. Теоретичні питання застосування системного
підходу у педагогіці були розроблені відомими зарубіжними вченими
Р.Андертоном і М.Нейлом. Цікаві розвідки з даного питання знаходимо у
роботах вітчизняних дослідників Т. Ільїної, К. Плиско, О.Біляєва та інших.
Але всі ці доробки носять теоретичний характер, у той час як питання
практичного застосування системного підходу до окремих навчальних
дисциплін, до побудови навчального процесу у вищій школі залишається
не вирішеним, що і зумовило написання цієї статті.
Мета статті – розкрити особливості застосування системного
підходу у процесі навчання риторики, показати аналогію побудови
системи навчання інших дисциплін у вищому навчальному закладі з метою
підвищення ефективності фахової підготовки.
Результати дослідження. Поняття “системний підхід” починає
функціонувати у 30-ті роки ХХ ст., у зв’язку з дослідженнями у галузі
природничих наук (Л. фон Берталанфі). Стосовно педагогічних
досліджень термін “системний підхід” почав застосовуватися в 60-ті роки
ХХ ст. західними вченими, які розробляли стратегії досліджень у галузі
педагогічних технологій (Р.Андертон, Дж. Майлсон, М.Нейл, Н.Сільверн,
С.Фагел, А.Холл та ін.). Так, М.Нейл зазначав, що системний підхід в
“технології” навчання являє собою особливий метод дослідження, що
застосовується для знаходження ефективних способів вивчення,
планування та організації педагогічних ситуацій на практиці [1]. Т.О.Ільїна
відмічає, що західні дослідники по-різному визначали межі
функціонування системного підходу. Англійський журнал “Наочне
навчання” пропонував визначати системний підхід як принцип
програмового навчання, американські вчені вважали, що “системний
підхід являє собою застосування методики програмування до
різноманітних ситуацій навчання з використанням різних способів
подання навчальної інформації (за допомогою фільмів, діафільмів,
звукозаписів)” [2].
На лондонській конференції (1969 р.) було розроблено документ,
у якому названо джерела застосування системного підходу: кібернетика і
загальна теорія систем, з яких було взято поняття про саморегуляцію
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систем; теорія інформації і комунікації, яка озброїла дослідників
концепціями передачі даних різними каналами зв’язку; застосування
системного аналізу при розробці програм управляння для ЕОМ; розробка
навчального обладнання, що забезпечувало комплексне застосування
різноманітних технічних засобів навчання, які базувалися на концепціях
гештальтпсихології [2]. Пізніше дослідники намагалися упорядкувати
термінологію та визначити галузі, в яких системний підхід може бути
застосовано для розв’язання конкретних завдань навчання.
Вітчизняні дослідники у галузі методології системних досліджень
(І.Блауберг, В.Садовський, Е.Юдін) зазначають, що помітне поширення
системних досліджень пояснювалося принаймні трьома причинами: поперше, більшість наукових дисциплін – психологія, лінгвістика, соціологія,
логіка та ін. – суттєво трансформували предмети свого дослідження. У
цій якості тепер виступають різноманіття взаємопов’язаних елементів,
які можна розглядати як цілісні утворення. По-друге, зростання технічного
прогресу, широке впровадження автоматизації та комп’ютеризації привели
до того, що головним об’єктом сучасного технічного проектування та
конструювання виявилися системи управління, які за своєю структурою
та за процесом створення виступають як типові зразки системних об’єктів.
І нарешті, по-третє, усвідомлення факту широкого впровадження у сучасну
науку і техніку системних досліджень посилило увагу до проблематики
загальної теорії систем.
У філософському плані системний підхід означає формування
системного погляду на світ, який бере за основу ідеї цілісності, складної
організованості дослідних об’єктів та їхньої внутрішньої активності й
динамізму. Ці ідеї черпаються системним підходом з діалектикоматеріалістичної картини світу і означають певний розвиток як
філософського розуміння дійсності, так і принципів його пізнання [3].
З філософським обґрунтуванням системного підходу тісно
пов’язана його логіко-методологічна проблематика. Сюди, насамперед,
належить побудова певних специфічних системних понять, зокрема
поняття “система”.
Термін “система” використовується в науковій літературі у різних
значеннях. Під системою розуміють іноді сукупність предметів, іноді
форму, вид і т. ін. Так, В.М.Садовський зазначає, що найчастіше цей термін
вживається для позначення упорядкованої кількості елементів. Саме в
цьому значенні, зазначає він, говорять про мову як систему, про молекулу
як певну складову системи [3]. Український педагогічний словник дає
таке визначення: “Система – це комплекс елементів, що знаходяться у
взаємодії, це різноманіття об’єктів разом з відношеннями між об’єктами
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та їх атрибутами” [4]. А системний підхід трактується як “напрям у
спеціальній методології науки, завданням якого є розробка методів
дослідження й конструювання складних за організацією об’єктів як
систем. Системний підхід у педагогіці спрямований на розкриття
цілісності педагогічних об’єктів, виявлення в них різноманітних типів
зв’язку та зведення їх у єдину теоретичну картину. Наприклад. Як систему
можна розглядати будь яку пізнавальну діяльність, а її складовими будуть
сам суб’єкт пізнання (особистість), процес пізнання, продукт пізнання,
мета, умови, в яких вона перебуває. У свою чергу, складові системи –
підсистеми – можна розглядати як самостійні системи” [4].
Таким чином, системний підхід – це важливий методологічний
засіб наукового пізнання. Він дає змогу здійснити поділ складних явищ
дійсності на частини або елементи, визначити способи організації окремих
частин (елементів) системи в єдине ціле, взаємопідпорядкувати елементи
системи і взаємодію їх. Він реалізує на практиці принцип цілісного
розгляду явищ у взаємозв’язку. Згідно з цим підходом навчання риторики
досліджується нами як цілісна система, компонентами якої є мета, зміст,
методи, засоби, форми і результати навчання. Останнім властиві внутрішні
зв’язки, внаслідок яких виникає нова якість, не характерна окремим
елементам. Зміна одного чи кількох компонентів може вплинути на
характер усієї системи навчання.
Системний підхід зумовлює моделювання, яке має в своїй основі
операцію абстрагування. Завдяки цій операції на базі спільності структури
і функції створюється образ досліджуваного об’єкта у формі графічних
таблиць і схем, математичних формул тощо. Відомий філософ В.А.Штофф
визначає модель як систему, яка відображає й відтворює об’єкт
дослідження і здатна заступати його так, що вивчення цієї системи дає
нам нову інформацію про об’єкт. Моделювання дає змогу наочно уявити
об’єкт, проникнути в його глибину, розпізнати складові елементи й описати
важливі теоретичні питання досліджуваної проблем [5].
Враховуючи, що основою системи навчання риторики є змістовий
і процесуальний компоненти, а межами – мета і результати навчання, ми
змоделювали цю систему і скористалися нею у процесі дослідження.
Як зазначає Т.О.Ільїна, системи поділяються на відкриті й закриті.
Закритою вважається така, складові елементи якої не зазнають ніяких
змін, вона не передає і не приймає ніякої енергії (теплової, інформаційної
тощо). Відкритою ж системою може вважатися та, у якій спостерігаємо
обмін матерією, енергією або інформацією між системою і оточуючим
середовищем.
Таким чином, змодельована нами система навчання риторики є
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штучною, відкритою системою, яка характеризується впорядкованістю
та організацією. Її елементи чітко виділені, а також визначено відношення
і зв’язки між ними. Функціонування цієї системи має на меті розв’язання
певних навчально-освітніх завдань.
Моделюючи систему навчання риторики, ми керувалися чотирма
основними принципами загальної теорії систем.
Перший принцип вказує на те, що система тим ефективніша, чим
вища її цілісність, під якою розуміється такий ступінь зв’язку елементів
між собою, при якому зміна одного з них викликає зміну в інших або в
системі в цілому.
Другий принцип вказує, що ефективність системи залежить від
ступеня її сумісності з оточуючим середовищем. Система, яка успішно
функціонує в одних умовах, може виявитися неефективною при
переміщенні в інші.
Наприклад, запропонована нами система навчання риторики,
зорієнтована на професійну підготовку вчителя, втратить свою
ефективність при впровадженні, скажімо, у програму технічних вищих
навчальних закладів.
Четвертий принцип вказує на залежність ефективного
функціонування системи від її оптимізації, під якою розуміється ступінь
відповідності організаційного компонента тій меті, для досягнення якої
вона створена. При цьому, слід зазначити, що оптимальність, досягнута
в одних умовах, може не відбутися при інших.
Щодо вирішення питань організації процесу навчання риторики
системний підхід дає можливість проаналізувати багато факторів, які
враховувалися нами під час розробки системи курсу та створення
навчальної програми. Послідовність проведення системного аналізу була
такою: формулювання кінцевої мети навчання, визначення вихідного рівня
знань студентів, відбір змісту навчального матеріалу, розробка конкретної
технології організації навчального процесу, здійснення навчання,
проведення контрольних замірів, аналіз та оцінка результатів.
Таким чином, системний підхід до організації навчання риторики
включає в себе: аналіз вихідних умов (мети навчання, складу студентських
груп, змісту програми курсу тощо); розробку системи навчальних
матеріалів та технологію їх використання з наступною перевіркою і
внесенням необхідних коректив; заключну перевірку й оцінку системи.
Системний підхід дозволяє визначити і перспективи навчання
риторики, її основні взаємодіючі компоненти з урахуванням провідних
тенденцій суспільного розвитку, її реальні потреби і можливості,
координацію і субординацію таких великих систем, як освіта, наука і
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техніка, формування нової людини як громадянина, особистості творчого
вчителя і громадського діяча.
Системний підхід дозволяє відобразити не тільки кількісне, а й
якісне зростання освіти взагалі й риторики зокрема, оскільки дає
можливість прогнозувати освітні процеси з урахуванням вимог
суспільства до освіти, якісних зрушень у науці, у змісті та методах освіти
на всіх її рівнях.
Сподіваємося, що наша стаття стане у нагоді викладачам
риторики у вищих навчальних закладах, всім тим, хто цікавиться
питаннями наукової організації навчального процесу.
Подальший розвиток даної проблематики вбачаємо у всебічному
аналізі: форм організації навчання, видів роботи та шляхів ефективного
їх використання у вищій школі.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ СПОРТИВНИХ
ІГОР У ДОПОМІЖНІЙ ШКОЛІ
Шептицький В.Ф.
Кіровоградський державний педагогічний університет
Анотація. У статті розглянуто питання пошуку найбільш ефективних в
загальнооздоровчому відношенні засобів і методів фізичного виховання, що
базуються на ігровій діяльності дитини, диференційованих за віком, статтю і
особливостями порушень психічного розвитку.
Ключові слова. Навчання, фізичне виховання, корекція, гра, допоміжна школа.
Аннотация. Шептицкий В.Ф. Педагогические основы использования спортивных
игр в вспомогательной школе. В статье рассматриваются вопросы поиска наиболее
эффективных средств и методов физического воспитания, основой которых
является игровая деятельность учащихся вспомогательных школ.
Ключевые слова. Обучение, физическое воспитание, коррекция, игра,
вспомогательная школа.
Annotation. Sheptitskiy V.F. Pedagogical fundamentalses of usage of sporting games at
supplementary school. In clause the questions of search of the most effective means and
methods of physical education are considered(examined), which basis is the game activity
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of learning auxiliary schools.
Keywords. Training, physical education, correction, game, auxiliary school.

Постановка проблеми дослідження полягає у пошуку найбільш
ефективних в загальнооздоровчому відношенні засобів і методів
фізичного виховання, що базуються на ігровій діяльності дитини,
диференційованих за віком, статтю і особливостями порушень психічного
розвитку. Практика роботи з аномальними дітьми вимагає аргументації
використання засобів фізичного виховання, цілеспрямованого впливу на
порушені функції, психічну діяльність розумово відсталих учнів.
Робота виконана за планом НДР Кіровоградського державного
педагогічного університету.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним з основних
завдань навчання й виховання аномальних дітей є різнопланова підготовка
до життя й діяльності в умовах сучасного суспільства. Спеціальна школа
має вирішувати цю проблему в нерозривній єдності з корекцією їх
порушених функцій, компенсацією збережених механізмів, активізацією
всіх ланок навчально-виховної роботи.
Однак, здійснення на практиці даних завдань утруднюється
обмеженими можливостями пізнавальної сфери розумово відсталих
школярів. Ось чому стимуляція цієї категорії дітей до сприйняття
педагогічних впливів має виключно важливе значення.
Суттєва роль у формуванні цілісної структури особистості
дитини належить фізичній культурі. Забезпечуючи розвиток рухової
функції дітей, зміцнюючи їх, вона сприяє інтелектуальному розвитку,
корекції розумових вад, недоліків моторики, професійному навчанню і є
основою соціально трудової адаптації. Ця сторона впливу засобів
фізичного виховання на організм розумово відсталих осіб достатньо
відома ( Л.С.Виготський, 1960; В.М.Синьов, 1967; Г.М.Дульнєв, 1971;
Н.П.Вайзман, 1976; О.С.Самилічев, 1985; М.О.Козленко, 1985-1998;
Б.В.Сермєєв, 1972-1997; О.А.Дмитрієв, 1991; Ю.Г.Васін, 1993 ).
В той же час, як свідчить практика допоміжної школи в її
корекційно-розвиваючому процесі недостатньо використовуються всі
резерви організації і проведення рухливих ігор, які у свою чергу мають
формувати фізичну й пізнавальну активність та поліпшення адаптованості
до різних умов і ситуацій.
Аналіз практики і спеціальної педагогічної літератури свідчить,
що дійові форми й методика організації ігрової діяльності в умовах роботи
з учнями спеціальної школи визначені нечітко, не знайдені оптимальні
варіанти застосування рухливих ігор у різних видах діяльності дітей38

олігофренів.
Мета статті полягає у виявленні найбільш ефективних
психолого-педагогічних умов активізації корекційно-виховної роботи в
допоміжній школі засобами спортивних ігор спрямованих на корекцію
моторики та інтелектуальних можливостей розумово відсталих дітей.
Для реалізації мети нами були поставлені такі завдання:
І. Вивчення особливостей розвитку рухової та інтелектуальної
сфери розумово відсталих школярів молодшого віку.
2. Виявлення ставлення педагогічних працівників та учнів
допоміжної школи до спортивних ігор у навчально-виховному процесі
школи.
3. Розробка й реалізація моделі уроку фізичної культури в
спеціальній загальноосвітній школи з активним використанням
спортивних ігор.
4. Визначення психолого-педагогічних та дидактичних умов для
запровадження спортивних ігор на уроках загальноосвітнього циклу, їх
місця та ролі у позакласній та позашкільній виховній роботі.
Виклад основного матеріалу. Фізичні вправи окрім оздоровчого
впливу і корегуючої дії є міцним стимулятором моторного розвитку дітей.
Відомо, що різні засоби фізичного виховання специфічно
впливають на функціональний стан організму і хоча до цього часу немає
достатньо чітких указівок щодо особливостей їх впливу на вищу нервову
діяльність школярів із порушенням розумового розвитку, можна
передбачити, що цей вплив не обмежується лише руховими й
вісцеральними сферами, а й торкається психічних процесів.
Визначаючи за кожним видом рухової активності, кожною
фізичною вправою здатність стимулювати психічні функції, необхідно
мати на увазі, що неоднорідним буде і вплив різних засобів фізичного
виховання на організм дітей-олігофренів.
Необхідність вивчення досвіду фізичного виховання учнів
допоміжної школи, зокрема, використання елементів ігрової діяльності з
метою подолання дефектів моторики і фізичного розвитку в цілому
зумовлюється тим, що результати такої роботи допоможуть простежити
змінність її форм, методів і засобів, створити передумови для поповнення
сучасної теорії олігофренопедагогіки і шкільної практики науково
обумовленою системою корекційно-відновлювальної роботи.
Специфіка фізичної підготовки учнів допоміжної школи полягає
в тому, що основні завдання - зміцнення здоров’я й загартування організму,
сприяння правильному фізичному розвитку, формування життєво
важливих рухів, розвиток основних рухових здібностей (сили, швидкості,
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витривалості, спритності) - вирішуються в діалектичній єдності.
Можливості подолання чи послаблення відхилень у фізичному розвитку,
руховій функції, розумовій діяльності аномальних дітей , вивчаються
цілим рядом досліджень, теоретичним підґрунтям яких є поняття про
первинні й вторинні відхилення в структурі дефекту. Таким чином, вся
робота з фізичного виховання учнів допоміжної школи повинна будуватись
на підставі корекційної спрямованості і покликана сприяти загальному
фізичному й психічному розвитку дітей-олігофренів.
Фізична культура є важливою частиною системи навчально виховної роботи допоміжної школи. І хоча за останні роки число
вітчизняних і зарубіжних досліджень по вивченню впливу всіх форм
занять фізичними вправами на організм аномальних дітей збільшилось,
є ще деякі аспекти цієї проблеми, які не отримали необхідної уваги й
розвитку . Зокрема, актуальним є вивчення варіативності емоційних
реакцій і інтелектуальних проявів у процесі цілеспрямованих ігрових дій.
Спортивні ігри задовольняють потребу дитини в русі, збагачують
її руховий досвід. За допомогою ігор закріплюються й удосконалюються
уміння та навички з основних рухів /ходіння, бігу, стрибків, рівноваги/,
розвиваються швидкість, витривалість, сила, спритність, гнучкість.
Спортивні ігри мають значний вплив на виховання моральновольових якостей. Свої дії - учасники гри підпорядковують правилам.
Правила регулюють поведінку, сприяють вихованню свідомості
дисципліни, привчають відповідати за конкретні вчинки, розвивають
почуття колективізму.
Розумово відсталим дітям доводиться зустрічатись в подальшому
житті зі значними труднощами, їх подолання потребує необхідної
психічної та фізичної підготовки, чому повинні сприяти спортивні ігри,
які б відповідали психічному розвитку аномальних школярів, їх інтелекту
і накопиченим навичкам.
Для правильного добору необхідних ігор, дослідникам довелося
вивчити якомога детальніше природу й характер дефекту дитини,
особливості їх фізичного розвитку, позитивні сторони і потенційні
можливості. Але труднощі в точному дозуванні фізичних навантажень,
наявності елементів змагання й емоційності дій, потребують обережного
підходу до використання ігор на заняттях з аномальними дітьми.
Висновки. Отже, аналіз літератури з питань активізації рухової
діяльності розумово відсталих молодших школярів дає можливість чітко
визначити місце й роль фізичних вправ і спортивних ігор у навчальновиховному процесі з такими дітьми та умови їх застосування:
1. Для нормального розвитку дітей необхідний постійний
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оптимальний рівень рухової активності, в нерозривній єдності з
корекційно-відновлювальною.
2. Для усунення гіпокінезії та покращення фізичного й
розумового розвитку дітей-олігофренів необхідне запровадження
спеціально спланованих і організованих занять фізичними вправами і
спортивними та рухливими іграми.
Ефективна організація, структура, зміст, варіативність ігор у
початковій стадії навчальної діяльності олігофренів потребує подальшого
серйозного дослідження, вивчення всіх процесів рухової сфери,
інтенсивності компонентів, включення в конкурентні ситуації, передбачає
пошук нових ситуаційних проявів різноманітних ігор в структурі
навчально-виховного процесу.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Література:
Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Вопросы психологии.
– 1966. - № 6.
Вайзман Н.П. Психомоторика детей-олигофренов. – М.: Педагогика,1967.
Булич Е.Г. Физическое воспитание в специальных медицинских группах / Учебное
пособие для техникумов. – М.: Высш. школа,1986. –756 с.
Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. – М.:
Просвещение, 1981. – 176 с.
Дмитриев А.А. Организация двигательной активности умственно отсталых детей. –
М.: Советский спорт, 1991. – 32 с.
Самыличев А.С. О воспитании двигательных способностей учащихся
вспомогательной школы на уроках физической культуры // Дефектология . – 1985. № 3. – С. 25-31.
Надійшла до редакції 12.10.2003р.

