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МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ТОЧНОСТІ КИДКІВ У БАСКЕТБОЛІ
Козіна Ж.Л., Вакслер М.А., Тихонова А.О.
Харківський державний педагогічний університет ім.Г.С.Сковороди
Анотація. В роботі наведені результати розробки і експериментального обгрунтування методики розвитку точності кидків в баскетболі, яка заснована на широкому застосуванні наочних методів навчання, розвитку сили мязів ніг, кінестатичної чутливості.
Ключові слова: баскетбол, точність, методика.
Аннотация. Козина Ж.Л., Вакслер М.А., Тихонова А.А. Методика развития точности бросков в баскетболе. В работе приведены результаты разработки и экспериментального обоснования методики развития точности бросков в баскетболе, которая основана на широком применении наглядных методов обучения,
развитии силы мышц ног, кинестатической чувствительности.
Ключевые слова: баскетбол, точность, методика.
Annotation. Kozina Z.L., Vaksler M.A., Tihonova A.A. A technique of development
of accuracy of throws in basketball. In work results of development and an experimental
substantiation of a technique of development of accuracy of throws in basketball
which is based on wide application of visual teaching methods of training, are given
development of force of muscles of legs, кинестатической sensitivity.
Key words: basketball, accuracy, a technique.

Постановка проблеми. Аналіз останніх літературних джерел. Баскетбол є одним із засобів фізичного виховання школярів. Техніка гри в баскетбол різноманітна [1,3,4], але найважливішими технічними прийомами завжди були і залишаються кидки [3,4]. Певно, ефективне
навчання даному прийому школярів дозволить якісно підвищити рівень
викладання баскетболу в школі і ступінь опанування учнями гри в баскетбол. Крім того, знання рівня навченості і динаміки становлення техніки кидка дозволить вчителям підбирати і використовувати на уроці
засоби, які забезпечують навчання на більш високому рівні. Тому створення методик, які дозволяють оптимізувати і якісно підвищити процес
навчання баскетболу, являється своєчасним і актуальним.
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 20012005 р. за темою 1.2.18. „Оптимізація навчального-тренувального
процесу спортсменів різного віку та кваліфікації в спортивних іграх”
(№ державної регістрації 0101U006471).
Ціль роботи: розробити методику навчання кидку однією рукою від плеча і перевірити ефективність її застосування на уроках фізкультури в 6-х класах.
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Методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури,
відеозйомка з наступною комп’ютерною обробкою матеріалу, педагогічні
спостереження, тестування, метод математичної статистики з застосуванням комп’ютерних програм „EXEL” і „SPSS-11”, педагогічний експеримент.
У контрольній групі навчання проводилося за загальноприйнятою методикою навчання (розповіді, показу, навчання). Увага вчителя
зосереджена головним чином на проходженні матеріалу.
В експериментальній групі проводилася наступна методика навчання.
1. Пояснення техніки кидка і показ зроблених самостійно за допомогою відеозйомки і комп’ютерної обробки матеріалів наочних приладдя (мал.1), а також – відеокасет із записом техніки виконання кидків
баскетболістами-професіоналами (виробництво Каліфорнійського Університету). Перегляд відеокасети вироблявся 5 разів на місяць. Наочні
приладдя (мал. 1) видавалися кожному учню для детального вивчення
будинку на необмежений термін. При підготовці наочного приладдя запрошувалися спортсмени вищих розрядів (не нижче першого), відбиралися найбільш удалі матеріали.
2. Вправа для активізації роботи ніг. У парах, без меча. В.П. стійка нападаючого з виставлене вперед правої ноги. 1 - виконати напівприсідання, випрямитися піднятися на носки. Повторити 5-8 разів.
3. Теж, з імітацією роботи рук. Повторити 5-8 разів.
4. В.П.- рука пряма витягнута нагору - уперед (працює кидкова
рука) з м’ячем, скотити м’яч назад. Повторити 5-8 разів.
6. В.П. - м’яч у плеча в зігнутій у ліктьовому суглобі руці. 1 зігнути ноги, 2 - вийти нагору на носки з випрямленням руки вперед,
залишаючись на носках, поки м’яч не опуститься вниз.
7. Те ж саме, виконати випуск м’яча з високою траєкторією, щоб
він приземлився в ноги партнера. Вища крапка польоту м’яча повинна
знаходитися між партнерами. Повторити 10-12 разів.
8. Теж з кидком у кільце, друга рука за спиною. Відстань 1 м, із
правої і лівої сторони кут 45о.
Повторити по 10 разів з кожної сторони.
9. У парах. Один кидає, а другий подає м’ячі. Кидки з відображення від щита. Виконати 2 рази по 16 кидків кожному.
10. За умови 5 улучень дистанцію збільшити на 1 метр. Виконати по 10 кидків.
Дана методика була заснована на положеннях, які свідчать про
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те, що точність – комплексна якість, і для її розвитку потрібно комплексно впливати на всі функції організму [2], а саме - розвивати силу м’язів
ніг, максимально актизувати свідомість учнів, розвивати кінестатичну
чутливість, здатність до сосередження, тощо.
Після педагогічного експерименту, що тривав до лютого 2003
року, для оцінки ефективності педагогічних впливів було проведено повторне обстеження.
У результаті педагогічного експерименту був виявлений вихідний рівень кількості влучень у школярів 6-х класів (табл. 1).

