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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗНИКІВ ОПОРНИХ
РЕАКЦІЙ ХВОРИХ НА ОСТЕОХОНДРОЗ ХРЕБТА ТА
ПЛОСКОСТОПІСТЬ ТА ХВОРИХ З „ЧИСТИМ”
ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КУРСУ
РЕАБІЛІТАЦІЇ
Жарова І.О.
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Анотація. У даній статті представлена порівняльна характеристика динаміки
показників вертикальної складової опорної реакції в осіб зі статичною формою
плоскостопості й остеохондрозом хребта після проведеного курсу реабілітації.
Ключові слова: остеохондроз, плоскостопість, опорні реакції.
Аннотация. Жаровая И.О. Сравнительная характеристика показателей опорных
реакций больных остеохондрозом позвоночника и плоскостопие и больных с
„чистим” остеохондрозом после проведения курса реабилитации. В данной статье представлена сравнительная характеристика динамики показателей вертикальной составляющей опорной реакции у лиц со статической формой плоскостопия и остеохондрозом позвоночника после проведенного курса реабилитации.
Ключевые слова: остеохондроз, плоскостопие, опорные реакции.
Annotation. Zharovaya I.O. The comparative characteristic of parameters of reference
reactings by an ill osteochondrosis of a column and platypodia and ill with is dusted
by an osteochondrosis after realization of a course of an aftertreatment. In this article
information is represented about the dynamics of indexes of vertical constituent of
supporting reaction at persons with the static form and osteohondrosis of spine after
the conducted course of rehabilitation.
Key words: Flatfoot; osteohondrosis; supporting reactions.

Постановка проблеми. Відомо, що плоскостопість нерідко
сприяє значним порушенням функцій ОРА. Нижні кінцівки і хребет складають єдиний кінематичний ланцюг [2]. Плоскостопість, змінюючи статодинаміку, впливає на стан хребта. Коли ресорно-амортизаційні властивості нижніх кінцівок і стопи понижені, можуть виникати деформації
хребців, які залежать від цих властивостей [2;4].
При плоскостопості вальгується не тільки стопа, але і колінний
суглоб. Надалі, компенсаторно, наступає поперековий гіперлордоз, що
сприяє розвитку грудного кіфозу з відповідною гіперлордотичною установкою шиї. У цьому стані, якщо є інші передумови, плоскостопість
сприяє розвитку поперекового остеохондрозу, при якому прогресують
дегенеративні зміни тканин хребетних сегментів і виявляються важкі
неврологічні, ортопедичні та вісцеральні порушення.
Дослідження виконані згідно зведеного плану НДР у сфері ф.к.
і с. 2.2.1. „Фізична реабілітація при вертеброгенних проявах остеохондрозу хребта у спортсменів”. №0101U006317, УДК 616.711.796.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Веселовскім В.П.[2]
доведено, що рецепція стоп впливає на стан активності м’язів голені,
стегна та поперека, на утримання тіла в стані рівноваги, на корекцію
сдвигів загального центру мас. При цьому особливо активними є м’язи
голені. Ортопеди Рощін Г.І., Крюків В.І., Чергіна Н.Г. [5] відзначили, що
при довгостроковому фізичному перенавантаженні швидко настає порушення нор-мальних умов біостатики та біомеханіки ціх органів. Так,
при зламі в біокінематичному ланцюзі «голова — хребет — кінцівки»,
виникає необхідність формування нового рухового стереотипу [1;3;5;6].
Спочатку виникають нові ланки біокінематичного ланцюга «хребет —
кінцівки». Потім спостерігається «ділення» хребта на окремі біокінематичні ланки та розвиток міофіксації ураженого хребтово-рухового сегменту і відновлення рухів у всіх неуражених, але з новими параметрами,
які дозволяють функціонувати хребту адекватно новим умовам.
В літературі останніх років [2;5] по вертеброгенним корінчастим компресіям, із стопних симптомів відзначались, головним чином,
слабкість разгибача великого пальця, гіпоальгезії у зоні инервації корінців
L5, зміни ахілло-вих рефлексів. При стопових синдромах виникає
збільшення навантаження на передні відділи стопи. При ходьбі утруднене перекочування через хвору стопу і посилений задній поштовх на здоровій нозі за рахунок великого пальця [6]. Тому, в основі більшості функціональних порушень у ортопедичних хворих лежать рухові розлади,
які знижують опорну функцію, що підтверджується методом опорних
реакцій.
Мета. Оцінити та порівняти ефективність застосування засобів
фізичної реабілітації у хворих з нейрорефлекторними проявами остеохондрозу хребта та хворих на плоскостопість методом опорних реакцій.
Організація і методи досліджень. Нами було обстежено 66
хворих, з яких 40 мали нейрорефлекторні прояви остеохондрозу хребта
та плоскостопість (підтверджувалося плантографічно) - основна група;
16 хворих з «чистим» остеохондрозом, що перебували на лікуванні в
ІТО АМН України.
Всі хворі до і після лікування були обстежені по методиці опорних реакцій, що дозволила визначити силові і часові характеристики
опори стопи.
Лікування включало в себе медикаментозну терапію, а також
розроблену нами програму фізичної реабілітації: лікувальний масаж (процедура проводилася щодня в загальній кількості 10-15 сеансів; 15-20
хв.); методи традиційного східного масажу і масажу шіацу (щодня, 10
сеансів; 10-15 хв.); комплекс вправ гімнастики йога (щодня на щадно4

тренуючому і тренувальному режимі; 10-15 процедур; 15-20 хв.); ортопедичні заходи; фізіотерапевтичні процедури (ультразвук; діадинамічні|
струми, магнітне поле; лазеротерапія; електроміостимуляція; електрофорез); бальнеотерапевтичні засоби (щодня на тренуючому режимі при
остеохондрозі хребта; курс 10-12 процедур; 15-20 хв; щодня на всіх режимах реабілітації при плоскостопості; 10-15 хв.).
З метою профілактики і лікування остеохондрозу і плоскостопості ми рекомендуємо використовувати розроблений і запропонований
нами комплекс фізичних вправ, що складається із трьох рухових режимів
і містить у собі вправи для зміцнення м’язів стопи та поперекового відділу
хребта. Процедура проводилася щодня протягом всього курсу реабілітації 15-20 хв. на щадному режимі; 20-30 хв. на щадно-тренуючому і
30-45 хв. на тренувальному режимі.
Група хворих з «чистим» остеохондрозом займалася за стандартною методикою.
Результати досліджень. При проведенні первинних досліджень
ми встановили, що у хворих двох груп відзначається зниження швидкості кроку, а також зменшення максимумів переднього і заднього поштовхів і збільшення максимуму міжпоштовхового періоду. Так в основній групі максимум переднього поштовху (L1) встановив 98,8% від
МТ, а заднього (L3) 99,9% від МТ. Міжпоштовховий період (L2) встановив 88,5% від МТ. В групі хворих з остеохондрозом максимум переднього поштовху встановив 103,7% від МТ, заднього - 105,1% від МТ.
Міжпоштовховий період встановив 85,2% від МТ. Зменшуючись, максимуми переднього і заднього поштовхів прагнуть досягти маси тіла.
До того ж результату веде і збільшення міжпоштовхового періоду.
Відмінність показників вертикальної складової опорних реакцій
в ціх групах статистично достовірна (P<0,05) (Табл. 1).
Як видно з таблиці 1, після проведеного курсу комплексної терапії в групі хворих з остеохондрозом та плоскостопістю, максимум переднього поштовху (L1) правої ноги збільшився на 8,3% від початкового
рівня, лівої ноги на 8,5% (P<0,05). Максимум заднього поштовху (L3)
правої ноги підвищився на 8,3% від початкового рівня, лівої ноги на
7,5% (P<0,05). Міжпоштовховий мінімум правої ноги знизився на 7,6%,
лівої на 7,3% (P<0,05). Час переднього поштовху (t1) правої і лівої ніг
знизився на 19,6% і 14,3% відповідно від початкового рівня, а час заднього поштовху правої і лівої ніг (t3) на 19,8% і 20,2% (P<0,05). Міжпоштовховий час правої ноги підвищився на 26,2%, лівої на 26,3%, загальний опорний час (t4) обох ніг знизився на 33,3% і 36,4% відповідно
(P<0,05)
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Таблиця 1
Динаміка показників вертикальної складової опорних реакцій в групі
хворих на остеохондроз і плоскостопість та в групі хворих з «чистим» остеохондрозом
Група хворих на остеохондроз і
плоскостопість
Умовні
позначення

L1 % від
МТ

До лікування

Після лікування

Група хворих на остеохондроз
До лікування

Після лікування

Права
нога

Ліва
нога

Права
нога

Ліва нога

Права
нога

Ліва нога

Права
нога

Ліва нога

98,9±0,5

98,7±0,4

107,1±0,6

107,1±0,8

103,5±1,1

103,95±1,1

107,3±1,8

107,2±1,1

88,1±0,7

88,9±0,7

82,5±0,8

82,4±0,8

85,3±0,9

85,1±0,7

81,96±0,6

82,5±0,4

107,8±0,7

107,9±0,8

104,3±1,01

106,01±0,8

109,9±1,12

110,4±0,9

24,2±0,6

26,9±0,8

27,4±0,7

27,4±0,8

24,29±0,7

23,79±0,9

L2 % від
МТ
L3 % від
МТ
t 1% від t4

30,1±0,7

100,4±
0,7
31,4±0,9

t2 % від t4

38,6±0,9

38,4±1,3

48,7±0,9

48,5±1,3

44,6±0,8

44,4±1,3

50,8±0,9

51,8±1,5

t3 % від t4

31,3±0,5

30,2±0,7

25,1±0,5

24,1±0,7

28,1±0,6

27,9±0,8

24,9±0,6

24,37±0,7

t4, с

1,2±0,03

1,1±0,03

0,8±0,04

0,7±0,04

1,1±0,1

0,9±0,02

0,88±0,03

0,75±0,41

P

99,5±0,7

<0,05

<0,05

Умовні позначення:
P – достовірність відмінностей;
L1 % від МТ – максимум переднього поштовху;
L2 % від МТ – міжпоштовховий мінімум;
L3 % від МТ – максимум заднього поштовху;
t1% від t4– час переднього поштовху;
t2 % від t4– міжпоштовховий час;
t3 % від t4 – час заднього поштовху;
t4, с – загальний опорний час;
МТ – маса тіла
В групі хворих з остеохондрозом L1 правої ноги збільшився на
3,6% від початкового|вихідного| рівня, що на 4,7 % менш ніж у основної
групи (P<0,05), лівої ноги на 3,1% (P<0,05), що на 5,3 % менш ніж у
основної групи (P<0,05). L3 правої ноги підвищився на 5,4% від початкового рівня (на 2,9% менш ніж у основної групи, P<0,05), лівої ноги на
4,1% (P<0,05) (менш на 3,4% від основної, P<0,05) . Міжпоштовховий
мінімум правої ноги знизився на 3,7%,( менш на 3,9%, P<0,05), лівої на
3,1% (P<0,05) (менш на 4,2%, P<0,05). t1 правої і лівої ніг знизився на
11,4% і 13,2% відповідно, від початкового рівня (менш на 8,2% і 1,1%,
P<0,05), t3 правої і лівої ніг на 11,4% і 12,7% (P<0,05) (менш на 8,4% та
7,5%, P<0,05). Міжпоштовховий час правої ноги підвищився на 13,9%,
6

лівої на 16,7% (менш на 12,3% та 9,6% від основної групи, P<0,05),
|спільний| t4 обох ніг знизився на 20% і 16,7% відповідно (P<0,05) (менш
на 13,3% та 19,7%, P<0,05).
Висновки.
1. При проведенні досліджень ми встановили, що загальна реакція на патологію з боку вертикальної складової опорних реакцій у хворих з деформаціями стопи і хребта полягає в зниженні швидкості кроку.
Це відображується в зменшенні амплітуд максимумів переднього поштовхів і збільшенні амплітуд максимуму міжпоштовхового періоду
2. Подібне згладжування кривої вертикальних складових опорних
реакцій представляється в зменшенні змінних навантажень на ОРА про
що свідчать наші дані.
3. Показники вертикальної складової опорної реакції в основній
групі значно нижчі ніж у групі хворих з „чистим” остеохондрозом
(P<0,05), що свідчить про більш тяжке порушення умов біостатіки та
біомеханіки ціх органів в осіб з сочетаною патологією (остеохондроз та
плоскостопість).
4. Після проведеного курсу комплексної терапії всі показники вертикальної складової опорних реакцій в групі хворих з остеохондрозом
та плоскостопістю, які займались за запропонованою нами методикою,
значно поліпшили свої показники ніж група з ”чистим” остеохондрозом
(P<0,05), що свідчить про ефективність вживаного нами лікування.
Виникненню різних ускладнень плоскостопості, зокрема остеохондрозу, сприяє усе ще недосконала програма реабілітаційних заходів,
тому подальші дослідження в даному напрямку необхідно направити
на поглиблене вивчення цієї проблеми з метою корекції патології і побудови комплексної програми фізичної реабілітації.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРНОЇ СТРУКТУРИ ЗАГАЛЬНОЇ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ХЛОПЧИКІВ 11-15 РОКІВ
Козіна Ж.Л., Без’язичний Б.І., Сірий О.В.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Анотація. В роботі наведені результати педагогічного тестування хлопичків 1115 років за державними тестами України. Був проведений факторний аналіз показників тестування для кожної вікової групи. Було виявлено, що структура фізичної підготовленості хлопчиків 11-15 років різна для кожної вікової групи. Це
необхідно враховувати при побудові уроків фізкультури та тренувальних занять
з будь-яких видів спорта.
Ключові слова: фізична підготовленість, факторна структура.
Аннотация. Козина Ж.Л., Безъязычный Б.И., Серый А.В. Характеристика факторной структуры общей физической подготовленности мальчиков 11-15 лет. В
работе представлены результаты педагогического тестирования мальчиков 1115 лет по государственным тестам Украины. Был проведен факторный анализ
показателей тестирования для каждой возрастной группы. Было выявлено, что
структура физической подготовленности мальчиков 11-15 лет разная для каждой возрастной группы. Это необходимо учитывать при построении уроков физкультуры и тренировочных занятий по любым видам спорта.
Ключевые слова: физическая подготовленность, факторная структура.
Annotattion. Kozina Z.L., Bez’jazychnyj B.I., Seriy A.V. The characteristic of factorial
structure of the general physical readiness of boys of 11-15 years. In work are submitted
results of pedagogical testing of boys of 11-15 years under the state tests of Ukraine.
The factorial analysis of parameters of testing for each age group was carried out(spent).
It was revealed, that structure of physical readiness of boys of 11-15 years different
for each age group. It is necessary for taking into account at construction of lessons of
physical culture and training employment(occupations) on any kinds of sports.
Key words: physical readiness, factorial structure.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останнього десятиріччя в Україні склалася тривожна
ситуація: різко погіршилось здоров’я і фізична підготовленість школярів
[3]. Це насамперед пов’язано з кризою в національній системі фізичного виховання населення, яка не відповідає сучасним вимогам і міжнародним стандартам фізичної підготовленості людини [2,3]. Для поліпшення стану фізичної підготовленості населення України в першу чергу
необхідно удосконалити підготовку підростаючого покоління [1]. І тому
точне кількісне визначення рівня фізичної підготовленості школярів, її
структури та динаміки відносно державних тестів здобуває особливу
актуальність.
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Мета роботи складалася в визначенні та аналізу особливостей
структури та динаміки фізичної підготовленості хлопчиків 11-15 років.
Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних і наукових даних, методи педагогічного тестування, методи математичної
статистики, в частку кореляційний, факторний аналіз з застосуванням
комп’ютерних програм „EXEL - ХР” і „SPSS-11”.
Для визначення рівня розвитку фізичних якостей учнів 5-9 класів
(11-15) років застосовувалися державні тести України [2]. Усього в даному дослідженні взяли участь 79 учнів 5-9 класів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, темами.
Дослідження проведене згідно зведеному плану науково-дослідної
роботи Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту
на 2001-2005 р. за темою 1.2.18. „Оптимізація навчальноготренувального процесу спортсменів різного віку та кваліфікації в
спортивних іграх” (№ державної регістрації 0101U006471).
Результати дослідження показали, що структура фізичної підготовленості хлопчиків 11-15 років має свою динаміку і деякі особливості,
характерні для кожного віку (рис.3).
У віці 11 років спостерігається високий і середній взаємозв’язок усіх показників фізичної підготовленості між собою, r=0,6-0,9,
р<0,01. В даному віці спостерігається картина цілісного розвитку фізичних якостей, і, як правило, чим краще розвите одна яка-небудь якість,
тим краще розвиті й інші фізичні якості. В даному віковому періоді усі
фізичні якості поєднуються в один фактор, що складає 79,19% загальної
сумарной дисперсії (табл.1, рис.1).
Таблиця 1
Пояснена сумарна дисперсія показників фізичної підготовленості
хлопчиків 11 років

компонент
1
2
3
4
5
6
7

пояснена сумарна дисперсія
власні значення
суми квадратів навантажень
загальна
% від загальної
сукупний
загальна % від загальної сукупний
сума
дисперсії
%
сума
дисперсії
%
5,543
79,188
79,188
5,543
79,188
79,188
0,568
8,118
87,305
0,395
5,647
92,952
0,205
2,931
95,883
0,193
2,753
98,636
7,68E-02
1,097
99,733
1,87E-02
0,267
100

У хлопчиків 12 років показники розвитку фізичних якостей розбиваються на два фактори (табл.2, рис.2). У перший фактор увійшли
показники швидкості, спритності, сили м’язів рук і сили м’язів черевно9

го преса (r=0,7-0,9, р<0,01). У другий фактор - показники витривалості,
стрибучості і гнучкості.
У віковому періоді 13 років починають домінувати швидкісносилові якості, активніше починає розвиватися витривалість. Результати
факторного аналізу показують, що в даній віковій групі показники розвитку фізичних якостей утворять два фактори (табл.3).
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Рис. 1. Точечна діаграма власних значень факторів фізичної підготовленості хлопчиків 11 років (Scree Plot – точечна діаграма, „схил пагорба”)
Таблиця 2
Факторна структура фізичної підготовленості хлопчиків 12 років
№ фактора

10

%заг.дисперсіі

Назви тестів

1

45,04

витривалість
швидкість
спритність
підтягування
піднім. тулуба

2

36,47

стрибок
гнучкість
витривалість

Коеф.
Кореляції
0,4
0,89
0,91
-0,7
-0,9
0,98
0,9
-0,87
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Рис. 2. Діаграма факторів фізичної підготовленості хлопчиків 13
років
У перший фактор, що складає 66,37% від загальної дисперсії,
увійшли показники швидкості, спритності, стрибучості, сили м’язів черевного преса, гнучкості і витривалості. В другий фактор увійшли показники сили м’язів рук і гнучкості з протилежним знаком взаємозв’язку.
Таблиця 3
Факторна структура фізичної підготовленості хлопчиків 13 років
№ фактора

%заг.дисперсіі

1

66,37

2

20,48

Назви тестів
витривалість
швидкість
спритність
Піднім тул.
стрибок
гнучкість
підтяг.
гнучкість

Коеф. Кореляції
0,89
0,98
0,84
-0,92
-0,9
-0,71
0,97
-0,56
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У віці 14 років (табл.4) у фізичній підготовленості хлопчиків
акцент зміщається убік розвитку силових і швидкісно-силових якостей,
що зв’язано з періодом полового дозрівання і посиленням гормональної
активності. У віці 14 років відбувається головним чином посилений розвиток силових і швидкісно-силових якостей. З трьох факторів показників
фізичної підготовленості силові і швидкісні здібності складають перший фактор (32,43% від загальної дисперсії). В другий фактор (32,41%
від загальної дисперсії) входять показники витривалості і спритності, і
в третій фактор (30,64% від загальної дисперсії) – показники прыгучести і гнучкості.
У віці 15 років (табл. 5) диференціювання процесу розвитку
фізичних якостей, що підсилювалося у віці 12, 13 і 14 років, знову стає
менш вираженим. Показники фізичної підготовленості хлопчиків 15
років розбиваються на два фактори.
Таблиця 4
Факторна структура фізичної підготовленості хлопчиків 14 років
№ фактора

%заг.дисперсіі

1

32,43

підтяг.
піднім.тул.
швидкість

Коеф.
Кореляції
0,96
0,82
0,69

2

32,41

витрив.
спритність

0,98
0,82

3

30,64

стрибок
гнучкість

0,94
0,91

Назви тестів

У перший фактор, що складає 66,2% від загальної дисперсії,
увійшли показники сили м’язів черевного преса, сили м’язів рук, стрибучочті, швидкості, спритності і витривалості, у другий фактор, що складає 20,55% від загальної сумарної дисперсії, увійшли показники стрибучості при більш низькому коефіцієнті взаємозв’язку в порівнянні з
першим фактором і гнучкості при негативному коефіцієнті взаємозв’язку.
Висновки. Таким чином, можна відзначити, що динаміка розвитку фізичних якостей хлопчиків 11-15 років нерівномірна (рис.3). Так,
після 13 років спостерігається сповільнення темпів росту витривалості,
прискорення темпів росту сили м’язів рук.
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Таблиця 5
Факторна структура фізичної підготовленості хлопчиків 15 років
№ фактора

%заг.дисперсіі

1

66,2

2

20,55

Назви тестів
підтяг.
піднім. тул.
стриб.
швидк.
витрив.
спритність
стрибок
гнучкість

2;
20,48

11 років

1;
32,43
2;
20,55

1;
66,37

100

Витрив.
Підтягув.
Підн. тул.
Стрибок
Швидкість
Спритність
Гнучкість

0,5
-0,91

3;
30,64

36,47
45,04

Коеф. кореляції
0,94
0,94
0,79
-0,89
-0,93
-0,75

2;
32,41
1; 66,2

витривалість
підтягування
піднім. тул.
Швидк.
Спритн.

витривалість
Піднім тул.
швидкість
спритність
стрибок
гнучкість

підтяг.
піднім.тул.
швидкість
витрив.
спритність

підтяг.
піднім. тул.
стриб.
швидк.
витрив.
спритність

стрибок
гнучкість
витривалість

підтяг.
Гнучкість(нег.)

стрибок
гнучкість

стрибок
Гнучкість(нег.)

12 років

13 років

14 років

15 років

Рис. 3. Динаміка факторної структури розвитку фізичних якостей
хлопчиків 11-15 років
Після 12 років спостерігається прискорення темпів росту сили
м’язів черевного пресу. Після 12 та 14 років спостерігається сповільнення темпів росту стрибучості. Швидкість розвивається рівномірно
протягом 11-15 років. Спритність розвивається більш помітно після 13
років. Гнучкість розвивається повільніше у порівнянні з іншими аналізованими якостями, а в 15 років спостерігається навіть негативний зв’язок між показником даної якості і другим фактором. Виявлені закономірності розвитку фізичних якостей у хлопчиків слід враховувати при
побудові процесу фізичної підготовки для школярів - хлопчиків 11-15
років.
В подальших дослідженнях планується проведення регресій13

ного аналізу динаміки розвитку фізичних якостей школярів, розширення контингенту випробуваних за віком.
1.
2.

3.
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ПРИЧИНИ, ЩО ЗНИЖУЮТЬ МОТИВАЦІЮ КУРСАНТІВ ВНЗ
ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ І СПОРТОМ
Сергій Романчук
Житомирський військовий інституту
радіоелектроніки ім. С.П. Корольова
Анотація. В статті, на основі анкетування курсантів, вивчені основні причини
зниження мотивації до самостійних занять фізичною підготовкою и спортом.
Ключові слова: мотивація, причини зниження, фізична підготовка, курсанти.
Аннотация. Романчук С.В. Причины, снижающие мотивацию курсантов ВУЗ к
самостоятельным занятиям физической подготовкой и спортом. В статье, на
основе анкетирования курсантов, изучены основные причины снижения мотивации к самостоятельным занятиям физической подготовкой и спортом.
Ключевые слова: мотивация, причины снижения, физическая подготовка, курсанты.
Annotation. Romanchyk S.V. Reasons, which reduce motivation the factors of cadets
of military educational establishments to independent physical training and sports.
The essay explores reasons of reduction of motivation establishments to independent
physical training and sports, which are based on the questioning of cadets.
Key words: motivation, reasons physical training, cadets.