41

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ЖЕНЩИН ФАЗАМИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦИКЛИЧНОСТИ В
СПОРТИВНОМ ФЕХТОВАНИИ
Эйдер Е., Бойченко С., Ящанина Н.,
Ящанин Я., Карсеко Е., Бойченко Т.
Шецинский университет, Шецин, Польша
Аннотация. Работа посвящена проблемам влияния биологической цикличности
женского организма на показатели двигательных способностей, отражающих
стабильность мастерства в тренировке и соревнованиях. На примере 160
высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в фехтовании,
акцентирована значимость учета биологической цикличности при решении задач
оптимального планирования педагогического процесса в спортивных
единоборствах, определена целесообразная направленность применения
специализированных средств, обеспечивающая планомерный рост спортивнотехнического мастерства женщин в условиях многолетней тренировки.
Ключевые слова: высококвалифицированный спортсмен, фехтование, фазы
биологической цикличности, координационные способности.
Анотація. Ейдер Е., Бойченко С., Ящаніна Н., Ящанін Я., Карсеко Е., Бойченко Т.
Обумовленість спеціальної підготовки жінок фазами біологічної циклічності в
спортивному фехтуванні. Робота присвячена проблемам впливу біологічної
циклічності жіночого організму на показники рухових здібностей, що відбивають
стабільність майстерності в тренуванні і змаганнях. На прикладі 160
висококваліфікованих спортсменок, що спеціалізуються у фехтуванні, акцентована
значимість обліку біологічної циклічності при рішенні задач оптимального
планування педагогічного процесу в спортивних єдиноборствах, визначена
доцільна спрямованість застосування спеціалізованих засобів, що забезпечує
планомірний ріст спортивно-технічної майстерності жінок в умовах багаторічного
тренування.
Ключові слова: висококваліфікований спортсмен, фехтування, фази біологічної
циклічності, координаційні здібності.
Annota tion. Aider Е., Bоychenko S., Ja scanin N., Jascanin J., Ka rseko E.,
Bоychenko T. Relationship between menstrual cycle of fencing women and training
effects. The aim of the study was to establish the influence of women menstrual
cycle on fencing. For this purpose was investigated 160 women. The obtained
results permit to conclude that are very strong relationships between training and
competition results.
Key words: sportsman, women, fensing, coordinational capability, menstrual cycle.

Введение в проблему. Вопросы, связанные с так называемой
«женской» проблематикой, занимают сегодня ведущее место в самых
разных областях науки [10]. В течение последних десятилетий в странах
Восточной Европы сохраняется устойчивый интерес к «женскому спорту»
и «физической культуре для женщин», что выражается, в частности, в
существенном ежегодном росте количества публикаций, расширении
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состава авторов, привлекаемых к разработке данного направления,
разнообразии аспектов его рассмотрения, научных симпозиумов и съездов
[1, 6].
Современное фехтование, как известно, относится к числу
«демократических» видов спорта, в котором, наряду с чисто мужскими
разновидностями, самостоятельно культивируются и женские, в
частности, такие, как фехтование на рапирах и шпагах. В крупнейших
международных форумах, включая Олимпийские игры и Чемпионаты
Мира, женщины-фехтовальщицы участвуют на равных с мужчинами
условиях, как в личных, так и в командных соревнованиях, внося
существенный вклад в борьбу за обладание почетными спортивными
трофеями [2].
Вместе с тем, нельзя не отметить, что до настоящего времени
методика подготовки спортсменок «элитных» групп в фехтовании
традиционно опирается на систему тренировки мужских видов с полным
переносом особенностей режимов общей и специальной подготовки.
Однако, как свидетельствуют литературные данные [11,13-15], уже в
прошлом веке подобный подход во многом утратил свою актуальность –
доказано, в, частности, что учебно-тренировочный процесс для женщинспортсменок и, особенно, высококвалифицированных, требует особых
условий организации, планирования тренировочных и соревновательных
нагрузок, направленности специализированной подготовки. Во многом
обусловлено это тем, что оптимальное состояние организма женщин
зависит от совершенства его адаптационных возможностей, связанных,
прежде всего, с естественной биологической цикличностью [18, 22].
В литературе [7-9, 13, 16, 17, 19 - 21] рассматриваются проблемы
рационального использования в фазах менструального цикла специальных
средств подготовки, требующих проявления скоростных и силовых
способностей, аэробной и анаэробной выносливости преимущественно
на примерах деятельности представительниц циклических видов спорта.
Тем не менее, известно, что колебания концентрации гормонов в фазах
ОМЦ существенно влияют на способности женщин дифференцировать
пространственные, временные и силовые параметры движений [15,16].
Последние, как правило, во многом определяют уровень и стабильность
проявления спортивного мастерства в поединках, схватках и
взаимодействиях оружием в фехтовании [2, 5]. Однако в ретроспективе
подобные аспекты не являются предметом исследовательской
деятельности специалистов в фехтовании и данным вопросам в литературе
не уделяется внимания.
Работа выполнена согласно научных программ Шецинского
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университета.
Гипотеза и задачи исследования. В рамках настоящей работы
решалась задача оптимизации построения специальной подготовки для
высококвалифицированных спортсменок на основе выбора приоритетной
направленности средств технико-тактического совершенствования,
адекватной состоянию женского организма в различные фазы ОМЦ. С
этой целью было предпринято комплексное изучение динамики
показателей специфических координационных и кондиционных
способностей у женщин-фехтовальщиц на протяжении ОМЦ в годичном
тренировочном цикле. Мы полагали, что для спортсменок,
специализирующихся в фехтовании, приведенная ранее развернутая
классификация способностей и механизмов регулирования двигательной
функции [3, 4], позволит обнаружить влияние биологической цикличности
на уровень подготовленности и связанные с ним координационные
проявления, а также определить степень выраженность подобного влияния
в параметрах двигательных действий, реализуемых в схватках и завязках
поединков.
Материалы и методы исследования. Для исследования
характеристик движений, составлявших основу «школьной» техники
фехтования, применялась инструментальная методика, представлявшая
комплекс из двух электроконтактных мишеней. На каждой из них
располагались имитаторы клинков оружия с шаровой опорой для
желаемой фиксации относительно плоскости мишени, счетчики циклов
движений, стимульные лампы инициализации и направления движений
оружием, датчики со схемами запуска электронных миллисекундомеров,
блоки формирования сигналов и управления. Стимульные лампы,
располагавшиеся в верхней части мишеней, служили для моделирования
вариантов заданий, выполнявшихся испытуемыми в процессе
экспериментов и использовались в качестве неспецифического
раздражителя инициализации задания. При этом испытуемым цветом
ламп указывалось направление движения оружия (внутрь, кнаружи). Блок
управления обеспечивал случайное моделирование специфических по
содержанию, но неспецифических по инициализации действий,
требующих от испытуемых адекватного реагирования. Вариант
устройства, использовавшегося в исследовании, приведен на рис. 1.
Для оценки специальной подготовленности спортсменок
использовалась следующая совокупность тестов.
1. Тесты на проявление собственно скоростно-силовых
способностей (С1 – прыжок вверх, руки на поясе) и способности к
объединению движений рук и ног (С2 - прыжок вверх с махом рук).
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2. Тесты на «своевременность (прогнозирование)» (С3), «чувство
темпа» и «чувство времени» (С4).
3. Тесты на координацию в специфических комбинациях
движений оружием «кнаружи» и «внутрь» с уколом из верхних позиций
(С5, С7 - моторный компонент; С6, С8 - латентный период реакции).
4. То же, что и в п.3, но из нижних позиций (С9, С11- моторный
компонент; С10, С12 - латентный период реакции).
5. Тесты на проявление комплексных способностей в приемах
«школьной» техники фехтования - движение правой в укол (С13), возврат
в позицию (С14), для левой соответственно С15 и С16, «бросок стрелой»
с пробеганием 3-х шагов (С17), по показателям длительности «стартовых
фаз».
6. Тест на специальную скоростно-силовую выносливость передвижения шагами вперед в боевой стойке с оружием по дорожке в
максимальном темпе – С20.
7. Тест на ориентацию движений всем телом - точность
постановки впередистоящей (маховой) ноги на дорожку в атакующем
движении с выпадом (С21).

Рис. 1. Устройство с одним клинком для снятия характеристик
движений спортсменок: target – основание мишени, floret – имитатор
клинка, К1,К2- контактные площадки, стимульные лампы
инициализации (L2) и направления (L1, L3) движений, timer –
миллисекундомеры.
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Для оценки текущего состояния испытуемых и диагностики фаз
ОМЦ использовалась традиционная совокупность методик выявления
гормонального статуса спортсменок. В частности, диагностировался
феномен «папоротника», проводилось анкетирование спортсменок,
измерялась базальная температура, по [19].
Статистическая обработка материалов исследования
осуществлялась общепринятыми методами на базе статистического
процессора и пакета прикладных программ «SPSS 10.0».
В качестве испытуемых в исследовании приняло участие 160
высококвалифицированных спортсменок Беларуси, Польши и России в
возрасте 19-23 лет, не имевших в период проведения исследований
нарушений менструального цикла.
Результаты исследования. Как свидетельствуют материалы
модельных экспериментов, исследованием обнаружена явная
обусловленность показателей кондиционных и координационных
способностей функциональным состоянием организма спортсменок в
различных фазах ОМЦ. Это, проявлялось, прежде всего, в положительных
и отрицательных изменениях средних величин полученных в процессе
тестирования результатов. Выраженность наблюдавшихся изменений по
пяти традиционно выделяемым фазам цикла, была, по данным
дисперсионного анализа (вариант MANOVA) статистически значима
(P<0,01).
К наиболее чувствительным к фазам биологической цикличности
по результатам исследования отнесены показатели способности к
«прогнозирующей» деятельности, способности адекватно реагировать в
моделируемых «преднамеренно-экспромтных» и «экспромтных»
ситуациях в движениях оружием, а также временные показатели
латентного периода реакции с выбором и локальных движений оружием
«переводом кнаружи» из верхних (нижних) позиций.
Наиболее высокие показатели в проявлениях специфических
координационных способностей зафиксированы для испытуемых на 3 12-й и на 15 - 25-й дни ОМЦ. Выраженная отрицательная динамика
показателей кондиционных способностей у спортсменок наблюдались в
фазе овуляции (13 - 14-й дни ОМЦ) и в фазе предменструального
напряжения (27 - 28-й день ОМЦ). Отмечена также тенденция
статистически значимого снижения показателей двигательных
способностей (как кондиционных, так и координационных) после
специфических тренировочных нагрузок в 1 - 2 -й и на 13 - 14-й дни
ОМЦ.
В процессе исследования не удалось выявить сильных
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корреляционных зависимостей между результатами тестов, отражавших
аспекты технико-тактической и специальной физической
подготовленности спортсменок. Средние значения корреляционных
связей не превышали величин 0,5 (P<0,05). Это подтверждает
высказывавшееся ранее предположение о формировании в процессе
тренировочной деятельности в фехтовании координационных
способностей, являющихся, по существу, комплексными (гибридными)
[2].
Установлено также достоверное и достаточно сильное влияние
биологической цикличности женского организма на важнейшие
показатели технико-тактической и координационной подготовленности
спортсменок в течение всего цикла ОМЦ. В частности, суммарный
показатель силы влияния (Rao SR), «материализующий» значение WILKSкритерия в %, полученный расчетным путем в процессе дисперсионного
анализа (классическая схема варианта MANOVA) для данных показателей,
позволяет констатировать достоверное влияние биологической
цикличности в пределах 27,2% (табл.1).
Таблица 1.
Результаты дисперсионного анализа влияния биологической
цикличности на специальную подготовленность спортсменок
С т а т и с т и ч е с к и е к р и те р и и (n = 2 0 0 )

W IL K S L

R A O SR

D F1

D F2

P

0 ,0 0 6 3 7 5

2 7 ,2

68

704

< 0 ,0 0 1

Тем не менее, следует подчеркнуть, что здесь индивидуальные
значения фактора, интерпретированного нами как «фаза цикличности»,
для обследованных спортсменок, в зависимости от уровня
подготовленности, по отдельным параметрам достигали 33,7 – 69,8 %.
При этом рост влияния в сторону его максимальных величин
обусловливался выраженностью проявления в совокупности тестовых
движений специальных физических качеств, в частности, силовых и
скоростно-силовых. Установлено, что среднегрупповое снижение
показателей тестовых испытаний в каждом конкретном случае для
спортсменок носило индивидуальный характер при общей тенденции
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существенного увеличения вариативности от средних значений (рис. 2).
На основании статистического анализа для каждого признака
была определена подобная тенденция и ее направленность. Например,
для скоростно-силовых способностей наиболее значимые изменения,
обусловленные биологической цикличностью спортсменок, были
обнаружены для показателей «стартовых фаз» двигательных актов, тесно
связанных с механизмами внутримышечной координации при
выполнении специфических для фехтования «прямых и обратных»
движений – укол и закрытие в исходную позицию [2].
B o x P lo t
2 ,0 0

Am ount

1 ,2 5

0 ,5 0

-0 , 2 5

-1 , 0 0
1

2

3

4

5

V a r ia b le s

Рис. 2. Индивидуальная динамика средних показателей
«своевременности действий» и его дисперсии (n = 200) у спортсменки
В. С-вич (мсмк, Беларусь) в годичном цикле подготовки в связи с
фазами биологической цикличности (фрагмент исследования): по оси
абсцисс – значение ошибки, по оси ординат – фаза ОМЦ.
В исследовании выявлены характерные тенденции изменения
наиболее значимых для технико-тактического совершенствования в
фехтовании показателей способностей, образующие такие специфические
качества, как «чувство темпа» и «своевременность действий» [5]. В
частности, наиболее высокие и статистически значимые величины
ошибки в точности воспроизведения интервалов времени («чувство
темпа») зафиксированы в первой и пятой фазах ОМЦ (рис.3).
Во второй, третьей и четвертой фазах ОМЦ выявлена
относительная стабилизация ошибок – значимых различий для точности
воспроизведения временных интервалов обнаружено не было (P>0,05).
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Это позволяет рассматривать вторую и третью фазы ОМЦ в качестве
наиболее благоприятных для совершенствования действий и решения
технико-тактических задач, связанных с проявлениями спортсменками
чувств «темпа» и «времени». Для показателей, характеризующих
способность спортсменок к «своевременности» действий (по показателям
реакции «прогнозирования»), выявлена сходная тенденция.

Рис. 3. Фрагмент дисперсионного анализа для внутригрупповых
показателей испытуемых, отражавших динамику средних значений
зависимых переменных С3 («чувство темпа») и С4 (реакция
«прогнозирования») в связи с градациями экспериментального
фактора «фаза ОМЦ».
Тем не менее, диапазон наблюдавшихся и допускавшимися
спортсменками ошибок был несколько иным. В частности, к наиболее
благоприятным для совершенствования «своевременности действий»
определены первая, вторая и четвертая фазы ОМЦ – здесь величина
ошибок достигала значений + 0,1 с. Для второй фазы зафиксирован
статистически значимый (P<0,01) рост ошибки в сторону запаздывания
(переоценки) до 0,3 с. Наименее благоприятной для проявления данного
свойства определена пятая фаза ОМЦ – величина ошибки статистически
значимо возрастала до + 0,6 с. Изменения показателей относительно
средних значений по фазам ОМЦ во всех случаях были статистически
достоверны (P<0,01, n=200).
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В последующем конфирматорном эксперименте определена
педагогическая направленность процесса технико-тактической и
специальной подготовки, его содержание для высококвалифицированных
представителей женского фехтования. По результатам эксперимента к
наиболее благоприятным по фазам изменения гормонального статуса
спортсменок отнесены следующие направления специальной подготовки:
при совершенствовании скоростно-силовых аспектов техники движений
- вторая и четвертая, при совершенствовании приемов и боевых действий
в связи с их «своевременностью» - первая, вторая и четвертая, при
совершенствовании специфических способностей «чувства времени,
оружия, дистанции» - вторая, третья и четвертая, при совершенствовании
тактических составляющих боевых действий – третья, при
совершенствовании техники приемов и действий, их тактических
разновидностей – вторая и третья. Установлено также, что для
высококвалифицированных спортсменок принципиальное значение имеет
точность дифференцирования времени по приведенным показателям в
условиях соревновательных поединков не хуже 0,25 с. При этом в качестве
оптимальной определена тенденция снижения данных значений в
процессе приобретения спортивной формы до 0,1 с и ниже. Установлено,
что подобные значения дифференцирования времени и прогнозирования
обеспечивают высокую эффективность действий, базирующихся и
выполняемых спортсменками, как в ситуациях «на видение», так и на
точной оценке временных параметров отдельно взятой схватки в
«неожиданно возникающих» ситуациях соревновательного поединка.
Содержание специализированной подготовки фехтовальщиц в различные
фазы ОМЦ приведено в табл.2.
Заключение. Cпорт высших достижений требует при подготовке
женщин тонкого учёта некоторых специфических аспектов. В частности,
в специальной подготовке женщин-спортсменок сегодня во многих
ведущих в спортивном отношении странах придают большое значение
биологической цикличности – именно она, по мнению специалистов
различного профиля, определяет характер и направленность изменений
умственной и физической работоспособности, психического и
физического состояния женского организма и, следовательно,
эффективность педагогического процесса в целом.
На основании экспериментального материала определены
тенденции динамики наиболее значимых для технико-тактического
совершенствования спортсменок в фехтовании показателей, образующих
выделяемые в методике данного вида спорта специфические качества «чувство темпа», «чувство времени» и «своевременность действий». Это,
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Таблица 2.
Содержание специализированной подготовки фехтовальщиц в
Средства и их направленность

Фазы ОМЦ
1 2 3 4 5

Средства технико-тактической подготовки
Простые атакующие действия с выпадом
+ + +
Атакующие действия с завершением пробеганием «стрелой»
+ + Атакующие действия «на видение»
- + Сложные боевые атакующие действия
- + +
Контратаки
+
Комбинированные с защитные действия с захватами и оппозицией +
+
Контрзащиты
+ - +
Перехваты, батманы
+ - Переводы, круговые движения
+ + +
Совершенствование основных приемов и приемов маневрирования + Средства общей и специальной физической подготовки
Средства развития силовых и скоростно-силовых способностей
+
Средства развития специальной выносливости
+ +Средства развития общей выносливости
- + +
Средства совершенствования координации
+ + Преимущественные организационно-методические формы занятий
Упражнения на подсобных снарядах и тренажерах
+ + +
Упражнения в парах (контры)
+ + Взаимоуроки и индивидуальные уроки
+ + +
Учебно-тренировочные бои и бои по заданию.
+ + +