Рис. 1. Приклад наочного приладдя для детального вивчення техніки
кидка однією рукою від плеча
Таблиця 1
Вихідний рівень показників результативності кидків 6 класу
Показни ки
Хсереднє
t
P

Ки док праворуч
Е кспер. гр. К онтр. гр.
2,6
3
2,4
>0,05

К и док лівор уч
Е кспер. гр. К онтр. гр.
2,7
2,8
0,3
>0,05

Як видно з таблиці 1, середня кількість улучень з десяти кидків
в учнів контрольної й експериментальної групи статистично не відрізняються, в експериментальній групі середня кількість кидків із правої сторони склало 2,6, а в контрольної 3 при індивідуальному розкиді показників в обох групах від 1 до 5 улучення (t=2.4; р>0,05); з лівої сторони в
експериментальній групі середня кількість улучень склало 2,7; у конт5

рольній групі 2,8; при індивідуальному розкиді показників в обох групах від 0 до 5 улучень (t=0,3; р>0,05).
Результати вихідного тестування показали, що показники не залежать від навченості і носять випадковий характер. По первісному тестуванню показники кидків однією рукою від плеча з правої і лівої сторони в контрольної групи небагато перевищували показники
експериментальної групи.
За час експерименту в обох групах покращилися показники, що
характеризують ефективність володіння кидком від плеча. Однак це поліпшення в різних групах учасників експерименту носило різний характер.
Таблиця 2
Зміни показників кидка однією рукою у випробуваних контрольної групи за 3 місяці
Статистичні
показники
Хсереднє
s
m
t
P

Кидок праворуч
До
Після
експерименту експерименту
3,0
5,0
0,5
0,7
0,09
0,14
7
<0,001

Кидок ліворуч
До
Після
експерименту експерименту
2,8
3,0
1,2
1,0
0,23
0,19
0,6
>0,05

Через 3 місяці після вивчення кидка динаміка показників у контрольній групі змінилася (табл.2). У результаті навчання виявлений закономірний невеликий приріст показників як праворуч, так і ліворуч.
Індивідуальний розкид при вихідному тестуванні в контрольній групі
при кидку з правої сторони склав 2 до 5 кидків, а через 5 місяців від 3 до
6 кидків.
Результати тестування, отримані при кидку з правої сторони,
склали 5 улучень, результати статистично достовірні (t=7; р<0,001).
При повторному тестуванні в 6а класі приріст показників відзначається з правої сторони. Імовірно, це зв’язано з тим, що на заняттях
більше приділяли часу й уваги кидкам правою рукою. При виконанні
кидків ліворуч, учні приділяли менше увагу техніці кидка. Крім того,
вони прагнули виконати кидок швидко, а це приводило до порушення
точності рухів і неузгодженості дій при роботі ніг і рук. Як видно з табл.
3, в експериментальній групі був виявлений великий приріст показників,
як із правої, так і з лівої сторони. Учні займалися по запропонованій
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нами програмі, що вірогідно поліпшило показники.
Таблиця 3
Зміни показників кидка однією рукою у випробуваних експериментальної групи за 3 місяці
Статистичні
показники
Хсереднє
s
m
t
р