Постановка проблеми. Проблеми надійності людської діяльності, збереження її стійкого рівня готовності людини до труднощів та
перемін здобувають в теперішній час дуже важливого значення.
Особливо це стосується діяльності військовослужбовців. В системі “людина-машина”, під час виконання бойового завдання, значно
зростає ціна помилки оператора [9].
Надійність людини залежить від її професійної підготовки, яка,
в свою чергу, залежить від рівня теоретичної, практичної, технічної та
фізичної підготовленості людини.
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Отже, одне з основних місць в збереженні високої працездатності людини має рівень професійно необхідних фізичних якостей та
вміння ефективного використання фізичних вправ для відновлення свого функціонального стану.
На думку Бородіна Ю.А. навчання у ВНЗ можна порівняти з
роботою операторів бойових систем. Навчальний час курсантів у середньому складає 50 годин на тиждень (включаючи самопідготовку), тобто
щоденне навчальне навантаження дорівнює 8-9 ч, а, отже, їхній робочий
день один із самих тривалих. Значна частина курсантів (більш 30%) не
вміючи планувати свій бюджет часу, займаються самопідготовкою й у
вихідні дні [2].
Відбудовні процеси при цьому в багатьох курсантів проходять
неповноцінно через недостатню рухову активність, малого перебування
на свіжому повітрі, обмеженого використання засобів фізичної підготовки і спорту й інших причин. Даний образ праці аналогічний до роботи оператора, зі всіма шкідливими наслідками [2].
Одна з основних проблем організації ФП у ВНЗ є її чітка регламентація. Заняття фізичними вправами у складі підрозділу доказали свою
високу ефективність. Однак не всі військовослужбовці і не завжди можуть займатись ФП у складі підрозділу. На те є багато причин.
ФП у ВНЗ, на нашу думку, повинна буди спрямована на оволодіння курсантами навиків щодо самостійних занять фізичними вправами. Необхідно розробити комплекс мотивуючих факторів, які б стимулювали курсантів у ВНЗ займатися фізичними вправами у вільний час,
між заняттями, під час добового наряду тощо.
Для цього, ми вважаємо необхідним визначити основні причини, що знижують мотивацію курсантів до самостійних занять фізичною
підготовкою і спортом.
Стаття написана за темою, що визначена в плані НДР Національного університету фізичного виховання і спорту України у сфері
фізичної культури і спорту на 2001-2005 рр. за темою 2.1.19 “Фізична
підготовка слухачів і курсантів ВВНЗ МО України”, номер державної
реєстрації 0103U003022.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. В останній час
велику уваги приділяють дослідженню формування інтересів молоді до
занять фізичною культурою. Але не приділяється увага дослідженню
причин, що знижують мотивація до цих занять.
Природа з великим запасом заклала резерви здоров’я в кожному
організмі, але цей спадковий матеріал зберігається доти, доки ним
правильно користуватися. Без тренувань ці резерви згасають. Архімедів
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важіль людини і охорони здоров’я - не в лікуванні хвороб, а в збереженні
та зміцненні здоров’я. Потрібно формувати свідомість молодої людини,
стимулювати захисні сили організму засобами фізичної культури. Обмаль
молоді цікавиться фізичною культурою, натомість досить поширені такі
шкідливі звички, як тютюнопаління, вживання алкогольних напоїв,
наркотиків [5].
Функціональне тестування свідчить: троє з кожних чотирьох
чоловік мають недостатньо треноване серце, 70% - недостатню життєву
ємність легень, майже в 43% чоловіків 40-45 років прискорений темп
старіння порівняно з ровесниками. У багатьох країнах здоров’я відносять
до найважливіших життєвих цінностей. В Україні, за даними вибіркового
дослідження, регулярно захоплюються фізичною культурою 6-8%
підлітків та дорослих людей, у США - 60%, у Японії - 80%. За такого
ставлення до власного здоров’я коштів на медичне обслуговування ніколи
не вистачить. Та й тривалість життя У цих країнах (75-80 років) свідчить
на користь занять фізичною культурою [10].
Процес зниження мотивації юнаків починається ще під час
навчання у школі, особливо в 10-11 класах. По даним щорічних перевірок
Міністерством оборони України фізичної підготовленості молодого
поповнення більше ніж 50% військовослужбовців отримують оцінку
“незадовільно” [3, 7, 10].
Дослідження Романчука С.В. визначили, що процес зниження
мотивації до занять фізичними вправами продовжується і у курсантів в
період навчання у ВНЗ [11].
Дослідження Щербакова І.І. показали, що найбільший вплив на
формування інтересу до фізичної культури робить заняття фізичною
культурою в період навчання в школі, ПТУ, ВНЗ. У результаті опитування
більш 1000 чоловік було виявлено, що 18,4% респондентів сформували
інтерес до фізичної культури на заняттях фізичною культурою під час
навчання у навчальних закладах [12].
Однією з причин зниження мотивації до систематичних занять
фізичною культурою і спортом є виникнення конфліктних ситуацій між
особистостями, обставинами життя, ситуаціями професійної діяльності
та внутрішніми обставинами людини [6,8].
Анохін Є. вважає, що причиною зниження мотивації курсантів
до занять фізичною підготовкою є відсутність відповідних знань. Ці знання має містити інформація, яка сприяла б переконанню курсантів в тому,
що під час занять фізичними вправами набуваються професійні навички і вміння [1].
Вплив реакції оточуючих людей також знищує прагнення до
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успіху деяких індивідів. Таким чином, тиск, заздрість, різні форм соціального контролю – це фактори, які знижують мотивацію діяльності
[8]. Особливо це стосується курсантів ВНЗів де уся діяльність пов’язана
з впливом командирів та колективу.
Причиною низької мотивації молоді до фізичної культури, вважає Грибан Г.П., є недостатня увага до питань фізичного виховання в
сім’ях та навчально-виховних закладах [3].
Таким чином вивчення причин, що знижують мотивацію курсантів
до занять фізичною підготовкою і спортом є однією з основних ланок покращення професійно необхідних рухових навичок військовослужбовців
та системи фізичної підготовки в ВНЗах МО України в цілому.
Цілі статті. Визначити основні причини, що знижують мотивацію курсантів до систематичних занять фізичними вправами в процесі навчання у ВНЗі.
Результати дослідження. Для виявлення причин, які знижують мотивацію курсантів ВЗНу до занять фізичною підготовкою і
спортом, було проведене опитування методом анкетування, яке дало
можливість виявити фактори, що впливають на мотивацію фізичного
вдосконалення. В дослідженні приймали участь курсанти від першого
до п’ятого курсів в кількості 181 чоловіка.
Спеціально розроблені анкети включають запитання, відповідаючи на як курсанти визначають основні причини, що заважають їм
займатися фізичною підготовкою і спортом.
Спочатку ми визначили скільки годин занять з різних форм
фізичної підготовки за тиждень курсанти пропускають. На це запитання 43.9% респондентів відповіли, що пропускають до 2 годин на тиждень, 37.1% - не пропускають зовсім, 10.9% - пропускають до 4 годин,
2.6% - до 6 годин. Це говорить про те, що до 60% курсантів пропускають кожне трете заняття.
Для вияснення причин, що спонукають курсантів пропускати
заняття ми запитали “Чому Ви пропускаєте заняття з фізичної підготовки?”. Курсанти визначили наступні причини: велика кількість нарядів –
46.5%, додаткові завдання командирів – 11.4%, захворювання – 10.4%,
господарчі роботи – 5.8% та особисте небажання займатись фізичними
вправами – 4.4%.
Аналіз анкетування визначив, що основними причинами, що
заважають курсантам самостійно займатись фізичною підготовкою та
спортом є: недостатньо часу – 41.3%, перешкоди командирів – 31.7%,
відсутність секції, яка подобається – 9.4 %, відсутність бажання займатись фізичними вправами – 7.5%, недостатньо обладнана матеріальна
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база – 6.2%.
Важливо визначити, що в основному на недостачу часу скаржаться курсанти молодших курсів (рис. 1). Ми вважаємо, що це пов’язане з невмінням курсантами самостійно планувати вільний час та
відсутність належної уваги до цієї причини зі сторони командирів
підрозділів.
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Рис. 1. Відсоток курсантів, яким недостатньо часу для занять
фізичною підготовкою в залежності від курсу навчання
Ми проаналізували дії курсантів під час самостійної підготовки та з’ясували, що 30% курсантів щодня проводять в комп’ютерному класі до 3 годин, 22% - в читальному залі до 2 годин.
Неможливо оставити без уваги той факт, що серед курсантів
п’ятого курсу 12.9% не мають особистого бажання займатись фізичними вправами.
Дослідження визначило, що командири підрозділів більше
заважають самостійно займатись фізичною підготовкою курсантам старших курсів (рис.2).
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Рис. 2. Відсоток курсантів, яким заважає займатись ФП додаткові
завдання командирів в залежності від року навчання
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Висновки. Дослідження показали, що основні конфлікт у курсантів виникають між обставинами, що визначаються специфікою
військово-професійного навчання, та відношеннями з командирами
підрозділів. В певній мірі, дані питання можливо вирішити за рахунок
проведення інструкторсько-методичних занять з курсантами по організації самостійної підготовки.
На наш погляд необхідно змінити організацію фізичної підготовки в ВНЗ та спрямувати її до підвищення мотивації курсантів до самостійних занять фізичною підготовкою і спортом. Спрямувати роботу
викладачів та командирів на обґрунтування позитивного впливу фізичної підготовки на військово-професійне навчання. Що змінить відношення курсантів до занять фізичною підготовкою та, в свою чергу, підвищить рівень професійної підготовки.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем мотивацію курсантів ВНЗ до занять фізичною
підготовкою і спортом.
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

Література
Анохін Є. Формування мотивації курсантів ВНЗ до занять ФП як невід’ємна передумова підвищення її ефективності. Материалы открытой научно-методической
конференции «Физическая подготовка военнослужащих»- К.: НУФКиС, 2003,- с.
100-104.
Бородин Ю.А. Эффективность физической подготовки в системе военно-профессионального обучения и пути ёё повышения. - Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту. –Харків: ХДАДМ, випуск №21,
2003, с. 121-128.
Грибан Г., Дзензелюк Д. Шляхи активізації теоретичної і методичної підготовки
студентів для удосконалення самостійних занять фізичними вправами// Молода
спортивна наука України. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2003. –с. 425-428.
Ильин Е.П. Мотивация и мотивы .- СПб.: Питер, 2002,- 512 с.: ил.
Лисяк В.М. Розвиток інтересу до занять фізичною культурою і спортом у студентською молоді// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту. –Харків: ХДАДМ, випуск №1, 2004, с. 172-176.
Маслоу А. Мотивация и личность. – СПб.: Питер, 2003. – 352 с.
Мальцев О.О., Бородин Ю.А. Изучение мотивации к занятиям ФКиС юношей 1011 классов с целью оптимизации процесса ФП в начальный период обучения// Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту.
–Харків: ХДАДМ, випуск №19, 2002, с. 17-21.
Немов Р.С. Психология. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – Кн.2: Психология оброзования, - 608 с.
Плахтиенко В.А. Теоретические аспекты проблемы надежности человека. – Л.:
ВИФК, 1980. – с. 25-34.
Ребрина А. Проблеми виховання у студентів вищого технічного закладу освіти позитивного ставлення до фізичного виховання// Молода спортивна наука України. –
Львів: НВФ “Українські технології”, 2003. –с. 205-207.
Романчук С.В. Факторы мотивации курсантов к самостоятельным занятиям физи-

19

12.

ческой подготовкой. - Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. –Харків: ХДАДМ, випуск №6, 2004, с. 136-141.
Щербаков И.И. Особенности формирования интереса к занятиям физической культурой у трудящихся некоторых социально-демографических групп// Теория и практика физической культурой. - Выпуск №3, 1987, с. 5-7.
Надійшла до редакції 17.08.2004р.

ВПЛИВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РОЗУМОВУ
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ І ФІЗИЧНИЙ СТАН ШКОЛЯРІВ
Єжи Рут
Інститут фізичної культури і здоров’я Жешувського університету,
Польща
Анотація. Розглядається вплив багатоденних туристичних походів на розумову
працездатність, фізичний стан та фізіологічні функції школярів.
Ключові слова: туристичні походи, фізичний стан, фізіологічні функції.
Аннотация. Ежи Рут. Влияние туристической деятельности на умственную трудоспособность и физическое состояние школьников. Рассматривается влияние
многодневных туристических походов на умственную работоспособность, физическое состояние и физиологические функции школьников.
Ключевые слова: туристические походы, физическое состояние, физиологические функции.
Annotation. Ezhi Rut. Influencing of tourist activity on mental capacity for work and
physical condition of the schoolboys. Investigation the influence of multidays tourist
campaigns on mental work capacity, physical state and physiological functions of the
schoolboys.
Keywords: tourist campaigns, physical state, physiological functions.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Людина – біологічний вид, який знаходиться на верхній сходинці
еволюційної драбини, характеризується найбільш ефективнирми, хоч і
не до кінця досконалими механізмами внутрішньоклітинного забезпечення. В організмі біоенергія акумулюється у вигляді високоенергетичної сполуки АТФ. Клітини утворюють АТФ за допомогою трьох систем
(фосфагенної, гліколітичної, окислювальної). Кожна з них вносить свій
вклад у біоенергетику організму, але найпотужнішою є система аеробного окислення, потужність і ємність якої залежить від величини максимального споживання кисню.
За даними Апанасенка Г.Л. [2] для людини існує дві границі енергопотенціалу нижче яких зростає ризик формування хронічних соматичних захворювань. Отже розвиток аеробних можливостей організму та
контроль за їх динамікою, активне його відновлення при переході ниж20

ньої фізіологічної границі є основною суттю енергетичної концепції
покращення соматичного здоров’я.
Найкращим засобом вдосконалення енергопотенціалу організму є аеробні фізичні вправи [1,3,4]. Сьогодні з цією метою використовується багато різновидів фізичних вправ про те, упускається з виду оздоровчо-спортивний туризм, який з упевненістю можна розглядати як
спеціалізований засіб розвитку аеробних можливостей організму. Проте, ефективність туристичних мандрівок в значній мірі обумовлена правильністю дозування інтенсивності фізичних навантажень, які залежать
від довжини маршруту, темпу ходьби та інших способів пересування,
величини заплечного вантажу, тривалості зупинок і привалів, перепаду
висот тощо. Нажаль, сьогодні відсутні будь-які науково обґрунтовані
підходи щодо формування фізичних навантажень для школярів різного
віку під час туристичних походів.
Робота виконана у межах наукових програм інституту фізичної
культури і здоров’я Жешувського університету.
Метою нашого дослідження було вивчення впливу туристичних
мандрівок на психофізичні і фізіологічні властивості організму школярів
різних вікових груп.
Методи дослідження. З метою розв’язання поставлених завдань
використовували наступні методи: антропометричні, фізіометричні (діагностика розумової працездатності за допомогою таблиць В.Я.Анфілова,
фазовий аналіз серцевої діяльності за даними комп’ютерної електрокардіографії, дослідження показників зовнішнього дихання шляхом комп’ютерної спірографії, міотонометрію і динамометрію).
Контрольну групу (196 чол.) склали діти, що не займалися ні
спортом, ні туризмом. В експериментальній групі знаходились 182 школярі 3-9 класів, що з 12-ти років почали займатися в туристських секціях
при обласному державному центрі туризму і краєзнавства учнівської
молоді. З метою з’ясування ступеня впливу туризму на розумову працездатність школярів було обстежено 167 учнів. Про вплив регулярної туристсько-краєзнавчої діяльності школярів на їхню розумову працездатність судили по динаміці мнемічних і перцептивних функцій протягом
тижня і всього навчального року Проводили одно- і багатоденні туристичні походи по некатегорійних маршрутах третьої групи складності.
Основні результати досліджень. Результати досліджень розумової працездатності представлені в таблицях 1-2. Як видно з наведених даних, до середини тижня в учнів 3 класів контрольної і експериментальної шкіл, спостерігається поліпшення як перцептивних, так і
мнемічних функцій (збільшення продуктивності уваги, зниження поми21

лок пам’яті) з наступним їхнім погіршенням до кінця тижня в результаті
розвитку втоми. Про це свідчить зниження продуктивності уваги,
збільшення помилок пам’яті, з четверга і до кінця тижня. Необхідно
відзначити, що до кінця навчального тижня перцептивні і мнемічні
функції учнів експериментальної школи знаходяться на вищому рівні,
про що свідчать більш високі показники продуктивності уваги і обсягу
пам’яті і більш низькі показники помилок уваги і пам’яті.
Таблиця 1.
Динаміка показників уваги та пам’яті учнів третіх класів контрольної та експериментальної шкіл протягом тижня
Показники
Дні тижня Продуктивність уваги Помилка уваги Об’єм пам’яті Помилки пам’яті
КШ
ЕШ
ЕШ
ЕШ
КШ
ЕШ
ЕШ
КШ
Понеділок

191,2
±
6,40

217,8
±
5,9*

5,69
±
0,21

5,03
±
0,19

4,52
±
0,20

4,64
±
0,14

2,6
±
0,15

2,7
±
0,18

Вівторок

230,9
±
9,10

248,8
±
7,4

4,98
±
0,30

4,18
±
0,19*

4,90
±
0,19

5,12
+
0,18

2,5
±
0,18

2,2
±
0,19

Середа

264,8
±
12,4

307,0
±
10,1*

4,18
±
0,20

3,67
±
0,30

5,32
±
0,20

5,88
±
0,29

2.3
±
0,18

2,0
±
0,17

Четвер

215,9
±
18,1

300,3
±
9,2*

4,53
±
0,21

3,89
±
0,31*

5,07
±
0,18

5,63
±
0,19*

2,6
±
0,20

2,1
±
0,19*

П’ятниця

204,3
±
15,2

279,9
±
11,9*

5,98
±
0,31

4,22
±
0,19*

5,08
±
0,21

5,59
±
0,30

2,9
±
0,20

2.3
±
0,19*

Субота

202,8
±
13,4

258,8
±
12,6*

7,02
±
0,30

5,10
±
0,18*

4,84
±
0,30

5,40
±
0,27

3,4
±
0,18

2,5
±
0,19*

Примітка: 1. КШ - контрольна школа; 2. ЕШ - експериментальна школа;
3. * - наявність достовірності значень.
Так, у третьокласників експериментальної школи (табл.1) до
суботи продуктивність уваги була вищою на 27,6% порівняно з учнями
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цього ж віку контрольної школи, в учнів п’ятих класів – на 17,3%, у семикласників – на 8,4% і у дев’ятикласників вона вища на 14% (табл.2).
Таблиця2.
Рівень уваги та пам’яті учнів дев’ятих класів контрольної та експериментальної шкіл протягом тижня
Показники
Продуктивність уваги Помилка уваги Об’єм пам’яті Помилки пам’яті
Дні тижня
КШ
ЕШ
КШ
ЕШ
КШ
ЕШ
ЕШ
КШ

Понеділок

470,2
±
11,1

485,2
±
12,6

0,40
±
0,08

0,50
±
0,06

6,42
±
0,11

7,03
±
0,12*

1,80
±
0,09

1,66
±
0,12

Вівторок

470,3
±
11,1

486,2
±
11,9

0,50
±
0,08

0,70
±
0,07

6,62
±
0,21

7,24
+
0,20*

1,51
±
0,11

1,24
±
0,08*

Середа

450,1
±
11 2

504,5
±
122*

0,50
±
0,08

0,60
±
0,06

6,66
±
0,30

7,30
±
0,24*

1,02
±
0,21

1,01
±
0,09

Четвер

456,1±
10,3

510,2
±
12 2*

0,90
±
0,09

0,45
±
0,08*

6,52
±
0,23

7,24
±
0,23*

1,32
±
0,08

1,20
±
0,22

П’ятниця

449,
±
9,89

491,3
±
11 9*

0,90
±
0,10

0,90
±
0,08

6,21
±
0,23

7,11
±
0,24*

1,92
±
0,24

1,30
±
0,09*

Примітки: 1. КШ - контрольна школа, 2. ЕШ - експериментальна школа,
3. * - наявність достовірності значень
У школярів експериментальної школи спостерігався вищий обсяг пам’яті (у третьокласників – на 9,7%,у п’ятикласників – на 23%, у
семикласників – на 5,5% і у дев’ятикласників – на 6,7%). Помилки уваги
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і пам’яті у всіх вікових групах теж до кінця тижня були меншими, порівняно з учнями контрольної школи (табл.1-2).
Таким чином, учні експериментальної школи протягом тижня
зберігають більш високий рівень розумової працездатності. Результати
досліджень з вивчення динаміки розумової працездатності учнів контрольної і експериментальної шкіл протягом навчального року представлені в табл.3. Як видно з наведених даних, до кінця третьої чверті в учнів
контрольної і експериментальної шкіл спостерігається зниження продуктивності уваги. Встановлено також погіршення деяких показників
пам’яті (за даними обсягу і помилок пам’яті). Протее, ці зміни більше
виражені у всіх вікових групах учнів контрольної школи.Погіршення
перцептивних і мнемічних функцій учнів триває до кінця навчального
року, але при цьому більш високий їх рівень спостерігається в учнів експериментальної школи. Так, до кінця навчального року продуктивність
уваги п’ятикласників експериментальної школи більша по відношенню
до п’ятикласників контрольної школи на 5,6%, семикласників - на 13,0%
і дев’ятикласників - на 2,4% (табл.3).
Обсяг пам’яті учнів експериментальної школи до кінця навчального року більший, порівняно з контрольною школою відповідно на 2,7%,
20,0% і 13,5%. Помилки уваги і пам’яті вищі до кінця навчального року
в учнів контрольної школи. Так, у п’ятикласників контрольної школи
помилки уваги вищі у порівнянні з експериментальною школою на 21,0%,
у семикласників – на 17,7%, у дев’ятикласників – на 22,3%. Помилки
пам’яті вищі відповідно на 150,0%, 100,0% і 35,4% (табл.3).
Таким чином, учні експериментальної школи протягом всього
навчального року зберігають більш високу розумову працездатність у
порівнянні з учнями контрольної школи. За даними статистичних звітів
шкіл успішність учнів експериментальної школи була вище на 1,9%, а
якість знань – на 4,3% у порівнянні з контрольною школою.
Данні щодо динаміки маси тіла (МТ) свідчать про те, що у дівчат
експериментальної школи річний приріст МТ був нижчим на 1,76% з
третього по сьомий клас, на 13,6% до кінця дев’ятого класу і на 59,6%
до кінця одинадцятого класу. У хлопців дослідної школи до дев’ятого
класу відмінності цього показника незначні і статистичні невірогідні.
Лише до кінця дев’ятого класу МТ була вірогідно нижча, порівняно з
хлопцями контрольної школи на 3,20%, до кінця одинадцятого – на 5,1%.
Річний приріст МТ у хлопців експериментальної школи на 10,7% нижчий аналогічного показника відповідних груп контрольної школи з першого по восьмий клас. В кінці дев’ятого класу він нижче на 45,9%, а в
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кінці десятого – на 48,7%.В експериментальній школі в кінці навчального року спостерігається майже в усіх вікових групах помітне покращення ЖЄЛ. Так, якщо у першокласниць контрольної школи в кінці навчального року приріст даного показника склав 8,26%, то у дівчат цього ж
віку експериментальної школи– на 9,93%, у третьокласниць відповідно
на 10,35% і на 11,6%.
Таблиця 3.
Динаміка показників уваги і пам’яті учнів п’ятих класів контрольної
та експериментальної шкіл протягом навчального року
Етапи

Увага
Продуктивність уваги
КШ
ЕШ
267,90
260,12
Початок
±
±7
навчального року
9,11
,92

Помилки уваги
КШ
ЕШ
1,90
1,62
±
±
0,20
0,23

Пам’ять
Об’єм пам’яті Помилки пам’яті
КШ
ЕШ
КШ
ЕШ
7,41 8.01
3,21
3,32
±
±
±
±
0,26 0,27* 0,10
0,14