+ +
- +
+
+ +
+
+
+
+
+ +
+
+
+
-

+
+
+
+

+
+
-

+
+
+
+

в свою очередь, позволило обосновать оптимальную стратегию
использования средств подготовки для высококвалифицированных
спортсменок в годичном тренировочном цикле и наиболее благоприятные
по фазам изменения гормонального статуса высококвалифицированных
спортсменок в учебно-тренировочном процессе виды специфической
двигательной деятельности.
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И КРИТЕРИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Литвин А.Т.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Аннотация. Эффективный процесс физического воспитания предполагает
разностороннее воздействие на организм занимающихся, использование
разнообразных средств воздействия на телосложение человека,
кардиореспираторную систему, двигательный аппарат.
Ключевые слова: физическое воспитание, система, двигательная активность,
население.
Анотація. Литвин А.Т. Рухова активність і критерії ефективності системи фізичного
виховання населення. Ефективний процес фізичного виховання припускає
різнобічний вплив на організм, використання різноманітних засобів впливу на
статуру людини, кардіореспіраторну систему, руховий апарат.
Ключові слова: фізичне виховання, система, рухова активність, населення.
Annotation. Litvin A.T. Motor performance and effectiveness criterion of a system of
physical training of the population. The effective process of physical training guesses
scalene effect on an organism occupied, usage of manifold agents of effect on a body
build of the person, cardiorespiratory a system, motorial means.
Keywords: physical training, system, motor performance, population.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. Продолжительность жизни в значительной мере
определяется объемом и характером двигательной активности. В
частности, исследования, проведенные в США, показали, что люди
имеющие объем двигательной активности около 2500 ккал⋅нед–1 в 80%
случаев могут дожить до 75 лет и в 50% случаев — до 85 лет. Среди тех
людей, у которых объем двигательной активности значительно меньше
(менее 1000 ккал⋅мин–1) смертность в указанном возрасте примерно на
20% выше [8].
Необходимо отметить, что в отношении двигательной
активности, как и других составляющих образа жизни, необходимо
придерживаться определенного оптимума. Так, например, наибольший
эффект в профилактике преждевременной смерти людей среднего и
старшего возраста приносит разнообразная двигательная активность
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(ходьба, бег, плавание, силовые упражнения, спортивные игры, работа в
саду и др.) с суммарным объемом недельной двигательной активности
2500—3500 ккал. Дальнейшее увеличение объема двигательной
активности снижает эффективность действия этого фактора, а излишне
напряженная и избыточная двигательная активность сама превращается
в фактор риска преждевременной смерти [8].
Двигательная активность силовой направленности является
наиболее эффективным средством профилактики мышечной атрофии,
обусловленной возрастом. Регулярные тренировочные занятия силовой
направленности (3 раза в неделю по 45—60 мин) в течение двух месяцев
приводят к увеличению силы на 40—60%. Одновременно увеличивается
площадь поперечного сечения мышц. Мышечная гипертрофия особенно
ярко проявляется в быстро сокращающихся волокнах, наиболее
подверженных дегенеративным процессам. Гипертрофия мышечной
ткани и увеличение ее силовых возможностей сопровождается
улучшением нервного и вегетативного обеспечения [6].
Регулярные физические упражнения оказывают положительное
влияние на костную ткань, увеличивая ее плотность. Положительный
эффект отмечается уже через 2 недели после начала занятий [18].
Физическая нагрузка необходима также для поддержания нормального
состояния гиалинового хряща, выстилающего все суставные поверхности
синовиальных суставов, для поддержания его трофики, морфологической
целостности и функциональной значимости. Недостаток двигательной
активности снижает подвижность суставов и способствует
возникновению хрящевого фиброза. Однако и чрезмерная двигательная
активность, излишне напряженные нагрузки оказывают отрицательное
воздействие, так как стимулирует износ, размягчение и дегенерацию
хряща [11].
Современная система физического воспитания располагает
огромным и постоянно расширяющимся объемом средств двигательной
активности. Увеличение популярности спорта и различных форм
двигательной активности приводит к постоянному расширению видов
соревновательного спорта, оздоровительных и рекреационных видов
двигательной активности, а также промежуточных форм —
соревновательно-рекреационных, рекреационно-оздоровительных.
Наряду с многообразными видами бытовой двигательной деятельности
они создают необходимые предпосылки для формирования оптимальных
программ двигательной активности людей различного возраста, пола,
состояния здоровья, уровня физической подготовленности, интересов и
т.п. Существует множество простейших, широкодоступных и в то же время
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эффективных средств двигательной активности (ходьба, бег, простые
гимнастические упражнения, оздоровительная йога, многие подвижные
игры и др.), средств, требующих определенных условий и несложного
оборудования (многие виды аэробики, спортивные игры, плавание, ходьба
на лыжах, различные виды единоборств и силовой подготовки и др.), а
также обширный и постоянно расширяющийся комплекс средств,
требующих специальных условий и достаточно сложного и
дорогостоящего оборудования — упражнения кардиореспираторного
воздействия с использованием специальных эргометров, культуризм,
водные лыжи, различные виды горнолыжного спорта, различные виды
подводного спорта, бильярд, боулинг, конный спорт и др.
Работа выполнена согласно плана НИР Национального
университета физического воспитания и спорта Украины.
Целью работы является анализ двигательной активности и
критериев эффективности системы физического воспитания населения.
Результаты работы.
В зависимости от целевой установки, организационных форм,
применяемых средств виды двигательной активности в системе
физического воспитания могут быть подразделены на следующие
основные группы: 1) подвижные игры, соревновательный спорт,
рекреационно-оздоровительный спорт, оздоровительная двигательная
активность, профессионально ориентированная двигательная активность,
бытовая двигательная активность [8, 16, 19].
Преимущественное использование средств, относящихся к той
или иной группе может определяться множеством факторов —
возрастными и половыми особенностями занимающихся, их интересами,
материально-техническими возможностями, состоянием здоровья и
физической подготовленности и др. Однако вне зависимости от всех этих
факторов оптимальный режим двигательной активности должен
обеспечивать поддержание нормального функционирования организма,
укрепление его жизненно важных органов и функциональных систем,
профилактику заболеваний и т.д., то есть способствовать всему тому, что
обеспечивает человеку полноценный физический фитнесс [17].
Обобщение результатов многочисленных исследований
отечественных и зарубежных специалистов позволяет сформировать
оптимальный режим двигательной активности для различных категорий
занимающихся. Однако вне зависимости от возраста, пола, интересов,
условий и т.п. такой режим должен включать три группы средств: 1)
упражнения аэробной направленности, способствующие повышению и
поддержанию высокого уровня функциональных возможностей сердечно55

сосудистой и дыхательной систем [2, 3, 8]; 2) упражнения силовой
направленности, способствующие укреплению двигательного аппарата
— мышечной системы, костной системы, соединительной ткани — связок,
сухожилий [11, 19]; 3) упражнения, направленные на развитие гибкости,
способствующие улучшению состояния мышечной, соединительной и
костной тканей, профилактике заболеваний [1, 13].
Использование этих трех групп средств позволяет обеспечить
полноценный режим оздоровительной двигательной активности, который
должен быть вписан в общий режим жизни человека наряду с другими
его важнейшими составляющими — регулярным и полноценным
питанием, сном и отдыхом [8]. Применительно к людям, находящимся в
возрасте 50-70 лет и заинтересованным в двигательной активности в
основном как средстве оздоровления и профилактики заболеваний,
оптимальный режим еженедельной двигательной активности может
выглядеть следующим образом (рис. 1).

Рис. 1. Оптимальная модель двигательной активности для лиц в
возрасте 50—70 лет (общий объем основной физической нагрузки — 3
ч; бытовой — 7—10 ч)
Система физического воспитания учащихся средних и высших
учебных заведений с учетом их возрастных особенностей, интересов,
физической подготовленности и т.д. в значительной мере может строиться
на материале рекреационно-оздоровительного, а применительно к
определенной части детей и молодежи — соревновательного спорта. На
рис. 2 представлена оптимальная модель двигательной активности
студенческой молодежи, ориентированной на решение оздоровительных
и рекреационных задач. Характер и объем средств, включаемых в блок
«Оздоровительная двигательная активность» определяется видом
рекреационно-оздоровительного спорта. Например, если это плавание
или гребля, в качестве средств оздоровительной направленности можно
56

не использовать аэробные упражнения. Если избранный вид спорта связан
с большими силовыми нагрузками, из оздоровительной двигательной
активности можно исключить силовые упражнения. То есть,
оздоровительная двигательная активность должна естественно дополнять
соревновательно-рекреационный спорт, обеспечивать устранение
односторонности воздействия его отдельных видов и стимулировать,
таким образом, оздоровительную направленность режима двигательной
активности.

Рис. 2. Оптимальная модель двигательной активности для
студенческой молодежи (общий объем основной физической нагрузки
— 7,5—11,5 ч; бытовой — 7—10 ч.)
В этом, кстати, кроется одно из принципиальных различий систем
спорта высших достижений и физического воспитания. В спорте высших
достижений все формы двигательной активности, как основные, так и
вспомогательные ориентированы на достижение наивысших спортивных
результатов, в том числе и за счет односторонности развития, нередко
опасного для здоровья занимающихся [4, 10]. В физическом воспитании,
напротив, режим двигательной активности должен быть подчинен задачам
полноценного физического развития, укрепления и сохранения здоровья,
а достижение определенных спортивных результатов, если речь идет о
рекреационно-оздоровительном или соревновательном спорте, не должно
нарушать основной направленности процесса физического воспитания
[8, 19].
В соответствии с целью, задачами, содержанием физического
воспитания различных групп населения, естественно, должны находиться
и критерии его эффективности. В четвертом разделе была показана
неприемлемость для оценки физической подготовленности населения
существующих государственных систем. Необходимость их переработки
вытекает из требований Государственной программы «Физическое
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воспитание — здоровье нации», введенной в действие в 1998 г. [15].
При переработке системы тестов и нормативов оценки
физической подготовленности населения, как убедительно
свидетельствует приведенный выше материал, требуется радикально
изменить методологию разработки критериев эффективности системы
физического воспитания. Система тестов и нормативов должна строго
отвечать цели, задачам и содержанию физического воспитания,
находиться в соответствии с возрастными, половыми особенностями
людей, состоянием их здоровья, не требовать предельных физических
нагрузок за исключением отдельных случаев тестирования специальной
физической подготовленности определенного контингента занимающихся
(военнослужащие, сотрудники специальных силовых структур, пожарные
и др.).
Обобщение данных специальной литературы позволяет дать
достаточно обоснованные рекомендации по критериям оценки
эффективности системы физического воспитания и физической
подготовленности населения (рис. 3), определить методологию
формирования системы тестирования физической подготовленности
различных групп населения.
Выводы.
Таким образом, при выборе и разработке тестов и нормативов
оценки физической подготовленности предполагается ориентироваться
на критерии, сгруппированные в шесть блоков. Важно отметить, что речь
не должна идти о масштабных исследованиях по разработке и
обоснованию тестов и нормативов, а прежде всего о выборе наиболее
доступных и информативных из огромного массива накопленного
научного знания в этой области и их внедрение в практику.
Телосложение. В специальной литературе большое количество
информативных и доступных для широкого использования методов
оценки телосложения человека, нормативов, позволяющих по показателям
телосложения судить о физической подготовленности человека. Наиболее
значимая информация приведена в обобщающих работах [7, 20].
Существуют многочисленные, долговечные и не дорогостоящие приборы
и достоверные методики оценки массы и длины тела, толщины жировой
складки, длины конечностей и их сегментов, обхватов, ширины,
определения соматотипа, пропорциональности телосложения,
соотношения костной, мышечной и жировой тканей, полового созревания,
прогнозирования развития телосложения. Применительно к
тестированию и оценке физической подготовленности стоит задача
выбора комплекса тестов и нормативов. При этом следует
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Рис. 3. Критерии оценки эффективности системы физического
воспитания и физической подготовленности населения
ориентироваться как на показатели телосложения, связанные с физической
подготовленностью, так и на показатели, связанные с состоянием здоровья
и риском заболеваний. В качестве примера, свидетельствующего о риске
серьезных заболеваний в зависимости от телосложения, можно привести
показатель соотношения обхвата талии и обхвата бедер: увеличение этого
соотношения связано с резким повышением вероятности развития
заболеваний сердца и диабета: вероятность этого заболевания
увеличивается вдвое при соотношении обхвата талии и обхвата бедер
равного 1.0 по сравнению, когда оно составляет 0.85 [8].
Состояние важнейших функциональных систем.
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Физиологией труда, спорта и двигательной активности разработано
множество методов оценки возможностей важнейших функциональных
систем — сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной, системы крови.
Многие из этих методов требуют сложной дорогостоящей аппаратуры
для проведения физиологических, морфологических, биохимических
исследований. Однако для оценки физической подготовленности
населения, определения эффективности физического воспитания
приемлемо большое количество простейших показателей, основанных
на регистрации частоты сокращений сердца в покое и при стандартных
нагрузках, в восстановительном периоде после стандартных нагрузок,
определении соотношения работоспособности в различных фазах
двигательных тестов, построенных на материале ходьбы, бега, работы
на велоэргометре и т.п. Использование этих показателей позволяет
косвенно оценить аэробную и анаэробную мощность, возможности
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Дополнительные
исследования при помощи широко распространенной простейшей
аппаратуры для определения артериального давления, жизненной емкости
и максимальной вентиляции легких позволяет достаточно всесторонне
оценить эту сторону физической подготовленности населения [14].
Силовые возможности, координационные способности,
подвижность в суставах. Специальная литература дает возможность
отобрать в целях контроля физической подготовленности населения
доступные, информативные и безопасные тесты для контроля за уровнем
развития указанных качеств. Однако, учитывая многообразие видов и
режимов проявления силовых способностей (взрывная сила,
максимальная сила, силовая выносливость, статический, динамический
(концентрический и эксцентрический), изокинетический режимы работы
мышц) [9, 14], необходимо отобрать тесты в наибольшей мере отвечающие
задачам физического воспитания, жизненным потребностям населения
и являющиеся не травмоопасными. Здесь предстоит серьезная
аналитическая работа.
Аналогичным образом обстоит дело и в отношении гибкости и
координационных способностей.
Учитывая то, что гибкость может проявляться во множестве
движений, а уровень подвижности в различных суставах не связан между
собой, то есть практически невозможно отобрать один тест для общей
характеристики гибкости [1, 14], необходимо сформировать подход и
предложить методику оценки этого качества.
Среди большого количества видов координационных
способностей [5, 9] необходимо выделить наиболее значимые для
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жизненной практики и программу комплексного тестирования построить
на преимущественном проявлении данных видов.
Еженедельный объем энерготрат за счет двигательной
активности.
Исследования последних лет убедительно показали, что объективным
критерием эффективности системы физического воспитания может быть
еженедельный объем энерготрат во время специальной двигательной
активности, а также энерготраты в процессе выполнения упражнений.
Показано, что эффект от двигательной активности имеет место в том
случае, когда ее объем соответствует недельным энерготратам в диапазоне
1000—1500 ккал, а наивысший эффект наблюдается при еженедельном
энергетическом расходе 2500—4000 ккал⋅нед–1 [8, 17]. Двигательная
активность является эффективной, когда ее интенсивность вызывает
энерготраты не ниже 4,5—7 МЕТ (МЕТ — метаболическая единица
уровня основного обмена (1,1—1,25 ккал⋅мин–1). Зависимость между
частотой сокращений сердца и энерготратами во время физической
нагрузки может использоваться в качестве информативного теста оценки
функциональных возможностей кардиореспираторной системы (рис. 4).
Еженедельный объем и соотношение различных видов
двигательной активности. Эффективный процесс физического
воспитания предполагает разностороннее воздействие на организм
занимающихся, использование разнообразных средств воздействия на
телосложение человека, кардиореспираторную систему, двигательный
аппарат. Оптимальный объем и соотношение различных видов
двигательной активности могут быть обеспечены преимущественным
использованием соревновательного или рекреактивно-оздоровительного
спорта, специальной и бытовой двигательной активностью. Важно
обеспечить необходимый объем двигательной активности и ее
разностороннее воздействие на организм занимающихся. В зависимости
от возраста, пола, физической подготовленности, здоровья, интересов
занимающихся в системе физического воспитания могут использоваться
различные виды и объемы двигательной активности. Что касается
соотношения различных видов двигательной активности, то этот
показатель более стабилен и должен обеспечить разностороннее
воздействие на организм занимающихся.
Заболеваемость. Наличие и характер заболеваний, количество
пропущенных по болезни учебных и рабочих дней, количество случаев
обращения к врачу и т.п. могут использоваться в качестве косвенных
критериев физической подготовленности населения и эффективности
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системы физического воспитания [8, 19].

Рис. 4. Зависимость между интенсивностью двигательной
активности и энерготратами у лиц различной физической
подготовленности (эффективная двигательная активность — 4,5—
5,0 МЕТ (МЕТ — метаболическая единица основного обмена) (1,1—
1,25 ккал·мин–1) [190]
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение
других проблем совершенствования программ по физическому
воспитанию в системе среднего образования.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
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СОСТОЯНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЭРИТРОЦИТОВ
И СИСТЕМЫ ЦИКЛИЧЕСКИХ НУКЛЕОТИДОВ В
ИММУНОЦИТАХ У БОРЦОВ В ХОДЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО
ЦИКЛА
Казимирко Н.К., Ляпин В.П.
Луганский государственный медицинский университет
Восточно-украинский национальный
университет имени Владимира Даля
Анн ота ц ия. В статье п рив еден ы результаты исследов а ни я со стояни я
энергетической системы эритроцитов и системы циклических нуклеотидов в
иммуноцитах у борцов в ходе тренировочного цикла.
Ключевые слова: энергетическая система, циклические нуклеотиды, борцы.
Ан ота ц ія. Ка зи ми рко Н.К., Ляп и н В.П. Ста н ен ерг ети ч н ої си стеми
еритроцитів та системи циклічних нуклеотидів в імуноцитах борців в ході
тренува льного циклу. В статті прив едені результати дослідженн я стану
ен ергетич ної системи ери троци тів і си стеми ц икліч них н уклеотидів в
імуноцитах у борців в ході тренувального циклу.
Ключові слова: енергетична система, циклічні нуклеотиди, борці.
Annotation. Kasimirko N.K., Lyapin V.P. Energetic system of erythrocytes and cyclic
nucleotides in immune cells status in the fighters during training process. In the article
the analysis of parameters of energetic system of erythrocytes and cyclic nucleotides in
immune cells in the fighters during training process is pointed.
Keywords: energetic system, cyclic nucleotides, fighters.