Кидок праворуч
До
Після
експерименту експерименту
2,6
6,0
0,75
0,75
0,14
0,14
8,1
<0,001

Кидок ліворуч
До
Після
експерименту експерименту
2,7
5,7
1,0
0,5
0,19
0,09
6,3
<0,001

Аналізуючи отримані дані середні показники, склали з правої 6
улучень, з лівої сторони 5,7 при індивідуальному розкиді результатів при
вихідному 1 до 5, і після запропонованої експериментальної методики з
5 до 8 кидків. При кидку з правої сторони (t=8,1; р<0,001), лівої сторони
(t=6,3;р<0,001). При проведенні занять в експериментальній групі велася стругаючи етапність ускладнення і рухового досвіду. Вчасно велася
робота над помилками.
Як показав (табл.4) аналіз фактичних даних, різні методики навчання зробили істотний вплив на показники точності кидка однією рукою від плеча, як з лівої сторони (t=6,8; р<0,001), так і з правої сторони
(t=5,2; р<0,001).
Аналіз отриманих результатів в експериментальній групі і порівняння їх з даними, отриманими в контрольній групі при використанні
загальноприйнятої методики навчання, дають підставу затверджувати,
що запропонована нами методика підвищує ефективність навчання.
Таблиця 4
Результати кидків однією рукою від плеча наприкінці експерименту
учнів 6-х класів
Статистичні показники
Хсереднє
s
m
t
р

Кидок праворуч
Експер. гр. Контр. гр.
6,0
5,0
0,75
0,75
0,14
0,14
5,2
<0,001

Кидок ліворуч
Експер. гр. Контр. гр.
5,7
3
1,0
0,5
0,19
0,09
6,8
<0,001

Висновок. Розроблена методика є досить ефективною для на7

вчання школярів 6-х класів кидку однією рукою від плеча. Після проведеного експерименту результативність підвищилася в експериментальній
групі до 6 улучень із правої сторони (t=6,8; р<0,001), з лівої сторони –
до 5,7 (t=6,8; р<0,001) при достовірному зменшенні кількості помилок.
Наприкінці експерименту якість володіння технікою кидка однією рукою від плеча з місця в експериментальній групі виявилося вище, ніж у
контрольній групі. Випробувані експериментальної групи перевершили
випробуваних контрольний групи за всіма показниками (при р<0,001).
В подальших дослідженнях планується розробка аналогічних
методик навчання за всіма технічними прийомами в баскетболі.
1.
2.
3.
4.
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ТРЕНАЖЕР БАСКЕТБОЛЬНОГО КИДКА
Кудімов В.М.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація. Сконструйовано тренажер для навчання техніці баскетбольного кидка і розвитку точності відтворення початкової швидкості м’яча. Показаний тісний
взаємозв’язок між цим показником і результативністю штрафних кидків.
Ключові слова: тренажер, імітаційний кидок, точність відтворення.
Аннотация. Кудимов В.Н. Тренажер баскетбольного броска. Сконструирован
тренажер для обучения технике баскетбольного броска и развития точности воспроизведения начальной скорости мяча. Показана тесная взаимосвязь между этим
показателем и результативностью штрафных бросков.
Ключевые слова: тренажер, имитационный бросок, точность воспроизведения.
Abstract. Kudimov V.M. A Simulator of a basketball throw. A simulator for training
of a basketball throw technique and development of accuracy reproduction of initial
ball speed is designed A close interrelation between this parameter and productivity
of free throws is shown.
Key words: simulator, imitating throw, accuracy of reproduction.