Кінець 1 чверті

316,21
±
10,2

280,09
±
11,0*

1,21
±
0,19

1,31
±
0,20

7,52
±
0.31

8.84
±
0.29*

2,80
±
0.09

1.62
±
0,14*

Кінець II чверті

346,12
±
9,84

312,07
±
10,2*

1,92
±
0,22

1,52
±
0,21

7,01
±
0,42

8,40
±
0,40*

2,62
±
0,11

1,10
±
0,06*

Кінець III чверті

333,3
±
9,26

296.00
±
11,3*

2,98
±
0,30

1,84
±
0,26

6,61
±
0,40

7.81
±
0,27

3.92
±
0,07

1,80
±
0,09

Кінець IV чверті

320,31
±
11,1

290,27
±
10,2*

3,51
±
0,27

2,18
±
0,31*

6,92
±
0,31

7.71
±
0.26*

4,01
±
0,08

1,90
±
0,11*

Примітка: 1. КШ - контрольна школа; 2. ЕШ - експериментальна школа;
3.* - наявність достовірності значень.
У дівчаток п’ятого класу контрольної школи до кінця навчального року ЖЄЛ збільшилася у порівнянні з початком навчального року
на 12,02%. Щодо дівчаток експериментальної школи то зростання даного показника склало 12,68%. У дівчаток сьомого класу контрольної школи ЖЄЛ зросла на 3,96 %, експериментальної – на 8,61%, у дівчат дев’ятого класу – на 3,67 % і 2,96% відповідно
Слід відзначити, що у старшокласниць контрольної школи спостерігається дещо сповільнений приріст ЖЄЛ за навчальний рік у порівнянні з дівчатами експериментальної школи. Так, якщо приріст ЖЄЛ
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за навчальний рік у школярок 9-го класу контрольної школи склав 3,67%,
то у дівчаток цієї ж вікової групи експериментальної школи він був
більший на 12,97%. У дівчат 10-11-го класу ці зміни склали відповідно
3,09% і 10,03%.У хлопців всіх вікових груп експериментальної школи
приріст ЖЄЛ за навчальний рік теж дещо вищий у порівнянні з контрольною школою.
Так, у семикласників зміни вивченого показника склали відповідно 16,5% і 17,2%, у дев’ятикласників – 9,7% і 13,3% і у старшокласників – 8,1% і 9,4%.
На відміну від дівчат, у хлопців 10 класу як експериментальної,
так і контрольної шкіл спостерігається вірогідне зростання ЖЄЛ до кінця
навчального року.
При туристичних навантаженнях мають місце зміни силових
показників школярів. Так, якщо показники сили правої кисті (Спк) дітей
і підлітків експериментальної і контрольної шкіл на початку навчального року вірогідно не відрізнялися, то вже до кінця року вони мали
вірогідні відмінності.
Річний приріст Спк дівчат 7-го класу контрольної школи склав
8,62%, у школярок цього ж віку експериментальної школи він зріс на
14,98%. У дівчат 9-го класу річний приріст склав відповідно 5,75%, і
16,75%, 10-го класу – 5,84%, і 16,63%. У хлопчиків 7-го класу контрольної
школи величина річного приросту Спк склала 8,56%, а в експериментальній – 18,28%. У хлопців 9 класу цей показник зріс відповідно на
10,55% і 17,32%), у юнаків 10 класу відповідно на 8,84%, і 15,79%.
Станова сила (Сс) учнів експериментальної школи – 10 класів,
в кожній віковій групі до кінця навчального року вірогідно відрізнялася
від такої на початку навчального року. Щорічний приріст вивченого показника у дівчат і у хлопців експериментальної школи був більший, порівняно з учнями контрольної школи. Так, якщо річний приріст Сс дівчаток третього класу експериментальної школи склав 19,76%, то в учениць
цього ж віку контрольної школи – 18,61%. У дівчат 9-го класу експериментальної школи річний приріст Сс склав 13,13%, у школярок 10-го
класу він був відповідно більший на 10,92% і 3,33%. У хлопчиків як
контрольної, так і експериментальної шкіл теж спостерігалися статистично вірогідні річні зміни вивченого показника.
В результаті проведених досліджень було встановлено, що під
впливом систематичних занять туристсько-краєзнавчою роботою відбуваються значні зрушення в динаміці серцевих скорочень обох шлуночків:
подовжуються всі фази загальної систоли, зменшується внутрішньосис26

толічний показник, зростає індекс напруги міокарда (табл.4,5), що
свідчить про збільшення тривалості гемодинамічно активних частин
систоли шлуночків серця. Відмічені зміни зумовлені вдосконаленням
механізмів екстра – та інтракардіальної регуляції, підвищенням тонусу
нервого центру блукаючого нерва, а також адаптивною морфо-функціональною перебудовою в міокарді, що призводить до поліпшення окислювально-відновного енергетичного забезпечення скоротливих процесів
в серці.
У дітей, що займаються туризмом більш плавні висхідна і низхідна частини як центральної, так і периферійної кривих, плоскіша вершина, більша амплітуда основної і дикротичної хвиль, вірогідно більша
тривалість пресисистолічної, систолічної та діастолічної частин реограми легенів, а також відрізка Q ЕКГ – початок підйому, основної хвилі,
висхідної і низхідної частин реограми нижніх кінцівок (табл.6). Звідси
відповідно більш виражена величина систолічного і діастолічного реографічних індексів, а також індексу еластичності судинної стінки і менший індекс опору легеневих артеріол і гемокапілярів.
Таблиця 4.
Вплив регулярної туристської діяльності на серцевий цикл школярів
п 0,065
±
0,001*
Дослідна група 16 років,
л
хлопчики
0,063
±
0,001*

0,048 0,113 0,268 0,316
±
±
±
±
0,001* 0,002 0,004* 0,004* 1,251
±
0,047 0,110 0,268 0,315 0,44*
±
±
±
±
0,001* 0,002* 0,004* 0,004*

84,8 29,6
±
±
0,41* 0,38*
85,4 29,1
±
±
0,42* 0,40*

Примітка. * - наявність достовірності значень
Таблиця 5.
Деякі показники ЕКГ старшокласників експериментальної і контрольної груп
Групи

Період P-Q, Період Q-T,
с
с

Q1+2+3
(мм)

Т1+2+2
(мм)

Систолічний
показник (%)

Експериментальна 0,18±0,004* 0,43±0,004* 32,9±0,74* 12,0±0,48* 34,2±0,37*
Контрольна

0,13±0,004 0,34±0,004 27,4±0,79

8,6±0,39

42,3±0,43

Примітка. * - наявність достовірності значень
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Таблиця 6.
Показники реограми нижніх кінцівок
Висхідна
частина,
с

Низхідна
Амплітуда
частина, реографічної
с
кривої, мм

Групи

Відрізок Q ЕКГ
-початок підйому
основної хвилі, с

Експериментальна

0,305±0,004*

0,172±0,003* 0,774±0,03* 20,2±0,318*

Контрольна

0,245±0,004

0,140±0,003 0,408±0,02

14,5±0,348

Примітка. * - наявність достовірності значень
Таким чином, сукупність змін в фазовій структурі серцевого
скорочення, біоелектричній активності міокарду, фонокардіограмі та
реограмі легень і кінцівок свідчать про позитивний вплив регулярної
туристсько-краєзнавчої діяльності на роботу серця і периферійного апарату кровобігу: удосконалюється механізм скорочення серця, зростає
кровопостачання і окислювально-відновні процеси в міокарді,
збільшується обмінний кровообіг в центральних та периферійних судинах, підвищується продуктивність роботи апарату кровообігу в умовах
функціонального спокою та його потенційні можливості.
Таким чином, результати проведених досліджень дозволяють
зробити наступні висновки:
1. Регулярна туристично-краєзнавча діяльність протягом навчального року призводить до поліпшення як перцептивних, так і мнемічних функцій (збільшення продуктивності уваги, зменшення помилок
пам’яті). Учні, залучені до туристичної діяльності зберігають значно
вищу розумову працездатність як протягом тижня, так і навчального року.
2. Дослідження динаміки фізіологічних показників (ЧСС, частоти рухів кисню, потужності вдиху і видиху) під час 10-ти денного походу без днівок дозволили встановити, що вже в кінці 3-го дня походу
відбувається вірогідне їх зменшення, яке прогресує в наступні дні. При
цьому величина змін знаходиться в прямій залежності від віку школярів
і їх статі.
3. Одноразові багатоденні туристичні походи позитивно впливають на більшість досліджуваних показників (зростає потужність вдиху і видиху, ЖЄЛ і МВЛ, показники кистєвої і станової динамометрії,
зменшується ЧСС в стані спокою).
4. Сукупність змін у фазовій структурі серцевого циклу, біое28

лектричній активності міокарду, фонокардіограмі та реограмі легень і
кінцівок свідчить про позитивний вплив регулярної туристично-краєзнавчої діяльності на функцію серцево-судинної системи (удосконалюється механізм скорочення міокарду, зростає обмінний кровообіг в центральних і периферійних судинах, підвищується продуктивність роботи
системи кровообігу в умовах функціонального спокою та висока компенсаторна здатність організму до підтримки нормальної оксигинації
крові).
5. Вивчення динаміки адаптивних реакцій у школярів різного
віку під час багатоденних походів дозволило встановити необхідність
організації днівок на 4–5 і 8–9-тих днях 10-ти денного походу. За таких
умов спостерігається значно нижчий рівень розвитку втоми, ніж у походах без днівок, що створює оптимальні умови для розвитку адаптаційних процесів в організмі школярів різних вікових груп.
Подальші дослідження необхідно спрямувати на ввичення інших
проблем впливу туристичної діяльності на розумову працездатність і
фізичний стан школярів.
1.
2.
3.

4.
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НЕБЕЗПЕКА КРИТИЧНИХ СИТУАЦІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
БЕЗПЕКИ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ
СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП
Філатова З.І., Щербак Л.М.
Національний педагогічний університет ім.М.П.Драгоманова
Анотація. В статті визначається та аналізується виникнення небезпеки критичних ситуацій та забезпечення безпеки початкового навчання плаванню студентів
спеціальних медичних груп.
Ключові слова: небезпека критичних ситуацій, навчання плаванню студентів
спеціальних медичних груп.
Аннотация. Филатова З.И., Щербак Л.Н. Опасность критических ситуаций и
обеспечение безопасности начального обучения плаванию студентов специальных медицинских групп. В статье определяется и анализируется возникновение
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опасности критических ситуаций и обеспечение безопасности начального обучения плаванию студентов специальных медицинских групп.
Ключевые слова: опасность критических ситуаций, обеспечение безопасности,
обучение плаванию студентов специальных медицинских групп.
Annotation. Filatova Z.I., Scherbak L.N. Dangerous critical situations and security
providence of elementary swimming training for students studying at special medical
groups. This article determines and analyses the origin of the dangerous critical
situations and security providence of elementary swimming training for students, who
study at special medical groups.
Key words: the dangerousity of critical situations, security providence, swimming
training for students of special medical groups.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчаючи проблему подолання критичних ситуацій при навчанні
плаванню студентів спеціальних медичних груп, серед яких є і інваліди
, ми спирались на основне положення дидактики про передачу знань від
одного покоління до другого, керувались сучасними принципами теорії
та методики фізичного виховання та оздоровчої фізичної культури, концептуальним положенням педагогічної теорії про удосконалення рухових дій у водному середовищі[1-2], про засоби та методи педагогічного
дослідження.
Припускалось, що педагогічні проблеми викладача з плавання
при організації та проведенні занять з початкового навчання плаванню
студентів спеціальних медичних груп зумовлені, насамперед, недостатніми знаннями небезпеки виникнення критичних ситуацій, засобів їх
попередження, відсутністю практичних умінь, їх передбачення та подолання.
В розроблених інструкціях та методиках з навчання плаванню
розкривається зміст вимог з безпеки, організації та попередження нещасних випадків на воді, але на небезпеку плавання звернено увагу тільки
у окремих працях вітчизняних авторів.[3-5]
Дослідження спеціальної та учбової літератури з організації
початкового навчання плаванню показали, що питання забезпечення безпеки занять на воді стоять на першому місці, розроблений ряд вимог та
нормативів із забезпечення безпеки на воді в плавальних басейнах та
відкритих водоймах [6].
Формулювання цілей роботи. З метою з’ясування використання термінів “безпека” та “небезпека” в плаванні та, особливо, під час
навчання плаванню студентів спеціальних медичних груп виконаний нами
аналіз літературних джерел виявив, що термін “небезпека” використовується в 3% тексту, а “безпека” - в 97%. Тобто, за результатами прове30

деного дослідження літературних джерел можна сказати, що недостатньо розроблені і різняться в теорії та методиці оздоровчого і, навіть,
спортивного плавання ознаки термінів “безпека” та “небезпека”[1-9].
Напроти, в теорії та практиці технічних предметів уважно вивчаються проблеми безпеки, існує спеціальна література присвячена проблемі безпеки та велика кількість різних інструкцій з техніки безпеки.
Інженер з техніки безпеки введений до штатного розкладу підприємств
та організацій.
Особливо важливе те, що з позиції дослідження виникнення
можливих критичних ситуацій, а також результатів проведеного аналізу
літературних джерел, викладачі-тренери з навчання плаванню ніби-то
запрограмовані на комфортно заспокійливу організацію проведення занять з навчання плаванню на воді, оскільки інформація про “безпеку”,
як вказано вище, вже є у 97% спеціальних джерелах. Практично постійно, починаючи з підготовки викладача-тренера і закінчуючи проведенням підготовлених викладачем занять з навчання плаванню йде ніби-то
відключення свідомого контролю, а підчас і некритичне, сліпе, підкорення зовнішнім інструкціям-методикам і самій ніби-то вірній організації занять, при якій ніякої, при виконанні існуючих інструкцій, небезпеки ні для кого не існує.
В зв’язку з вищевикладеним видно, що викладач на практичних заняттях з навчання плаванню в деяких випадках небезпеку не відчуває, а якщо і відчуває, то часто не усвідомлює її значущості. Звідси і
виходять трагічні випадки не тільки під час навчання плаванню студентів
спеціальних медичних груп, де ризик виникнення критичних ситуацій
особливо великий, а й під час безпосереднього проведення занять з плавання у басейні.
Дослідження проведене з метою пошуку тієї частини організації та проведення занять, яка здібна викликати небезпеку при навчанні
плаванню студентів спеціальних медичних груп, серед яких є і інваліди.
На нашу думку, труднощі рухової діяльності, зокрема під час
навчання плаванню студентів з вадами здоров’я , та виникаючі при цьому багаточисленні стресові ситуації висовують актуальну проблему, насамперед вивчення виникнення небезпечних критичних ситуацій в процесі організації та навчанню плаванню в умовах плавального басейну
студентів з проблемами здоров’я та розвитку, застосування напрямків та
шляхів їх попередження та подолання.
Робота виконана відповідно до зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту, по напрямку досліджень
1.4 «Програмно-нормативні, статистичні дослідження, соціально-еконо31

мічне та правове обгрунтування фізичного виховання різних груп населення та оздоровчої фізичної культури», №1164, та цільової комплексної програми «Фізичне виховання - здоров’я нації» № 963/98, затвердженої Кабінетом Міністрів України 1.09.1998р.
Результати дослідження. Під час проведення соціологічного
та педагогічного дослідженння серед студентів спеціальних медичних
груп філологічного, історичного, природничого, дефектологічного та
фізико-математичного факультетів та викладачів, що працюють з цими
факультетами, вивчались ціннісні орієнтації щодо виникнення небезпеки під час проведення занять з навчання плаванню, спрямованість інтересів з безпеки під час заняття, фізична та психологічна підготовка студентів до цього нового для них процесу та ін.
Результати анкетування серед студентів спеціальних медичних
груп, які до сьогоднішнього дня, з різних причин, не оволоділи навичками уміння плавати та викладачів, що працюють з цими студентами показують, що студенти:
- Не знали, що існують групи з навчання плаванню для
студентів з вадами здоров‘я
-96%
- не впевнені в успіху занять з навчання плаванню -72%
- побоюються можливої відсутності уваги з боку викладача -38%
- у басейні відсутні спеціальні пристосування (круги,
манжети та ін.) -39%
- вже застосовували спроби самостійно навчитись плавати -25%
- це дуже небезпечно при моєму стані здоров‘я -82%
- але життєвонеобхідно уміти плавати -100%
Однак, не звертаючи уваги на небезпеку, яка з точки зору студентів очікує їх під час процесу з оволодіння навичками уміння плавати,
у них не виникає сумніву у впевненості в необхідності вміти плавати.
Цій впевненості сприяють знання, які студенти отримали про користь в
оздоровчому та реабілітаційному плані впливу водного середовища на
організм людини на перших методичних заняттях з фізичного виховання.
Не дивлячись на ці знання, заняття з навчання плаванню для
студентів з вадами здоров’я відвідують:
- із задоволенням - 16%
- не люблять відвідувати, бо - 68%
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важко
- відвідують, тому що розу- - 72%
міють їх користь
- не можуть однозначно - 16%
відповісти
Причини до небажання відвідувати заняття з оволодіння навичками уміння плавати різні. Так, опитані студенти вважають, що :
- замерзнуть під час навчання плаванню у басейні - 80%
- може бути відсутня гаряча вода в душовій - 15%
- можна послизнутися і травмуватися на бортику басейну - 30%
- можна захлинутись у воді під час занять - 70%
- можна отримати травму у воді - 60%
- не буде вчасно надана допомога в разі травми - 50%
- я вже тонув, досить - 16%
Спираючись на результати, отримані під час анкетування студентів ми не можемо не звернути уваги на великий відсоток очікування
небезпеки під час занять зі сторони студентів. Їм малознайомі, або взагалі незнайомі ні приміщення басейну, ні сам процес навчання плаванню безпосередньо, ні одна з методик та інструкцій з навчання плаванню. Все нове, незнайоме, а тому небезпечне.
Під час опитування викладачів, які працюють з навчання плаванню зі студентами спеціальних медичних груп виявилось, що:
- впевнені в успіху навчання - 98%
- застраховані від несподіванок - 74%
- притримуються правил безпеки на воді та існуючих
інструкцій з цього приводу - 100%
- усвідомлюють ризик проведення занять на воді зі студентами
спеціальних медичних груп - 60%
- студент може відмовитись від занять з навчання плаванню - 15%
без поважних причин
Тобто, з погляду викладача, при виконанні інструкцій з приводу безпеки проведення занять з навчання плаванню можна відчувати себе
майже застрахованим від виникнення небезпечних критичних ситуацій.
Викладачі вважають, що травма у басейні може виникнути
якщо:
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- студенти будуть неуважними у роздягальні, душовій - 52%
- неуважними у воді - 15%
- під час неорганізованого спуску у воду - 8%
- студент послизнеться на бортику басейну - 15%
- студент захлинеться у воді - 18%
- з непередбачуваних обставин - 5%
Тобто, з погляду викладачів, критична небезпечна ситуація може
частіше виникнути через те, що студенти недостатньо добре орієнтуються у незнайомій їм обстановці басейну (роздягальні, душовій) - 52%
, ніж самому процесі з навчання плаванню -15%. Непередбачувані обставини викладачем очікуються рідко - 5%.
За даними анкетування видно, як по-різному ставляться та відчувають «безпеку» та «небезпеку», яка може виникнути під час проведення занять з навчання плаванню викладачі та студенти.
В зв’язку з цим, основною обставиною предмету подальшого
дослідження є розповсюдженість зміни умов виникнення критичних
ситуацій при відвідуванні студентами занять з навчання плаванню для
студентів спеціальних медичних груп .
Як у будь-якому процесі, так і у процесі початкового навчання
плаванню для студентів спеціальних медичних груп, виникає педагогічна взаємодія між викладачем та студентом. Аналіз навчальної літератури показує і практика підтверджує, що вивчення циклу початкового навчання плаванню розподіляється на два підрозділи - «на суші» та «на
воді» [10]. При цьому відмічається, як розкриваються можливості розвитку та перенесення рухових та фізичних якостей як із «суші» на «воду»,
наприклад у плаванні, водному поло так і з «води» на «сушу» - спортивні
ігри.
Аналогічне виділення підрозділів «на суші» та «на воді» передбачає і практика проведення роботи з навчання плаванню студентів спеціальних медичних груп, організація роботи цих підрозділів та отримання наукових результатів їх роботи. В умовах «суші» та «води» з різних
причин можуть виникати критичні ситуації в процесі педагогічної взаємодії викладача та студента - у приміщеннях, залі, бортику та службах
плавального басейну. Тут можна відмітити, що будь-який новий процес
по засвоєнню до цих пір незнайомих та незвичних рухових навичок в
нових для студента, що не вміє плавати, та знаходиться в незвичних умовах, представляє небезпеку більшу чи меншу в залежності від характеру
його захворювання та місця, де саме проводиться заняття. Особливо це
слід віднести до процесу з навчання плаванню безпосередньо «у воді», в
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якому умови лікувального та педагогічного процесу зумовлені особливостями взаємодії з водним середовищем.
Саме тут вважаємо за потрібне сформулювати та визначити
педагогічну небезпеку, яка відображає процес, якість чи стан, через які
ідуть загроза для життя та здоров‘я викладача та студента, а також якості
для передачі та засвоєння рухового досвіду. Тобто, коли в результаті неприємних переживань критичних ситуацій втрачається здатність до виконання чи сприймання звичних чи вивчаємих дій студента чи викладача, у обох проявляється невпевненість та неадекватна оцінка власних
дій. Чи не тому саме під час анкетування студенти відповіли що бояться
поновлювати опит з навчання плаванню, бо при перших спробах навчитись тонули - 16%, та 15% студентів без поважних причин, з погляду
викладача, можуть залишити заняття.
На наш погляд, саме тут слід застережити викладачів, які працюють з групами студентів спеціальних медичних груп від синдрому
безпеки, який виникає від багатьох факторів, а саме: від того як здається
організовано-спокійно протікає заняття без неочікуваних випадків; від
великої самовпевненості, яка під час заняття перетікає в халатність; від
монотонного шуму води, коли здається, що всі студенти вже добре тримаються на воді; під впливом алкоголю.
При цьому забувається, що робота викладача з навчання плаванню виконується в умовах щосекундної небезпеки перебування людини в водному середовищі при її загрозі для життя ( різке погіршення
здоров‘я, серцевий, епілептичний напад), ударів (під час плавання можна зіштовхнутися один з одним, або ударитись головою об борт басейну), небезпечних захватів один одного, вимушеного вдиху під водою та
ін.
Небезпеку можна оцінити шляхом моделювання - в думках чи
шляхом педагогічного експерименту. При цьому за приклад небезпеки
можна взяти різні показники процесів, які б відображали їх можливі
негативні наслідки.
Висновки. В літературних джерелах в основному розглядаються
питання початкового навчання плаванню, розроблюють технологію цього
процесу , вишукують найбільш ефективні засоби та методи навчання.
Критичні ситуації, як правило, не розглядаються, хоча вони суттєво впливають на процес навчання плаванню.
На практиці відмічається стан педагогічної небезпеки тренеравикладача з плавання, особливо коли студенти знаходяться у воді, та безпеки - наприклад, під час відпочинку між проведенням занять. В цих
випадках важливіше саме відчуття безпеки або тривоги, ніж реальний
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стан під час занять чи відпочинку. Беручи до уваги, що небезпека викликає тривогу, стресовий стан викладача[11] , породжує гіперуважність та
гіперстраховку, а безпека, навпаки, веде до загублення уваги, в процесі
занять, мабуть, необхідно притримуватись оптимальної їх рівноваги для
підтримки нормального педагогічного процесу.
Однак проблема критичної ситуації, від якої під час занять залежить життя та здоров‘я людей, залишається в спеціальній літературі з
навчання плаванню мало розробленою.
Наприкінці вважаємо за необхідне відмітити, що в процесі навчання плаванню головну небезпеку ми бачимо у звичці до безпеки занять, утраті уваги та відповідальності.
Плани подальшого дослідження. Причини виникнення критичних ситуацій початкового навчання плаванню студентів спеціальних
медичних груп та методика формування відеомоделей критичних ситуацій початкового навчання плаванню студентів спеціальних медичних
груп.
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ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА СТАН ЗДОРОВ’Я
СТУДЕНТІВ
Цибіз Г.Г.
Черкаський державний технологічний університет
Анотація. У статті пропонується новий підхід як до проведення навчального і
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тренувального процесу зі студентами, так і стану здоров’я студентів та визначення при цьому у них рівня функціонального і фізичного розвитку (РФФР).
Йдеться про студентів основної медичної групи, які отримують фізичні навантаження на заняттях з фізичного виховання.
Ключові слова: фізичне виховання, здоров’я, навчання і тренування.
Аннотация. Цыбиз Г.Г. Влияние физических нагрузок на состояние здоровья студентов. В статье предлагается совершенно новый подход к определению уровня
физического и функционального развития (РФФР) и здоровья студентов стационарного обучения, отнесенных к основной медицинской группе. Описывается
индивидуализированный поход к проведению всего учебного и тренировочного
процесса при проведении академических занятий по физическому воспитанию.
Ключевые слова: здоровье, физическое воспитание, физическое развитие.
Annotation. Cybiz G.G. The Influence of the physical loads on picture of health student.
In article is offered absolutely new approach to determination level physical and
functional development (RFFR) and health student stationary education, referred to
the main medicine to group. It Is Described individual march to undertaking whole
scholastic and trеіnings of the process when undertaking academic occupation on
physical education.
Keywords: health, physical education, physical development.