Постановка проблемы. Современные представления о
механизмах индукции стресс-реакции при интенсивной физической
нагрузке, помимо нервной и эндокринной частей, рассматривают еще и
гематологический компонент в качестве узлового звена в формировании
гормонально-метаболического статуса организма при экстремальных
воздействиях и как генерализованной реакции гематологического cтресссиндрома системы крови [2-4, 6, 9, 10]. Энергетический заряд эритроцитов
и система циклических нуклеотидов иммунокомпетентных клеток
способствуют трансформации сигналов, поступающих извне, к
восприятию их на клеточном уровне, то есть развитию адекватной реакции
на действие стрессорных факторов.
Тема работы является фрагментом комплексного научного
исследования Луганского государственного медицинского университета
«Физиологические показатели оценки уровня здоровья разных групп
населения» (номер государственной регистрации 0100U001111).
Анализ последних исследований и публикаций. Стрессовая
активация лимфоидных клеток пептидными гормонами тимуса, как и
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действие других регуляторных пептидов, осуществляется путем
образования в цитоплазме вторичных мессенджеров: цАМФ и ионов
кальция с последующей генерацией сигнала на различные индукторы [1,
5, 8]. Пептидные гормоны тимуса, кроме изменения продукции цАМФ,
вызывают стимуляцию синтеза вторичных медиаторов - простагландинов
группы Е, действие которых реализуется через цГМФ [7]. Циклические
нуклеотиды, в частности цГМФ, участвуют в регуляции целого ряда
биологических процессов, таких как энергетическое обеспечение клеток,
проницаемость мембран, транспорт ионов, в том числе и ионов Са2+ ;
цГМФ играет одну из основных регуляторных ролей в работе глутаматных
рецепторов головного мозга [11]. Аденозинфосфорные кислоты,
аденозинфосфаты, нуклеотиды – это 5'-фосфорные эфиры аденозина.
Содержат аденин, рибозу и 1 (АМФ), 2 (АДФ) или 3 (АТФ) остатка
фосфорной кислоты. Присутствуют во всех живых клетках (суммарная
концентрация 2- 15 мМ, около 87 % общего фонда свободных
нуклеотидов), образуют адениловую систему, играющую важную роль в
обмене веществ и энергии [13]. Содержатся не только в растворимой
фракции цитоплазмы, но и вне которых органоидах (митохондриях,
ядрах). Пара АДФ/АТФ служит основной системой переноса энергии в
клетке [14]. Перенос фосфорильных групп на АМФ и АДФ
сопровождается аккумуляцией энергии, а их отщепление от АТФ и АДФ
- выделением энергии, используемой для различных процессов
жизнедеятельности [12, 15]. Практически неизученными у спортсменов
являются система макроэргических соединений и циклических
нуклеотидов в клетках крови.
Формулировка целей статьи. Целью данного исследования
было изучение состояния энергетической системы эритроцитов и системы
циклических нуклеотидов в иммуноцитах у борцов в ходе тренировочного
цикла.
Результаты исследования. Нами были обследованы 78
спортсменов-борцов в возрасте 22-25 лет в подготовительном,
соревновательном и переходном периодах тренировочного цикла.
Определение циклических нуклеотидов в иммуноцитах (цАМФ и цГМФ),
АТФ, АДФ и АМФ в эритроцитах проводили радиоиммунным методом с
использованием коммерческих тест-систем фирмы Amersham (Great
Britain). Энергетический заряд эритроцитов высчитывали по формуле:
ЭЗ=АТФ/(АДФ+АМФ). Контрольную группу составило 30 лиц
аналогичного возраста, не являющихся спортсменами, без видимой
соматической патологии.
В подготовительном периоде тренировочного цикла
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регистрировалось истощение внутриклеточного содержания
макроэргических соединений при одновременном увеличении количества
веществ, обеднённых энергетическими связями (табл. 1).
Таблица 1
Изменения энергетической системы эритроцитов у борцов в течение
цикла (n=78)
Показатели
АТФ, мкмоль/л
АДФ, мкмоль/л
АМФ, мкмоль/л
ЭЗ, у.е.

Контрольная
группа (n=30)
656±33
230±12
52±5,5
2,3±0,15

Подготовительный
период
569±34
277±17*
93±6*
1,5±0,08*

Соревновательный
период
419±25*
321±19*
156±8*
0,9±0,04*

Переходный
период
535±32*
283±17*
104±6*
1,4±0,09*

Примечание: * - р<0,05. Р рассчитано по отношению к контрольной
группе.
Так, уровень АТФ внутри эритроцитов у спортсменов-борцов в
анализируемом периоде имел тенденцию к снижению (р>0,05), тогда как
концентрации АДФ и АМФ были выше референтной нормы в 1,2 и 1,8
раза (р<0,05). Вследствие имеющегося дисбаланса в структуре
макроэргических факторов энергетический заряд эритроцитов снижался
в 1,5 раза по сравнению с контролем (р<0,05). Выявленные сдвиги
свидетельствовали о наличии энергетического дефицита в эритроцитах
борцов в подготовительном периоде.
Изменения в энергетической системе сопровождались
дисбалансом в системе циклических нуклеотидов – цАМФ и цГМФ,
играющих роль мессенджеров в передаче внутриклеточной информации
(табл. 2). Под влиянием нагрузок в подготовительном периоде в сыворотке
крови имело место увеличение концентраций цАМФ и цГМФ в 2,3 и 1,6
раза соответственно по сравнению с аналогичными показателями в
контрольной группе (в обоих случаях р<0,05). Вместе с тем, в системе
циклических нуклеотидов наблюдалось существенное преобладание
цАМФ над цГМФ, что сопровождалось увеличением коэффициента
цАМФ/цГМФ против аналогичного показателя референтной нормы в 1,5
раза (р<0,05).
Нарастание физических и психических нагрузок при проведении
соревнований сопровождалось значительным уменьшением
внутриклеточного содержания АТФ и накоплением АДФ и АМФ. Уровень
АТФ в эритроцитах был снижен в 1,35 раза по сравнению с
подготовительным периодом, тогда как концентрации АДФ и АМФ
превышали аналогичные показатели, соответственно, в 1,16 и 1,7 раза.
Указанные сдвиги вели к снижению ЭЗ клеток (в 1,7 раза против
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показателя подготовительного периода, р<0,05). В системе циклических
нуклеотидов имело место нарастание как цАМФ, так и цГМФ, степень
увеличения которых против уровней подготовительного периода
составила 1,7 и 1,2 раза соответственно. Диспропорция в системе цАМФ/
цГМФ за счёт преобладания цАМФ над цГМФ сопровождалась
дальнейшим увеличением коэффициента цАМФ/цГМФ (в 1,4 раза
больше, чем в подготовительном периоде, р<0,05). Таким образом,
значительное увеличение интенсивности физических и психических
нагрузок в соревновательном периоде вело к прогрессивному увеличению
в крови спортсменов-борцов циклических нуклеотидов и сопровождалось
истощением энергетических ресурсов клеток.
Таблица 2
Изменения показателей системы циклических нуклеотидов у борцов в
течение тренировочного цикла (n=78)
Период
Контрольная группа (n=30)
Подготовительный период
Соревновательный период
Переходный период

ЦАМФ, нмоль/л
15,5±1,6
36±2*
62±3*
33±1,7*

Показатели
цГМФ, нмоль/л
5,7±0,5
9±0,5*
11±0,6*
8±0,4*

цАМФ/цГМФ у.е.
2,7±0,3
4±0,2*
5,6±0,3*
4,1±0,2*

Примечание: * - р<0,05. Р рассчитано по отношению к контрольной
группе.
Снижение нагрузок в переходном периоде оказывало позитивное
влияние на состояние энергетического потенциала клеток крови
спортсменов-борцов. Как оказалось, в указанном периоде в эритроцитах
периферической крови происходило увеличение удельного веса АТФ и
снижение АДФ и АМФ. По сравнению с соревновательным периодом,
уровень АТФ повысился в 1,13 раза, тогда как уровни АДФ и АМФ
снизились в 1,13 и 1,5 раза соответственно. В то же время, уровни
указанных макроэргических соединений заметно отличались от таковых
в контрольной группе. В целом, ЭЗ в переходном периоде тренировочного
макроцикла был в 1,55 раза выше, чем в соревновательном периоде
(р<0,05) и в 1,6 раза ниже против аналогичного показателя референтной
нормы (р<0,05). Уменьшение физических и психических нагрузок в
переходном периоде благоприятно сказывалось на содержании в крови
спортсменов-борцов циклических нуклеотидов. Отмечено двукратное
уменьшение уровня цАМФ и снижение в 1,4 раза цГМФ в сравнении с
аналогичными показателями соревновательного периода. Коэффициент
цАМФ/цГМФ также снижался: в 1,4 раза по сравнению с
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соревновательным периодом (и был в 1,5 раза выше аналогичного
показателя референтной нормы). Следовательно, в переходном периоде
имело место существенное обратное развитие всех биохимических
процессов, активированных в соревновательном периоде. Однако,
несмотря на позитивную динамику этих изменений, полной нормализации
ряда изучаемых показателей не происходило.
Выводы. Таким образом, степень отмеченных биохимических
нарушений со стороны макроэргических соединений эритроцитов и
системы циклических нуклеотидов иммуноцитов зависит от периода
тренировочного цикла: изменения биохимического статуса борцов
умеренны в подготовительном и переходном периодах тренировочного
процесса и наиболее негативны в соревновательном периоде.
Перспективы дальнейших исследований в данном
направлении. Полученные нами данные были проанализированы с целью
дальнейшего изучения звеньев патогенеза стресса, индуцированного
регулярными интенсивными физическими нагрузками. Они будут
использованы для разработки реабилитационных мероприятий у борцов
различных квалификационных категорий.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АПРОБАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ
МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОРГАНИЗМА В УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ БАСКЕТБОЛИСТОВ
Сватьев А.В.
Запорожский государственный университет
Аннотация. Применение в учебно-тренировочном процессе баскетболистов
компьютерной программы «ШВСМ» позволило зарегистрировать реальную
динамику их функциональной подготовленности в подготовительном периода, что
способствовало существенной оптимизации учебно-тренировочного процесса
спортсменов данной спортивной специализации.
Ключевые слова: баскетбол, общая физическая работоспособность,
функциональная подготовленность, спортивная квалификация, подготовительный
период, учебно-тренировочный процесс.
Анотація. Сватьев А.В. Експериментальна апробація сучасних методів оцінки
функціональної підготовленості організму в учбово-тренувальному процесі
баскетболістів. Застосування в учбово-тренувальному процесі баскетболістів
комп’ютерної програми «ШВСМ» дозволило зареєструвати реальну динаміку
їхньої функціональної підготовленості в підготовчому періоду, що сприяло істотної
оптимізації учбово-тренувального процесу спортсменів даної спортивної
спеціалізації.
Ключові слов: баскетбол, загальна фізична працездатність, функціональна
підготовленість, спортивна кваліфікація, підготовчий період, учбово-тренувальний
процес.
Annotation. Svatyev A.V. Experimental approbation of modern methods of an estimation
organism’s functional preparatory in training process basketball players. The application
in training process’s basketball players the computer program «SHVSM» has allowed
to register real dynamics of their functional preparatory in the preparatory period, that
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promoted essential optimization training process of this sport specialization.
Key words: basketball, general physical serviceability, functional preparatory, sports
qualification, preparatory period, training process.

Постановка проблемы. Достижение высоких спортивных
результатов на современном уровне развития спорта невозможно без
рационально спланированного учебно-тренировочного процесса. Только
в этом случае достигается тот необходимый уровень физической
подготовленности спортсменов, который способствует максимальному
проявлению их функциональных, технико-тактических возможностей и,
как следствие, достижение максимально возможных результатов [1,2,3].
В связи с вышеизложенным особую актуальность приобретают
исследования, направленные на разработку современных, оперативных
методов оценки уровня функциональной подготовленности спортсменов
на различных этапах учебно-тренировочного процесса [4,5,6].
Исследование выполнено в соответствии с планом научных
исследований Запорожского государственного университета.
Анализ последних исследований и публикаций.
Общеизвестно, что баскетбол, как один из наиболее зрелищных и сложных
в техническом отношении видов спортивных игр, предъявляет к организму
спортсменов достаточно высокие требования к уровню
функционирования ведущих физиологических систем, скоростных и
скоростно-силовых физических качеств, общей выносливости [6,7].
Вместе с тем, целым рядом авторов отмечается, что в вопросе экспрессдиагностики функциональной подготовленности спортсменов-игровиков,
в частности, баскетболистов, возникла необходимость качественного
«прорыва», связанного с разработкой наиболее репрезентивных методов
диагностики данного функционального показателя [7].
Целью данной работы явилось изучение динамики
функциональной подготовленности баскетболистов с использованием
эксклюзивной компьютерной программы «ШВСМ» в процессе
подготовки спортсменов к сезону.
Актуальность и несомненная практическая значимость данной
проблемы послужили предпосылками для проведения настоящего
исследования.
Результаты исследований. В соответствии с целью и задачами
эксперимента нами было проведено комплексное обследование 14
баскетболистов команды «Университет» (г.Запорожье) в возрасте 19-23
лет в начале, середине и в конце их подготовки к сезону. На всех этапах
исследований у спортсменов регистрировался уровень их
70

функциональной подготовленности и ее отдельные составляющие с
помощью компьютерной программы «ШВСМ», для чего все испытуемые
выполняли стандартный велоэргометрический тест PWC170. Помимо этого
у всех спортсменов регистрировали длину (см) и массу (кг) тела.
На начальном этапе настоящего исследования нами была
проведена оценка уровня функциональной подготовленности
баскетболистов 19-23 лет, принявших участие в эксперименте, в начале
подготовительного периода учебно-тренировочного процесса.
Как показали результаты первичного тестирования спортсменов
на данном этапе для них были характерны средние значения большинства
изученных показателей, отражающих уровень функциональной
подготовленности их организма.
Таблица 1
Показатели, характеризующие уровень функциональной
подготовленности организма баскетболистов 19-23 лет в начале
подготовительного периода (М±m).
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Показатели

Начало подготовительного периода

oPWC170, кг/м/мин/кг
оМПК, мл
АЛАКм, вт/кг
АЛАКе, у.е.
ЛАКм, вт/кг
ЛАКе, у.е.
ПАНО, %
ЧССпано, уд/мин
ОМЕ, у.е.

21,49±0,50
60,45±1,08
6,92±0,16
40,81±0,94
5,48±0,13
32,47±0,74
57,34±1,28
155,22±3,05
191,06±3,85

В соответствии с данными, представленными в таблице 1, в начале
подготовительного периода абсолютные значения oPWC170 и оМПК,
отражающие уровень развития данного качества, составляли у
обследованных баскетболистов соответственно 21,49±0,50 кг/м/мин/кг
и 60,45±1,08 мл/мин/кг, что соответствовало средним значениям данных
параметров для спортсменов.
На среднем уровне находились также показатели,
характеризующие скоростную выносливость баскетболистов. Величины
АЛАКм и АЛАКе составляли 6,92±0,16 вт/кг и 40,81±0,94 у.е.
Практически такие же данные были получены в отношении
основных параметров скоростно-силовой выносливости обследованных
игроков команды. Достаточно отметить, что абсолютные значения ЛАКм
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и ЛАКе составляли соответственно 5,48±0,13 вт/кг и 32,47±0,74 у.е.
Аналогичная картина была зарегистрирована и для параметров,
отражающих функциональное состояние системы энергообеспечения
мышечной деятельности.
Так, значения ПАНО и ЧССпано, характеризующих
экономичность работы данной системы, составляли 57,34±1,28% и
155,22±3,05 уд/мин. На среднем уровне регистрировалась и величина
общей метаболической емкости организма спортсменов (ОМЕ) –
191,06±3,85 у.е.
Существенным подтверждением приведенным данным
послужили результаты анализа бальных оценок по уровням общей,
скоростной, скоростно-силовой выносливости спортсменов и общего
уровня их функциональной подготовленности.
В соответствии с данными, представленными в таблице 2, в начале
подготовительного периода у обследованных баскетболистов были
зарегистрированы средние бальные оценки общей, скоростно-силовой
выносливости, экономичности системы энергообеспечения мышечной
деятельности и резервных возможностей их организма (соответственно
55,33±2,67 балла, 59,77±2,24 балла, 61,31±3,70 балла и 51,50±2,79 балла).
Уровень скоростной выносливости спортсменов, принявших
участие в эксперименте, соответствовал функциональному классу «ниже
среднего» (48,60±2,30 балла).
Таблица 2
Величины бальных оценок по уровням функциональной
подготовленности баскетболистов 19-23 лет в начале
подготовительного периода (М±м).
№ п/п

Двигательные качества

1.
2.
3.

Общая выносливость
Скоростная выносливость
Скоростно-силовая выносливость
Экономичность энергообеспечения
организма

4.

Бальная
оценка
55,33±2,67
48,60±2,30
59,77±2,24

Ф ункциональный
класс
Средняя
Ниже среднего
Средняя

61,31±3,70

Средняя

5.

Резервные возможности организма

51,50±2,79

Средние

6.

Уровень функциональной
подготовленности

55,72±2,69

Средний

Итогом представленных результатов обследования стал средний
уровень общей функциональной подготовленности организма
баскетболистов, зарегистрированный в начале подготовительного периода
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учебно-тренировочного процесса, который составил 55,72±2,69 балла.
Повторное обследование баскетболистов команды Запорожского
государственного университета было проведено через 6 месяцев после
начала эксперимента.
Как видно из результатов, представленных в таблице 3, на данном
этапе исследования для обследованных баскетболистов была характерна
выраженная положительная динамика в отношении уровня
функциональной подготовленности их организма и ее отдельных
составляющих.
Прежде всего, необходимо отметить, что через полгода
систематических тренировочных занятий у всех спортсменов
наблюдалось достоверное улучшение практически всех функциональных
параметров, использованных в исследовании.
Так, на данном этапе исследования у баскетболистов был
зарегистрирован статистически достоверный рост oPWC170 до
23,30±0,87 кгм/мин/кг или на 8,45±3,06% по сравнению с началом
подготовительного периода), оМПК (до 64,47±1,87 мл/мин/кг или на
6,69±2,34%), АЛАКм (до 7,50±0,29 вт/кг или на 8,38±3,10%), АЛАКе (до
44,10±1,65% или на 8,12±3,01%),ЛАКм (до 5,96±0,22 вт/кг или на
8,69±2,85%), ПАНО (до 60,58±1,13% или на 6,03±2,28%), ЧССпано (до
165,62±4,31 уд/мин или на 6,85±2,29%) и ОМЕ (до 204,31±5,73 у.е. или
на 7,06±2,41%).
Таблица 3
Показатели, характеризующие уровень функциональной
подготовленности баскетболистов, в начале подготовительного
периода и через 6 месяцев тренировочных занятий (М±m).
№ п/п

Показатели

Начало подготовит.
периода

Через
6 месяцев

% относит.
прироста

1.

oPWC170, кг/м/мин/кг

21,49±0,50

23,30±0,87∗

8,45±3,06

2.
3.
4.
5.
6.

оМПК, мл
АЛАКм, вт/кг
АЛАКе, у.е.
ЛАКм, вт/кг
ЛАКе, у.е.

60,45±1,08
6,92±0,16
40,81±0,94
5,48±0,13
32,47±0,74

64,47±1,87∗
7,50±0,29∗
44,10±1,65∗
5,96±0,22∗
35,16±1,25∗

6,69±2,34
8,38±3,10
8,12±3,01
8,69±2,85
8,31±2,73

7.

ПАНО, %

57,34±1,28

60,58±1,13∗

6,03±2,28

8.
9.

ЧССпано, уд/мин
ОМЕ, у.е.

155,22±3,05
191,06±3,85

165,62±4,31∗
204,31±5,73∗

6,85±2,29
7,06±2,41

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с началом подготовительного
периода.
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Обращает на себя внимание тот факт, что для большинства
отмеченных показателей регистрировались практически одинаковые
величины относительного прироста (в рамках 6-8%), что косвенным
образом может свидетельствовать о гармоничности тренировочных
занятий баскетболистов в подготовительном периоде.
Подтверждением, приведенным выше данным, послужили также
результаты анализа бальных оценок обследованных спортсменов по
различным уровням их подготовленности, зарегистрированных через 6
месяцев после начала эксперимента.
Как видно из представленных в таблице 4 экспериментальных
данных к данному этапу исследования у спортсменов наблюдался
достоверный рост бальных оценок по уровню общей выносливости (до
65,18±4,65 балла или на 18,44±6,15%, что соответствовало, правда, тому
же функциональному классу - «средний»), скоростной выносливости (до
56,69±4,06 балла или на 17,20±6,07%, «средний»), скоростно-силовой
выносливости (до 67,90±3,78 балла или на 13,80±4,45%, уже «выше
среднего»), экономичности работы системы энергообеспечения
мышечной деятельности (до 72,92±4,47 балла или на 21,64±7,43%, «выше
среднего»), резервных возможностей организма (до 61,09±4,15 балла или
на 20,12±6,72%, «средние»), а также общего уровня функциональной
подготовленности спортсменов, специализирующихся в баскетболе (до
65,16±4,20 балла или на 17,86±5,93%, «средний»).
Таблица 4
Величины бальных оценок по уровням функциональной подготовленности баскетболистов 19-23 лет в начале подготовительного
периода и через 6 месяцев тренировочных занятий (М±м).
№ п/п
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Двигательные качества

Бальные оценки
Начало
подготовит.
Через 6 месяцев
периода

% относит.
прироста

55,33±2,67
средняя

65,18±4,65∗
средняя

18,44±6,15

48,60±2,30
ниже среднего

56,69±4,06∗
средняя

17,20±6,07

1.