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Перші спроби кидків баскетбольного м’яча в корзину, як і будьякі рухові дії, що чиняться вперше, далеко не завжди виконуються пра8

вильно, на рівні вимог до раціональної техніки. Помилки в структурі
руху, що багаторазово закріплені на першому етапі навчання, часто надалі стають перешкодою до досягнення високого відсотка влучення.
У спортивній практиці, з метою створення учневі умов для розучування руху тільки правильно, часто використовуються різні
технічні засоби [1, 3, 4]. Доцільність використання тренажерів у процесі
навчання рухам, для розвитку загальних і спеціальних фізичних якостей
досить теоретично обґрунтована і підтверджена результатами їхнього
застосування в багатьох видах спорту [2, 5, 6, 7].
Однак, навіть біомеханічно доцільна техніка без спеціального
тренування аналізаторів не призводить до високих і стабільних результатів [5]. Щоб розширити границі можливостей спортсмена, у процесі
формування й удосконалювання рухової навички доцільно використовувати допоміжні засоби і тренажери, що сприяють підвищенню функціональної активності сенсорних систем [8].
Недостатня розробленість вищевикладених положень у теорії і
практиці баскетболу визначила напрямок нашого дослідження.
Робота виконується відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи Державного комітету України з питань фізичної культури
і спорту на 2001—2005 р.р. за темою: 1.3.11 «Формування системи контролю точнісних рухів спортсменів» (№ державної реєстрації
0101U006476).
Метою даного дослідження є розробка методики навчання
техніці й удосконалювання точності баскетбольного кидка на основі застосування тренажерного пристрою.
Результати дослідження.
Для рішення завдання навчання кидку „відразу тільки правильно” нами виготовлений тренажер, що дозволяє моделювати основні складові техніки кидка, виконуваного під заданим оптимальним кутом, а також фіксувати швидкість, що надається м’ячу.
Конструктивно тренажер являє собою штангу, по якій пересувається платформа з закріпленим баскетбольним м’ячем (Рис. 1).
У демонстрованому випадку штанга рухливо кріпиться до стійки
і кронштейна на стіні спортивного залу. Кут нахилу штанги встановлюється по транспортиру, закріпленому в місці з’єднання стійки зі штангою.
У верхній і нижній частинах штанги встановлені пружини, що знижують ударне навантаження.
Штанга являє собою металеву трубу з 4 направляючими пазами
(Рис. 2б).
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Рис. 1 Загальний вид тренажера

Рис. 2. Механічна схема тренажера.
Платформа (Рис. 2а) пересувається по цих пазах на 4-х шарикопідшипникових парах (4); 5 – вісь шарикопідшипникової пари.
Бічні стінки (3) платформи виконані з дюралюмінію.
Для визначення швидкості руху м’яча при виконанні вправ вим10

ірюється час проходження платформою базової відстані. Для цього на
бічній поверхні штанги кріпиться контактна металева планка (2) (Рис.
2, б) довжиною 50 см. , що виступає на 2 мм за бічну поверхню штанги,
а на бічній поверхні платформи встановлюється рухомий механічний
контакт (6) (Рис. 2,а), ізольований від системи штанга-платформа прокладкою (7).
Електрична схема тренажера складається з двох ланцюгів (Рис.
3). Ланцюг 1 утворюють: обмотка і нормально розімкнутий контакт 1Р
пускового реле Р, джерело живлення Е, сигнальна лампочка, вимикач
Вк1 і контактна пара МК , що складається з контактної планки на штанзі
і рухливому контакті на платформі.

Рис. 3. Електрична схема тренажера
Ланцюг 2 (Рис. 3,б) живиться від ланцюга перемінного струму
напругою 220В; її утворюють нормально розімкнуті контакти 2Р пускового реле, вимикач Вк2 і електронний секундомір, що фіксує час проходження платформою базової відстані з точністю до 0,001 с.
Механічний контакт – саморобний; тип – пружинний, ковзний.
Схема механічного контакту дана на рисунку 4: 1 – паз на штанзі 8; 2 –
контактна планка; 3 – бічна пластина платформи; 4 – шарикопідшипникові пари; 6 – саме механічний контакт МК, виготовлений з фосфористої бронзи; 7 – ізоляційна прокладка, виготовлена з оргскла товщиною
5-7мм; контакт МК кріпиться до прокладки за допомогою заклепок 9.
Контактна планка за рахунок рухливості штанги в місцях з’єднання з опорами встановлюється так, щоб моменту відділення м’яча від
пальців руки відповідав момент замикання контактної пари: планка на
11

штанзі – механічний контакт на платформі.