Постановка проблеми. Визнання нагальної необхідності у
зміцненні здоров’я народу України відображено у державній програмі
“Фізичне виховання - здоров’я нації”, а також інших державних нормативних документів. Для втілення цього наказу Президента України та
всіх інших настанов у життя конче необхідно визначення нового наукового підходу до проблеми здоров’я і розробок новітніх технологій та
нових методів перш за все у галузі фізичного виховання, спортивних
тренуваннях для подальшого внесення відповідних змін у освітянських
програмах. Загальновідомо, що сучасний процес навчання вимагає від
студентів гарного здоров’я у зв’язку з постійним збільшенням розумових навантажень і, на нашу думку, тому ця проблема вимагає ретельного вивчення з метою подальшого теоретичного розроблення і втілення у
практичну роботу всіх розроблених науковцями і дослідниками заходів.
Особливе значення у тренувальному і освітянському процесах, на нашу
думку має індивідуалізація фізичних навантажень.
Робота виконана за планом НДР Черкаського державного технологічного університету.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наш час людину з
усіх боків оточили економічні, соціальні і екологічні негаразди, які негативно впливають на стан її здоров’я. Особливо сильно ці чинники впливають на студентів, бо вони мають значне розумове і психологічне навантаження, яке при здачі іспитів межує з дистресовим станом. Таке
становище вимагає збільшення природних захисних чинників – у першу
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чергу фізичних навантажень, які, проте, ще не посідають належного місця
у свідомості студентів і є, на нашу думку зовсім недостатніми. Крім
того, сам процес навчання і становлення фахівцем у молодої людини,
яка здобуває вищу освіту, вимагає гарного здоров’я як для успішного
навчання і оволодіння професією, так і у подальшій роботі за фахом. В
той же час різке зменшення рухової активності (РА) у студентів, як через
потребу проводити багато часу в аудиторіях і читальних залах, так і через необхідність виконання домашніх завдань тощо викликає у молоді
значне погіршення здоров’я і альтернативою, на нашу думку, тут може
бути лише значне збільшення РА. В той же час існують різні думки навіть
стосовно індивідуалізації фізичних навантажень. Так, у роботі [1] зроблено наголос не на посиленні якості освітянського процесу і збільшенні
у першу чергу РА, а на боротьбі з деградацією і порушеннями екологічних систем. Інша авторка [2] задоволена прийнятими рішеннями та участю у піклуванні про здоров’я студентів громадських установ та урядових рішень. На думку науковця [3] лише дозований біг може вирішити
проблеми покращення кардіораспіраторної системи у студентів. Навіть
сам підхід до індивідуальності фізичних навантажень має різне трактування – у роботі [4] спостереження учнями за РА інших дітей на уроці
фізкультури вважається індивідуальним підходом до занять. Наші багаторічні спостереження показують, що для позитивного впливу на формування психологічної особистості студента, його інтелектуального,
соціального і фізичного розвитку потрібне не лише кількісне (хоча б два
рази на тиждень) проведення занять з фізичного виховання, але і якісно
новий підхід до цього процесу – розподіл студентів на підгрупи у відповідності до їх індивідуальності [5]. Теоретично все у порядку - міністерство освіти і науки України, видало наказ про впровадження фізичного
виховання на всіх курсах у вищих навчальних закладах – тобто йдеться
про вірний підхід до фізичних навантажень. Практично ж лише студенти 1 і 2 курсів “охоплені” тренуваннями, тому у ЧДТУ є рішення впровадили заняття за “болонською” системою, бо ми вважаємо першочерговим завданням ліквідацію дефіциту РА у студентів.
Метою роботи було вивчення фізичних можливостей у студентів, які за розкладом занять займаються за загальноприйнятою системою з фізичного виховання та порівняти їх з показниками тих, хто
займався за експериментальною системою.
Матеріал і методика. Об’єктом нашого дослідження був стан
здоров’я студентів основної медичної групи, а суб’єктом дослідження
були зміни фізичних показників у студентів, які займалися фізичним
вихованням за загальноприйнятою системою з фізичного виховання у
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порівнянні з показниками студентами, які займався за нашою експериментальною системою дозованими фізичними навантаженнями (ДФН).
Дослідження проводилося на студентах основної медичної групи (100 осіб займалися за загальноприйнятою системою з фізичного
виховання) та 100 осіб, що займалися за нашою системою. Для визначення працездатності ми використовували: (PWC-170 за методикою Карпмана з подвійним доланням дистанції на стадіоні), визначення змін ЧСС
до тренування, під час тренування та після нього (вимір відбувався за 6
сек), тест Руф’є у нашій модифікації – (вимір ЧСС проводився за 6 сек,
потім складали всі три виміри і віднімали від отриманої суми у 20, а
залишок заносили у протокол обстеження). Педагогічний експеримент
також включав розподіл студентів експериментальних груп на відповідні
підгрупи, які визначалися за рівнем функціонального і фізичного розвитку (РФФР) системи КОНТРЕКС та анамнезом. Визначення РФФР
[5] відбувається таким чином:
1. Визначається стать для подальших підрахунків за формулами.
2. Скільки людина прожила повних років стільки балів зараховується
їй до загальної суми балів (при місяці народження при проведенні
тесту пізніше за 6 – кількість років рахується на 1 рік більше, при
меншому за 6 місяців – цей залишок відкидається).
3. ЧСС спокою (частота серцевих скорочень у спокою) ми вираховуємо у спокійному стані за 6 сек., а потім перемножуємо на 10 і таким
чином визначаємо цей показник. Бали до суми додаються, якщо ЧСС
спокою менше числа 90, а при перебільшенні цього показника бали
нараховуються із знаком мінус.
4. ЧСС відновлення визначається після бігу тривалістю 3 хв. із швидкістю 160 кроків за хвилину. Після закінчення бігу людина відпочиває 3 хв., а потім підраховується ЧСС. Якщо ЧСС повертається до
показників спокою, або є меншим, то людина отримує відповідні
плюсові бали (але не більше 30 балів). За кожне скорочення серця
менше за 90 нараховується 1 бал. За кожен удар серця більше за
початковий рівень ЧСС нараховується бал із від’ємним (мінусовим)
знаком. Отримана сума додається до загальної при кінцевому підрахунку.
5. Гнучкість підраховується у двох вимірах – А – нахилом уперед нижче рівня стояння, не згинаючи ніг у колінах. Для чоловіків норма
нахилу 8 см, для жінок 12 см. виконання й перевиконання норми дає
максимальну кількість балів 30. За кожен 1 см гірший за норму
віднімається із загальної суми (-2) бали. –Б - Гнучкість з положення
гімнастичного містка, вона вимірюється таким чином -– відбувається
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вимір між долонями і стопами (L) та найвищої точці від підлоги до
спини (H). Далі за формулою 10 L/Н вираховується показник і
звіряється для нарахування балів за приведеною таблицею у чоловіків
7 – 30 балів; 8 – 25 балів; 9 – 20 балів; 10 – 15 балів; 11 – 10 балів; 12
– 7 балів; 13 – 5 балів; 14 – 3 бали; 15 – 1 бал; 16 – 0 балів; 17 – (-5
балів; 18 – (-10 балів); 19 – (-15 балів); 20 – (-20 балів); 21 – (-25
балів); у жінок 2 – 30 балів; 3 – 25 балів; 4 – 20 балів; 5 – 15 балів;
6 – 10 балів; 7 – 7 балів; 8 – 5 балів; 9 – 3 бали; 10 – 1 бал; 11 – 0
балів; 12 – (-3 бали 13 – (-5 балів); 14 – (-7 балів); 15 – (-10 балів); 16
– (- 15 балів); 17 – (-20 балів); 18 – (-25 балів); 19 – (-30 балів);
6. Швидкість визначається за допомогою звичайної лінійки довжиною
40 см, яку тримає вимірювач, а обстежувана людина стоїть із витягнутою (сильнішою) рукою, із розкритою кістю і відведеним великим пальцем. Нульова позначка знаходиться біля нижнього краю
долоні. Обстежуваний дивиться в очі тому, хто вимірює, а той без
жодного сигналу випускає лінійку, а обстежуваний повинен швидко
її схопити. Позначка, на який затримується рука, є результатом швидкості реагування організму людини на подразник. Виконання норми
та її перевиконання оцінюється 30 балами, а кожен сантиметр, який
є гіршим за норму, дає мінусові бали (-2). Нормою для жінок є 18
см, а для чоловіків 15 см.
7. Визначення динамічної сили (сила м’язів ніг) відбувається таким
чином – людина підходить до стінки і, витягнувши руку вгору, робить позначку, на яку виставляється нульова відмітка. Обстежуваний стає боком і ,присівши, вистрибує максимально вгору, а вимірювач фіксує, до якої позначки торкнулася людина. Норма для жінок
43 см, а для чоловіків 66 см. За невиконання норми нараховуються
мінусовими балами (-3) за 1 см .
8. Швидкісна витривалість визначається з положення лежачи на спині
з руками вздовж тулуба. За 20 секунд треба підняти до прямого кута
ноги та опустити їх максимально швидко. Норма для жінок 10 разів,
для чоловіків 12 разів. За невиконання норми нараховуються мінусовими балами (-3).
9. Швидкісно – силова витривалість визначається шляхом згинання і
розгинання рук (в упорі лежачи чоловіками, стоячи на колінах жінками) за час тривалістю в 30 сек. За невиконання норми нараховуються мінусові бали (-4) за кожне невиконання. Норма для жінок 45
разів, для чоловіків 30 разів.
10. Вага чоловіків в системі РФФР вираховується за наступною формулою 50+(зріст-150)х0,75+[(вік-21)/4]х0,75. Для жінок: 50+(ріст40

150)х0,32+[(вік-21)/4]х0,32. За кожен кілограм ваги більшої, або
меншої за визначену за формулою вагу та реальною вагою, нараховується мінус 5 балів.
11. Артеріальний тиск (АТ) – (систола) вираховується за такою формулою: 109+0,5(віку)+0,1 ваги (чоловіки) і 102+0,7(віку) + 0,15(ваги) (жінки). За кожен мм рт. ст більшого, або меншого визначеного за
формулою АТ та реальним показником нараховується мінус 1 бал.
12. Артеріальний тиск (АТ) – (діастола) вираховується за такою формулою: 74+0,1(віку)+0,15(ваги) у чоловіків та 78+0,17 (віку) + 0,1(ваги)
у жінок. За кожен мм рт. ст більшого, або меншого, що розрахований за формулою АТ та реальним показником нараховується мінус
1 бал.
Підраховуючи загальну суму балів по всіх тестах, утримується
певний показник, який оцінюється: відмінно 220 і більше балів; добре
більше 160 балів; задовільно 120 балів 1 підгрупа); посередньо 90 балів
(2 підгрупа); недобре 60 балів (3 підгрупа); погано 30 балів і менше дуже
погано (4 підгрупа). Саме спираючись на отримані результати РФФР та
анамнез, ми розподіляли людей на відповідні підгрупи, як зазначено
вище, і що надавало можливість індивідуального підходу до студента.
Результати дослідження. Початковий РФФР у студентів, які
отримували фізичні навантаження 2 рази на тиждень за загальноприйнятою системою (без розподілу на підгрупи) склав 15,6±2,6 балів, як і у
тих, хто був задіяний в експерименті. Після року занять займався за нашою системою ДФН цей результат був у контрольній групі 25±6,3 бали,
а в експериментальній групі відповідно 120±7,8; 90±10,0; 67±3,7 і 30±9,1
бали. Визначення тесту Руф’є було таким: контрольні групи мали результат: відмінно 1%, добре 7%, задовільно 23%, незадовільно 39% та
дуже погано 30%, а в експериментальних групах результат відмінно отримали 7%, добре 25%, задовільно 48%, а незадовільно 20%, що достовірно свідчить про перевагу індивідуалізованих фізичних навантажень
при проведенні занять з фізичного виховання.
Таким чином, наш експеримент показав, що у більшості випадків заняття з молоддю відбуваються за старими методиками із оцінюванням результатів за показниками Державних тестів. Цей підхід не
зацікавлює студентів до покращення своїх показників, хоча вирахування РФФР і оказує позитивний вплив (студенти цікавляться своїми показниками). Проте, ті системи, які забезпечують виконання м’язової роботи при РА за загальноприйнятою системою фізичного виховання студента,
ще не готові до більшості тренувальних навантажень, бо кожна людина
41

індивідуальна і, як особистість має свій РФФР та різні негаразди (йдеться
про основну медичну групу, бо спеціальна має займатися за окремими
програмами). Саме тут полягає потребу оптимальності і індивідуалізації
фізичних навантажень і саме тут ми пропонуємо, використовуючи визначення РФФР та анамнез, розподіляти студентів при проведенні занять з фізичного виховання на відповідні підгрупи. Таким чином може
вирішуватися питання створення нових методик тренувань, які повинні
бути у першу чергу спрямовані на психологічне зацікавлення у поліпшенні морфофункціонального та гармонійного розвитку організму.
Саме розподіл студентів при проведенні занять з фізичного виховання
на відповідні підгрупи дозволяє індивідуалізовано надавати навантаження і спрямовувати їх на розвиток і тренування потрібних органів і систем організму (включаючи ендокринну, ССС, ОРА тощо). Зрозуміло, що
освітній процес спрямований у перш за все на розвиток уваги, збільшення
обсягу поінформованості і набуття спеціальних знань та звичок, а уявлення про здоров’я людини обмежується лише фізичними показниками.
За офіційними даними у Черкаській області серед студентів 61,5% ±1,0
мають відхилення у стані здоров’я і положення поглиблюється тим, що
заняття з фізичного виховання недостатні для поповнення недостатньої
РА. Тому важливим фактором підвищення оздоровчого впливу занять з
фізичного виховання студентів є свідоме виконання вправ та індивідуалізація навантажень, що можливо за умовним розподілу на підгрупи.
Таким чином, проведення тренування з визначенням РФФР за
системою КОНТРЕКС) має безперечний тренувальний і навчальний
ефект. Розподіл на відповідні а РФФР та анамнезом надає можливість
проводити фізичні навантаження індивідуалізовано, що є головним чинником досягнення як для максимального тренувального ефекту, так і
для запобіганню травм на заняттях з фізичного виховання.
Висновки
1. Розподіл на підгрупи за РФФР та анамнезом надає можливість індивідуалізації фізичних навантажень.
2. Розподіл на підгрупи збільшує зацікавленість студентів при тренуваннях.
3. Проведення визначення РФФР значно збільшу зацікавленість у тренуванні.
4. При оптимізації і індивідуалізації фізичних навантажень покращується діяльність ССС у студентів, що дає викладачу потужний важіль
керування морфофункціональними процесами в організмі.
Подальші дослідження планується провести у напрямку вивчен42

ня інших проблем впливу фізичних навантажень на стан здоров’я студентів .
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ І РОЗПІЗНАВАННЯ
РУХІВ ЮНИМИ БАСКЕТБОЛІСТКАМИ
Цимбалюк Ж.О., Козєєв І.В., Ільницька Л.В., Блєщунова Т.М.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Анотація. Стаття присвячена дослідженню змін показників пам’яті підчас експерименту по розвитку тактичного мислення у баскетболісток на етапі початкового навчання. В ході експерименту виявлена залежність темпів розвитку тактичного мислення юних баскетболісток з проявами оперативної пам’яті.
Ключові слова: тактичне мислення, пам’ять, запам’ятовування, розпізнавання.
Аннотация. Цымбалюк Ж.А., Козеев И.В., Ильницкая Л.В., Блещунова Т.Н. Исследование запоминания и распознавания движений юными баскетболистками.
Статья посвящена исследованию изменений показателей памяти во время эксперимента по развитию тактического мышления у баскетболисток на этапе начального обучения. В ходе эксперимента выявлена зависимость темпов развития тактического мышления юных баскетболисток с проявлениями оперативной
памяти.
Ключевые слова: тактическое мышление, память, запоминание, распознавание.
Annotation. Tsimbsluk G.O., Kozeev I.V., Ilnitskaya L.V., Bleshunova T.N. Research
of remembering and recognition of moves by young basketball players. This article is
devoted to the research of changes of memory indicator in the experiment of developing
basketball players’ tactical thinking on the initial stage of training. In the experiment
the dependence of young basketball players’ tactical thinking development from shows
of operating memory.
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рівень сучасного спорту висуває найвищі вимоги до особистості
спортсмена. Досягнення високого результату багато в чому залежить від
надійності інтелектуальної сфери спортсмена і насамперед від його тактичного мислення [8].
У процесі тактичного мислення велике значення мають уявлення [3, 6]. Передбачення результатів своєї дії протікає в спортсмена нерідко у формі уявлення того, що буде слідом за виконанням якого-небудь
прийому.
Важливою умовою швидкості мислення спортсмена під час змагань є високий рівень властивостей пам’яті [3].
Спортсмен миттєво помічає усі важливі деталі поведінки противника, навіть коли вони мало помітні, проникає в його старанно замасковані задуми, вмить усвідомлює все, що відбувається, дуже швидко
орієнтуючись у найважчій обстановці та вмить знаходить найбільш ефективні рішення.
Спортсмен в процесі змагання оперує конкретним матеріалом,
який є в сприйняттях та уявленнях, він повинен володіти спостережливістю, гарною пам’яттю і розвиненою уявою, які мають важливе значення при створенні тактичних комбінацій. Тільки за наявності розвиненої
уяви в сполученні з гнучкістю, критичністю та швидкістю розуму спортсмен може знаходити під час спортивної боротьби завжди нові та несподівані для противника рішення тактичних завдань, що є однією з найважливіших умов перемоги.
У роботах багатьох вчених розглядається залежність рівня тактичного мислення від проявів оперативної пам’яті [3, 5, 6], але ці дослідження стосуються кваліфікованих спортсменів. У них недостатньо
уваги приділяється цій проблемі у юних гравців.
Роботу виконано відповідно Зведеного плану науково-дослідної роботи Державного комітету України з питань фізичної культури і
спорту на 2001–2005 рр. за темою: 1.2.18. “Оптимізація навчально-тренувального процесу спортсменів різного віку і кваліфікації в спортивних іграх” (номер державної реєстрації 0101U006471) і до пріоритетного напрямку досліджень в галузі психології на 1997–2005 р.
“Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу”, розробленого Міністерством освіти України разом з провідними науково-дослідними інститутами Національної академії наук України й Академії педагогічних наук України.
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Мета роботи полягає у виявленні залежності між темпами розвитку тактичного мислення у юних баскетболісток та змінами показників
пам’яті.
Завдання роботи:
1. Дослідити зміни показників запам’ятовування та розпізнавання рухів підчас експерименту по розвитку тактичного мислення у баскетболісток 10-12 років.
2. Визначити залежність між темпами розвитку тактичного мислення та показниками оперативної пам’яті у баскетболісток на етапі початкового навчання.
Методи дослідження. Теоретичний аналіз і узагальнення літературних і наукових даних, психофізіолічні методи дослідження запам’ятовування і розпізнавання рухів, методи статистичної обробки даних.
У дослідженні взяли участь 79 баскетболісток 10-12 років (перший та третій роки тренування) ДЮСШ-2, ДЮСШ-13, СДЮШОР “Авангард” м. Харкова. Контрольні групи баскетболісток займалися в секціях
на основі навчальної програми для ДЮСШ з баскетболу. Підготовка
баскетболісток в експериментальних групах здійснювалася на основі цієї
ж програми, з урахуванням запропонованих нами змін. В експериментальних групах під час цих занять особлива увага тренерами приділялась розвитку тактичної підготовки юних баскетболісток [1]. Запропонована нами експериментальна програма була створена відповідно до
діючої навчальної програми, в якій на першому році навчання на тактичну підготовку рекомендовано відводити 8% від загального часу тренувань, на другому – 14%, на третьому – 16%. Тренерам експериментальних груп була запропонована програма, основна відмінність якої
полягала в збільшенні часу, який приділявся тактичній підготовці
(до 30%). Це збільшення відбувалось за рахунок перерозподілу годин
між компонентами підготовки баскетболісток: технічним і тактичним.
Базуючись на володінні юними баскетболістками основами технічних
елементів, подальше їх вивчення необхідно було проводити із спортсменками безпосередньо в тактичних комбінаціях.
Дослідження запам’ятовування і розпізнавання рухів здійснювалося за методикою Д.Я. Богданової [2, 7]. Досліджуваним зачитується
інструкція: “Зараз вам буде показана таблиця, на якій схематично зображені гімнастичні вправи. Спробуйте запам’ятати їх для того, щоб потім
в іншій таблиці відшукати ці вправи і записати в зошит номери, якими
вони позначені”. На плакаті зображені 9 вправ. За 45 с досліджувані
вивчають їх. Потім їм показують таблицю з 25 вправами. За 90 с вони
повинні відшукати знайомі вправи і записати їх номери. Дослідження
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здійснюється водночас з усією групою. Підраховуються індивідуальні і
середні дані групи.
Результати дослідження. За допомогою перевірки стану оперативної пам’яті в контрольних групах (баскетболістки-п’ятикласниці і
баскетболістки-семикласниці) і експериментальних групах (баскетболістки-п’ятикласниці і баскетболістки-семикласниці) до початку експерименту за допомогою методики Д.Я. Богданової [7] був визначений початкових рівень запам’ятовування і розпізнавання рухів. Причому
з’ясувалося, що середній показник у всіх групах був однаковий і склав
при розпізнаванні 5±0,5 фігур. Повторні дослідження, проведені наприкінці експерименту, показують, що спостерігається достатня тенденція до збільшення результативності цього показника у всіх групах (табл.
1).
Таблиця 1
Зміна показників розпізнавання рухів у баскетболісток – учениць п’ятих і сьомих класів (кількість фігур)
Групи
Баскетболістки-п'ятикласниці ЕГ
Баскетболістки-п’ятикласниці КГ
Баскетболістки-семикласниці ЕГ
Баскетболістки-семикласниці КГ

До експерименту

M1 ± m1

S1

4,6
5,2
6,1
5,3

2,0
1,5
1,5
1,9

0,4
0,4
0,3
0,4

Після експерименту

M

2

6,2
6,4
7,8
6,6

± m2 S2
0,3
0,3
0,2
0,3

1,2
1,2
0,8
1,2

t

p

2,28
1,98
2,45
2,01

< 0,05
> 0,05
< 0,05
> 0,05

Однак, слід зазначити, що збільшення статистично значущих
величин показника запам’ятовування і розпізнавання рухів досягли тільки
дівчата-баскетболістки експериментальних груп (баскетболістки-п’ятикласниці – р<0,05; баскетболістки-семикласниці – p<0,05) (див. табл. 1).
У цих же групах отримане значне підвищення результатів за
кількістю запам’ятованих і відтворених по пам’яті фігур, що, у свою
чергу, впливає на рівень становлення тактичного мислення юних баскетболісток у ході експерименту. Існування зв’язків між рівнем запам’ятовування і розпізнавання рухів, а також динамікою розвитку тактичного мислення юних спортсменів підтверджує висновки ряду робіт про
вплив проявів оперативної пам’яті й уваги на швидкість утворення і протікання процесів, пов’язаних з тактичним мисленням спортсменів [4, 5,
6] і уточнює ці дані для баскетболісток на етапі початкового навчання
під час занять баскетболом [9].
Висновки
1. Тактичне мислення є однією з найважливіших спортивних
здібностей для гри в баскетбол. Процес становлення цієї спортивної
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здібності складний і має свої особливості.
В результаті аналізу наукової літератури виявлена залежність
розвитку тактичного мислення в ігрових видах спорту від обсягів пам’яті. Але це не уточнено для етапу початкового навчання підчас занять
баскетболом.
2. Зміни показників запам’ятовування і розпізнавання рухів, які
відбуваються підчас занять баскетболом у юних спортсменок, досягають статистично значущих величин лише при збільшенні відсоткового
співвідношення часу, який відведен на тактичну підготовку (в експериментальних групах: п’ятикласниць (р<0,05) та семикласниць (р<0,05)).
3. Підвищення швидкості тактичного мислення юних баскетболісток забезпечується збільшенням обсягів пам’яті. Найбільші зміни
рівня тактичного мислення відбулися в експериментальних групах, де
визначені вагомі зміни показників психічних процесів: обсягів пам’яті
(баскетболістки-п’ятикласниці – 1,6 знаки (р<0,05), баскетболістки-семикласниці – 1,7 знаки (р<0,05)).
Наше дослідження не претендує на вичерпний аналіз розглянутої проблеми, яка досить складна і багатогранна. Подальшу її розробку,
на наш погляд, доцільно здійснювати в більш глибокому вивченні проблеми впливу різних факторів на розвиток тактичного мислення спортсменів у процесі навчально-тренувальної діяльності.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.
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Постановка проблеми. Наркоманія швидкими темпами поширюється в підлітковому і молодіжному середовищі. Переважна більшість
(67,3 %) наркоманів складають особи у віці до 30 років. Захворювання
на наркоманію серед підлітків за десятиріччя збільшилося в 17 разів.
Відзначається зниження середнього віку, з якого підлітки починають
вживати наркотики. Неухильно росте кількість молодих людей призовного віку (19,8%), що вживають наркотичні засоби і психоактивні речовини [1,3,4,5].
Тривожить становище в школах: 45,8 % (t=3,91, p<0,001) опитаних учнів пробували наркотики, 36 % (t=3,81, p<0,001) - курять тютюнові вироби, 75 % (t=4,52, p<0,001) - вживають алкоголь.
Однією з головних альтернатив наркоманії є спортивна
діяльність [1,2,3,4,5]. У процесі занять спортом зміцнюється здоров’я,
формується позитивна мотивація до спортивного способу життя, утворюються колективи однодумців, міняються пріоритети і з’являються нові
життєві цілі [2,3,4]. Тому важлива роль досліджень, спрямованих на виявлення профілактичного и реабілітаційного потенціалу фізичної куль48