Общая выносливость

2.

Скоростная выносливость

3.

Скоростно-силовая выносливость

59,77±2,24
средняя

67,90±3,78∗
выше среднего

13,80±4,45

4.

Экономичность энергообеспечения
организма

61,31±3,70
средняя

72,92±4,47∗
выше среднего

21,64±7,43

5.

Резервные возможности организма

51,50±2,79
средние

61,09±4,15∗
средние

20,12±6,72

6.

Уровень функциональной
подготовленности

55,72±2,69
средний

65,16±4,20∗
средний

17,86±5,93

Примечание: * - р<0,05 по сравнению с началом подготовительного
периода.
В целом приведенные данные позволили констатировать, что
предложенная баскетболистам команды Запорожского госуниверситета
в подготовительном периоде система тренировочных занятий
способствовала определенной оптимизации их функциональной
подготовленности, развитию всех ее составляющих компонентов.
Кроме этого, полученные данные убедительно свидетельствовали
о высокой репрезентативности компьютерной программы «ШВСМ» и
необходимости ее внедрения в систему медико-биологического контроля
за функциональным состоянием спортсменов различной специализации
и квалификации.
Дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
других проблем оценки функциональной подготовленности организма в
учебно-тренировочном процессе баскетболистов.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ ПОД
ВЛИЯНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ
Волыньска-Слежыньска А., Слежыньски Я.
Политехника Опольска,
Академия физического воспитания в Катовицах
Аннотация. Пробы с нагрузкой на движущей беговой дорожке для женщин выявили
меньшую их способность к физическим нагрузкам. Кардиологические пациенты
старшего возраста требуют особенного контроля во время тренировок. Временной
интервал между операцией и началом реабилитации не имеет значения.
Ключевые слова: физическая нагрузка, упражнение, движение, восстановление,
кардиология, физиотерапия.
Анотація. Волыньська-Слєжиньська А., Слєжиньскі Я. Толерантність до фізичних
навантажень під впливом рухових вправ у хворих після кардіохірургічних операцій.
Проби з навантаженням на рушійній біговій доріжці для жінок виявили меншу
їхню здатність до фізичних навантажень. Кардіологічні пацієнти старшого віку
вимагають особливого контролю під час тренувань. Часовий інтервал між
операцією і початком реабілітації не має значення.
Ключові слова: фізичне навантаження, вправа, рух, відновлення, кардіологія,
фізіотерапія.
Annotation. Volinska-Sleginska A., Sleginski Y. Tolerance to exercise stresses under
influence of motorial exercises for the ill ambassador cardiological of surgical operations.
The assays with a load on a propellent racing track for the women have revealed their
smaller ability to exercise stresses. Cardiological the patients of higher age demand
singular monitoring during agings. The time window between the operation and beginning
of an aftertreatment has not value.
Keywords: an exercise stress, exercise, locomotion, regeneration, cardiology,
physiotherapy.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. Болезни сердца и системы кровообращения относятся к
наиболее часто встречающимся болезням цивилизации, которые
вызывают более 51,2% смертельных исходов у людей среднего и старшего
возраста. Преобладает артериальная гипертония (44,9%) и ишемическая
болезнь сердца (ИБС) (25,1%).
К факторам, наиболее опасным для развития коронарной болезни
сердца относятся курение и питание богатое жирами.
Важную профилактическую и лечебную роль играет регулярная
физическая активность, уменьшающая угрозу болезни. Об этом
свидетельствует тот факт, что лица двигательно активные ведут более
здоровый образ жизни.
Чтобы устранить причину недомогания не всегда достаточно
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фармакологических средств либо урегулированного способа жизни.
Иногда необходимы кардиохирургические операции, например
имплантация митрального или аортального заслонок, сквозькожная
пластическая операция венечных сосудов, имплантация аортно-венечных
соединений. После операций больные подвергаются кардиологической
реабилитации, целью которой является улучшение кровообращения и
дыхания, а также достижение адаптации к физическим нагрузкам.
При программировании кардиологической реабилитации очень
полезна классификация работоспособности с нагрузкой согласно тестом
Американского общества лечения сердца (American Heart Association),
которые учитывают пол и возраст больных. Располагая данными
работоспособности пациента нагрузке в виде максимального потребления
кислорода (мл/кг/мин), можно легко получить метаболический эквивалент
(МЕТ). Он всегда должен лежать в основе квалифицирования пациентов
не только к соответствующей модели реабилитации, но также для текущей
оценки их функционального состояния. Важным является внедрение
ранней кардиологической реабилитации, сразу после ликвидации боли и
других послеоперационных осложнений.
Работа выполнена согласно научных программ Академии
физического воспитания в Катовицах.
Цель исследования
Целью исследований была проверка результативности
двигательных упражнений и физических процедур в процессе лечения
пациентов после кардиохирургических операций, применяемых в раннем
периоде постклинического лечения (санаторного этапа реабилитации).
Материал и методики исследования
Кинезитерапевтический и реабилитационный процессы были
реализованы на основе определения работоспособности с нагрузкой у
кардиологических пациентов и проходили под строгим медицинским
контролем. С помощью листов осмотров больных, которые проходили
лечение на II Отделении кардиологической реабилитации
Верхнесилезского центра реабилитации, в 1995-1996 гг. анализу был
подвергнут 421 пациент кардиологии (245 мужчин и 176 женщин) в
возрасте 27-75 лет. Больше всего пациентов находилось в возрастном
диапазоне 40-70 лет (89,1%). Следует подчеркнуть, что средний возраст
мужчин и женщин был почти одинаков (около 54 лет). Таким образом,
группы были однородные, сравнимые в возрастном отношении. Пациенты
были подразделены на декадные возрастные группы: 27-40 лет, 41-50 лет,
51-60 лет и 61-75 лет (таб. 1, 2).
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Таблица 1
Количество и возраст обследуемых кардиологических пациентов
Пол
Количество Возраст Средний возраст Станд. oтклонение
Мужчины
245
27-74
54,3
9,9
Женщины
176
28-75
54,0
9,7
Вместе
421
27-75
54,2
9,8

Таблица 2
Возрастные группы кардиологических пациентов
В о зр а ст
2
4
5
6

7
1
1
1

-4
-5
-5
-7

0
0
0
5

М у ж ч и н ы
n
%
1 7
5 3 ,1
6 5
5 7 ,5
8 9
5 6 ,7
7 4
6 2 ,2

Ж е н щ и н ы
n
%
1 5
4 6 ,9
4 8
4 2 ,5
6 8
4 3 ,3
4 5
3 7 ,8

В м ес те
3 2
1 1 3
1 5 7
1 1 9

Исследуемые пациенты были сгруппированы по видам
реализованных операций, т.е. аортально-венечные соединения,
имплантация митральной или аортальной заслонки, а также другие
кардиохирургические процедуры.
Кардиохирургические
процедуры
знаменательно
дифференцировали женщин и мужчин; среди мужчин преобладали аорто
– венечные соединения (55,1%), а у женщин – другие
кардиохирургические операции (40,3%) и имплантации митрального
клапана (29%) (таб. 3). Похожая дифференциация кардиохирургических
процедур имеет место также при других научных исследованиях. Таким
образом, можно исследовать восприимчивость к кардиологическим
заболеваниям женщин и мужчин. Программируя процесс
кардиологической реабилитации, следует таким же образом
дифференцировать реабилитационные процедуры.
Таблица 3
Виды кардиологических операций
Вид операции

Символ Мужчины
n
%
Соединение аорто-венечное
CABG 135 55,1
Имплантация митрального клапана
MVR
15 6,1
Имплантация аортального клапана
AVR
43 17,6
Другие операции кардиохирургические OCO
52 21,2

χ2 =83,0;
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≤ 0,001

Женщины Вместе
n
%
33 18,7
168
51 29,0
66
21 11,9
64
71 40,3
123

Интересными по нашему мнению являются данные, связанные
с образовательным цензом (таб. 4), так как часто упоминается о том, что
кардиологические дисфункции это заболевания директоров. На самом
деле преобладали пациенты, со специальным или средним образованием.
Четко обнаружилась дифференциация в образовании: у мужчин
преобладало специальное образование (41,2%), среднее (36,3%) и
частично высшее (17,2%), в то время как у женщин - среднее (36,4%),
специальное (30,7%) и начальное (25,6%).
Таблица 4
Общеобразовательный ценз кардиологических пациентов
О бразование
начальн ое среднее
спец иальное
среднее
вы сш ее

χ2 =41,1;

М уж
n
13
101
89
42

чины
%
5 ,3
4 1 ,2
3 6 ,3
1 7 ,2

Ж енщ и ны
n
%
45
2 5 ,6
54
3 0 ,7
64
3 6 ,4
13
7 ,4

В м есте
58
155
153
55

≤ 0,001

В качестве методики исследований приняли стандартную
систему реабилитации, применяемую в Верхнесилезском центре
реабилитации (ВЦР) „Рэпты” (Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”).
Прежде чем начать реабилитацию, т.е. на второй день пребывания в
центре, пациенты проходили функциональный тест с нагрузкой
на движущейся беговой дорожке. Проводились субъективные и
объективные исследования, а также запись кривой ЭКГ и измерение
артериального давления крови в состоянии покоя. Функциональный тест
с нагрузкой выполнялся также после 23 дней занятий. Рекомендацией
для функциональной пробы с нагрузкой была диагностика болезни
ишемии миокарда, оценка физической работоспособности у
кардиологических больных.
Условием допущения пациента к функциональной пробе с
нагрузкой было отсутствие у него относительных или безусловных
противопоказаний.
Существенным фактором являлась соответствующая
подготовка пациента в период предшествующий функциональным
исследованиям. Требовалось, чтобы пациент по возможности не
употреблял лекарств, влияющих на систему кровообращения, напр. βблокаторов, антиаритмических средств, нитратов.
В день проведения испытания с нагрузкой было запрещено
пить кофе, крепкий чай, курить сигареты. Рекомендовалось, чтобы пища
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принималась примерно за 2 часа до пробы с нагрузкой.
Проба с нагрузкой выполнялась в дополуденное время на
движущейся беговой дорожке фирмы „Quinton 3000” по методике Бруса,
которая содержит 5 - градусную шкалу нагрузки. Применялась модель А
протокола Бруса, согласно которой пациент подвергался испытанию с
постепенно возрастающей нагрузкой каждые три минуты.
Функциональная проба начиналась с трехминутной нагрузки со скоростью
перемещения ленты движущейся беговой дорожки 2,8 км/час и углом
наклона 10°. Каждый раз по истечении минуты записывалась частота
пульса. Получение зачёта трехминутной нагрузки означало достижение
нагрузки I°. Выдержка нагрузки в течение следующих трех минут, при
скорости перемещения ленты 4 км/час и угле ее наклона 12° обозначало
нагрузку II°. Нагрузка III° требовала ходьбы в течение дальнейших трех
минут по ленте перемещающейся со скоростью 5,6 км/час и наклоном
14°, а IV° соответственно 6,8 км/час и 16° наклоном. Существует также
V° с нагрузкой 8 км/час и 18° наклоном беговой дорожки, однако пациенты
не достигали такого уровня нагрузки. Степени нагрузки указывали
соответственную работоспособность: I° – 4,6 МЕТ (метаболических
эквивалентов), II° – 7 МЕТ, III° – 10,1 МЕТ, IV° – 14,7 МЕТ, V° – 20,6
МЕТ.
Испытание с нагрузкой прекращалось после достижения
исследуемым лимита пульса, т.е. целевой частоты сокращений сердца
(85%) в зависимости от возраста по Шифильду или после появления
симптомов требующих отказа от теста. После нагрузки пациент
подвергался контролю на основании записи 12 отведений ЭКГ в лежащем
положении и повторного измерения артериального давления крови. Такие
контрольные измерения реакции системы кровообращения на
физическую нагрузку дают возможность избежать риска наступления
посленагрузочных кардиологических расстройств.
В Верхнесилезском центре реабилитации занятия проводятся
в группах и индивидуально. Квалификация пациентов к кардиологической
реабилитации была обусловлена выносливостью к субмаксимальной
нагрузке. На ее основании определялись индивидуальные модели
реабилитации совершенствования А, B, C, D. Модель А выражает класс
I работоспособности по NYHA, что обозначает, что пациент в состоянии
справиться с II° или хотя бы частично III° нагрузки по Брусу. На
движущейся беговой дорожке это отвечает нагрузке составляющей около
7 МЕТ. Модель В отвечает классу II работоспособности по NYHA, таким
образом пациент справляется с нагрузкой I° , иногда II° по Брусу. Это
эквивалент около 5-6 МЕТ. Модель С группирует пациентов с классом III
80

работоспособности по NYHA, которые не в состоянии даже справиться
с нагрузкой I° по Брусу, т.е. ниже 5 МЕТ. Для моделей А и В пульс при
совершенствовании должен возрастать до 60-80% (для модели А даже до
90%) значения испытания с нагрузкой, а для модели С до 25%. К модели
D квалифицируются пациенты классом III/IV работоспособности по
NYHA с противопоказаниями для пробы с нагрузкой. Возраст: мужчины
свыше 65 лет, женщины свыше 60 лет. Разрешаются лишь
индивидуальные дыхательные упражнения с приростом частоты пульса
в состоянии покоя на 10-15%, а также прогулки.
Ежедневные занятия начинались с 15-минутной утренней
гигиенической гимнастики.
Существенным элементом тренировки был контролируемый,
интервальный тренинг на велоэргометре фирмы „Monarc” (3 минуты
работы, 2 минуты отдыха, 3 минуты работы). Обычно тренинг начинался
с нагрузки 50 Вт со скоростью около 50 оборотов на минуту и, по мере
улучшения толерантности к физическим усилиям, нагрузка постепенно
увеличивалась до 75-100 Вт.
Выполнялись специальные дыхательные упражнения, особенно
для пациентов III класса работоспособности с нагрузкой. Применяли
также снаряды (гимнастические палки и др.). Обращалось внимание,
чтобы больные дышали в присущем им натуральном ритме. Отдельные
упражнения обычно повторялись 6-8 раз, время их выполнения
составляло около 20-30 минут. Пульс измерялся до и после действия
нагрузки, его величина записывалась в процедурной карте пациента для
ориентации переносимости прописанных физических упражнений.
Пациенты были разделены на две группы в зависимости от
физической работоспособности. В группу кровообращения I 0
подбирались лица со слабой, а в группу II° – с увеличенной
работоспособностью. Применялся, однако, и принцип, позволяющий
(после соответствующей адаптации к нагрузкам) некоторых пациентов
переводить с первой группы во вторую.
Применялись также релаксационные занятия в бассейне, которые
были рекомендованы особенно пациентам I и II класса трудоспособности
согласно NYHA.
Результаты исследований
Установлено, что наблюдается явная зависимость между
возрастом и способностью к выполнению пробы с нагрузкой: с возрастом
снижается процент исследуемых, способных выполнить пробу с нагрузкой
до и после восстановительного лечения. Увеличивается процент лиц,
которые не способны это сделать. Это особенно касается женщин: в
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возрасте свыше 50 лет (пробу с нагрузкой выполнили меньше половины
наблюдаемых (48,6%); а в возрасте свыше 60 лет ее смогли выполнить
только некоторые из них) (таб. 5).
Таблица 5
Возрастные границы и способность к выполнению пробы c нагрузкой
Возраст

Проба до и после
реабилит.
n
%

27-40
41-50
51-60
61-74

14
36
49
20

82,3
55,4
55,0
27,0

27-40
41-50
51-60
61-74

3
14
17
-

20,0
29,2
25,0
-

Проба до
Проба после
реабилитации
реабилитации
n
%
n
%
Мужчины
1
5,9
6
9,2
9
13,9
8
9,0
16
18,0
12
16,2
9
12,2
Женщины
3
20,0
3
20,0
7
14,6
10
20,8
8
11,8
8
11,8
1
2,2
4
8,9

Без пробы c
нагрузкой
n
%

Вместе

2
14
16
33

11,8
21,5
18,0
44,6

17
65
89
74

6
17
35
40

40,0
35,4
51,4
88,9

15
48
68
45

Таким образом, в старшем возрасте возможность выполнения
пробы с нагрузкой ограничена вне зависимости от болезненных
осложнений. Следовательно, определяя необходимость физических
упражнений, необходимо, в первую очередь, принимать во внимание
метрический и биологический возраст больных, особенно
кардиологических пациенток (таб. 6).
Таблица 6
Классификация функциональной работоспособности
кардиологических пациентов [1]
Класс
I

II

III

IV

Характеристика пациентов
Пациенты с болезнью сердца не вызывающей ограничений физической
активности, обычные ежедневные нагрузки не вызывают чрезмерную
усталость, сердцебиение, одышку либо венечную боль
Пациенты с болезнью сердца вызывающей небольшое ограничение
физической активности, не имеющие каких-либо недомоганий во время
отдыха, обычное ежедневные нагрузки вызывают
усталость,
сердцебиение, одышку или венечную боль
Пациенты с болезнью сердца не вызывающей ограничений физической
активности, не имеющие каких-либо недомоганий во время отдыха, но у
которых нагрузки меньшие от обычных ежедневных
вызывают
усталость, сердцебиение, одышку или венечную боль
Пациенты с недомоганиями появляющимися во время самой малой
физической нагрузки, а симптомы сердечной недостаточности или
венечной болезни могут появиться даже во время отдыха, какая-либо
физическая активность усиливает недомогание

В результате осуществляемой реабилитации наступило явное
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улучшение способности к нагрузкам; много кардиологических пациентов
переместились с низших к высшим классам NYHA. У мужчин перед
реабилитацией преобладали пациенты класса II (35,6%) и I/II (29,5%), а
после реабилитации класса I (45,8%) и I/II(25,5%). Среди находившихся
на лечении пациенток такой явной тенденции не обнаружено; до
реабилитации больше было женщин класса II и II/III (24,5%), а после
реабилитации класса II (32,2%), I/II и II/III соответственно (23,7% и 25,4%)
(таб. 7).
Таблица 7
Способность к нагрузкам до и после реабилитации согласно
классификации NYHA*
К л ас си ф и к ац и я
Д о р еа б и ли т ац и и
NYHA
М уж ч и н ы Ж ен щ и н ы
n
%
n
%
К ла сс I
3 0 2 0 ,5
1
1 ,9
К ла сс I/II
4 3 2 9 ,5
5
9 ,4
К ла сс II
5 2 3 5 ,6 2 6
4 9 ,1
К ла сс II/III
1 5 1 0 ,3 1 3
2 4 ,5
К ла сс III
6
4 ,1
8
1 5 ,1
В м е ст е
146 100 53
100

П о сл е р еа б и л и т а ц и и
М уж ч и н ы Ж ен щ и н ы
n
%
N
%
70
4 5 ,8
5
8 ,5
39
2 5 ,5 1 4
2 3 ,7
36
2 3 ,5 1 9
3 2 ,2
6
3 ,9
15
2 5 ,4
2
1 ,3
6
1 0 ,2
153 100
59
100

χ2 =29,2; ≤ 0,001
χ2 =46,7; ≤ 0,001
* Значения меньше, поскольку не все пациенты были квалифицированы
к пробам с нагрузкой.
Улучшилась также переносимость к нагрузкам на подвижной
беговой дорожке в переводе на единицы МЕТ. После реабилитации
снизился процент пациентов с очень низкой и низкой способностью к
нагрузкам, а повысился с высокой и очень высокой (таб. 8).
Таблица 8
Оценка способности к нагрузкам на основе единиц МЕТ
У ровень
С по соб но сти
О чень слабы й
С лабы й
С р ед н и й
Х орош ий
О тл ич н ы й
Без пробы
В м есте

χ2 =59,2;

Д о реаб ил и тац и и
М уж чины Ж енщ ины
n
%
n
%
6
2 ,4
8
4 ,5
15
6 ,1
13
7 ,4
52
2 1 ,2
26
1 4 ,8
43
1 7 ,5
5
2 ,8
30
1 2 ,2
1
0 ,6
99
4 0 ,4 1 2 3 6 9 ,9
245 100
176
100

≤ 0,001

П о сле р еаб и л ит ац и и
М уж ч и н ы Ж ен щ и н ы
n
%
N
%
2
0 ,8
6
3 ,4
6
2 ,4
15
8 ,5
36
1 4 ,7
19
1 0 ,8
39
1 5 ,9
14
7 ,9
71
2 9 ,0
5
2 ,8
91
3 7 ,1 1 1 7 6 6 ,5
245 100 176
100

χ2 =74,1;

≤ 0,001
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Чтобы определить имеется ли связь времени ожидания на
реабилитацию со способностью к переносимостью нагрузок, пациентов
разделили на три группы: короткого ожидания (до 61 дней), среднего
ожидания (62-122 дней) и долгого ожидания (свыше 123 дней).
Распределение численности в классах NYHA до и после реабилитации
проверялось при помощи критерия χ2. Оказалось, что нет существенных
зависимостей между временем ожидания на реабилитацию и
классификацией NYHA.
Что касается способности к нагрузкам, определяемый на основе
значений MET, существенные зависимости от времени ожидания на
реабилитацию имели место только перед реабилитацией, в то же время
эти зависимости после реабилитации не обнаружились ни у мужчин, ни
у женщин.
Необходимо заметить, что до реабилитации у мужчин
обнаружилась заметно большая способность к физическим нагрузкам (68 МЕТ), чем у женщин (2-5 МЕТ), а после реабилитации пропорции были
более близкими. Это не означает, однако, что у мужчин после
реабилитации установлена меньшая способность к нагрузкам, так как
более 60% пациенток вообще не была подвергнута пробе с нагрузкой
(таб. 9).
Таблица 9
Способность к нагрузкам у женщин и мужчин до и после
реабилитации
И зм ерен ие
сп осо бности
до реаби ли т.
п осле реаби л.
до реаби ли т.
п осле реаби л.