Рис.4. Схема механічного контакту.
При замиканні цієї контактної пари через обмотку реле Р (Рис.
3а) проходить струм, і його контакти 2Р у ланцюзі 2 замикаються (Рис.
3б). Секундомір включається на час проходження платформою з механічним контактом МК 50-ти сантиметрової контактної планки.
Вага платформи з м’ячем – 810г., сила, що скачує, в зоні оптимальних кутів - від 48° до 55° змінюється від 602 до 663 г., тобто не
перевищує припустимих меж ваги баскетбольного м’яча.
Першим етапом у процесі формування техніки кидка за допомогою тренажера є моделювання вихідного положення (Рис. 5).
Відповідно до обраного для навчання варіанту кидка одною рукою зверху: від плеча, від голови або над головою, м’яч установлюється
на необхідну висоту і фіксується рухливим хомутом зі стопором (у нашому прикладі демонструється класичний спосіб – над головою). Далі,
у першому наближенні, визначається положення гравця відносно жорстко закріпленого м’яча: вказівний палець, установлений по центру м’яча, передпліччя, плече і нога, однойменна руці, що кидає, знаходяться в
уявлюваній вертикальній площині, утвореній тренажером. Голова піднята, тулуб у вертикальному положенні, ноги помірковано зігнуті.
Якщо початкове положення приймається досить упевнено, гравцеві пропонується повільно просувати м’яч у напрямку, заданому тренажером, з наступним поверненням його назад. Ця вправа необхідна для
уточнення деталей вихідного положення.
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На другому етапі основою навчання є виконання імітаційних
кидків на тренажері (Рис. 6) і їхнє чергування з кидками в звичайних
умовах.

Рис 5. Моделювання вихідного положення. Рис.6. Виконання вправи.
Паралельно з формуванням навички в кидку м’яча під заданим
кутом тренажер дозволяє розвивати уміння диференціювати і відтворювати значення початкової швидкості польоту м’яча (Рис. 7).
На рисунку 7 показаний робочий момент виконання вправи на
тренажері з фіксацією часу проходження м’ячем відстані 50см. У зв’язку тим що умови виконання кидків на тренажері максимально наближені до умов кидка в звичайних обставинах, будемо вважати, що за часом - t проходження платформою з м’ячем базової відстані можна судити
про величину значення початкової швидкості польоту м’яча - V0 при
кидку під тим же кутом у звичайних умовах.
У таблиці 1 представлені значення V0 для штрафного кидка під кутами
45°, 50°, 55° при висоті точки кидання 220 см і відповідні їм значення t
при виконанні імітаційних кидків на тренажері.
“t - припустимі відхилення від t на тренажері, при яких витримуються
значення V0 , що забезпечують влучення м’яча в кільце.
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Рис.7. Кидки з фіксацією початкової швидкості.
Таблиця 1
V

Q
м /с е к .
t,с е к
D t,с е к
0,

45°
7 ,2 0 8
0 ,0 7 2
0 ,0 0 7

50°
7 ,1 1 5
0 ,0 7 3
0 ,0 0 8

55°
7 ,1 7 0
0 ,0 7 3
0 ,0 0 8

В експерименті, задачею якого було виявлення залежності між
точністю відтворення швидкості імітаційних кидків на тренажері і результативністю штрафних кидків, взяли участь 63 баскетболіста різного віку і
різної спортивної кваліфікації, з них: 38 студентів 1 – 4 курсів спеціалізації «баскетбол» Харківської академії фізичної культури серед яких МС 6 , КМС - 4 , 1р. - 16 , 2р. - 12 .а також 25 юних баскетболістів ДЮСШ
«Кіровець» м. Харкова : середній вік –14 ос., старший вік –11 ос.
Точність відтворення швидкості імітаційних кидків на тренажері оцінювалася за величиною середньоквадратичного відхилення.
Відсоток улучення визначався в тестовій вправі з 30 штрафних кидків..
Між отриманим відсотком влучення і точністю відтворення швидкості
імітаційних кидків на тренажері обчислювався коефіцієнт кореляції. (таблиця 2 ).
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Таблиця 2
№

Група

1.
2.
3.
4.
5.