тури і спорту.
Аналіз останніх досліджень та публікації. Стратегія розвитку
фізичної культури і спорту у нашій країні здійснюється на основі Закону
України “Про фізичну культуру і спорт” (24.12.1998 р., № 3809-ХІІ) і
“Державної програми розвитку фізичної культури і спорту на Україні”
(22.06.1994 р., № 334/94).
Основна мета державних програм оздоровлення широких верств
населення України – створення умов для занять фізичною культурою і
спортом за місцем проживання, в загальноосвітніх установах, в трудових колективах, серед усіх вікових груп і категорій населення; для повноцінної реалізації особистості; розвитку громадських інститутів профілактики хвороб. наркоманії, шкідливих звичок [1,2,3,4,5].
Зараз на Україні відбувається перехід від медичної форми моделі в профілактиці наркоманії до психологічної, педагогічної і соціальної моделі, хоча соціальна політика в цій галузі продовжує орієнтуватися не на продуктивну профілактику, а на неефективні заборонні міри
[2,4,5].
У викладеному аспекті доцільне ствердження В.С.Бітенського,
Б.Г.Херсонського, С.В. Дворяка, В.А.Глумкова [1] про те, що проведення профілактичних заходів не може бути забезпечене зусиллями тільки
медичної служби [3,5]. Необхідна сумісна діяльність лікарів, педагогів,
психологів, педагогів-реабілітологів, правоохоронних органів, громадськості [1,2,3,4,5]. Слід визнати, що до теперішнього часу ще не вироблено єдиної науково-соціальної стратегії з даної проблеми. Так, за даними
одних авторів [1,2,3,4], деякі викладачі загальноосвітніх шкіл України
вважають медичну пропаганду у школі основним засобом профілактики
наркоманії. Інші дослідники [1,2,3,5] стверджують, що ця пропаганда
породжує у підлітків нездорове зацікавлення до наркотиків і, якщо не
сприяє зростанню наркотизму, то, в усякому разі, неефективна. Практично відсутні науково-методичні роботи з проблеми використання засобів, методів і форм фізичної культури і спорту у профілактиці наркоманії. Дослідження фізіологічного, педагогічного, психологічного і
профілактичного потенціалу фізичної культури і спорту дозволить розробити ефективну комплексну програму профілактики наркоманії серед
дітей, підлітків і молоді.
Дослідження виконане згідно плану наукової роботи Слов’янського державного педагогічного університету.
Мета дослідження. Велика актуальність представленої проблеми послужила предпосилкою для проведення цього дослідження. Метою роботи є вивчення динаміки розповсюдження наркоманії та шкідли49

вих звичок серед дітей, підлітків і молоді, виявлення профілактичного
потенціалу фізичної культури і спорту.
Результати дослідження. У відповідності з метою і завданнями наукової роботи нами було проведено обстеження школярів у загальноосвітніх школах м.Слов’янська Донецької області. Загальна кількість
обстежуваних склала 615 дітей у віці 11-17 років.
Результати дослідження соціальної і психолого-педагогічної
структури динаміки розповсюдження наркоманії та шкідливих звичок у
шкільному середовищі свідчать про те, що небагато (10,3 – 12,3 %, t=1,56,
p>0,01) ) школярів займаються спортом. Цей показник істотно не
змінюється за віком. За нашими даними, учні, що займаються спортом
(89,7%, t=3,98, p<0,001), в основному не палять, не вживають спиртні
напої і наркотичні речовини (табл. 1).
Поширеність шкідливих звичок значно вище у школярів, що не
займаються спортом (89,8%, t=4,51, p<0,001). Наркотичні речовини даний контингент вживає вже в 11-літнього віці, а окремі (5,9 %) юні спортсмени – у віці 16 років.
Таблиця 1
Динаміка поширеності наркоманії і шкідливих звичок у школярів з
різною мотивацією до занять спортом, %
Контингент обстежуваних
Юні спортсмени (%)

Вік,
років

Наркотики,
токсичні
речовини

Тютюнопаління

11
12

-

-

13

-

14

-

15

-

16
17

Школярі, що не займаються спортом
(%)
Шкідливі звички
Алкоголь
Наркотики,
ТютюноАлкоголь
токсичні
паління
речовини
-

2,3
6,4

3,5
6,4

14,0
24,5

-

5,9

21,5

10,8

38,7

6,7

13,3

29,6

17,3

56,8

12,5

12,5

43,0

22,1

61,6

5,9

11,8

17,6

53,1

22,2

77,8

6,7

13,3

20,0

57,8

21,1

84,4

Тютюнопаління (3,5%) і вживання алкогольних напоїв (24,5%)
виявлене нами також у віці 11 років у школярів, що не займаються
спортом. Юні спортсмени тільки з 13-річного віку (5,9%) вказали на
вживання алкогольних напоїв (в основному малоалкогольні і пиво), а з
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14 років – тютюнопаління. В усі вікові періоди показники школярів, що
не займаються спортом, супроводжуються негативною тенденцією зростання поширення шкідливих звичок (табл.1).
Аналіз результатів анкетування показує взаємозв’язок поширення наркотиків і шкідливих звичок у школярів різного контингенту: як
правило, учні, що вживають наркотики (76?8%, t=4,81, p<0,001), палять
і проявляють зацікавленість до алкогольних напоїв. Найбільше дана закономірність виявляється у школярів, що не займаються спортом (83,2%,
t=3,98, p<0,001).
Контингент учнів, що не вживає наркотики (86,5%, t=3,72,
p<0,001), в основному не курить, але багато (53,8%, t=3,83, p<0,001)
респондентів (віком 16-17 років) вказують, що вони епізодично віддають перевагу малоалкогольним напоям і пиву.
Не зважаючи на перевагу юних спортсменів, з мінілизації поширеності шкідливих звичок (табл.1), необхідно констатувати, що окремі юні спортсмени палять (6,7 –13,3%), вживають алкогольні напої
(5,9 –13,3%) і легкі наркотики (5,9 – 6,7%). Очевидно, даний контингент
навряд чи розраховує на успіх у спорті.
Результати нашого дослідження, які представлены у таблицы 1,
показують у цілому тривожну ситуацію в системі профілактики споживання наркотиків серед підлітків. Серед основних причин (93,6%, t=4,82,
p<0,001), що впливають на поширення наркоманії і токсикоманії в
підлітковому середовищі, одне з перших місць займає легка доступність
психоактивных речовин. Важливим фактором наркотизації є зниження
у більшості дітей і підлітків (81,8%, t=3,86, p<0,001) превентивного психологічного захисту і низький соціально-ціннісний бар’єр [1,2,3,4,5].
Проте, у процесі досліджень було встановлено, що мотиваційна
сфера підлітків дозволяє ефективно проводити профілактику наркоманії
та шкідливих звичок засобами фізичної культури і спорту. Про це свідчать
отримані дані, що основними мотивами підлітків до систематичних занять фізичною культурою і спортом, до здорового способу життя є: прагнення бути здоровим (62,0%, t=3,19, p<0,001) та бажання удосконалювати конституцію тіла (79,8%, t=3,85, p<0,001), виглядати красиво (48,1%,
t=3,51, p<0,001), можливість спілкування із друзями (48,3%, t=3,96,
p<0,001), потяг до високих спортивних результатів (32,5%, t=2,83,
p<0,001), психофізична досконалість (18,9%, t=2,19, p<01), підготовка
до трудової діяльності (78,3, t=3,95, p<0,001) та виховання конституційного обов’язку – захист своєї держави (69,4%, t=4,52, p<0,001)
Висновки. Аналіз результатів дослідження дозволили встановити, що профілактична робота повинна інтенсивно реалізовуватися
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починаючи з 10-11-річного віку. По-перше, робота з дітьми цієї соціально-демографічної групи визнається спеціалістами [1,2,3,4,5] найбільш
актуальною в плані здійснення антинаркотичної профілактики. По-друге, основи здорового способу життя людини закладаються саме у дитинстві та отроцтві, бо саме в цей період, за ствердженням В.Г.Григоренка [2], Г.І.Петракової [3], В.П.Моченова [4], простежується найбільше
сприйняття до виховних дій. Моральні орієнтири, встановлені в цьому
віці у якості ціннісних критеріїв, володіють силою енергії, а сформовані
у школярів внутрішні регулятори поведінки характеризуються стійкістю
і проецируються на майбутнє, надовго формують життєву позицію людини, суттєвим чином визначаючи увесь подальший розвиток індивідуума.
Дані, що одержані в процесі наукової роботи дозволили нам
визначити теоретичні і методичні позиції розробки концептуальної моделі профілактичної роботи серед дітей та підлітків:
1)
фізична культура і спорт (ФКіС) – як засіб спортивногуманістичної освіти, людської самореалізації;
2)
ФКіС – ефективна форма розвитку функціональних
можливостей організму людини, формування здорового способу життя;
3)
ФКіС –найважливіший засіб формування у підлітків
стійкої позитивної мотивації до систематичних занять
фізичними вправами, здорового способу життя;
4)
ФКіС – вид соціальної практики, в умовах якої людина
продуктивно реалізує свої біологічні, соціально-культурні, етичні і естетичні, професійні, валеологічні і та
інші потреби.
5)
ФКіС – основа профілактики наркоманії та шкідливих
звичок у підлітків, бо найважливішим її аспектом в першу чергу, є значимі результати і цінності, які характеризують готовність людини до стабільного високоефективного здійснення соціально необхідної діяльності.
Таким чином, отримані результати дослідження дозволили не
тільки виявити соціально-психологічну і вікову структуру динаміки розповсюдження наркоманії та шкідливих звичок серед підлітків, закономірності прояву мотивації до систематичних занять фізичною культурою і спортом, до здорового способу життя, а й є основою для
встановлення теоретичних і методичних позицій організації системи комплексної профілактики наркоманії серед школярів.
Подальші дослідження доцільно направити на науково-мето52

дичне обґрунтування спеціальних спортивно-педагогічних технологій
корекції психофізичних порушень у підлітків, які страждають на наркоманію у державній структурі їх фізичної і соціальної реабілітації.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПРИ
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
Дьяченко Т.В., Подройко А.В., Бугеря Т.Н.
Луганский национальный педагогический университет им. Т.Шевченко
Институт физического воспитания и спорта
Аннотация. Использование современной методологии активного приобщения
обучающихся к знаниям создает условия для оптимизации учебного процесса и
повышения профессиональной компетентности реабилитологов.
Ключевые слова: активное обучение, специалисты по физической реабилитации, мотивация.
Анотація. Дьяченко Т.В., Подройко А.В., Бугеря Т.Н. Застосування методів активного навчання при підготовці фахівців з фізичної реабілітації. Використання
сучасної методології активного приобщения обучающихся до знань створює умови для оптимізації навчального процесса і підвищення професійної компетентності реабилитологов.
Ключові слова: активне навчання, фахівці з фізичного реабилитации, мотивація.
Annotation. D’yachenko T.V., Podroiko A.V., Bugerya T.N. Application of methods
of fissile training at opening-up of the specialists on a physical aftertreatment. Use of
modern methodology of active familiarizing of the trainees to knowledge frames
conditions for optimization of educational process and rising of professional
competence rehabilitations.
Key words: active training, experts in a physical aftertreatment, motivation.

Постановка проблемы Процессы глобализации и международной интеграции, европейский вектор развития украинской науки и образования диктуют постоянную необходимость использования современных форм обучения, которые себя хорошо зарекомендовали в
цивилизованных странах в эпоху становления информационного общества. Болонская декларация, подписанная в 1999 году 29 европейскими
странами, провозгласила стремление передовых государств добиться
коренных экономических изменений путем быстрого совершенствования на основе новейших информационных технологий, сокращения циклов производства товаров, услуг и развития образовательных систем. (
3). Современные проблемы педагогической науки в Украине обусловлены стремлением работников высшей школы подготовить специалистов, которые были бы способны принимать участие в сложных процессах интеграции нашей страны в международное разделение труда, в
сотрудничество, оставаясь конкурентоспособными и высококомпетентными.(1). История показывает, что если в XIX веке прогресс той или
другой страны зависел от угля, а в ХХ веке – от нефти. В наступившем
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столетии определяющими факторами становятся знания, интеллект, компетенция.(4).
Для совершенствования подготовки специалистов, которые сочетают в себе высокую профессиональную компетентность, мобильность, социальную активность и иные качества, которые помогут успешно сосуществовать в информационном социуме, требуется
оптимизация форм и методов организации учебного процесса, улучшение содержания обучения и смена педагогической парадигмы.
В особой степени это касается такой относительно новой специальности, как физическая реабилитация, являющейся одной из наиболее востребованных и в Украине и за ее пределами.
Работа выполнена согласно плана НИР Луганского национального педагогического университета им. Т. Шевченко.
Анализ последних исследований и публикаций. Современные технологии обучения рекомендуют считать систему преподавательстудент („дающий – получающий”) несколько не отвечающей духу времени. Главными участниками образовательного процесса в высшей
школе и в системе непрерывного (продолженного) образования становятся фигуры обучающего и обучающегося. Последний представляет
собой активное и равноправное с преподавателем партнерское действующее начало.(4). Кроме того, указывается на эффективность индуктного пути умозаключений обучающегося (необходимое звено фундаментально – теоретических обобщений), а также дедуктивного пути,
приводящего в движение мысль обучающихся за счет применения общего правила к отдельному частому случаю.(5). Перечисленные методические подходы и реальные пути ответственного отношения к процессу обучения способствуют развитию познавательных способностей
обучающихся, всемерно активизируют их деятельность по самосовершенствованию. В связи с открытием в начале 90-х годов в ряде вузов
Украины подготовки специалистов по физической реабилитации и становлением профессии физического реабилитолога в нашей стране накопился определенный опыт учебно-методической деятельности в крупнейших университетах, в том числе и в Луганском национальном
педагогическом университете им. Т.Шевченко.
Активизация учебной и учебно-исследовательской работы по
подготовке реабилитологов предполагает знание и понимание всеми
обучающими методологических полонений современного (и даже опережающего) звучания, что не позволяло бы преподавателю вуза отставать от требований стремительно меняющейся жизни.
Целью настоящей работы является выбор и апробация актив55

ного совершенствования учебной деятельности будущих специалистов
по физической реабилитации путем оптимизации и организации самого
ученого процесса и мотивации, обучающихся в педагогическом университете к получению профессии реабилитолога.
Результаты исследований. Нами были составлены несколько
вариантов анкет для студентов разных курсов, избравших профессию
физического реабилитолога. Анкеты усложнялись от курса к курсу, однако главная „матрица” вопросов анкеты была почти неизмененной и
касалась представлений респондента о здоровом стиле и здоровом образе жизни, его склонностей к занятиям оздоровительно-восстановительными методами западной и восточной ориентации, представлений о современных психорелаксациионных и иных методах восстановления
здоровья и трудоспособности. Анализируя представленные данные анкетирования, мы могли получить в динамике изменение представлений
обучающегося о своей будущей профессии, выяснить его мотивационные мотивы выбора профессии реабилитолога. Переход на кредитно –
модульную и модульно – рейтинговую систему оценивания компетентности учащихся стимулировал их борьбу за качественные знания; одновременно у студентов активизировались такие методы обучения как «методика мозгового штурма» при решении сложной реабилитационной
задачи, самостоятельная работа с электронными учебными пособиями
и обучающими программами, научно-исследовательская деятельность
учащихся.
Лекционный материал у студентов старшекурсников подавался
в интерактивном режиме, иногда даже в виде пресс-конференции, когда
несколько преподавателей (профессора, доценты) после краткого освещения сути рассматриваемой проблемы.
В совокупности с учебными кинофильмами, занятиями научноисследовательской работой (в научно-студенческих кружках), ситуационными задачами и деловыми играми эти методы повышения профессиональной компетентности являются очень популярными среди
обучающихся.
Большим стимулом к повышению активности учебно-исследовательской работы студенчества стало участие в проведении двух Международных научно-методических конференций « Наука. Здоровье. Реабилитация», проводившихся в 2003 и 2004 г.г. под эгидой Министерства
образования и науки Украины. Все принявшие участие в этих конференциях студенты - реабилитологи получили красочно оформленные сертификаты, грамоты и ценные призы; во время проведения конференций
завязались деловые контакты студентов с потенциальными работодате56

лями, а также с представителями разных стран и городов Украины. Коллегиальные взаимоотношения, обмен опытом, всесторонние деловые
контакты также способствовали активизации неформального отношения к своей учебной работе будущих реабилитологов.
Выводы: Таким образом, для оптимизации эффективности процесса обучения студентов - реабилитологов необходимо использовать
комплекс разнообразных методов обучения, принятый в передовых образовательных учреждениях стран цивилизованного мира. Разнообразие форм и методов, многофункциональность подхода к получению профессии стимулируют интерес студенчества, как к самому учебному
процессу, так и к тем задачам, которые придется решать в практике будущей реабилитационной деятельности.
Дальнейшие исследования в данном контексте нужно направить
на изучение перспектив внедрения активизирующих форм обучения реабилитологов при прохождении практик в клиниках и реабилитационных центрах.
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3.
4.
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БИОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КИНЕТИКИ ТЕЛА
ЖЕНЩИН ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ
ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ФИТНЕСОМ
Татьяна Ивчатова
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Аннотация. В статье представлена разработанная методика биомеханического
контроля кинетики тела женщин первого зрелого возраста используемая в годичном цикле тренировочного процесса. Внедрение разработанной методики
позволяет повысить качество педагогического процесса и вывести его на более
качественный уровень.
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Ключевые слова: контроль, здоровье, женщина.
Анотація. Т.В Івчатова Біомеханічний контроль кінетики тіла жінок першого
зрілого віку в процесі занять оздоровчим фітнесом. В статті представлена розроблена методика біомеханічного контролю кінетики тіла жінок першого зрілого віку, що використовується в річному циклі тренувального процесу. Впровадження розробленої методики дозволяє підвищити якість педагогічного процесу
та вивести його на більш якісний рівень.
Ключові слова: контроль, здоров’я, жінка.
Annotation. Ivchatova Т.V. The biomechanical control for kinetics of women’s bodies
of the first mature age during occupations by improving fitness. In article it is submitted
the developed technique of the biomechanical control for kinetics of women’s bodies
of the first mature age used in a year cycle of training process. Introduction of the
developed technique allows to increase quality of pedagogical process and to deduce
remove it on a higher level.
Keywords: control, health, woman.

Постановка
проблемы.
Исследуя
перспективы
совершенствования системы физического воспитания, нельзя не заметить
на большие и практически мало используемые резервы тех направлений
современного знания, которые дают нам возможность получить более
глубокие представления о кинетике тела человека. Термин кинетика тела
человека характеризует состояние двигательной функции, особенности
строения и пространственной организации тела человека, биодинамику
и статику опорно-двигательного аппарата в физкультурой и спортивнопедагогической практике. Однако тело человека при этом
рассматривается не как точка или система точек, а как целостный
макроскопический объект, в котором изучается движения его отдельных
частей и элементов, механическое состояние которых существенно
зависит от начальных условий измерения (А.Н. Лапутин, В.А. Кашуба,
2004).
С биологических позиций для реализации управления процессом оздоровительной физической культуры необходимо знать как особенности кинетики тела женщин, так и средства, позволяющие достигнуть высокого уровня здоровья, развития физических качеств и
совершенства двигательной функции занимающихся. Этому может помочь организация и внедрение биомеханического контроля в процесс
физкультурно-оздоровительных занятий. При этом, биомеханический
контроль, следует рассматривать как способ определения качественных
и количественных характеристик кинетики тела человека в процессе его
онтогенеза в их структурном единстве и целостности, обеспечение эффективного проведения всех мероприятий физического воспитания,
рационального использования физических упражнений, выявлении адек58

ватности педагогических воздействий и их эффектов запланированным
результатам и при возникновении несоответствия принятие необходимых решений по коррекции управляющих воздействий (В.А. Кашуба,
2003).
Анализ последних исследований и публикаций. Как показывает анализ специальной научно-методической литературы, вопросы
организации биомеханического контроля кинетики тела человека достаточно полно и подробно описаны в практике физического воспитания
детей школьного возраста (В.А. Кашуба, 2003; К.Н. Сергиенко, 2003). В
доступной литературе мы не нашли информации об особенностях организации биомеханического контроля состояния кинетики тела женщин
в процессе занятий оздоровительным фитнесом. В то же время по нашему мнению такой подход позволит педагогу не только объективно оценить эффективность своей педагогической деятельности, но и при необходимости изменить пути дальнейшей направленности всего
физкультурно-оздоровительного процесса.
Работа выполнена согласно плана научно-исследовательской
работы кафедры кинезиологии Национального университета физического воспитания и спорта Украины и Сводного плана НИР в области
физической культуры и спорта Государственного комитета Украины по
вопросам физической культуры и спорта на 2001 – 2005 гг. по теме: 1.4.3.
«Совершенствование биомеханических технологий рекреации и двигательной реабилитации с учетом возрастных особенностей геометрии масс
тела человека».
Результаты исследований и их обсуждение. Для того чтобы
повысить эффективность занятий оздоровительным фитнесом женщин
первого зрелого возраста нами была разработана структура годичного
цикла тренировочных занятий. Структура годичного цикла занятий оздоровительным фитнесом женщин 25-32 лет, включает три мезоцикла:
втягивающий, коррекционно-профилактический и поддерживающе-оздоровительный.
Каждый из мезоциклов должен решать определенные задачи.
Так, например, основная задача втягивающего мезоцикла – скрининг
состояния кинетики тела, пространственной организации биозвеньев тела
и адаптация организма женщин к физическим нагрузкам. Коррекционно-профилактический мезоцикл решает задачи коррекции нарушений
пространственной организации тела, изменении геометрии масс тела,
профилактики функциональных изменений опорно-двигательного аппарата, повышение уровня физической подготовленности занимающихся.
В тоже время поддерживающе-оздоровительный мезоцикл направлен на
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поддержание достигнутого уровня физической подготовленности и кинетики тела женщин первого зрелого возраста.
Для эффективного проведения процесса оздоровительной тренировки необходимо спланировать и организовать биомеханический
мониторинг за состоянием кинетики тела женщин первого зрелого возраста.
Биомеханический мониторинг является одним из составных
компонентов системы физического воспитания, он служит основным
источником получения информации об управляемом объекте и состоянии его биомеханических характеристик моторики после организации
педагогических воздействий. А его результаты позволяют вносить целенаправленную корректировку в процесс физического воспитания женщин первого зрелого возраста.
В процессе оздоровительной тренировки биомеханический мониторинг предполагает объективную оценку индивидуальных морфофункциональных особенностей физического развития женщин 25-32 лет,
геометрии масс тела, пространственной организации биозвеньев, определение уровня физической подготовленности, необходимых для решения поставленных двигательных задач. Кроме того в задачи биомеханического мониторинга входит сравнение запланированных и полученных
результатов, определение степени соответствия или несоответствия между ними для внесения необходимых корректив как в сам оздоровительный процесс, так и в этапы его планирования.
При организации биомеханического мониторинга важное значение имеет предварительный контроль, так как все последующие измерения и анализ проводят с учетом полученных результатов на основе
первичного материала. От качества его проведения зависит достоверность получаемой информации и организация процесса оздоровительной тренировки.
Предварительный биомеханический мониторинг геометрии масс
тела, пространственной организации биозвеньев тела и физической подготовленности женщин первого зрелого возраста рекомендуется проводить в первые два микроцикла втягивающего мезоцикла. Для определения количественных и качественных характеристик исходного состояния
кинетики тела, геометрии масс тела женщин проводят измерение основных морфологических показателей с использованием антропометрии.
Педагогическое тестирование используют для определения физической
подготовленности занимающихся. Рациональное построение любого
комплекса тестов, по нашему мнению, должно базироваться на модели
динамической «нормы», характеризующей оптимальное развитие кине60

зиологического потенциала организма человека. Для этого необходимо
наличие нескольких векторов, каждый из которых может быть использован в качестве в качестве шкалы для измерения особенностей моторики занимающегося, а интегральная оценка производится на основании
частных оценок по всем используемым векторам. Каждый из этих векторов должен представлять собой достаточно простой для практического применения тест, он должен давать дискретную величину и быть однозначным в определении измеряемого показателя. Для оценки
индивидуальных особенностей моторики занимающихся рекомендуется включать следующие тесты: «сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на коленях» (определение силовой выносливости мышц верхних конечностей); «сесть и дотянуться» (определение уровня подвижности поясничного отдела позвоночного столба и подколенных сухожилий); «тест
Флейшмана» (определение подвижности позвоночного столба относительно вертикальной оси); И.п. – сидя, ноги согнуты в коленных суставах под углом 900 , руки за головой, статическое удержание позы (определение статической силы мышц живота и шеи); И.п. – лежа на животе,
ноги на ширине плеч, руки вперед, одновременное максимальное поднятие верхних и нижних конечностей, фиксирование и удержание позы
(определение статической силы мышц разгибателей позвоночного столба); И.п. – лежа на животе, ноги на ширине плеч, руки перед грудью,
одновременное поднятие нижних конечностей их фиксирование и удержание позы (определение статической силы ягодичных мышц); И.п. –
лежа на предплечьях и ягодицах, испытуемая одновременно поднимает
нижние конечности до угла 900 в тазобедренном суставе, фиксирует и
удерживает позу (определение статической силы повздошно-поясничных мышц и прямых мышц бедра).
Методика видеометрии позволяет определить пространственную организацию биозвеньев тела относительно соматической системы отсчета.
Измерение, оценка и анализ биогеометрического профиля осанки женщин может, осуществляется с помощью программы «TORSO»,
разработанной В.А. Кашубой (2003). Если же в наличии занимающихся
нет видеокомпьютерной программы «TORSO», то можно воспользоваться картой рейтинга осанки (Хоули и Френкс, 2004).
Для оценки тонуса скелетных мышц верхних и нижних конечностей, туловища женщин первого зрелого возраста рекомендуется использовать механический пружинный миотонометр «Сирмаи».
Оперативный биомеханический контроль рекомендуется проводить на протяжении всего годичного цикла оздоровительных занятий,
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в частности, на последнем занятии каждого четвертого микроцикла. Это
позволит получить необходимую информацию об объекте на любом этапе
годичного цикла, выявить особенности влияния средств и методов физического воспитания на организм женщин, оценить эффективность
воздействий специально организованных занятий физическим воспитанием на телосложение занимающихся.
Так как оперативный контроль предполагает получение необходимой информации о состоянии объекта с минимальными временными затратами, поэтому здесь мы рекомендуем использовать педагогическое тестирование и антропометрию.
Так как этапный биомеханический контроль предполагает получение, обработку и анализ полученных данных, отражающих завершенный временной этап или цикл, на основании которых определяется
необходимая направленность последующих действий, то проводить, его
мы рекомендуем в середине поддерживающе-оздоровительного мезоцикла.
Выводы. Полученные результаты дают возможность оценить
степень воздействия коррекционно-профилактических мероприятий и
внести необходимые изменения в оздоровительный процесс. На данном
этапе методы измерения и оценки применяются те же, что и на этапе
предварительного биомеханического контроля.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем биомеханического контроля кинетики тела женщин
первого зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитнесом.
1.