М уж чины
x
s
2 ,4 7
1 ,0 6
1 ,8 9
0 ,9 7
6 ,2 8
1 ,2 6
8 ,0 0
1 ,7 7

Ж енщ
x
3 ,4 1
3 ,0 5
5 ,1 9
5 ,8 4

ины
s
0 ,9 3
1 ,1 2
0 ,9 8
1 ,3 4

t
5
7
2
8

,7
,4
,1
,5

P
4
7
5
0

0
0
0
0

,0
,0
,0
,0

1
1
5
1

Следовательно, не имеет значения с какого времени - раньше
или позже – следует начать реабилитацию с точки зрения оценки
способности к нагрузкам выраженной в МЕТ-ах, а также
квалифицирования к соответствующему классу NYHA.
Наши исследования кардиологических пациентов,
подвергнутых реабилитации, а также многочисленные примеры,
описанные в литературе, подтверждают, что физическая активность имеет
положительное влияние на улучшение здоровья и самочувствия больных
на почве системы кровообращения. Поэтому необходимо внедрять
двигательно активный стиль жизни, рациональную диету, избегать
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стрессы. Все это является существенными профилактическими и
терапевтическими мерами для лиц с угрозой ишемии сердца или
перенесших кардиологическую операцию.
Система активной реабилитации на II этапе лечения больных,
прошедших кардиологическую операцию, использующая польскую
модель Асканаса и Рудницкого, оказалась в большей мере эффективной,
поскольку в случае пробы с нагрузкой на движущейся беговой дорожке
произошло положительное улучшение класса NYHA и увеличение
количества МЕТ после реабилитации. Выборочный опрос пациентов
также указывает на субъективно ощущаемое улучшение способности к
нагрузкам и самочувствия (сатисфакция) кардиологических больных.
Выводы
1. Пробы с нагрузкой на движущей беговой дорожке для женщин
выявили меньшую их способность к физическим нагрузкам по
сравнению с мужчинами, как до, так и после кардиологической
реабилитации.
2. Кардиологические пациенты старшего возраста требуют особенного
контроля во время тренировок, поскольку с увеличением жизненного
возраста уменьшается способность к переносимости физических
нагрузок.
3. Исследования показали, что временной интервал между операцией
и началом реабилитации не имеет значения, поскольку способность
к нагрузкам как до, так и после реабилитации существенно не
различалась у кардиологических пациентов в зависимости от времени
ожидания.
Дальнейшие исследования следует направить на изучение других
проблем влияния физических нагрузок на больных после
кардиохирургических операций.
1.
2.
3.
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KOMPUTEROWY SYSTEM BADANIA KOORDYNACJI
CZASOWO-PRZESTRZENNEJ SPORTOWCÓW
Włodzimierz Tkaczuk, Dariusz Ignasiak, Katarzyna Czubak
Instytut Sportu Akademii Wychowania
Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Анотація. Ткачук Володимир, Игнасяк Дариуш, Чубак Катерина. Комп’ютерна
система дослідження просторово-часової координації спортсменів. У статті подана
методика створення комп’ютерної програми для дослідження особливостей
відтворення просторової і часової характеристик точностних рухів спортсмена.
Ключові слова: оцінка точностного руху, засади, методика створення комп’ютерної
програми.
Аннотация. Ткачук Владимир, Игнасяк Дариуш, Чубак Екатерина. Компютерная
система исследования пространственно-временной координаци спортсменов. В
статье описана методика создания компьютерной программы для исследования
точного воспроизведения пространственной и временной характеристик
точностных движений спортсмена. Созданная программа предназначена для
облегчения и ускорения работы исследователя, занимающегося изучением
особенностей выполнения точностных движений спортсменов, представляющими
различные виды спорта. Разработанная программа в своем составе содержит все
элементы обязательные как для проведения исследований, так и регистрации, и
сохранения баз данных. Для ее создания были использованы компоненты
содержащиеся в библиотеке системы фирмы Borland: C++ Builder. Большинство
из них имеется в Visual Component Library (VCL). Мы начинали с таких программ
как TButton, TEdit, TRadioGroup, использовали системные объекты (TTimer,
TMediaPlayer) и в завершении использовали компоненты, обслуживающие базы
данных (TTable, TQery, TDataSource). Программа с успехом внедрена в Академии
Физического Воспитания в Варшаве и Высшей школе им. Влодковиса в Плоцке.
Ключевые слова: оценка точностного движения, принципы, методика создания
компьютерной программы.
Annotation. Tkaczuk V., Ignasiak D., Czubak K. In the article the technique of creation
computer program about for research of precise reproduction of the spatial and temporary
characteristics accuracy of motions of the sportsman is described.
Keywords: an estimation accuracy of motion, principles, technique of creation of a
computer program.

I. Postawienia problemu
Stworzony program ma za zadanie ułatwić pracę osobom zajmującym
się prowadzeniem badań. Program posiada możliwość przeprowadzenia testów
w sposób automatyczny, włączając w to zapis wyników (błąd czasu oraz
odległości). Posiada też wbudowaną bazę danych zawierającą informacje o
badanych. Program posiada możliwość tworzenia oraz wydruku protokołów
badań oraz zawartości bazy danych.
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System plików baz danych oparty jest na strukturach środowiska typu
Dbase. Środowisko to jest powszechnie używane jako system plików z danymi
i stosowane w najróżniejszych aplikacjach tworzonych przez wielu innych
specjalistów, co w przyszłości może pozwolić na wykorzystanie danych,
utworzonych w danej programie, w zupełnie innej aplikacji.
Środowiskiem programowym tworzonej aplikacji był kompilator C++
Borlad Builder 3.0, który daje bardzo duże możliwości bezpośrednich połączeń plików danych typu Dbase z oknami i formularzami programu. Ponadto
różnorodność gotowych komponentów kompilatora pozwala na stworzenie
profesjonalnie wyglądającej aplikacji, działającej pod popularniejszym na
świecie systemem operacyjnym typu Windows.
II. Opis badań
Celem badań jest poznanie zasad współdziałania poszczególnych układów sensorycznych (u mężczyzn w wieku 20 – 25 lat) w oparciu o techniki
komputerowe. Postawiono następujące pytania badawcze:
1.
Jaki jest charakter współpracy pomiędzy poszczególnymi
układami sensorycznymi podczas wykonywania prostego zadania ruchowego
w zależności od rodzaju bodźca (wzrokowy, słuchowy) i jego parametrów?
2.
Jak współpracują poszczególne układy sensoryczne w
zależności od ich zaangażowania i rodzaju bodźca?
3.
Jaki jest przebieg procesów w centralnym układzie
nerwowym (pobudzenia, hamowania) i w układach sensorycznych w czasie
wykonywania prostego zadania ruchowego?
4.
Jaki jest charakter popełnionych błędów (pobudzenia,
hamowania) w ocenie czasu, odległości oraz siły podczas wykonywania ruchu?
5.
Czy istnieje związek między parametrami koordynacyjnymi
(czas i odległość), a jeżeli tak, to jaki?
Szukając odpowiedzi na te pytania, przedmiotem weryfikacji
empirycznej uczyniono następujące hipotezy:
1. Wszystkie układy sensoryczne w czasie wykonywania prostego
zadania ruchowego ściśle ze sobą współpracują a zaangażowanie
poszczególnych układów zależy od rodzaju bodźca i jego parametrów.
2. Podczas wykonywania dokładnego ruchu, w którym
zaangażowane są poszczególne układy sensoryczne współpraca pomiędzy
poszczególnymi układami może przebiegać synchronicznie lub
asynchronicznie.
3. Im większa ilość zaangażowanych układów sensorycznych tym
ruch jest dokładniejszy.
Test rejestrujący absolutne progi czucia proprioreceptywnego to
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mówiąc prościej badanie dokładności ruchu w zależności od zadanego czasu.
Badanie powinno być przeprowadzone w czterech wariantach:
Wariant 1: Podczas testu badany przesuwa znajdujące się na ekranie
kółko o określoną odległość. Odległość tę uwidacznia następne koło znajdujące
się w tle oraz pasek pokazujący upływ czasu w funkcji odległości. Na wstępie
badany ma wykonać 100 ruchów próbnych. Zadaniem badanego jest
odtworzenie zapamiętanej odległości i czasu w którym wykonywał dany ruch
(stałych dla danego wariantu). Następnym etapem będzie zarejestrowanie
wyników kolejnych dziesięciu powtórzeń, podczas których pasek upływu czasu
oraz dodatkowe koło są niewidoczne. Po zarejestrowaniu wyników następuje
kolejnych 10 nie rejestrowanych ruchów próbnych z dodatkowo emitowanym
sygnałem dźwiękowym wyznaczającym czas trwania ruchu. Dalszych 10
powtórzeń (bez dźwięku i drugiego koła) jest rejestrowane. Kolejne 10 to
trening z dźwiękiem i drugim kołem (wyniki nie są tu rejestrowane). Ostatnich
dziesięć powtórzeń jest wykonywane z towarzyszącym dźwiękiem i jest
rejestrowane. Zadaniem badanego jest jak najdokładniejsze odtworzenie
zapamiętanej odległości i czasu w jakim został wykonany ruch.
Analizowana będzie dokładność ruchu na podstawie dwóch zmiennych
reprezentujących czas i odległość.
Warianty 2, 3 i 4 będą przeprowadzane w podobny sposób. Różnica
polegać będzie jedynie na długości emitowanego sygnału dźwiękowego i
odległości, na którą należy przesunąć koło. W wariancie 2 podawany sygnał
wynosił będzie trzy sekundy, w wariancie 3 – sześć, a w wariancie 4 - dziewięć
sekund.
III. Opis programu
Projektowana aplikacja musiała więc spełniać bardzo konkretne
wymagania użytkownika. Należało więc poznać planowany sposób
przeprowadzania badań a w szczególności:
•
Jakie informacje o badanym należy umieścić w bazie danych
oprócz danych personalnych (np.: uprawiana dyscyplina sportu, waga, data
badań, ewentualne uwagi).
•
Przebieg testu.
•
Rodzaj i liczbę wyników, które należy zachować w bazie
danych.
•
Wymagane zestawienia wyników.
•
Wymagane protokoły potestowe.
Tworzenie programu rozpoczęto od opracowania struktury bazy
danych w formacie Dbase IV. Pomocą podczas przeprowadzania tej operacji
stała się jedna z aplikacji kompilatora C++ Borland Builder 3.0, do której
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dostęp uzyskano z głównego menu tego kompilatora, pod nazwą „Database
Desktop”. Kolejno jedną po drugiej opracowywano poszczególne tabele, w
których później będą umieszczane dane aplikacji. Każdą z tabel wyposażono
w różne rodzaje indeksów, które w przyszłości będą odgrywały kluczowe role
podczas sortowania danych w tabelach. Tabele tworzy się poprzez kolejne
wprowadzanie nazw pól rekordów, formatu tych pól oraz maksymalnej długości
poszczególnych pól. Poniżej zamieściłem wygląd programu „Database
Desktop” z przykładowo edytowaną tabelą.
Do tworzenia okien programu, wykorzystano z gotowych
komponentów kompilatora, które pozwalają na szybkie stworzenie
interesujących mnie okien, za pomocą wizualnego interfejsu. Po opracowaniu
graficznym danego okna, czyli umieszczeniu wszystkich potrzebnych pól
edycyjnych, pól tekstu stałego, rozmaitych przycisków i tabel, przystępowano
do opisania programowego działania poszczególnych procedur, czy funkcji
odpowiadających danym zdarzeniom.
Pierwszą czynnością jaką wykonywana podczas tworzenia połączeń
tabel danych typu Dbase, z odpowiednimi polami edycyjnymi, było
umieszczenie danej tabeli na formie opracowywanego okna. Operację tą
przeprowadza się umieszczając odpowiednią ikonę tabeli z menu zakładkowego
kompilatora. Po umieszczeniu ikony na formie przystępowano do jej opisu
korzystając z bardzo pomocnego okna kompilatora „Object inspector”, w
którym przeprowadza się konfigurację danego komponentu. Krokiem
pierwszym było przypisanie pliku typu Dbase, do konfigurowanej ikony, która
w rzeczywistości stanowić będzie tabelę danych, gdzie informacje z niej będą
bezpośrednio związane z wybranym plikiem Dbase. W oknie „Object
inspektor”, można również wybrać typ indeksu danej tabeli, czyli pole znaczące
podczas procesu sortowania danych w tabeli. Dodatkowo do każdej tworzonej
tabeli na formie musimy umieścić obiekt typu DataSource, który stanowi
procedurę wymiany danych między tabelą a innymi komponentami
edytowanego okna dialogowego.
Aby podłączyć dane pole edycyjne typu DBEdit, które tworzymy
również poprzez wybór odpowiedniej ikony z zakładkowego menu kompilatora
a następnie umieszczamy je w postaci ramki na formie tworzonego okna
dialogowego, korzystamy również z okna konfiguracyjnego „Object inspektor”.
W oknie tym w pozycji DataSource, umieszczamy nazwę obiektu tego typu,
którą wcześniej przypisaliśmy podczas jego tworzenia. Kolejnym krokiem jest
przypisanie danego pola rekordu bazy danych do konfigurowanego pola
edycyjnego. Wykonuje się to poprzez wybranie odpowiedniej pozycji z nazwą
pola podłączanej tabeli danych z listy rozwijanej elementu o nazwie DataField,
89