МС
КМС, 1р
2р
Юнаки ст. віку
Юнаки сер. віку.

Кільк.
гравців

Коеф. корел. r

Достов.
t

Вірогідн.
Р

6
20
12
11
14

-0,764
-0,717
-0,609
-0,557
-0,482

4,10
3,71
2,69
2,21
1,45

0,998
0,997
0,968
0,956
0,814

Результати кореляційного аналізу показали на наявність сильного негативного взаємозв’язку між досліджуваними ознаками. Це дозволяє нам висловити припущення, що розвиток здатності точно відтворювати швидкість імітаційних кидків на тренажері вплине на
результативність виконання штрафних кидків.
Висновки:
1.Виготовлено механічний тренажер для навчання техніці кидка і виховання уміння точно відтворювати початкову швидкість кидка.
2.Виявлено тісний кореляційний зв’язок між результативністю
штрафних кидків і точністю відтворення швидкості імітаційних кидків
на тренажері.
3.Точність відтворення швидкості на тренажері може служити
об’єктивним показником підготовленості баскетболіста до досягнення
високої результативності.
Подальший напрямок роботи буде полягати в розробці методики використання тренажера у навчальному процесі й експериментальній перевірці ефективності її застосування.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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ДИНАМІКА ВІКОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПОКАЗНИКІВ
ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСНИХ ТАКТИЧНИХ ДІЙ ТА
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЮНИХ
ФУТБОЛІСТІВ 11-15 РОКІВ
Степаненко В.М.
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди
Анотація. Визначено психофізіологічні характеристики, що обумовлюють ефективність захисних дій юних футболістів 11-15 років.
Ключові слова: динаміка, футбол, тактика, ефективність.
Аннотация. Степаненко В.М. Динамика возрастных особенностей показателей
эффективности защитных тактических действий и психофизиологических характеристик юных футболистов 11-15 лет. Определены психофизиологические
характеристики, которые обуславливают эффективность защитных действий
юных футболистов 11-15 лет.
Ключевые слова: динамика, футбол, тактика, эффективность.
Annotation. Stepanenko V.M. Dynamics of age features of parameters(indexes) of
efficiency of protective tactical operatings and psychophysiological characteristics of
the juvenile football players 11-15 years. The psychophysiological characteristics are
determined, which one cause efficiency of protective actions of the juvenile football
players 11-15 years.
Keywords: dynamics, football, tactics, efficiency.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасний дитячий футбол розвивається шляхом підвищення вимог до всіх сторін підготовленості [2, 4, 5 та інші]. Одною із складових
цього процесу є удосконалення захисних дій та психофізіологічних характеристик, що визначають їх ефективність.
Теоретичний аналіз науково-методичної літератури [3, 4 та інші]
дає можливість стверджувати про залежність ефективності виконання
тактичних дій від психофізіологічних особливостей організму юних
спортсменів. Однак напрямки, що стосуються досліджень захисних тактичних дій та психофізіологічних факторів, що визначають їх ефективність у юних футболістів не висвітлені належним чином.
У зв’язку з цим виникає необхідність проведення досліджень та
визначення динаміки вікових особливостей ефективності захисних дій і
психофізіологічних характеристик юних футболістів. Особливо актуальними для виконання таких досліджень є етап спеціалізації (11-15 років),
на якому розпочинається процес навчання та удосконалення тактичних
дій юних футболістів.
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Робота виконана згідно теми 1.3.1. науково-дослідної роботи