2.
3.
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ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАЗНОТИПНЫХ
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
Когут И.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Аннотация. Представлены результаты исследований показателей физической
подготовленности школьников младших классов, которые позволят подобрать
оптимальный режим двигательной активности для улучшения их физического
здоровья.
Ключевые слова: физическая подготовленность, двигательные тесты.
Анотація. Когут І.А. Оцінка фізичної підготовленості першокласників, що навчаються в різнотипних навчальних закладах. Представлені результати досліджень показників фізичної підготовленості школярів молодших класів, що дозволять підібрати оптимальний режим рухової активності для поліпшення їхнього
фізичного здоров’я.
Annotation. Kogut I.A. Estimation physical efficiency first-form boy, teached in varied
educational institutions. Results of researches of parameters of physical fitness of
junior pupils, will allow to sort out optimal regime of motor activity for improvement
their physical health.
Keywords: physical efficiency, propulsion tests.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций.
Новый этап развития школьного и в частности начального образования характеризуется как положительными, так и отрицательными
тенденциями. Одним из положительных моментов является возможность
получения начального образования в различных учебных заведениях
(дошкольное учреждение – начальная школа, автономная школа в полном составе классов, малокомплектная начальная школа, классы – комплекты в составе школы II и II-III степеней, начальное звено в составе
специализированных школ, гимназий, лицеев, учебно – воспитательных
комплексов, начальная школа для детей инвалидов) [4].
В тоже время новая ситуация развития начального образования
происходит на фоне ухудшения здоровья и физической подготовленности учащихся. Среди первоклассников регистрируется лишь около 30%
практически здоровых детей.
Многие авторы [2, 3, 5 и др.] подтверждают зависимость между
заболеваемостью современных детей их уровнем физической подготовленности и режимом двигательной активности. Анализируя литературные источники, выявлено значительное количество работ, изучающих
влияние физической подготовленности на здоровье детей в различные
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возрастные периоды [1, 6, 7 и др.]. Однако недостаточное внимание уделено изучению влияния различных организационных систем школ нового типа на физическую подготовленность учащихся.
Общеизвестно, что у младших школьников происходит интенсивное развитие большинства двигательных качеств, а также формирование различных систем организма. Значит, рациональный двигательный режим и правильная организация физического воспитания имеют
большое значение для сохранения и укрепления здоровья учеников.
Работа выполнена в соответствии со сводным планом научноисследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на
2001-2005г. направление 2.1. «Теоретико-методические основы физического воспитания» согласно теме 2.1.11. «Совершенствование системы
государственных тестов и нормативов физической подготовленности
школьников и учащейся молодежи ».
Цель исследования – оценка уровня физических способностей первоклассников разнотипных школ для индивидуализации физических нагрузок и оптимизации двигательного режима.
Методы и организация исследования:
В исследовании принимали участие 216 учеников 6-8 лет (110
мальчиков, 106 девочек), которые учатся в первых классах киевских школ
разного типа: школа – детский сад (№ 244), начальная школа в составе
специализированной гимназии (№ 32), начальное звено в составе общеобразовательной школы (№ 20), частная школа «Экологии и культуры».
Для оценки физической подготовленности детей использовались
двигательные тесты, разрешенные Министерством Образования Украины для оценивания первоклассников: спринтерский бег (30 м); прыжок
в длину с места; наклон туловища из положения сидя; челночный бег (4
х 9 м).
Использовались методы математической статистики, анализ
литературных источников и педагогическое тестирование.
Результаты исследования и обсуждение результатов.
Физическая подготовленность наблюдаемых школьников определялась по результатам выполнения одних и тех же двигательных тестов, в начале и конце учебного года. Для сравнения уровня подготовленности, первоклассников разнотипных школ, был высчитан прирост
полученных значений (Таблица 1).
Показатели измерений двигательного теста «Прыжок в длину с
места» исследуемых школьников, а также их анализ позволяют констатировать, что учащиеся разных типов школ имеют незначительные различия результатов в начале и конце учебного года. Однако сопоставле64

ние значений прироста результатов за учебный год показывает, что наибольшие величины прироста выявлены в школе № 20 – 6 см у мальчиков
и почти 5 см у девочек, а в школе д/с № 244 – 5,5 см у мальчиков и 3,8 см
у девочек. Незначительный прирост в ООЧШ – около 2 см у мальчиков
и столько же у девочек, в гимназии № 32 – меньше 1 см у мальчиков и
чуть более 1 см у девочек.
Таблица 1
Середние показатели измерений двигательных тестов у первоклассников, обучающихся в школах различного типа, в начале и конце учебного года
Пол
Тип школ

Прыжок в длину с места, см
Учебный год
начало
конец

x±S

x±S

104,73±2,09
110,77±2,62
105,83±3,57
118,76±2,50
107,27±2,65
118,00±2,30
100,92±2,19
115,38±4,34

109,50±2,14
116,80±2,32
107,48±2,14
118,93±1,89
110,07±2,73
123,59±2,47
102,69±2,15
117,69±4,55

x

Шк.
Ж
№20
М
Гімн.№ 32 Ж
М
Шд/с 244
Ж
М
ЗО
Ж
ПШ
М

t

x

Челночный бег 4х9 м, сек
Учебный год
начало
конец

x±S

x±S

13,90±0,16
13,40±0,18
13,80±0,21
13,19±0,16
13,30±0,12
12,63±0,14
14,56±0,28
13,58±0,24

13,70±0,16
13,18±0,16
13,63±0,17
13,19±0,11
13,07±0,19
12,40±0,14
14,56±0,25
13,45±0,23

x

4,77
6,03
1,65
0,17
3,80
5,59
1,77
2,31

Бег 30 м, сек
t

x

Учебный год
начало
конец

x±S

x±S

7,44±0,15
7,14±0,17
7,40±0,11
6,96±0,10
7,30±0,13
7,10±0,12
7,25±0,21
6,87±0,15

7,26±0,14
6,94±0,17
7,25±0,12
6,76±0,10
7,11±0,14
6,90±0,13
7,14±0,20
6,70±0,14

x

-0,20
-0,22
-0,17
0
-0,23
-0,23
0
-0,13

t

x

-0,18
-0,20
-0,15
-0,20
-0,19
-0,20
-0,11
-0,17

Наклон туловища из
положения сидя, см
Учебный год
начало
конец
t

x

±Sx
3,60±0,90
2,20±1,37
4,48±1,58
3,90±0,69
6,23±1,39
0,52±0,95
3,62±0,80
0,69±1,56

x

±Sx
6,10±0,85
3,93±1,18
6,00±0,95
4,97±0,37
8,41±1,52
3,26±0,83
4,62±0,91
2,00±1,53

2,50
1,73
1,52
1,07
2,18
2,74
1,00
1,31

Для изучения ловкости и скоростной выносливости обследуемые учащиеся выполнили двигательный тест «Челночный бег 4х9 м».
Сопоставление и анализ результатов, показанных обследуемыми детьми при выполнении двигательного задания «Челночный бег» в начале
учебного года, выявило незначительные различия результатов среди учащихся школы № 20, гимназии № 32 и мальчиков ООЧШ. Девочки и мальчики школы д/с № 244 показали результаты значительно лучше остальных, а девочки ООЧШ – заметно хуже остальных. Те же тенденции
сохранились и в конце учебного года.
При изучении прироста показателей в челночном беге за учебный год было определено, что наименьшие темпы прироста выявлены в
ООЧШ (у девочек 0 сек, а у мальчиков –0,13 сек), а также в гимназии №
32 (у мальчиков 0 сек, а у девочек –0,17 сек). У мальчиков и девочек
школы № 20 и школы д/с № 244 результаты прироста практически одинаковы и составляют от 0,20 до 0,23 секунд.
С целью изучения скоростных способностей обследуемых детей проводилось измерение скорости пробегания тридцати метрового
отрезка. При изучении результатов бега на 30 м в начале учебного года
были выявлены различия показателей среди мальчиков и девочек. Однако не было определено значимой разницы результатов среди представи65

телей различных учебных заведений. В конце учебного года ситуация
не изменилась. Прирост показателей в беге на 30 м у мальчиков практически не имеет различий и во всех школах составляет около 0,2 сек. У
девочек картина идентичная, только прирост незначительно меньше –
чуть менее 0,2 сек.
Для изучения двигательного качества гибкость обследуемые
ученики выполняли тестовое задание «Наклон туловища из положения
сидя». Анализируя результаты тестирования, следует отметить разницу
между полученными значениями при выполнении двигательного упражнения «Наклон туловища из положения сидя» у мальчиков и девочек как
в начале, так и в конце учебного года.
В начале учебного года самые низкие результаты в данном двигательном задании показаны мальчиками школы д/с № 244 ( x = 0,52
см) и ООЧШ ( x = 0,69 см). Однако в конце учебного года мальчики
школы д/с №244 приблизились к результатам других наблюдаемых
школьников, в ООЧШ произошедшие изменения менее заметны.
По данным прироста значений в изучаемом тесте выявлено, что
наибольшие величины прироста определены в школе д/с № 244 у девочек – 2,5 см, у мальчиков – 1,73 см, а также в школе № 20 у девочек –
2,18 см, у мальчиков – 2,74 см. Наименьшие – в гимназии № 32 у девочек – 1,52 см, у мальчиков – 1,07 см и в ООЧШ у девочек – 1,0 см, у
мальчиков 1,31 см.
Далее анализировались индивидуальные результаты выполнения тестовых упражнений учащимися разнотипных школ в начале и конце
учебного года. Полученные результаты оценивались по таблицам, предложенным Министерством образования Украины и представленными в
нормативных документах по физическому воспитанию на 2002-2003 гг.
В соответствии с таблицами было выделено 4 уровня компетентности (I
– низкий, II – средний, III – достаточный, IV – высокий). Предоставление и анализ полученных результатов оценки уровня физической подготовленности наблюдаемых первоклассников, а также подбор средств и
методов развития двигательных качеств с учетом возрастно–половых
особенностей и сенситивных периодов развития школьников является
направлением наших дальнейших исследований.
Выводы и перспективы дальнейших исследований.
1. Наличие большого количества занятий двигательной активностью
при недостаточном внимании, уделяемом подготовке учащихся к
выполнению тестовых упражнений, предусмотренных Государственной программой, приводит к низким результатам, показанным при
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выполнении сложнокоординационных тестовых заданий; незначительному приросту в значениях выполняемых двигательных заданий в течении учебного года; а, следовательно, и низким показателям физической подготовленности школьников.
Первоклассники с более низким уровнем двигательной активности,
но с осуществляемой целенаправленной и регулярной подготовкой
к выполнению тестовых упражнений на занятиях физического воспитания, имели значительно высшие результаты прироста изучаемых показателей.
В дальнейшем планируется не только оценить индивидуальный уровень физической подготовленности исследуемых школьников, но и
подобрать рациональный двигательный режим, а также разработать
программы физкультурно–оздоровительных занятий с целью поддержания и укрепления здоровья детей на должном уровне.
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БОРЦОВ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ
Маликов Н.В.
Запорожский государственный университет
Аннотация. В рамках настоящего исследования у юных борцов в начале систематических занятий борьбой и через 11 месяцев тренировочных занятий проведено изучение функционального состояния сердечно-сосудистой, дыхательной
систем организма мальчиков 13 – 14 лет. Показано, что под влиянием предложенной юным борцам на этапе начальной подготовки системы тренировочных
занятий отмечается существенное улучшение их функционального состояния,
двигательной и специальной подготовленности. Определен также перечень параметров, наиболее информативных с точки зрения спортивного отбора детей
для систематических занятий данным видом спорта.
Ключевые
слова :
борьба,
функци она льн ая
подготовленн ость,
кардиореспираторная система, мальчики, подростковый возраст, спортивный
отбор, этап начальной подготовки, учебно-тренировочный процесс.
Анотація. Маліков М.В. Особливості оцінки функціональної підготовленості
борців на етапі початкової підготовки. У рамках дійсного дослідження в юних
борців на початку систематичних занять боротьбою і через 11 місяців тренувальних занять проведене вивчення функціонального стану серцево-судинних,
дихальної систем організму хлопчиків 13 – 14 років. Показано, що під впливом
запропонованої юному борцям на етапі початкової підготовки системи тренувальних занять відзначається істотне поліпшення їхнього функціонального стану, рухової і спеціальної підготовленості. Визначений також перелік параметрів,
найбільш інформативних з погляду спортивного добору дітей для систематичних занять даним видом спорту.
Ключові слова: боротьба, функціональна підготовленість, кардиореспираторная
система, хлопчики, підлітковий вік, спортив ний добір, етап п очаткової
підготовки, учбово-тренувальний процес.
Annotation. Malikov N.V. Features of estimation of functional preparedness of fighters
on the stage of initial preparation. Within the framework of the real research at young
fighters at the beginning of systematic employments by the fight and in 11 months of
training employments the study is conducted of the functional state of cardiovascular
and respiratory systems of organism of boys 13 – 14 years. It is shown, that under
influencing of offered to the young fighters on the stage of initial preparation of the
system of training employments the substantial improvement of their functional state,
motive and special preparedness is marked. The list of parameters most informing
from point of sporting selection of children for systematic employments by the given
type of sport is certain also.
Key words: fight, functional preparedness, cardiovascular and respiratory systems,
boys, teens, sporting selection, stage of initial preparation, training process.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. Отбор детей и подростков, перспективных для занятий
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спортом – основная проблема, с которой приходится сталкиваться тренерам. Уже сегодня уровень рекордов в большинстве видов спорта доступен спортсменам с определенным комплексом развития физических
качеств, функциональных возможностей, психологических признаков [1,
2, 4].
В системе физического воспитания борьба занимает одно из
ведущих мест, при этом этап отбора юношей в секцию борьбы является
основным в системе подготовки борцов [3, 5]. Потому от того, с какими
данными придут подростки и юноши в секцию, зависит дальнейший рост
их мастерства, достижение высоких спортивных результатов. В связи с
этим актуальными представляются исследования, направленные на изучение динамики функционального состояния спортсменов в процессе
тренировочного процесса, а также определение наиболее информативных для спортивного отбора функциональных параметров.
Материалы и методы. В соответствии с целью эксперимента
нами с апреля 2003 года по март 2004 года было проведено обследование 16 мальчиков в возрасте 13-14 лет, приступивших к систематическим занятиям борьбой.
У всех борцов в начале и в конце эксперимента регистрировались следующие показатели, характеризующие уровень их функциональной подготовленности: частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин),
систолическое, диастолическое, пульсовое и среднее (АДСР, мм рт.ст.)
артериальное давление, систолический (СОК, мл) и минутный (МОК, л/
мин) объемы крови, жизненная емкость легких (ЖЕЛ, л), время задержки дыхания на вдохе (tВД, с) и выдохе (tВЫД, с). Все полученные в ходе
работы данные были обработаны стандартными методами математической статистики.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского государственного университета.
Результаты исследования. Изменение особенностей изменения функционального состояния спортсменов под влиянием занятий тем
или иным видом спорта имеет важное значение в отношении выделения
перечня показателей, наиболее полно отражающих динамику функциональных изменений и предоставляющих возможность проводить как
соответствующие коррекционные мероприятия в процессе учебно-тренировочных занятий, так и использовать данные параметры при отборе
начинающих спортсменов на этапе начальной подготовки.
С этой целью комплексное обследование начинающих борцов
было проведено нами в начале эксперимента и через 11 месяцев систематических занятий подростков данным видом спорта.
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Как видно из результатов, представленных в таблице 1, в начале
эксперимента у мальчиков 13-14 лет были зарегистрированы абсолютные значения изученных показателей системы кровообращения и дыхания, соответствующие физиологической норме для данного возраста.
Так, величина ЧСС в начале эксперимента составляла 80,28±2,11
уд/мин, АДс – 105,69±1,96 мм рт. ст., АДд – 62,24±1,44 мм рт. ст., АДп –
43,35±1,08 мм рт. ст., а АДср. – 75,98 мм рт. ст. В целом соответствовали
нормальным значениям для представителей данной возрастной группы
и величины СОК, МОК и ЖЕЛ, составлявшие соответственно 53,32±2,42
мл, 3,73±0,48 л и 2,95±0,02 л. Несколько сниженными выглядели значения времени задержки дыхания на вдохе (39,64±1,93 с) и выдохе
(28,78±1,57 с).
Таблица 1
Величины некоторых показателей функциональной подготовленности
юных борцов в начале эксперимента (М±м)
№

Показатели

Начало эксперимента

1
2

ЧСС (уд/мин)
АДс (мм рт. ст.)

3
4
5
6

АДд (мм рт. ст.)
АДп (мм рт.ст.)
АДср. (мм рт.ст.)
СОК (мл)

80,28±2,11
105,69±1,96
62,24±1,44
43,35±1,08

7
8

МОК (л/мин)
ЖЕЛ (л)

9
10

tВДОХА (с)
tВЫДОХА (с)

75,98±1,27
53,32±2,42
3,73±0,48
2,95±0,02
39,64±1,93
28,78±1,57

С учетом приведенных данных можно констатировать, что на
начальном этапе эксперимента у всех обследованных подростков регистрировался удовлетворительный уровень функционального состояния их
организма.
В соответствии с основной целью эксперимента повторное обследование было проведено нами через 11 месяцев после начала систематических занятий подростками борьбой.
Как видно из таблицы 2 к окончанию эксперимента практически у всех испытуемых было отмечено улучшение функционального состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем их организма.
Так, к концу исследования у мальчиков 13-14 лет было отмече70

но достоверное снижение ЧСС (до 74,26±1,98 уд/мин или на 7,50% по
сравнению с началом эксперимента), статистически значимое повышение пульсового артериального давления (до 50,08±1,24 мм рт. ст. или на
15,52%), СОК (до 62,22±1,83 мл или на 16,69%), времени задержки дыхания на вдохе (до 46,32±1,51 сек. или на 16,85%), времени задержки
дыхания на выдохе (до 39,28±1,25 сек. или на 36,48%).
Таблица 2
Величины некоторых показателей функциональной подготовленности
юных борцов в начале и в конце эксперимента (М±м)
№

П оказатели

1
2
3

ЧС С (уд/мин)
АД с (м м рт. ст.)
А Д д (м м рт. ст.)

4
5

АД п (м м рт.ст.)
А Д ср. (мм рт.ст.)

6
7

С О К (м л)
М О К (л/м ин)

8
9
10

Ж Е Л (л)
t В Д О Х А (с)
t ВЫ Д О Х А (с)

Н ачало

О кончание

% прироста

80,28±2,11

74,26±1,98*

105,69±1,96
62,24±1,44
43,35±1,08
75,98±1,27
53,32±2,42
3,73±0,48
2,95±0,02
39,64±1,93
28,78±1,57

109,33±1,52
59,62±1,31
50,08±1,24**
77,89±1,17
62,22±1,83**
4,28±0,39
3,05±0,02*
46,32±1,51**
39,28±1,35**

- 7,50
+ 3,44
- 4,21
+ 15,52
+ 2,21
+ 16,69
+ 14,74
+ 3,39
+ 16,85
+ 36,48

Примечание: * - р< 0,05; ** - р< 0,01 по сравнению с началом
эксперимента.
Выводы. Полученные данные могут свидетельствовать как о
положительном влиянии систематических занятий борьбой на функциональное состояние организма подростков, так и на возможность использования некоторых физиологических показателей при проведении
отбора к занятиям данным видом спорта.
Необходимо отметить, что наиболее высокие величины относительного прироста были отмечены нами для пульсового артериального
давления, систолического и минутного объемов крови, времени задержки дыхания на вдохе и, особенно, на выдохе. По видимому, именно эти
функциональные параметры, характеризующие уровень функционирования основных физиологических систем организма, его устойчивость
к гипоксии можно использовать в системе спортивного отбора к занятиям борьбой.
В целом полученные в нашем исследовании данные позволили
констатировать достаточно высокую эффективность тренировочных за71

нятий среди начинающих борцов на этапе начальной подготовки, а также дали возможность определить перечень параметров для наиболее
рационального отбора юных спортсменов к занятиям данным видом
спорта.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем оценки функциональной подготовленности борцов
на этапе начальной подготовки.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ
ТЕЛЕВИДЕНИИ 40Х – 80 Г.Г. XX ВЕКА
Таран Л.А.
Харьковский институт социального прогресса
Аннотация. Спортивное телевидение в СССР и Советской Украине во второй
половине XX века, стало одним из главных информационно – пропагандистских
и учебно – методических средств в политическом и культурном воспитании населения. Оно оперативно информировало советских граждан о событиях, происходящих в физкультурно – спортивной жизни страны и за рубежом, активно и
целенаправленно пропагандировало физическую культуру и спорт как важнейший фактор здорового способа жизни; формировало у большей части советских
людей представление о необходимости и полезности для общества такого социального явления, как физкультура и спорт.
Ключевые слова: спорт, физическая культура, телевидение, телевещание, телерепортаж, телетрансляция, тележурналы, телепередачи, телепрограммы, культура, история.
Анотація. Таран Л.О. Фізична культура й спорт у вітчизняному телебаченні 40х
– 80 р. г. XX століття. Спортивне телебачення в СРСР і Радянській Україні народившись в другій половині XX сторіччя, стало одним із головних інформаційно
– пропагандистських і учбово – методичних засобів в політичному і культурному вихованні населення. Воно оперативно інформувало радянських громадян
про події у фізкультурно – спортивному житті країни і за кордоном; активно і
цілеспрямовано пропагувало фізичну культуру і спорт як важливий фактор здорового способу життя; формувало у більшої частини радянських людей представлення про необхідність і важливість для суспільства такого соціального явища, як фізкультура і спорт.
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Ключові слова: спорт, фізична культура, телебачення, телемовлення, телетрансляція, телерепортаж, тележурнали, телепередачі, телепрограми, культура, історія.
Annotation. Taran L.A. Physical culture and sports in a domestic television 40х –
80y.y. XX centuries. The sports television in the USSR and the Soviet Ukraine in
second half of XX centuries became one of the main informational propagandistic
and study - methodical means in political and cultural education of the population. It
operatively informed the Soviet citizens on the events occuring in physico training
sports life of the country and abroad, active propagandized physical training and
sports as the major factor of a healthy way of life; formed at the most part of Soviet
people the representation about necessity and utility for a society of such a social
phenomenon, as physical culture and sports.
Key words: sports, physical training, TV, telecasting, the telereporting, telecasts,
teleprograms, culture, a history.