znajdującego się w oknie „Object inspector”. Dodatkowo w oknie
konfiguracyjnym pola edycyjnego typu DBEdit, możemy przypisać dowolną
nazwę temu polu, określić jego rozmiar, położenie na formie okna, czy też
określić jego atrybuty np. tylko do odczytu. Dodatkowo w oknie „Object
inspector” możemy przypisać konkretną procedurę, czy funkcję programową,
do konkretnego zdarzenia, które może wystąpić w danym komponencie podczas
pracy programu. Dostęp do listy zdarzeń danego komponentu uzyskujemy przez
otwarcie zakładki Events. Do zdarzeń dotyczących pola typu DBEdit należą
np.: OnChange – czyli po zmianie w oknie edycyjnym, OnEnter – po wejściu
do tego pola, OnKeyPress – po naciśnięciu klawisza. Obok nazwy każdego
zdarzenia można umieścić nazwę funkcji, która będzie wykonywana, po
zaistnieniu danego zdarzenia.
Dodatkową możliwością podczas konfigurowania obiektu typu Table,
czyli obiektu tabeli do którego przypisany jest plik danych typu Dbase, jest
podłączenie jednej tabeli do jednego z pól danych innej tabeli. Operację tą
przeprowadza się również w oknie „Object Inspector”, korzystając z
parametrów pozycji MasterSource i MasterFields. Po odpowiednim
skonfigurowaniu tych dwóch parametrów możemy uzyskać efekt wyboru
danych z jednej tabeli, według wartości w polu tabeli nadrzędnej czyli Master.
Podobnie jak opisywano to powyżej tworzono wszystkie pola edycyjne łącząc
je z odpowiednimi polami tabel bazy danych.
Ciekawymi komponentami kompilatora C++ Borland Builder 3.0 są
obiekty typu DBGrid, czyli tabelki w postaci siatki, które umieszcza się na
formie okna. Obiekty te, w podobny sposób jak pola edycyjne, łączy się z
tabelami danych używając konfiguracji w oknie „Object Inspector”. Różnica
polega na sposobie wyświetlania danych. W obiektach typu DBGrid
wyświetlane są wszystkie rekordy tabeli w postaci poszczególnych wierszy.
Każdy wiersz podzielony jest na kolumny, które stanowią odpowiedniki pól
rekordu tabeli danych. Zawartość oraz kolejność wyświetlanych kolumn
użytkownik może sobie dowolnie konfigurować. Dzięki tej własności
komponentu my w stanie dowolnie wybrać interesujące mnie pola z tabeli
danych i umieścić je na formie okna dialogowego. Każdej z kolumn można
nadać dowolną nazwę lub przypisać atrybut np.: tylko do odczytu. Podobnie
jak poprzednio opisywane komponenty, obiekty typu DBGrid, mają możliwość połączenia danych funkcji i procedur programowych ze zdarzeniami,
które mogą wystąpić w tym obiekcie, podczas pracy programu. Zdarzenia te
to np.: OnEnter, OnExit – czyli po wejściu lub wyjściu z obiektu, OnColExit –
po wyjściu z kolumny tabelki.
Przedstawiony komponent zastosowałem do wyświetlenia
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różnorodnych list oraz tabel danych. Jednym z okien, w którym znalazł on
zastosowanie jest okno „Średnia”.
IV. Instrukcja obsługi
Instalacja
Po włożeniu płyty z instalacyjną wersją programu „Testy” do napędu
CD-ROM pojawia się okienko przygotowania instalacji przy użyciu programu
Install Shield. Następne okno zawiera informacje o nazwie programu i prawach
autorskich. Akceptacja tych praw przenosi nas do okna dialogowego, w którym
podajemy nazwisko użytkownika i opcjonalnie nazwę firmy (nie jest to wymóg
konieczny). Kolejne okno umożliwia wybór miejsca, w którym zostanie
zapisany program. Domyślnie jest to C:\Program Files\T.C.I.\Testy. Ścieżkę
tę można zmienić używając przycisku „Browse” i wybierając inny istniejący
folder lub wpisując nazwę nowego folderu.
Następnie pojawia się okno dodające program Testy do
Windows’owego menu Start ->Programy. Można tu zmienić proponowaną
nazwę Testy1.1 na inną lub dodać skrót do innego, istniejącego folderu. Kolejne
okno zawiera zbiorczą informację o wybranych wcześniej ustawieniach
instalacji. Jeśli wszystko się zgadza i nie chcemy wprowadzać zmian klikamy
Next. Teraz następuje kopiowanie plików, instalowanie składników obsługi
baz danych oraz dopisywanie „aliasów”.
Po zakończeniu instalacji program informuje o konieczności restartu
komputera przed uruchomieniem Testów i jednocześnie pyta czy dokonać tego
teraz, czy użytkownik zrobi to później.
Uruchamianie
Program można uruchomić korzystając z menu Start-Programy-TCITesty lub z poziomu Eksploratora Windows. Podczas uruchamiania programu
pierwszym oknem, które się pojawia jest okno z napisem „Wprowadź hasło”.
Pulsujący kursor wskazuje pole, w którym wpisujemy hasło. Zamiast liter
pojawiają się tam gwiazdki, aby osoby postronne nie odczytały treści. Klikniecie
przycisku „OK.” powoduje wejście do programu, chyba że wpisane hasło nie
jest prawidłowe. Wówczas następuje zakończenie działania programu
poprzedzone komunikatem: „Uwaga! Błędne hasło!”
W oknie tym mamy też możliwość zmiany hasła. Aby tego dokonać
wpisujemy stare hasło i klikami przycisk „Zmiana hasła”. Pojawiają się wtedy
dwa nowe pola edycyjne oraz przycisk „Wprowadź”. Nowe hasło trzeba wpisać
dwukrotnie dla uniknięcia pomyłki.
Po prawidłowym wprowadzeniu hasła pojawia się ekran startowy
zawierający tytuł programu oraz logo WSInf i przycisk „Wejście”. Kolejne
okno zawiera przyciski do uruchamiania konkretnych modułów programu:
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•
Baza danych.
•
Propriorecepcja.
•
Protokół.
•
Średnia.
Baza danych
Baza ta zawiera dane personalne wszystkich przebadanych osób.
Oprócz nazwiska widzimy też datę badania, uprawianą dyscyplinę sportu, wiek,
wzrost, wagę i ewentualne notatki dotyczące np. stanu zdrowia badanego.
Przeglądanie tych danych umożliwia pasek nawigatora znajdujący się w górnej
części okna. Można również odnaleźć konkretną osobę wprowadzając jej
nazwisko i imię w polu edycyjnym po prawej stronie ekranu. Po odszukaniu
osoby możliwy jest podgląd uzyskanych wyników testów po wciśnięciu
przycisku „Pokaż wyniki”. Użycie przycisku „Zamknij” cofa nas do okna
wyboru modułu.
Propriorecepcja
Jest to najważniejsza część programu. Tutaj przeprowadza się testy i
zapisuje wyniki. Przed przystąpieniem do testów musimy podać nazwisko
badanego używając przycisku „Wybierz nazwisko”. Pojawia się nowe okno i
komunikat „Wybierz nazwisko z listy lub dodaj nowe”. Najczęściej osoba
badana jest osobą nową więc trzeba wprowadzić jej dane do bazy. Po kliknięciu
przycisku „Dodaj nazwisko” otwiera się baza danych. Tu używając przycisku
„+” znajdującego się na pasku nawigatora wstawiamy nowy, pusty rekord.
Wprowadzamy wszystkie dane a następnie zapamiętujemy dane korzystając z
przycisku „V” na pasku nawigatora i zamykamy bazę. Powracamy w ten sposób
do okna wyboru nazwiska badanego. Tu zaznaczamy odpowiednią osobę i
wciskamy przycisk „Wprowadź”. Wybrane nazwisko pojawia się wówczas w
lewym, górnym rogu okna testów. Przed rozpoczęciem badań konieczne jest
jeszcze określenie czasu trwania ruchu w teście. Odpowiednią opcję
zaznaczamy w grupie RadioButton’ów.
Teraz można przystąpić do badań. Ustawiamy kursor na żółtym kole
i trzymając wciśnięty lewy przycisk myszy płynnie przesuwamy je w prawo
do koła niebieskiego. Podczas testu kursor jest niewidoczny, ponadto powraca
automatycznie na środek żółtej kuli po upływie 1 sekundy od puszczenia
przycisku myszy. Test można przerwać naciskając przycisk „Esc.” na
klawiaturze.
Po stu ruchach próbnych następuje 5 serii ruchów testowych (po 10
w każdej serii). Powtórzenia od 101 do 110 są rejestrowane w tymczasowej
bazie danych (rejestr 1). Po nich następuje 10 ruchów próbnych z dodatkowym
ułatwieniem w postaci dźwięku trwającego tyle ile ustawiony czas testu. Kolejne
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dziesięć powtórzeń (121 do 130) jest rejestrowane (rejestr 2). Seria 4 (od 131
do 140) to seria próbna z dźwiękiem. Seria 5 (141 do 150) jest wykonywana
również z dźwiękiem i rejestrowana. Po wykonaniu 150 ruchów pojawia się
kursor w normalnej postaci oraz, jednocześnie, komunikat „Koniec testu”
zawierający pytanie: „Czy chcesz zapisać wyniki?”. Po zapisaniu wyników
można przejść do wyboru innego badanego lub zakończyć test.
Menu umieszczone w górnej części okna umożliwia przeprowadzenie
operacji zapisu, odczytu, kasowania wyników oraz wprowadzanie, zmianę i
usuwanie nazwiska z bazy danych. Można też odpowiednim przyciskiem
uruchomić system pomocy.
Po zakończeniu testu wracamy do okna wyboru modułu programu.
Protokół
Przyciskiem „Protokół” uruchamiamy okno Quick Report’u.
Wyświetla ono w czytelnej formie wyniki testów uzyskane przez wszystkich
badanych i umożliwia w prosty sposób wydrukowanie wszystkich tych
wyników. W górnej części okna znajduje się pasek nawigatora umożliwiający
dostosowanie arkusza raportu do np. szerokości strony. Są też przyciski
umożliwiające przejście do pierwszej lub ostatniej strony oraz poprzedniej
lub następnej strony. Bardzo ważne są tu przyciski ustawień drukarki oraz
drukowania.
Opuszczenie tej części programu umożliwia przycisk nawigatora
„Close”.
Średnia
Kolejnym modułem programu jest „Średnia”. Składa się on z dwóch
okien. W pierwszym wybieramy (używając RadioButton’ów zgrupowanych
w ramce „Wybierz numer testu”) test, którego wyniki chcemy zestawić.
Następnie wybieramy średnią dla jednego badanego lub wszystkich badanych.
Korzystamy oczywiście z RadioButton’ów zgrupowanych w ramce „Wybierz
zakres wyników do obliczeń średniej”. W przypadku wyboru jednego badanego,
po zaznaczeniu odpowiedniej opcji, automatycznie pojawia się okno wyboru
nazwiska z bazy danych. Po wybraniu odpowiednich opcji klikami przycisk
„Pokaż”. Pojawia się wówczas nowe okno z tabelą zawierającą nazwisko
badanego (lub nazwiska badanych) oraz średnią uzyskanych wyników. Tabelę
tę można wydrukować używając znajdującego się na tym oknie przycisku
„Drukuj”.
Wszystkie okna programu są wyposażone w przyciski uruchamiające
system pomocy. Tekst pomocy programu można przeglądać używając spisu
tematów lub poprzez indeks.
V. Opis tabel
DataBase Desktop umożliwia utworzenie struktury bazy danych, jej
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modernizację, a także wykonywanie dowolnych operacji łącznie z
wypełnieniem jej zawartości. Wszystkie tabele znajdujące się w programie
zostały stworzone przy użyciu tego narzędzia.
W zaprojektowanym programie znalazły się cztery tabele typu Dbase.
Pierwsza z nich, zapisana w pliku Badani.dbf, zawiera dane personalne
przebadanych osób oraz pozostałe informacje związane bezpośrednio z tymi
osobami. Tabela ta zawiera trzy pola znakowe o określonej maksymalnej liczbie
znaków: IMIĘ, NAZWISKO, DYSCYPLINA. Pole NAZWISKO jest dodatkowo
indeksowane. Zaindeksowanie tablicy umożliwia szybkie wyszukiwanie
żądanych danych. Polega ono na zapamiętaniu wskaźników, według których
mają być uporządkowane dane. Indeksowania dokonujemy podczas tworzenia
lub restrukturyzacji tabeli. W tym celu w polu „Table properties” wybieram
„Indexes” a następnie przycisk „Define”. W nowo otwartym oknie „Define
Index” można już wybrać odpowiednie pole z listy pól. Zaznaczam także opcję
„Maintained”, która powoduje automatyczną aktualizację indeksów.
Jest też pole typu Date: DATA_BADAŃ. Oprócz tego trzy pola
numeryczne (WIEK, WZROST, WAGA), które mają trzycyfrowy rozmiar i
zerową wartość dziesiętną. Ostatnim polem tej tabeli jest pole typu Memo:
UWAGI służące do przechowywania notatek dotyczących np. samopoczucia
badanego lub stanu jego zdrowia.
Drugą tabelą, równie ważną, jest tabela przechowująca wyniki
przeprowadzanych testów – Testy.dbf. Zawiera ona jedno pole typu znakowego
(NAZWISKO) o rozmiarze maksymalnie trzydziestu znaków. Przechowuje ono
nazwisko badanego i jest indeksowane (podobnie jak pole NAZWISKO w tabeli
„Badani”). Indeksowane jest również pole NR_TESTU. Jest to pole
numeryczne. Pozostałe pola tej tabeli oznaczone od W1 do W30 oraz WC1 do
WC30 również są polami numerycznymi. Są ograniczone do liczby
pięciocyfrowej z zerową wartością dziesiętną. Pola W1 do W30 przechowują
wyniki pomiaru błędu przesunięcia. Pola WC1 do WC30 zawierają wyniki
pomiaru błędu czasu.
Trzecią tabelą jest Temp.dbf. Jest ona zorganizowana identycznie
jak tabela Testy.dbf. Zawiera takie same pola (NAZWISKO, NR_TESTU,
W1...W30, WC1...WC30). Jest również tak samo zaindeksowana. Ma jednak
inne zadanie do wykonania w moim programie. Do tej tabeli zapisywane są
wyniki poszczególnych etapów przebiegu testu. Dopiero po zakończeniu całego
testu program zapisuje uzyskane wyniki (za zgodą operatora) do tabeli
Testy.dbf. W ten sposób tabela wyników jest zabezpieczona przed
niepotrzebnym, fragmentarycznym wpisywaniem niedokończonych testów.
Ostatnia, czwarta tablica, przechowuje siedem zwrotów. Jeden z tych
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zwrotów jest hasłem umożliwiającym uruchomienie programu. Tablica zawiera
więc dwa pola znakowe: PARAM (gdzie znajdują się numery haseł) oraz WART
(przechowujące różne hasła). Tablica ta jest zaindeksowana z użyciem pola
PARAM. Podczas wykonywania programu odczytywane jest hasło z odpowiedniego rekordu tabeli i porównywane z tekstem wpisanym przez
użytkownika.
Wszystkie tabele wykorzystywane w programie posiadają nazwy
alternatywne czyli tzw. „aliasy”. Alias jest nazwą bazy danych (tabeli), używaną
podczas pisania aplikacji, bez podawania ścieżki określającej, w którym
folderze owa baza jest przechowywana. Do nadawania aliasów służy „BDE
Administrator”. Dla istniejących tabel można jednak użyć DataBase
Desktop’a i wbudowanego tam „Alias manager’a”. Nazwy alternatywne tabel
wykorzystywanych w moim programie odpowiadają nazwom właściwym. Np.
: alias „Badani” – tabela C:\Borland\CBuilder3\Darek\Badani.dbf. Oczywiście
w procesie instalacji programu ścieżka dostępu zmienia się zgodnie z życzeniem
użytkownika. Domyślnie jest to C:\Program Files\TCI\Testy.
YI. Budowa programu
Passwd.cpp
Podczas uruchamiania programu pierwszym oknem, które się pojawia
jest okno z napisem „Wprowadź hasło”. Pulsujący kursor wskazuje pole, w
którym wpisujemy hasło. Zamiast liter pojawiają się tam gwiazdki, aby osoby
postronne nie odczytały treści. Kliknięcie przycisku „OK.” powoduje wejście
do programu, chyba że wpisane hasło nie jest prawidłowe. Wówczas następuje
zakończenie działania programu poprzedzone komunikatem: „Uwaga! Błędne
hasło!”
W oknie tym mamy też możliwość zmiany hasła. Aby tego dokonać
wpisujemy stare hasło i klikami przycisk „Zmiana hasła”. Pojawiają się wtedy
dwa nowe pola edycyjne oraz przycisk „Wprowadź”. Nowe hasło trzeba wpisać
dwukrotnie dla uniknięcia pomyłki.
Wstęp.cpp
Podczas uruchamiania programu otwiera się „Ekran startowy” – okno
zawierające napisy informujące o tytule programu oraz logo WSInf.
Po naciśnięciu przycisku „Wejście” pojawia się okno „Wstęp”, na
którym umieszczono przyciski umożliwiające otwarcie poszczególnych okien
programu:
•
Propriorecepcja
•
Baza danych
•
Protokół
•
Średnia
Są też oczywiście przyciski Pomoc oraz Zamknij.
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Test.cpp
Najważniejszym oknem programu jest forma zawierająca test, a
uruchamiana przyciskiem „Propriorecepcja”. Już podczas otwierania
rysowane są dwa koła, z których jedno znajduje się po lewej stronie okna,
zawsze w tym samym miejscu. Z tego punktu badany rozpoczyna ruch oceniany
w teście. Drugie koło jest umiejscowione po prawej stronie w odległości
zależnej od czasu trwania testu. To koło pokazuje badanemu punkt końca ruchu.
Kolejnym elementem graficznym jest pasek „ładowania” pokazujący upływ
czasu w synchronizacji z odległością.
Znajduje się tu również komponent TMediaPlayer. Jest on
wykorzystywany do odtwarzania dźwięku o odpowiednim czasie trwania. Są
tu też dwa komponenty TTimer. Pierwszy z nich kontroluje czas wybrany dla
danego testu. Drugi zegar sprawdza czas, w jakim badany trzymał wciśnięty
przycisk myszy.
Wybór czasu trwania ruchu umożliwia komponent TradioGroup. We
właściwości Items tego elementu ustawiłem listę czterech możliwych do wyboru
czasów: 1, 3, 6 i 9 sek.
Zmieszczono tu również przycisk otwierający okno wyboru nazwiska.
Wprowadzenie nazwiska badanego oraz czasu trwania ruchu jest konieczne
przed rozpoczęciem testu. W razie konieczności - przypomina o tym
odpowiedni komunikat.
W lewym, górnym rogu formy znajduje się kilka etykiet. Pierwsza
wyświetla nazwisko badanego, następna – liczbę wykonanych już ruchów,
kolejne – błąd przesunięcia oraz błąd czasu.
Na formularzu jest też przycisk umożliwiający ustawienie licznika
ruchów na 90. Umożliwia to przeprowadzenie pokazu działania programu bez
konieczności żmudnego powtarzania stu ruchów.
Zapisywanie wyników odbywa się po wykonaniu ruchu i zwolnieniu
przycisku myszy (OnMouseUp). Wówczas obliczony błąd przesunięcia i błąd
czasu jest zapisywany do tabeli tymczasowej. Po wykonaniu wszystkich 150ciu ruchów pojawia się pytanie: „Czy zapisać wyniki”. Potwierdzenie powoduje
przepisanie wyników z tabeli tymczasowej do tabeli przechowującej wyniki
„Twynik”. Do obydwu tabel dołączono obiekty typu „DataSource”, które
stanowią procedurę wymiany danych pomiędzy tabelami i innymi
komponentami aplikacji.
Ponieważ forma Testy stanowi najważniejsze okno programu została
wyposażona w funkcje umożliwiające obsługę bazy danych: „Usuń nazwisko
z bazy”, „Zmień nazwisko”, „Wybierz nazwisko”, „Pokaż wyniki”, „Zapisz
wyniki” oraz „Kasowanie wyników”. Kasowanie wyników dotyczy tylko tabeli
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tymczasowej.
Podczas testu kursor musi być niewidoczny. Umożliwia to funkcja
FormMouseMove. Śledzi ona wartość zmiennej Test i zmienia w razie potrzeby
kursor na „crNone”. Jednocześnie pozycja kursora jest ustawiona na kole
„Shape1”, tak aby badany nie zaprzątał sobie głowy celowaniem kursorem w
koło. Test można w dowolnej chwili przerwać przyciskiem „Escape”. Jego
naciśnięcie powoduje przywrócenie kursorowi normalnej postaci „crArrows”
oraz wyświetla komunikat „Test przerwany”.
Podczas zamykania okna opróżniana jest tabela tymczasowa oraz
profilaktycznie przywracana normalna postać kursora.
Baza danych
Okno obsługi bazy danych umożliwia wprowadzenie, odczyt i
modernizację, a także podgląd wyników uzyskanych przez poszczególnych
badanych. Na formie umieściłem więc tabelę danych Badani.dbf zawierającą
informacje o wieku, wzroście, wadze badanego a także uprawianej dyscyplinie
sportu oraz datę badania i ewentualne uwagi. Jest też umożliwiający wymianę
danych komponent DataSource. Zmieszcono też komponent DBNavigator
pozwalający na poruszanie się pomiędzy poszczególnymi rekordami tabeli.
Aby ułatwić znalezienie konkretnego nazwiska w bazie danych, na formie
znalazł się też komponent Edit. Wprowadzenie w jego polu nazwiska badanego
powoduje automatyczne przejście do odpowiedniego rekordu bazy danych i
wyświetlenie informacji z nim związanych. Dane są wyświetlane w kilku polach
typu DBEdit. Każde z nich jest przypisane do odpowiedniego pola bazy danych
przez właściwość DataField. Dodatkowo przyciski „Pokaż wyniki” i „Ukryj
wyniki” umożliwiają wyświetlenie w siatce komponentu DBGrid wyników
osiągniętych przez badanego, którego nazwisko znajduje się w polu
EditNAZWISKO. Umożliwia to fragment kodu funkcji Edit1Change:
Query1->SQL->Clear()
Query1->SQL->Add(«select NR_TESTU, W1, WC1...W30, WC30
from Testy where NAZWISKO =:Wpis»);
Query1->ParamByName(«Wpis»)->AsString = EditNAZWISKO>Text;
Query1->Open();
Powyższa funkcja przypisuje komponentowi Query1 polecenie SQL
wybierające z całej tabeli wyniki wybranej osoby używając parametru „Wpis”.
Umieszczony na tej formie DBNavigator oprócz poruszania się
pomiędzy istniejącymi rekordami tabeli danych umożliwia także dodawanie
nowych rekordów i zapamiętywanie ich zawartości. Dzięki temu można
wykorzystać tą formę do wprowadzania danych kolejnych badanych.
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Protokół.cpp
Wyniki przeprowadzanych testów, oprócz tego, że są zapisywane w
bazie danych, powinny być przechowywane w postaci wydrukowanej.
C++Builder jest wyposażony w komponenty tworzące grupę QuickReport,
służące właśnie do budowania raportów i zestawień o przejrzystej formie,
przeznaczonych do prezentacji zarówno na ekranie jak i na papierze. Dzięki
poszczególnym własnościom ustalającym np. wielkość marginesów, liczbę
kolumn, układ i rozmiar strony, można precyzyjnie rozmieszczać dane na
stronie. Za zdefiniowanie zbioru, z którego pobierane są dane odpowiada
właściwość „DataSet”. Należy pamiętać o aktywacji wskazanego przez nią
zbioru danych.
Raport podzielony jest na sekcje zawierające tytuł, nagłówki kolumn
oraz sekcji głównej i szczegółowej. Tytuł jest wyświetlany tylko na pierwszej
stronie. Nagłówki kolumn (opisujące prezentowane pola) wyświetlane są na
każdej stronie raportu. Układ pól przedstawiających zawartość pojedynczego
rekordu jest automatycznie powielany dla wszystkich wyprowadzanych
rekordów.
Po utworzeniu „czystego” formularza raportu wstawiłem do niego
tabelę zawierającą wyniki testów. Właściwość „DatabaseName” tabeli
ustawiłem na „Testy” (alias do tabeli z wynikami), a „Active” na „true”.
Następnie „DataSet” komponentu QuickReport zmieniłem na nazwę
wstawionej tabeli „Table1”. W polu „RecordTitle” wpisano „Wyniki testu na
propriorecepcję”.
Pusty arkusz raportu jest już gotowy. Teraz trzeba dodać tytuł,
nagłówki kolumn i sekcję główną. W tym celu z karty QReport wybrano
komponent QRBand. Po wstawieniu do formularza raportu zostanie on
automatycznie użyty do utworzenia sekcji tytułowej. Można do niej od razu
wstawić komponent QRLabel i zmienić jego własność Caption na „Wyniki
testu na propriorecepcję” a następnie wypośrodkować go. Kolejny komponent
QRBand ustawiono jako „rbColumnHeader”. Wstawiane tu etykiety QRLabel
będą miały treść: Nazwisko, Rejestr i Wyniki. Trzeci QRBand, wstawiony do
raportu, własność BandType ma ustawioną na QRDetail (sekcja główna). W
sekcji tej umieszcono komponenty QRDBText odpowiadające za wyświetlanie
danych z tabeli wyników. Aby to umożliwić – własność DataSet zmieniłem na
Table1 a DataField związany z poszczególnymi polami Tabeli1.
Raport ten jest wyświetlany po naciśnięciu przycisku ”Protokół” na
formularzu „Wstęp”. Umożliwia to jedna z metod komponentu QuickReport :
Preview(). Okno podglądu wywołane tą metodą wyposażone jest w przyciski
obsługujące wybór sposobu prezentacji raportu, poruszanie się pomiędzy jego
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stronami, drukowanie i konfigurację drukarki, zapisanie i otwarcie pliku raportu
oraz powrót do aplikacji.
Średnia.cpp
Wszystkie wyniki testów zapisane w tabeli można przeglądać przy
pomocy QuickReport’u. Można też je sprawdzać używając innych aplikacji,
np.: Microsoft Access. Z praktyki wynika jednak, że wszyscy badani wykazują
zainteresowanie średnią wyników uzyskanych podczas testu. Średnia ta jest
też najważniejszą informacją dla personelu badawczego. Dlatego w programie
umieszcono również okna umożliwiające szybki podgląd średniej uzyskanej
przez pojedynczego badanego a także wszystkich badanych. Naciśnięcie
przycisku „Średnia” znajdującego się na oknie „Wstęp” powoduje otworzenie
nowego okna umożliwiającego wybór szeregu opcji pokazywania średniej.
Można więc wybrać numer testu oraz zakres wyników do obliczeń
średniej. Wybór umożliwiają komponenty typu TradioGroup.
Pierwszy z nich umożliwia wybór numeru testu. Jego własność
Caption zawiera wpis „Wybierz numer testu”, poszczególne przyciski
(umieszczone w jednej kolumnie) są zdefiniowane we własności Items. Przy
pomocy „String list editora” wpisujemy tekst, który będzie się znajdował obok
przycisku. Każda linia tekstu odpowiada jednemu przyciskowi.
Kolejna grupa „Radio buttonów” będzie umożliwiała wybór pomiędzy
wyświetlaniem wyników wszystkich badanych lub tylko jednego badanego.
Zaznaczenie jednego badanego automatycznie otwiera okno z nazwiskami
wszystkich badanych, w którym dokonujemy wyboru przez zaznaczenie
jednego nazwiska.
W kodzie oprócz standardowych poleceń SQL wykorzystano także
tzw. Parametry. Parametr zapytania SQL pełni rolę analogiczną do zmiennej w
C++. Nazwa parametru musi być poprzedzona dwukropkiem. Jego wartość
jest definiowana w trakcie wykonywania aplikacji. Służy do tego metoda
ParamByName(). Można również odwołać się do tablicy parametrów
bezpośrednio ( Query1->Params->Items[0]->AsString = „Wzór” ), ale jest
to metoda mniej czytelna i przez to bardziej podatna na błędy.
Po wybraniu nazwiska wracamy do poprzedniego okna. Teraz możemy
wyświetlić wyniki obliczeń. Służy do tego przycisk „Pokaż”. Podczas każdej
aktywacji okna właściwość Active komponentu Query1 Ustawiana jest na True.
Przypisane w poprzednich fragmentach kodu programu zapytanie SQL, dzięki
parametryzacji, wyświetla żądane informacje. Aby to umożliwić umieściłem
na tej formie (oprócz komponentu Query1) także komponent DataSource
odpowiadający za przekazywanie danych z Query do komponentu DBGrid.
W arkuszu DBGrid umieściłem dwie kolumny: jedna wyświetla nazwiska, druga
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– obliczoną wartość średniej.
Po sprawdzeniu wyników możemy je wydrukować używając przycisku
„Drukuj”. Umożliwia to komponent PrintDialog otwierający okienko
dialogowe domyślnej dla danego komputera drukarki.
Zamknięcie okna powoduje powrót do wyboru zakresu obliczeń
średniej. Teraz możemy zmienić nazwisko badanego używając przycisku
„Wybierz badanego” lub wyjść z tej części programu używając przycisku
„Zamknij”.
VII. System pomocy
Program, który stworzono, służy konkretnym celom i będzie
wykorzystywany przez konkretny, fachowy personel. Jednak w przyszłości
może się okazać, że potrzebne są pewne szczegóły dotyczące obsługi i działania
programu. Informacje te powinny być zawarte w systemie pomocy dołączonym
do programu.
Stworzenie systemu pomocy ułatwił mi program Microsoft Help
Workshop dołączony do dystrybucji C++ Buildera. Pierwszym etapem jest
utworzenie źródłowego pliku pomocy (ang. Topic file) zapisanego w formacie
RTF (Rich Text Format). Oprócz zasadniczego tekstu zawiera on informacje
formatujące oraz specjalne kody sterujące wykorzystywane przez kompilator
wbudowany w Help Workshopa.
W skład opisu danego tematu pomocy mogą także wchodzić rysunki
i np. ikony pobierane z innych plików w formatach BMP czy WMF. Całością
kompilacji sterują dane i polecenia zapisane w skrypcie projektu o rozszerzeniu
.HPJ. Skrypt zamienia informacje o nazwach poszczególnych plików
źródłowych i pomocniczych, a także tablicę przyporządkowującą liczbowe
identyfikatory kontekstów stałym symbolicznym używanym w materiałach
źródłowych. Kody te znajdują się na dole strony w przypisach. Każdy przypis
ma swój odnośnik. Dla MS Help Workshopa takimi odnośnikami są znaki # ,
$ , K itd. Od tego odnośnika zależy właśnie, w jaki sposób Workshop będzie
traktował tekst przypisu. Może go więc traktować jako identyfikator tematu (
# ), tytuł tematu ( $ ) itd. Przypisy umieszczamy przed właściwym tekstem
tematu pomocy - przy czym nie gra tu istotnej roli, jaki format nadamy zarówno
odnośnikowi, jak i tekstowi przypisu - i tak nie będą one widoczne w oknie
WinHelp’a.
Najważniejszym przypisem jest przypis „#” (krzyżyk). Jest w każdym
temacie pomocy (jest on mniej więcej tym samym, czym identyfikator dla
zmiennej w programie). Za jego pomocą Help Workshop rozpoznaje dany
temat - tak jak Pascal zmienną.
Należy pamiętać aby po każdym temacie pomocy zrobić twardy
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podział strony (Ctrl + Enter).
Teraz tworzę projekt systemu pomocy. Po wejściu do Workshopa
wybieram menu File->New->Help Project. Wprowadzam nazwę pliku
projektu i zapisuję go na dysku. W nowo otwartym oknie widać tekst projektu
podzielony na sekcje (na razie jest tylko sekcja [Options]). Plik projektu jest
bowiem zwykłym plikiem tekstowym, o organizacji podobnej do plików *.ini.
Po prawej stronie widać szereg przycisków służących do zmiany
poszczególnych opcji projektu. Klikami na Files. Ten przycisk daje mi dostęp
do okna, z poziomu którego «ładujemy» do projektu RTF z tematami. Klikami
więc na Add i odszukuję wcześniej przygotowany tekst. W ten sposób możemy
dodać dowolną ilość plików do projektu. Jest też przycisk Include, który
pozwala dodać pliki tematów w sposób alternatywny - przez wskazanie pliku
tekstowego (ASCII), w którym są one wymienione. Przycisk Folders zaś
pozwala wskazać, gdzie (oprócz folderu z projektem) Help Workshop ma
szukać plików tematów.
Czas na wygenerowanie pliku pomocy. Klikami na Save and Compile.
Teraz Help Workshop wywołuje program HCRTF.EXE, który kompiluje plik
projektu i tworzy plik pomocy. Sam kompilator jest programem zewnętrznym,
a komunikacja między nim a HCW.EXE odbywa się na poziomie pliku
projektu, tak więc wszystkie zmiany muszą zostać w nim zapisane przed
kompilacją. Po kompilacji przyszedł czas na uruchomienie helpa. Wciskam
w tym celu znak zapytania na pasku narzędzi lub wybieram File->Run
WinHelp. W oknie, które się pojawia, wpisuję nazwę pliku do uruchomienia
(automatycznie powinien się tam pojawić świeżo wygenerowany plik).
Zaznaczam „A double-clicked file icon” w dolnej ramce.
Teraz pozostaje tylko stworzyć „Spis treści”. Mając otwartego MS
Help Workshopa, wybieram File->New, a następnie: Help Contents. Tym razem
nie jestem proszony o zapis pliku dlatego, że plik .CNT nie podlega kompilacji.
Te właśnie pliki *.cnt podlegają tylko i wyłącznie edycji i są dystrybuowane
wraz z plikami *.hlp w ich pierwotnej postaci. Wciskam Add Below lub Add
Above. W okienku, które wyskakuje, zaznaczam: Topic, pod Title wpisuję
tekst, który będzie reprezentował temat w spisie treści, a pod Topic ID
identyfikator tego tematu (ten od przypisu «#»). Wciskamy OK.
W ten sposób możemy dodawać dowolną ilość tematów przy pomocy
poleceń Add Above (ponad belką zaznaczenia) i Add Below (pod nią), możemy
je usuwać (oczywiście tylko ze spisu - Remove), edytować (Edit). Możemy
także organizować spis treści w «książki» (choć wcale nie musimy). Wystarczy
dać Add Above / Add Below i zamiast Topic zaznaczyć Heading, a następnie
«manewrować» tematami żeby «włożyć» je do książki przy pomocy przycisków
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Move Left / Move Right. Zapisuję nasz plik jako Test.cnt i uruchamiam
„pomoc” (nie muszę go nawet rekompilować, bo nie ruszałem ani projektu,
ani RTF-a). Po utworzeniu wszystkich plików projektu, następuje kompilacja.
Finalnym produktem tego procesu jest plik o rozszerzeniu .HLP
wykorzystywany bezpośrednio przez program Win Help, który jest
wywoływany przez aplikację w celu wyświetlenia tekstu pomocy.
VIII. Interpretacja wyników
Zgodnie z przypuszczeniami już podczas pierwszych testów
potwierdziły się hipotezy postawione przez zespół badawczy. Przy zmianie
warunków zewnętrznych czyli przy angażowaniu różnych narządów zmysłów
zmienia się dokładność ruchu. W wariancie 1, kiedy badany wykonuje ruch
tylko na podstawie obserwacji wzrokowej liczba błędów była największa. W
wariancie 2 gdy podczas treningu podawany był sygnał dźwiękowy – liczba
błędów była znacznie mniejsza. W wariancie 3 sygnał dźwiękowy był słyszalny
podczas treningu oraz podczas rejestracji i tu liczba błędów była najmniejsza.
Dokładne wykonywanie ćwiczenia uzależnione było od liczby
zaangażowanych układów czucia i analizy informacji. Wszystkie układy
sensoryczne w czasie wykonywania prostego ruchu współpracują ze sobą a
zaangażowanie poszczególnych układów zależy od rodzaju bodźca.
Współpraca pomiędzy układami może przebiegać synchronicznie lub
asynchronicznie. Przebieg reakcji w centralnym układzie nerwowym i układach
sensorycznych jest indywidualny. Im większa ilość zaangażowanych układów
czucia tym ruch jest dokładniejszy.
Otrzymane wyniki mogą być wykorzystane w praktyce sportowej do
technicznego przygotowania sportowców oraz do kontroli efektywności
procesów treningowych na różnych etapach a także do diagnostyki stanu
układów sensorycznych. Po określeniu czy badana osoba lepiej określa
odległość czy czas (na podstawie wyników uzyskanych w poszczególnych
wariantach testu) można dobrać odpowiednią metodę treningu. Np. dla
sportowca uprawiającego skok przez płotki określa się na jaką wysokość ma
podnosić nogę prowadzącą (jeśli lepiej określa odległość niż czas) lub z jakim
przyspieszeniem ma to zrobić (jeśli lepiej określa czas). Metodami takimi
można kształtować siłę i czas ruchu.
IX. Podsumowanie
System badania koordynacji czasowo-ruchowej sportowców
powstał na zamówienie i przy ścisłej współpracy pracowników Akademii
Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zawiera wszystkie elementy
n i ez będne do pr z epr owa dz en i a ba da ń ja k i do z a pi sywa n ia i
przechowywania wyników badań. Do jego budowy zostały wykorzystane
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komponenty dostępne w bibliotekach systemu firmy Borland: C++ Builder.
Większość z nich jest zawarta w Visual Component Library (VCL).
Począwszy od standardowych jak np. TButton, TEdit, TRadioGroup,
poprzez obiekty systemowe (TTimer, TMediaPlayer), a skończywszy na
komponentach obsługujących bazy danych (TTable, TQery, TDataSource).
Sam komponent jest niczym więcej jak tylko obiektem komunikującym
się z innymi elementami aplikacji za pomocą właściwości, metod i zdarzeń.
Właściwości określają wygląd i sposób zachowania obiektu, np. położenie
na formie, rodzaj kursora czy czcionki. Metody to funkcje i procedury
wywoływane w celu uzyskania określonego zachowania komponentu np.
Show(), Execute(). Zdarzenia mogą być generowane przez ruch myszką
lub naciśnięcie klawisza (OnClick) albo też np. przez odebranie znaku
przez port szeregowy.
Uzupełnienie wygenerowanych automatycznie fragmentów
odpowiednim kodem daje praktycznie nieograniczone możliwości.
Stworzony program jest już z powodzeniem stosowany na
Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Po pierwszych
przeprowadzonych badaniach potwierdziła się przydatność i niezawodność
Systemu badania koordynacji czasowo-ruchowej sportowców.
1.
2.
3.
4.