Постановка проблемы. Физкультурно – спортивная отрасль
Украины на современном этапе социально – экономического развития
может успешно функционировать при наличии такого мощного информационно – пропагандистского средства как телевидение. И это не случайно. Обладая огромным спектром воздействия на человеческое сознание, оно способно формировать личность, которая отвечала бы тем
или иным критериям новой общественно – экономической и политической формации. Это, прежде всего здоровые, физически – тренированные, духовно развитые и культурно воспитанные ее граждане. В новых
постсоветских условиях к спортивному телевидению должны предъявляться и современные требования. Это разработка актуальных форм,
средств и методов пропаганды физической культуры и спорта, основное
острие которой должно быть направлено на формирование здорового
образа жизни населения, его активное привлечение к систематическим
занятиям различными видами спорта, туризмом, разнообразными формами оздоровительной физической культуры. Особого внимания требует к себе молодежная политика в области физической культуры спорта,
актуальность которой не вызывает сомнения. Вместе с тем, изучение
истории отечественного спортивного телевещания значительно расширит и обогатит национальную культуру нашего народа в области физической культуры и спорта, что, безусловно, будет способствовать престижности и авторитету Украины среди ведущих государств мира. В этом,
по нашему глубокому убеждению, и заключается актуальность рассматриваемой проблемы.
Работа выполнена согласно плану научно – исследовательских
работ Харьковского института социального прогресса и Харьковской академии физической культуры.
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Анализ последних исследований и публикаций. Анализ литературных источников по рассматриваемой проблеме показывает, что
глубоких и системных исследований по данному вопросу мы не находим. Да, есть целый ряд работ, где, например, исследуется вопрос содержания и направленности различных каналов телевидения в освещении физкультурно – спортивной тематики. (22). Это отечественная
спортивная телепублицистика, затрагивающая те или иные проблемы и
перспективы развития спортивного ТВ (23, 9, 25). Это воспоминания
тележурналистов, редакторов, режиссеров, комментаторов о становлении и развитии советского спортивного телевещания (28, 19). Назовем
такие партийные и правительственные постановления, посвященные
развитию теле- и радиовещания в стране (21); размышления тележурналистов о работе и проблемах спортивного телеканала и т. д. (5, 18, 6, 1,
8, 2, 3,10, 7, 4). При рассмотрении данной проблемы с позиции пропаганды физической культуры и спорта средствами массовой информации
в XX веке, мы можем сослаться на исследования, (26, 27), где было установлено, например, что спортивное радиовещание 20 – 80 г.г. XX века
положительно влияло на динамику развития отечественной физкультуры и спорта.
Для решения поставленной проблемы было проведено данное
исследование.
Формулировка целей статьи. В исследовании ставились следующие цели:
·
В какой исторический период времени возникло спортивное
телевидение?
·
Этапы становления и развития спортивного телевещания.
·
Содержание и формы спортивного телевидения.
Основными объектами исследования были: правительственные
и партийные документы, постановления; гостеле-радиоархивные материалы; программы телевидения; воспоминания выдающихся спортивных тележурналистов, режиссеров, редакторов, корреспондентов, комментаторов.
Изложение основного материала исследования. Всматриваясь в глубины ушедшего времени, когда формировались основы отечественного радиовещания, поет В. Хлебников в 1921 г., предвосхищая
телевидение, мечтал о передаче зрительных образов, предвидел богатые художественно – трансляционные возможности радиоизобразительных передач: «Почему около громадных огненных полотен Радио, что
встали как книги великанов, толпятся сегодня люди отдаленной деревни? Это Радио разослало по своим приборам цветовые тени, чтобы сде74

лать всю страну и каждую деревню причастницей выставки художественных холстов далекой столицы. Выставка перенесена световыми ударами и повторена в тысяче зеркал по всем станам Радио. Если раньше
Радио было мировым слухом, теперь оно – глаза, для которых нет расстояния. Главный маяк Радио послал свои лучи, и Московская выставка
холстов лучших художников расцвела на страницах книг читален каждой деревни огромной страны, посетив каждую населенную точку» (28).
Но действительное развитие телевидения обогнало даже эти
смелые предположения. Не только изображение, но и движущиеся телекартинки оказалось возможным передавать без проводов. Реальное чудо
современной телетехники заставляет ученых, журналистов, писателей
– фантастов мечтать о новых будущих возможностях телевидения.
А начиналось все, как известно, в далеких 30х годах, XX века,
когда советский ученый С.И. Китаев сконструировал промышленно пригодную электроннолучевую трубку – «иконоскоп». В апреле того же года
в Москве начались пробные, а с октября регулярные передачи неподвижных изображений на расстояние. Московский радиоузел осуществил
первую опытную передачу с разложением изображения на 30 строк.
15 августа 1932 г началась передача в эфир движущихся изображений – телекино. Передачи были «немыми». Но с 15 ноября 1934 г. В
СССР была проведена первая телевизионная передача со звуковым сопровождением. В 1936 г. В Москве началось строительство первого в
СССР телевизионного центра. Были установлены 100 первых телевизоров.
25 марта 1938 г. Московский телецентр провел опытную передачу фильма «Великий гражданин», и в том же году построены были
телевизионный центр в Ленинграде, а через год – Киевская телестудия.
С марта 1939 года начались регулярные телевизионные передачи, которые велись из Московского телецентра.
После войны в 1945 г. Московское телевидение первым в Европе возобновило свою работу. Ленинградская телестудия приступила к
регулярным передачам в 1948 г., а Киевская – в 1951г.
29 июня 1949 г. была проведена первая внестудийная передача.
Транслировался футбольный матч со стадиона «Динамо». Эта дата и
стала днем рождения спортивного телевидения в нашей стране (9, 20,
24).
Летом 1954г. на центральной студии телевидения (ЦТ) были
созданы по образцу радио и газет отделы – редакции: промышленности,
сельского хозяйства, пропаганды, науки, спорта (20). Передачи стали готовить телевизионные журналисты.
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В 1955 – 1956 г.г. вышли на экран телевизионные журналы: «Искусство», «Для вас, женщины», «Знание», «Физкультура и спорт», «Молодость» и др. (20). Из воспоминаний известного советского спортивного тележурналиста Г. Саркисьяца: «Ежемесячный ж. «Физкультура и
спорт» был разнообразен по тематике. Он рассказывал о лучших физкультурных коллективах, о наших выдающихся спортсменах, о новинках спортинвентаря, о наиболее интересных событиях спортивной жизни за рубежом. Пожалуй, ни одна мало – мальски важная проблема,
связанная с физкультурой и спортом, не ускользала из поля зрения создателей тележурнала. И в этом была, прежде всего, заслуга его редакторов К. Шашко, А. Ворончанина, режиссеров С. Трозановой, Н. Аристова и П. Исакова. Характерной чертой Ж. «Физкультура и спорт» была
многожанровость. Преобладали на его страницах очерки, но они сочетались с интервью, репортажами, зарисовками, дружескими шаржами и
т.п.»(28, стр.221)
В 50-х годах шел процесс становления спортивного телевидения, продолжались поиски новых содержательных форм показа спортивных передач.
Вот как описывает это время А. Старкова (режиссер): «… спорт,
спорт, спорт…первый телерепортаж о футбольном матче состоялся в
июне 1949 г. Это была первая внестудийная передача нашего телевидения. А потом несколько лет шли поиски формы показа футбольных состязаний. Работали над спортивными репортажами театральные режиссеры нашей студии Л.М. Егорычев и Б.П, Татарин; А.А. Дорменко
отказался: «Я не знаю футбола». Комментировал В. Синявский .
Лев Кассиль так писал о работе В. Синявского у микрофона:
«Реакция на мяч у Синявского изумительная. Слово Синявского наступает за мячом, где бы тот ни был»…
А затем незабываемый матч 1955 г., когда на поле перед игрой
ударил по мячу Жерар Филипп. Кстати, этот показ стоил немалого труда, потому что на поле выбежали фотокорреспонденты. Они так мешали
нам, что удар ногой по мячу показать не удалось: получился только крупный план лица актера…
В те годы уже начали делать передачи о спорте. Одна из них
называлась «Сильные, ловкие, смелые!» В студию были приглашены гимнасты, борцы, фехтовальщики и надо было как-то отделить демонстрацию разных видов спорта….
Десятое апреля. Впервые передавали телевизионный репортаж
из концертного зала им. Чайковского, где проходил матч на первенство
мира по шахматам между гроссмейстерами М. Ботвинником и В. Смыс76

ловым» (28, стр.78)
Анализ содержания телевизионных программ пятидесятых годов (11) показывает, что в отечественном телевещании использовались
такие формы спортивных передач как: информационные выпуски
спортивных новостей, трансляция, репортажи соревнований по различным видам спорта, выпуски спортивных журналов, беседы и интервью
с выдающимися спортсменами, тренерами; показательные выступления
советских и зарубежных спортсменов.
Этот начальный период в становлении отечественного спортивного телевидения являлся фундаментальным и важным для последующего его развития.
Вот некоторые примеры спортивных телепередач 50 х годов,
взятые из телевизионных программ.
Говорить Київ. Програми радіомовлення і телебачення. (11)
26 лютого 1959р. № 9
Київська студія телебачення
3 березня 1959р.,вівторок.
19.35 – їх знають всюди. Зустріч молоді з чемпіонами світу.
2 квітня 1959р. № 14
Київська студія телебачення
Субота 11 квітня 1959р.
19.55 – Передача. Готуємось перемогти (Про підготовку Київських спортсменів до Спартакіади народів СРСР).
23 липня 1959р. №28 (126)
Київська студія телебачення
Вівторок 28 липня. 1959р.
19.00 – Міжнародна товариська зустріч з баскетболу між командами «Словен - Орбіс»(Чехословаччина) – Збірна України.
В развитии спортивного ТВ 60-х годов XX века важную роль
сыграло постановление ЦК КПСС от 29 января 1960 г. «О дальнейшем
развитии советского телевидения» (21). В нем в частности отмечалось:
«…Телевидение стало одним из главным способов информации населения о событиях в стране и за границей, а также о достижениях промышленности, сельского хозяйства, науки, техники, искусства, литературы,
спорта… Спектакли театров, кинофильмы, концерты, цирковые представления, спортивные соревнования и другие открытые зрелищные
мероприятия транслируются по телевидению без особой оплаты…С 1960
– 61 годов должна быть обеспечена передача всеми студиями телевидения программ для детей в объеме не меньше одного часа в день. Уделять
особое внимание в программах развитию трудовых навыков, …вовле77

чению их в разнообразные общественно полезные дела, в коллективы
юных техников, натуралистов, спортсменов.
Важное место в программах телевидения должны занимать пропаганда здорового быта, физической культуры, спорта, показ массовых
гимнастических упражнений и различных спортивных соревнований, а
также передача уроков гимнастики»
В 1967г. Телепередачи в стране смотрело приблизительно 75 –
100 млн. человек на территории, где проживало 120 млн. человек (24).
В августе 1966г. выходит очередное постановление ЦК КПСС и
Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта» (24), которое сыграло важную роль в пропаганде физической культуры и спорта, способствовало росту популярности
и интереса населения к спортивным телепередачам. Значительно расширился в те годы и объем телевизионного вещания на спортивные темы.
Вот некоторые данные объема спортивных передач (в часах) центрального телевидения тех лет (24).
1966г. – 357 час.
1967г. – 467 час.
1968г. – около 500 час.
1969г. – свыше 500 час.
1970г. – «»
Анализ содержания и структуры телепередач по физической
культуре и спорту в телевизионных программах ЦТ, Киевской, Харьковской и других телестудий 60-х годов, показал, что в те годы в спортивном ТВ начали более четко вырисовываться такие передачи, как: информационно – событийные, пропагандистские и учебно – методические.
Они стали определяющими для дальнейшего развития спортивного ТВ.
Так, основная задача информационно – событийных передач – это: оперативно показать и прокомментировать наиболее интересные события
физкультурно – спортивной жизни в стране и за рубежом.
Передачи пропагандистского цикла раскрывали значение и полезность занятий физической культурой и спортом для всестороннего и
гармонического развития человека, влияние на его здоровье, творческое долголетие и активный отдых, формирование положительных черт
характера.
Учебно – методические передачи являлись специфической формой обучения различных возрастных групп населения конкретным двигательным умениям, навыкам, играм, целой системе упражнений и др.
Из воспоминаний Г. Саркисьянца: «В начале 60-х спортивное
ТВ было на пути становления. Я уже упоминал, что передачи, не привя78

занные к конкретному спортивному событию, создавались в молодежной редакции, а группа трансляции и оперативной информации о спорте
входила в отдел теленовостей. Мы должны были организовать спортивные страницы информационных программ, приглашать на студию известных спортсменов…Особенно широко эта работа развернулась после
создания популярной еженедельной программы «Эстафета новостей»,
спортивные страницы которой мы готовили. Среди проблемно – познавательных спортивных передач той поры особого внимания заслуживает «Физическая культура и спорт», «Зовут дороги дальние» и «Телевизионные викторины»» (28)
Работа над созданием спортивных передач тех лет осуществлялась в молодежной редакции и отделе информации, что вызывало определенные трудности в организации этого процесса. Было принято решение о создании на ЦТ отдела спорта при главной редакции общественно
– политических программ, и в 1961 г. такой отдел был открыт. Работали
в нем такие известные сотрудники, как Я. Спарре, ведущий комментатор по футболу, хоккею и тяжелой атлетике, М. Торчинский, Р. Орлов,
А. Пискарев, Г. Саркисьянц. искаоев, Г. м такие извкстныу сотрудники,
как М. Торчинский, Р. Орлов, А. ских Благодаря этому отделу на центральном телевидении, например, улучшалась работа по содержанию
спортивных передач, направленных на пропаганду спорта и массовой
физической культуры среди населения. Например, в 1963г. В Лужниках
во Дворце Спорта проводился чемпионат Европы по боксу. Заслуженный тренер СССР Ю. Радоняк в этой связи сказал следующее: «Если
репортаж о каком – либо соревновании был в канун набора в боксерские
секции, то отбоя от ребятишек нет». В 1965г. в Москве впервые проводилась телетрансляция чемпионата Европы по фигурному катанию, когда
на ледовую арену вышло целое созвездие знаменитых фигуристов. Это
была яркая эстетически насыщенная симфония ледового бала; такая телепропаганда находила широкий отзвук в сердцах и душах многих поклонников фигурного катания, она способствовала открытию новых
спортивных школ, секций. С декабря 1964г. в СССР проводился турнир
юных хоккеистов «Золотая шайба», организатором которого была редакция газеты «Пионерская правда». На центральном телевидении была
открыта телешкола для юных хоккеистов, которая работала в конце 60-х
– начале 70-х годов. Частыми гостями той передачи были такие именитые и заслуженные тренеры СССР, как А. Тарасов, В. Бобров, Б. Кулагин. С экранов телевизоров в те годы активно пропагандировалась и такая
не менее популярная детская игра, как «Кожаный мяч», учредителями и
организаторами которой являлись ЦК ВЛКМ, газета «Пионерская прав79

да», Гостелерадио СССР и федерация футбола СССР. Президентом клуба «Кожаный мяч» был заслуженный мастер спорта М.П. Сушков, активными и почетными его членами - Л. Яшин, В. Понедельник, А. Шестернев и др. По телевидению активно пропагандировались и работа
таких детских спорт. клубов как: «Нептун», «Золотой мяч», «Серебряные коньки», «Белая ладья». На Украине в те годы большой популярности на телеэкране пользовались «Веселые старты»; В Эстонии – «ТВ –
10 олимпийских стартов»; в Белоруссии – «Спортландия».
В 1960г. в стране было положено начало преобразованию лучших коллективов физкультуры в спортивные клубы. Первым производственными коллективами, удостоившихся этого почетного звания стали: «Уралмаш» (Свердловск), «Металлург»(Запорожье), ГОМЗ
(Ленинград), «Яхрома» (Московская обл.).(24). В середине 60-х годов
очень популярны были спортивные телепереклички заводов-гигантов,
физкультурники и спортсмены которых демонстрировали свою силу, быстроту, выносливость, ловкость, а также новые формы активного отдыха, занятий туризмом. Это была одна из самых интересных и действенных форм пропаганды массовой физической культуры и спорта с экранов
телевизоров. Основоположником этой телепередачи являлся спортивный
журналист Ф.Дасаев, в прошлом известный пловец.
Пропаганда массовой физической культуры с экранов телевизоров нашла свое продолжение в радиотелевизионной передаче «Все –
на стадион», которая вышла в радиоэфир 9 марта 1969г. Радиослушатели и телезрители, специалисты физкультуры и спорта, пресса дали положительную оценку этому начинанию. Газета «Советский спорт» по
этому поводу писала: «В минувшее воскресенье миллионы радиослушателей и телезрителей страны ……… услышали позывные первой
радиотелевизионной переклички «Все – на стадион!». События развиваются с быстротой радиоволны. Комментатор перенесет нас на спортивные площадки физкультурного коллектива завода «Серп и молот». Затем – слово Свердловску…..». Буквально через три месяца в телеэфир
выходит передача – «Мы все на одном стадионе». 29 июня того же года
на экранах телевизоров демонстрируется «Спартакиада тракторных гигантов», в которой участвовали команды Харьковского, Минского, и
Челябинского заводов. Соревнования проходили по трем видам спорта.
В те, ушедшие, и во многом уникальные на спортивные события 60-е годы с экранов телевидения активно, интересно и популярно
пропагандировалась утренняя гигиеническая гимнастика, оздоровительный бег, плаванье, лыжи, туризм. Перед огромной телеаудиторией выступали с научно-методическими советами и рекомендациями по различ80

ным вопросам физического воспитания, спорта, массовой и оздоровительной физкультуры ведущие ученые, врачи, психологи, тренеры-преподаватели и другие специалисты, работавшие в области физической
культуры и спорта.
В 1968г. На Центральном телевидении начала работать 4-я Московская программа. Спортивное ТВ было представлено такими рубриками: «Футбол», «Мастера советского спорта», «Клуб четырех коней»,
«Человек и спорт», «Все о хоккее», «Мастера зарубежного спорта. Большой популярностью пользовался у зрителей этой программы телевизионный клуб. Вот некоторые его передачи: «Телевизионный спортивный
архив», «От 7 до 70», «Спорт на экране».
Необходимо подчеркнуть, что тематическое спортивное ТВ 60х годов целенаправленно и методично воздействовало на сознание телезрителей с целью создания у них положительных представлений о важности и полезности для общества, семьи, каждого человека такого
социального явления, как физическая культура и спорт.
Вот некоторые наиболее яркие примеры спортивных передач
60-х годов из телевизионных программ (12, 13, 14).
Говорить Київ. Програми радіомовлення і телебачення №32
(339), п’ятниця, 9 серпня, 1963р.
Київська студія телебачення.
Субота, 17 серпня, 1963р.
I программа
18.00 – Урочисте закриття Спартакіади народів СРСР (передача
з центрального стадіону ім.. В.І.Леніна)
Говорить і показує Україна. №8 (472), п’ятниця, 25 лютого,
1966р.
Показує Київ.
Субота, 5 березня, 1966р.
I програма
15.00 – Зимова Спартакіада народів СРСР (Передача з Свердловська)
19.00 – Першість світу з Хокею: Швеція – НДР (Передача з
Любляни).
В перервах – щоденник зимової Спартакіади СРСР (Передача з
Свердловська і Горького)
Говорить і показує Україна. №25 (541), п’ятниця, 23 червня,
1967р.
Показує Київ.
Понеділок, 26 червня, 1967р.
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I програма
18.15 – Фінал Спартакіади УРСР (Змагання з плавання)
22.10 – «Голи, очки, секунди» (Москва).
Изучение телевизионных программ ЦТ, Киевской и Харьковской студий телевидения показал, что в 70-х годах в тематическом спортивном ТВ появляются новые по содержанию спортивные передачи. На Украине – тележурнал «Старт», для детей – «Старти надій». На ЦТ: в 1971
– 1972 г.г., это – «На старте XI Зимняя Олимпиада», передача из ГДР
«Будь всегда в форме»; в 1973 – 1974г.г. спортивно-познавательная рубрика «Мо – ло – дцы»; в 1975 – 1976г.г. передача «ГТО на марше» и
«Спринт для всех». В 1976г. Выходит цикл передач «Олимпиада 80»,
которая знакомила любителей спорта с работой орг. Комитета «Олимпиада – 80» по подготовке XXII Олимпийских игр в Москве. В 1979г. телезрители увидели на экранах ж.»Телестадион», редактором которого был
С. Покровский. Основной задачей этого журнала была пропаганда физической культуры и спорта среди населения. В телепрограммах 70-х
годов мы отмечаем также большое количество внутренних и международных соревнований по различным видам спорта, физкультурноспортивные праздники и др.
Приводим некоторые примеры спортивных передач, взятые из
телевизионных программ 70-х годов (15, 16)
Говорить і показує Україна. №14 (781), п’ятниця, 28 січня 1972р.,
четвер, 3 лютого 1972р.
21.45 – Кольорове телебачення. Відкриття XI зимових Олімпійських ігор. (Японія)
Говорить і показує Україна. №31 (1173), 3 серпня 1979р.
ЦТ, субота, 11.08.1979р.
8.40 – Гімнастика
13.25 – Сьогодні Всесоюзний день фізкультурника. Підсумки
VII літньої Спартакіади народів СРСР.
17.00 – Кубок СРСР з футболу. «Динамо» (М) – «Динамо»
(Тбілісі). Фінал.
УТ, субота, 11.08. 1979р.
10.20 - Сьогодні Всесоюзний день фізкультурника. «І масовість
і майстерність» В передачі бере участь Голова комітету по фізичній культурі і спорту при Раді Міністрів УРСР М.М.Бака.;
Документальні фільми «Енергійна людина», «Гра, натхнення,
надія»
13.15 – Компас туриста. Передача по Волині.
13.55 – Для дітей «Старти надій»
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Восьмидесятые годы в развитии отечественного спортивного телевидения были отмечены такими важными событиями, как сентябрьское (1981) постановление ЦККПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем подъеме массовости физкультуры и спорта» и постановление
коллегии Гостелерадио СССР «О мерах по улучшению пропаганды массовой физкультуры и спорта средствами телевидения и радио» В этих
постановлениях акцентировалось внимание на недостаточной роли
средств массовой информации и, в частности, телевидения в широкой и
целенаправленной пропаганде физкультурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы среди населения; отмечалось также, что физическая культура и спорт еще не вошли прочно в сознание и быт каждой
советской семьи и отдельно взятого человека. Было принято решение
по улучшению пропаганды массовой физкультуры и спорта среди населения средствами телевидения и радио. Многие редакции и отделы, например, ЦТ тех лет, начали готовить отдельные сюжеты, фрагменты,
зарисовки, а также передачи, пропагандирующие массовую физическую
культуру и оздоровительный спорт. Это программа «Время» и «Московские новости», «Подмосковье» и «Сельский час», «Служу Советскому
Союзу» и «Адрес молодых», «Для вас, родители» и «Документальный
экран». И все же самой удачной и эффективной в пропагандистском цикле
была спортивная передача «Если хочешь быть здоров». Эта рубрика являлась началом проблемно-тематических передач 80-х годов.
Но самым выдающимся и грандиозным событием 80-х годов
были XXII Олимпийские игры, проведенные в столице СССР г. Москве.
Это эпохальное спортивно-театральное зрелище планетарного масштаба широко и всесторонне освещалось всеми средствами массовой информации как в СССР, так и за рубежом. А ведущую роль в показе этих
спортивных соревнований, культурных мероприятий играло, безусловно, спортивное телевидение. Тысячи метров отснятой пленки, видеозаписи, выполненные профессиональными кино- и телеоператорами, фотокорреспондентами на этих играх, вошли в общемировой золотой фонд
культуры, в историю мирового и отечественного спорта XX века.
Приводим примеры содержания спортивных телепередач в освещении XXII Олимпийских игр из телевизионных программ 80-х годов. (17).
Говорить і показує Україна. №28 (1222). 11 липня 1980 р.
Субота, 19 липня.
ЦТ. I програма.
8.40 – Гімнастика.
15.00 – Ритми Олімпіади.
83

15.50 – Урочисте відкриття XXII Олімпійських ігор. Трансляція
з центрального ст.. ім. В.І. Леніна.
21.45 – Здравствуй, Олімпіадо! Музична програма.
I програма УТ.
19.30 – Концерт, присвячений відкриттю XXII Олімпійських ігор.
Трансляція з палацу культури «Україна».
22.00 – Знімається кіно. Спорт в українській документалістиці.
Неділя, 20 липня.
I програма УТ.
16.55 – Урочисте відкриття Олімпійського футбольного турніру
у Києві. Зустріч збірних команд НДР і Іспанії.
Неділя, 27 липня.
I програма УТ.
17.15 – Урочисте закриття Олімпійського футбольного турніру
в м. Києві.
21.30 – Культурна програма Олімпіади–80. Концерт, присвячений закриттю Олімпійського футбольного турніру у м. Києві.
Говорить і показує Україна. №30 (1224), п’ятниця, 25 липня 1980
р.
Неділя, 3 серпня.
I програма ЦТ.
8.35 – Щоденник Олімпіади.
11.00 – ігри XXII Олімпіади: кінний спорт.
14.00 – ігри XXII Олімпіади: кінний спорт.
19.25 – Урочисте закриття XXII Олімпійських ігор.
I програма УТ.
17.45 – Культурна програма Олімпіади–80. Концерт колективів
художньої самодіяльності профтехосвіти УРСР.
Выводы.
1. 29 июня 1949г. считать официальной датой рождения отечественного
спортивного телевещания.
2. Отечественное спортивное телевидение в своем развитии прошло
следующие этапы: 1949-1959гг.; 1960-1970гг.; 1971-1980гг.; восьмидесятые годы.
3. По содержанию спортивное ТВ имело следующие направления: информационно-событийное; пропагандистское; учебно-методическое.
4. Основними формами, в которых проявлялось спортивное ТВ были:
оперативная информация; тележурналы; телетрансляция-репортаж; беседы, лекции, интервью; зарисовки, сюжеты, фрагменты; телегимнастика и др.
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5. Спортивное ТВ ХХ века являлось одним из средств в руках Советской государственной власти, направленных на политическое и культурное воспитание населения. Оно целенаправленно и методично информировало советских граждан о важнейших событиях, происходящих в
физкультурно-спортивной жизни страны и за рубежом. Одним из приоритетных направлений спортивного ТВ была активная пропаганда физической культуры и спорта среди разных возрастных групп населения,
как важнейшего фактора здорового способа жизни, долголетия, творческой и производственной активности. Располагая широким спектром
самой разнообразной физкультурно-спортивной информации, спортивное ТВ формировало у большей части советских людей представление
о необходимости и полезности для общества такого социального явления, как физическая культура и спорт. Учебно-методические и образовательные передачи спортивного ТВ по своему содержанию и направленности были специфической формой обучения двигательным умениям
и навыкам людей разного уровня подготовленности и возраста, что являлось одним из элементов будущего олимпийского образования. Гостелеархивные материалы о физкультурно-спортивной жизни СССР 40-80гг.
XX в. Являются уникальными по причине богатейшего историко-культурного и научного наследия, оставленного для ныне живущих и грядущих поколений.
Дальнейшие исследования направлены на изучение пропаганды
физической культуры и спорта средствами печати в 20-80 гг. XX века в
СССР и Советской Украине.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ГНОЙНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У СПОРТСМЕНОВБОРЦОВ
Флегонтова В.В., Ляпин В.П., Германов В.Т., Андреева В.В.
Восточно-украинский национальный
университет имени Владимира Даля, г. Луганск
Луганский государственный медицинский университет
Аннотация. Изучен этиологический спектр гнойно-воспалительных заболеваний
у 113 спортсменов-борцов. Из 187 изолированных штаммов, принадлежащих к
19 видам микроорганизмов, 73,3 % составляли грамположительные гноеродные
бактерии родов Staphylococcus, Streptococcus и Enterococcus, 25,1 % - грамотрицательные представители семейства Enterobacteriaceae и 1,6 % - Candida albicans.
Микст-инфекция, обусловленная ассоциацией 2-5 грамположительных и (или)
грамотрицательных микроорганизмов, отмечена у 51,3 % борцов. Из числа гнойно-воспалительных заболеваний, протекающих как моноинфекция, в 42,5 % случаев этиологическим фактором явились стафилококки и стрептококки. Исследована возможность родовой идентификации стафилококков с использованием
тест-препарата «Диастаф», содержащего антибиотик батумин. Все изолирован-
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ные штаммы стафилококков были чувствительны к батумину, в отличие от других возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний.
Ключевые слова: борцы, гнойно-воспалительные болезни, «Диастаф», диагностика.
Анотація. Флегонтова В.В., Ляпін В.П., Германов В.Т., Андрєєва В.В. Етіологічна діагностика гнійно-запальних захворювань в спортсменів-борців. Вивчено
етіологічний спектр гнійно-запальних захворювань у 113 спортсменів-борців. З
187 ізольованих штамів, що належать до 19 видів мікроорганізмів, 73,3 % складали грампозитивні гноєтворні бактерії родів Staphylococcus, Streptococcus і
Enterococcus, 25,1 % - грамнегативні представники родини Enterobacteriaceae і
1,6 % - Сandida albicans. Мікст-інфекція, обумовлена асоціацією 2-5 грампозитивних і (або) грамнегативних мікроорганізмів, відзначена у 51,3 % борців. З
числа гнійно-запальних захворювань, що протікають як моно-інфекція, у 42,53
% випадків етіологічним фактором явилися стафілококи і стрептококи. Досліджена можливість родової ідентифікації стафілококів з використанням тест-препарату «Діастаф», що містить антибіотик батумін. Всі ізольовані штами стафілококів були чутливі до батуміну, на відміну від інших збудників гнійно-запальних
захворювань.
Ключові слова: борці, гнійно-запальні хвороби, «Діастаф», діагностика.
Annotation. Flegontova V.V., Lyapin V.P., Germanov V.T., Andreeva V.V. Etiological
diagnostic of suppurative diseases in sportsmen-wrestlers. The etiological spectrum
of suppurative diseases in 113 wrestlers was studied. It was established, that from 187
strains of bacteria, relating to 19 species, 73,3 % were Gram-positive suppurative
bacteria (staphylococci, streptococci and enterococci), 25,1 % - Gram-negative
enterobacteria, 1,6 % - Candida albicans. Mixed infection, caused by association of
2-5 Gram-positive and (or) Gram-negative microorganisms, was marked in 51,3 %
wrestlers. In cases of monoinfection (42,5 %) staphylococci and streptococci were
leading etiological factors. The possibility of genus identification of staphylococci by
means of test-preparation “Diastaph” consisting of antibiotic batumin was examined.
All isolated strains of staphylococci were sensitive to batumin oppositely from other
microorganisms that cause pyoderma.
Key words: wrestlers, suppurative diseases, “Diastaph”, diagnostics.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. В общей структуре инфекционной патологии спортсменов гнойно-воспалительные заболевания занимают первое место [1, 6,
8], при этом ведущим этиологическим фактором по-прежнему являются
стафилококки [4, 7]. Стафилококки – широко распространённые патогены человека и животных, способные вызывать спорадические заболевания, эпидемические вспышки и внутрибольничные инфекции. В то же
время, их дифференциация от других микроорганизмов, в первую очередь, от сходных по ряду признаков непатогенных каталазо- и грамположительных кокков разных родов, часто изолируемых в качестве сопутствующей микрофлоры, представляет значительные трудности.
Родовая идентификация стафилококков в клинических лабора87

ториях проводится в соответствии с приказом № 535 МЗ СССР от 1985
г. преимущественно на основании данных о морфологии колоний и клеток, способности ферментировать глюкозу и образовывать каталазу; при
этом число ошибочно идентифицированных штаммов составляет от 18
до 50 %. Разработанный в Институте микробиологии и вирусологии НАН
Украины не имеющий аналогов диагностический препарат «Диастаф»
характеризуется узконаправленным бактерицидным действием по отношению к стафилококкам. «Диастаф» апробирован на широком наборе
эталонных и выделенных из разнообразных источников представителей
различных таксонов. Показана бактерицидная активность «Диастафа»
по отношению ко всем изученным стафилококкам, независимо от их вида,
источника изолирования и спектра лекарственной устойчивости; принадлежность всех чувствительных штаммов к роду Staphylococcus подтверждена методами современной дифференциальной диагностики.
Представители родов Streptococcus, Micrococcus, Peptostreptococcus,
Corynebacterium, Acinetobacter, Neisseria, Haemophilus, Listeria,
Escherichia, Shigella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter,
Serratia, Proteus, Morganella, Pseudomonas и Candida, часто изолируемые из патологического материала в смешанных культурах со стафилококками, к “Диастафу” нечувствительны [2]. Целью настоящего исследования явилось изучение видового состава возбудителей
гнойно-воспалительных заболеваний у спортсменов-борцов, а также
диагностической эффективности тест-препарата “Диастаф” в отношении стафилококков.
Связь работы с научными программами, темами. Работа
является фрагментом плановой научной работы кафедры патологической физиологии Луганского государственного медицинского университета «Воспаление как результат действия бактерий» (номер государственной регистрации 0198U005713).
Результаты исследования и их обсуждение. Нами были обследованы 113 спортсменов-борцов в возрасте 14-18 лет с различными
клиническими формами гнойно-воспалительных заболеваний микробной этиологии. Материалом для бактериологического исследования служили серозно-гнойное отделяемое из конъюнктивального мешка глаз;
содержимое пустул, эрозий и язв, локализованных на коже и слизистых
оболочках ротовой полости и носа (конъюнктивит, пиодермия, ринит,
фарингит). Забор материала проводили до начала антибактериальной
терапии, и, в зависимости от его особенностей, засевали на мясопептонный, желточно-солевой, кровяной агар, среду Эндо и сахарный бульон. Идентификацию бактерий рода Staphylococcus проводили с помо88

щью коммерческого диагностического набора «Стафитест-16» (производства фирмы Микро-ЛА-Тест, АО «Лахема»Т, Чехия). Установление
принадлежности выделенных культур к роду Streptococcus и идентификацию стрептококков проводили с помощью диагностического набора
«Стрептотест-16». Идентификацию энтеробактерий проводили с использованием диагностических наборов «Энтеротест 24 (стриппированный)»,
«Энтеротест 16 (стриппированный)» [3, 5].
Принадлежность изолированных штаммов к роду Staphylococcus
изучалась также с использованием тест-препарата «Диастаф», представляющего собой диски из фильтровального картона диаметром 6 мм, содержащие 50 мкг антибиотика батумина, характеризующегося узконаправленным бактерицидным действием по отношению к стафилококкам.
Методика определения чувствительности к тест-препарату «Диастаф»
не отличается от общепринятой в бактериологических лабораториях для
определения спектра чувствительности к антибиотикам. Она не требует
дополнительных затрат времени на проведение исследований, обучения
персонала, дорогостоящих материалов и реактивов; может использоваться одновременно с определением чувствительности штамма к антибиотикам и поиском антимикробного препарата, оптимального для терапии
больного. На поверхность питательной среды в чашке Петри, засеянной
изучаемой культурой, помещается диск «Диастаф». После 18-часовой
инкубации при температуре 370С определяется наличие зоны задержки
роста. Зона диаметром 17 мм и более свидетельствует о принадлежности возбудителя к роду Staphylococcus. «Диастаф» использовали для работы с чистыми и со смешанными культурами. Наличие вокруг дисков
зон задержки роста (даже при вторичном росте другой культуры) свидетельствовало о наличии стафилококков в составе ассоциаций. Полученные результаты подвергали статистическому анализу.
При проведении бактериологического исследования патологического материала, полученного от спортсменов с гнойно-воспалительными заболеваниями, изолировано 187 штаммов микроорганизмов, принадлежащих к 19 видам. Подавляющее большинство изолятов составляли
грамположительные бактерии (73,3 %). На долю грамотрицательных
патогенов и грибов рода Candida пришлось 25,1 % и 1,6 % соответственно. В монокультуре возбудители гнойно-воспалительных заболеваний
определялись у 55 борцов (48,7 %), у остальных обследованных имели
место микробные ассоциации. При этом смешанные культуры, состоящие из двух микроорганизмов, зарегистрированы в 70,7 % случаев, из
трёх – в 22,4 %. Ассоциации, включающие четыре и пять видов патогенов, встречались с одинаковой частотой – 3,45 %.
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Из числа грамположительных бактерий наиболее часто были
идентифицированы S. aureus и S. epidermidis (66 и 60 штаммов соответственно). Выделен лишь один штамм S. saprophyticus, входящий в ассоциацию с золотистым и эпидермальным стафилококками, а также
Escherichia coli и Klebsiella oxytoca.
S. aureus как единственный возбудитель гнойно-воспалительных заболеваний у обследованных борцов, отмечен в 26 случаях. Остальные 40 штаммов золотистого стафилококка входили в ассоциации,
из которых 17 были представлены исключительно стафилококками, 11 стафилококками и грамотрицательными бактериями, 10 – только энтеробактериями. В двух смешанных культурах S. aureus сочетался с фекальным энтерококком и стрептококками (Е. faecalis и S. anginosus). S.
epidermidis в монокультуре выделен у 20 борцов, остальные 40 штаммов данного возбудителя входили в микробные ассоциации. При этом у
17 обследованных эпидермальный стафилококк комбинировался с золотистым. В 11 смешанных культурах наблюдалось сочетание S.
epidermidis со S. aureus и грамотрицательными бактериями. У трех борцов гнойно-воспалительные процессы были вызваны ассоциацией эпидермального стафилококка и стрептококков.
Частым патогеном гнойно-воспалительных заболеваний был
Enterococcus faecalis, регистрируемый как единственный возбудитель
инфекционного процесса у одного борца, и у трех - как ассоциант. S.
milleri (комплекс, включающий штаммы с названиями S. anginosus, S.
constellatus и S. intermedius) выделяли исключительно в смешанной культуре в комбинации со стафилококками и представителями семейства
энтеробактерий. У двух борцов был изолирован S. pyogenes (как монопатоген, так и ассоциант), а у одного – S. mitis в сочетании с эпидермальным стафилококком и фекальным энтерококком.
Несмотря на то, что удельный вес грамотрицательных возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний составлял 25 % от их общего количества, видовой состав указанной группы патогенов был наиболее многочисленным и включал 11 нозокомиатов. Наибольшее их число
(18 штаммов) было представлено E. coli, из которого монокультура кишечной палочки была зарегистрирована у двух борцов, у остальных – в
ассоциации со стафилококками, стрептококками, другими энтеробактериями, а также грибами рода Candida. Подавляющее большинство штаммов E. coli высевали из патологического материала, полученного из конъюнктивы глаз, реже - из носа.
Вторыми по частоте встречаемости из семейства
Enterobacteriaceae у борцов были представители рода Klebsiella. Из 10
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изолированных штаммов Klebsiella pneumoniae была отмечена у 6 борцов: у одного в монокультуре, у пяти – в ассоциации с грамположительными, грамотрицательными бактериями и Candida albicans. Остальные
штаммы были представлены Klebsiella oxytoca, находящейся исключительно в ассоциации с другими возбудителями гнойно-воспалительных
заболеваний.
Из рода Enterobacter в качестве возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний у борцов были отмечены: E. aerogenes (6 штаммов) и E. clocae (1 штамм), являющиеся ассоциантами смешанных культур.
Pseudomonas aeruginosa как единственный возбудитель гнойно-воспалительных заболеваний у борцов была изолирована в двух случаях, тогда как у трёх спортсменов синегнойная палочка находилась в
ассоциации со стафилококками, стрептококками, клебсиеллами и
Candida albicans. Примечательно, что течение гнойно-воспалительных
заболеваний у борцов, вызванных с участием P. aeruginosa, характеризовалось большей продолжительностью по сравнению с другими ассоциациями патогенов.
В единичных случаях возбудителями гнойно-воспалительных
заболеваний были Proteus vulgaris и Proteus mirabilis, при этом у двух
борцов указанные микроорганизмы были изолированы в монокультуре,
и лишь у одного спортсмена P. vulgaris составлял ассоциацию с эпидермальным стафилококком.
Moraxella lacunata, Morganella morganii и Acinetobacter anitratus
были выделены от борцов с гнойно-воспалительными заболеваниями
исключительно в составе смешанных культур, обязательными ассоциантами которых были стафилококки. Аналогичная тенденция имела место и в отношении Candida albicans, выделенных от трех борцов.
Как следует из приведенных материалов, этиологическая структура возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний у борцов характеризуется значительным видовым разнообразием, при доминировании
в качестве основных патогенов стафилококков. У значительной части обследованных спортсменов стафилококки являлись единственным возбудителем гнойно-воспалительных поражений, что, по-видимому, связано
с наибольшим спектром их патогенных свойств. В остальных случаях
стафилококки были обязательными ассоциантами смешанных культур.
Наряду с бактериологическим исследованием, принадлежность
изолированных штаммов к роду Staphylococcus изучали с использованием тест-препарата «Диастаф». Установлено, что все штаммы стафилококков, выделенные от борцов с гнойно-воспалительными заболева91

ниями, были чувствительны к батумину. Диаметр задержки роста указанных бактерий вокруг бумажного диска тест-препарата «Диастаф»
колебался от 22,0 мм до 26,5 мм, составляя в среднем 24,1+0,6 мм. Достоверной разницы чувствительности к батумину между изолятами S.
aureus и S. epidermidis не выявлено (зоны задержки роста составляли
соответственно 24,7+0,8 мм и 24,3+0,7 мм, р>0,05). Все остальные грамположительные и грамотрицательные возбудители гнойно-воспалительных заболеваний у борцов были резистентны к батумину.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. Результаты проведенных исследований позволяют рекомендовать
экспресс-метод диагностики стафилококковых заболеваний с использованием тест-препарата «Диастаф» для широкого использования в лабораторной практике при обследовании спортсменов.
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БИОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АТАКУЮЩИХ
ДЕЙСТВИЙ БОКСЕРОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Юхно Ю.А., Острожной К.В.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Аннотация. В работе рассмотрены проблемы оценки силовых и скоростно-силовых возможностей квалифицированных боксеров с использованием комплекса «Спудерг 8».
Ключевые слова: «Спудерг-8», биодинамические характеристики, прямой удар,
квалифицированный боксер.
Анотація. Юхно Ю.А., Острожной К.В. Біодинамічні характеристики атакуючих дій боксерів високої кваліфікації. В роботі розглянуто проблеми оцінки
силових та швидкісно-силових якостей кваліфікованих боксерів з використанням комплексу “Спудерг 8”.
Ключові слова: “Спудерг 8”, біодинамічні характеристики, прямий удар, кваліфіковані боксери.
Annotation. Yuhno Yu.A., Ostrozhnoi K.V. The biodynamic characteristics of
attacking operatings of the boxers of high proficiency.Biodynamical characteristics
of high skilled boxers‘ attacking actions. The problems of an evaluation of force and
velocity-force possibilities of skilled boxers with usage of a complex «Spuderg 8» are
considered in the work.
Keywords: “«Spuderg-8”, biodynamic characteristics, direct punch, skilled boxer.

Актуальность. Тренировочный процесс квалифицированных
спортсменов все в большей степени начинает приобретать характер научно-практического поиска [1,3], требуя научно-обоснованного подхода к организации и планированию спортивной подготовки, к использованию достижений науки и техники для получения и анализа информации
о деятельности спортсменов.
По мнению ведущих специалистов в области теории и методики спортивной тренировки одним из перспективных направлений совершенствования системы подготовки спортсменов является разработки и практическая реализация новых, высокоэффективных средств,
методов, технологий комплексного контроля и управления тренировочным процессом. Прогресс в современном спорте связан с исключительно высокой степенью напряженно спортивной борьбы, возросшей плотностью спортивных результатов, достижением предельных величин
объемов тренировочных нагрузок и свидетельствует о постоянно возрастающей сложности в обеспечении результативной деятельности спортсменов.
Анализ последних исследований и публикаций. Обоснование системы диагностики и управления развитием скоростно-силовых
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и силовых качеств спортсменов высокой квалификации различных видов спорта и спортивных дисциплин, в которых эти качества имеют определяющий характер, есть одним из важнейших задач современного
этапа подготовки спортсменов страны [4,6].
Тем не менее, в данное время вопрос внедрение в методику специальной силовой и скоростно-силовой подготовки современных компьютерных и диагностических комплексов, например «Спудег-8», которые основываются на жестком учете индивидуальных особенностей
спортсмена, изучен недостаточно.
Данные исследования обусловлены необходимостью разработки новых средств, методов и специальных технологий, позволяющих
тренеру не только получить и обработать большой объем разнообразной информации, но и оперативно принять управляющее решение.
Работа выполнена согласно плана НИР Национального университета физического воспитания и спорта Украины.
Цель исследования. Выявить биомеханические отличия в технике выполнения прямых ударов с обеих рук боксеров полусредней
весовой категории.
Задачи:
1. Изучить динамическую структуру техники выполнения атакующих действий боксера.
2. Оценить уровень специальной подготовки боксеров высокой квалификации.
Методы и организация исследований. Методы исследования
включали анализ и обобщение научной и научно-методической литературы, исследование с использованием аппаратного комплекса «Спудерг8».
При использовании исследовательского комплекса регистрировались основные биодинамические параметры прямого удара левой и
правой руками при выполнении двигательных действий спортсменами
высокой квалификации. Точность регистрации исследуемых параметров двигательных действий спортсменов регламентируется и гарантируется техническими данными системы «Спудерг-8» (фирма «Бойко»).
При изучении биодинамики выполнения прямого удара высококвалифицированных спортсменов регистрировались следующие показатели: максимальная сила удара, частота двигательных действий, сумма силы ударов в серии продолжительностью 8 секунд.
Исследования выполнялись на базе Национального университета физического воспитания и спорта Украины на кафедре кинезиологии совместно с кафедрой спортивных единоборств СК СКИФ. Объек94

том исследования были члены сборной университета. Обследовано 5
спортсменов боксеров (мужчины) высокой квалификации (КМС-3 человека и М/С Украины-2 человека) в возрасте 17-20 лет. Последовательность постановки и решения задач диктовалась логикой исследовательского процесса и получаемыми результатами.
Результаты исследований и их обсуждение. По мнению специалистов [2,5],одним из самых результативных видов ударов, которые
приносят очки во время соревновательного поединка, являются прямой
удар правой и прямой удар левой рукой.
Рассмотрев результаты теста (табл.1),следует отметить, что испытуемые боксеры показали различную величину силы одиночного удара
как левой, так и правой рукой, однако при этом испытуемые относились
к одной весовой категории (64 кг), а также имели одинаковый уровень
спортивной квалификации.
Исходя из зарегистрированных результатов теста (табл.1) силы
одиночного прямого удара левой и правой руками, мы разделили испытуемых боксеров на 3 категории:
- боксер – нокаутер(3);
- боксер – силовик (1,4);
- боксер – игровик (2,5).
Таблица 1.
Результаты выполнения одиночного прямого удара боксерами высокой квалификации. (в таблице приведен средний показатель по сумме
трех попыток)
№

Фамилия, имя

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Недилька Евгений
Степков Дмитрий
Сухенко Сергей
Призюк Дмитрий
Ткаченко Юрий
Среднее значение

Сила удара (в ньютонах)
Сила левого прямого Сила правого прямого
1083
2363
1210
1936
2400
3133
1676
2360
1176
1466
1655
2105

Ниже нами будет раскрыта мотивация распределения испытуемых по манере ведения соревновательного поединка.
В целом для группы испытуемых боксеров полусреднего веса
(64 кг), средний показатель величины силы удара равен 1600 Н для левой руки и
2100 Н для правой руки.
Наиболее значительными критериями правильности ударов бок95

серов является сила удара и его экономичность. Однако к биодинамическим характеристикам относится, из упомянутых выше показателей
лишь сила удара боксера.
Анализируя результаты теста (табл. 2), боксеры показали сумму силы ударов за 8 сек. которая соответствовала результатам теста представленного выше, следует отметить, что наибольший показатель суммы ударов скоростно-силового теста по тензометрической груше, как и
силу одиночного прямого удара, показал боксер под номеров 3. Однако
по количеству ударов, нанесенных за 8 секунд теста, этот боксер уступает боксерам под номером 1, 2 и 4, которые нанесли 49 ударов, 50 ударов
соответственно, однако с гораздо меньшим показателем суммы ударов.
Таблица 2.
Результаты скоростно-силового теста, продолжительностью 8 секунд, боксеров высокой квалификации (сила удара в ньютонах)
№

Фамилия, имя

1.

Недилька
Евгений
Степков
Дмитрий
Сухенко
Сергей
Призюк
Дмитрий
Ткаченко
Юрий
Среднее знач.

2.
3.
4.
5.
6.

Первые 4 секунды
теста
Сумма
Кол-во
силы
ударов
ударов

Вторые 4 секунды
теста
Сумма
Кол-во
силы
ударов
ударов

Сумма за
8 секунд
Сумма
Кол-во
силы
ударов
ударов

14590

23

16840

26

31240

49

12350

26

11890

24

24250

50

20420

24

17830

21

40250

45

10110

25

14700

25

24820

50

10780
13650

20
23,6

10200
14292

10
22,4

20980
27942

36
46

По сумме нанесенных ударов, что за первые 4 секунды сумма
силы ударов составила х – 13650 Н за первые 4 секунды, а за вторые 4
секунды х – 142920 Н, общий же тоннаж х – 279420 Н.
По количеству ударов в скоростно-силовом тесте среднее значение составило первые 4 секунды – 23,6 ударов, вторые 4 секунды –
22,4 удара, в сумме за 8 секунд – 46 ударов.
Выводы
1.
Анализ специальной литературы показал, что в данное время вопрос внедрение в методику оценки специальной силовой и скоростно-силовой подготовки современных компьютерных и диагностических комплексов, например «Спудег-8», которые
основываются на жестком учете индивидуальных особенностей
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спортсмена, изучен недостаточно.
В результате проведенного педагогического эксперимента с использованием хронодинамометрического устройства “Спудерг8”
зарегистрированы силовые характеристики изучаемых атакующих технических действий, выполняемых боксерами высокой квалификации. Так, средние показатели теста силы одиночного прямого удара составила: прямого удара правой – 2105 Н , прямого
левой- 1655 Н.
3.
На основании проведенного исследования зарегистрированы результаты скоростно-силового теста (максимальное количество
ударов за 8 секунд), которые в среднем составили: сила суммы
ударов-27942 Н, количество ударов - 46.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем атакующих действий боксеров высокой квалификации.

2.

1.
2.

3.
4.

5.
6.
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