X. Piśmiennictwo
„Nauka programowania w języku Borlad C++Builder” – Anna Struzińska-Walczak,
Krzysztof Walczak, W&W–Warszawa 1999 r.
„C++ Builder 3” - Kent Rejsdorth, Helion – 1998 r.
„Poznaj struktury danych i algorytmy C++” - Robert Lafore, Intersoftland – 1999 r.
„Nauka programowania systemów baz danych” - Anna Struzińska-Walczak, Krzysztof
Walczak, W&W – Warszawa 2001 r.
Поступила в редакцию 10.10.2003г.
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Текст обсягом 6 і більше сторінок формату А4 (до 70 знаків у
рядку, до 30 рядків на сторінку) на українській (російській) мові переслати
електронною поштою в редакторі WORD. До статті можна включати
графічні матеріали - рисунки, таблиці та ін. Шрифт - Times New Roman
14, поля 20 мм, орієнтація сторінки - книжкова, інтервал 1,5.
Структура статті: назва статті, прізвище та ініціали автора, назва
організації, анотації і ключові слова (трьома мовами - укр., рос., англ.,
обсяг кожної анотації 4 рядки, ключових слів - 1 рядок), текст статті за
структурою згідно Постанови ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1,
література, авторська довідка.
Редакція на протязі місяця надішле за вказаною Вами адресою 1
прим. збірника.
Тел. (0572) 47-11-32; тел./факс: 43-29-56; 61068, м.Харків-68, а/
с 11135, Єрмаков Сергій Сидорович.
Листування з авторами виключно електронною поштою.
Повідомлення про прийняття (або відхиленння) статті до друку
надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами
редколегії.
Умови щодо формування списку літературних джерел: при
наявності посилань на збірники «Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту» та «Физическое
воспитание студентов творческих специальностей» редакційна колегія
розглядає статтю першочергово.
Електронна пошта:
- огляд пошти щоденно;
pedagogy@ic.kharkov.ua
pedagogy@mail.ru
- огляд пошти 1 раз на тиждень;
pedagogy@yandex.ru - огляд пошти 1 раз на тиждень.
Web-сторінка:
www.pedagogy.narod.ru
- загальна інформація;
www.nbuv.gov.ua/eb/khhpі.html - архів статей за 1996-2003рр.
http://lіb.sportedu.ru/books/xxpі - російськомовна сторінка.

104

ВИТЯГ
з Постанови ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1 “Про підвищення
вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України”
(джерело інформації - http://www.nbuv.gov.ua/)
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний
відбір статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що
виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які
мають такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним
обгрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок
у даному напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту
дисертаційних робіт зараховувати статті, подані до друку, починаючи
з лютого 2003 року, як фахові лише за умови дотримання вимог до них,
викладених у п.3 даної постанови.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
СПОРТИВНИЙ КЛУБ „ПЕРЕСВЄТ”
НАЦІОНАЛЬНИЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

„СПОРТИВНІ ЄДИНОБОРСТВА: ТЕОРІЯ,
ПРАКТИКА ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”
ЕЛЕКТРОННА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
(15 січня 2004 року)
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Вимоги до статей. Текст обсягом 2-3 сторінки формату А4
подається в редакторі WORD електронною поштою (або на дискеті +
роздрукований текст). До статті можна включати графічні матеріали рисунки, таблиці та ін. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм,
орієнтація сторінки - книжкова, інтервал 1,5.
Структура статті: назва статті, прізвище, ім’я, по батькові автора,
звання, повна назва організації, текст статті, поштова адреса.
Матеріали направляти за e-mail: sumo2004@ukr.net з позначкою
«конференція” або на поштові адреси ХДАФК і НФУ.
Основні дати:
Час подачі статей
Розсилання збірника авторам
Обговорення та дискусія в мережі
Інтернет

до 15 січня 2004р.
20 січня 2004 р.
http://www.ukrfa.kharkov.ua

Вартість збірника матеріалів конференції – 15 грн.
Адреса оргкомітету:
Харківська державна академія фізичної культури: кафедра
спортивних єдиноборств, Алексєєв Анатолій Федотович, 61022, м. Харків,
вул. Клочковська, 99.
Національний фармацевтичний університет: кафедра фізичного
виховання, Коробко Сергій Вікторович, Філь Степан Миколайович, 61168,
м. Харків, вул. Блюхера, 4.
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