кафедри біології людини НУФВСУ „Модельні характеристики системної діяльності організму людини у процесі довгострокової адаптації до
фізичних навантажень”.
Формулювання цілей статті. Для вирішення завдання визначення психофізіологічних характеристик, що обумовлюють ефективність
захисних дій необхідно дослідити та вивчити динаміку вікових особливостей показників ефективності захисних дій та психофізіологічних характеристик юних футболістів 11-15 років.
Результати досліджень. Об’єктивним відображенням ефективності виконання захисних тактичних дій у змаганнях юних футболістів
11-15 років є інтегральний коефіцієнт ефективності (ІКЕ) захисних дій,
що складається із коефіцієнтів ефективності (КЕ) відборів, єдиноборств
вверху та протидій (табл. 1.). Ці характеристики з віком покращуються
незначно. Включення складає 14-річний вік, де ІКЕ захисних дій, КЕ
перехоплень та єдиноборств вверху мають вірогідне збільшення (p<0,05).
Ефективність ігрової діяльності юних футболістів багато в чому
залежить від рівня розвитку сенсомоторних показників. Аналіз сенсомоторних показників здійснювався як по середніх величинах, так і по
динаміці змін цих показників у ході виконання усього тесту (аналізувався час реакції на кожні 10 сигналів) (табл. 2.). Латентний час простої
реакції (ЛЧПР) незначно покращується протягом досліджуваних вікових періодів. Разом з цим наші дослідження виявили незначне збільшення
ЛЧПР 13-річних футболістів у порівнянні з 12-річними. Окрім того аналіз
часу реакції по кожним 10 сигналам дає змогу зробити висновок, що
найбільший ЛЧПР 11-річних футболістів пов’язаний з погіршенням реакції у останніх серіях сигналів. Це також підтверджується індексом зниження показників ЛЧПР який у 11-річних футболістів найнижчий, а у
15-річних – найвищий. Латентний час складної реакції (ЛЧСР) з віком
зменшується. Причому в 14-річному віці відбувається вірогідне покращення як кращого так і середнього результатів (p<0,05). Показники ЛЧПР
усіх груп спортсменів істотно відрізняються від показників часу складної реакції. Така особливість відзначається практично завжди в подібних
дослідженнях.
Аналізуючи середні показники простої реакції на рухомий об’єкт
(ПРРО) по 40 сигналам необхідно відмітити вірогідне зменшення часу
реакції упередження з 12 до 13, з 13 до 14 та з 14 до 15 років (p<0,05).
Що стосується реакції запізнення то вірогідне зменшення часу реагування спостерігається з 11 до 12 та з 13 до 14 років. Аналіз динаміки
зміни ПРРО в ході виконання тесту показує, що різниця між групами
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юних футболістів на початку тесту (як по реакції упередження так і по
реакції запізнювання) істотно збільшуються у наступних серіях. Так наприкінці виконання тесту (останні 10 сигналів) різко зростає час упередження у 11, 12 і 13-річних по відношенню до 14 та 15-річних юних
футболістів. Також необхідно відмітити, що погіршення часу реакції
запізнювання не є таким істотним як часу реакції упередження насамперед внаслідок зміни балансу процесів збудження і гальмування у бік
збільшення процесів збудження.
Таблиця 1.
Показники захисних дій у процесі змагальної діяльності юних футболістів 11 - 15 років (n=82)
№
п/п
.

1.

2.

3.

4.

5.

Показники
захисних дій
у
процесі
змагальної
діяльності,
одиниці
вимірюванн
я
Коефіцієнт
ефективності
відборів, у.о.
Коефіцієнт
ефективності
перехоплень,
у.о.
Коефіцієнт
ефективності
єдиноборств
вгорі, у.о.
Коефіцієнт
ефективності
протидії, у.о.
Інтегральний
коефіцієнт
ефективності
захисних
дій, у.о.

11

Вік, років
13

12

14

15

Mx

m

Mx

m

р

Mx

m

р

Mx

m

р

Mx

m

р

1,4
1

0,1
1

1,7
1

0,1
1

>
0,0
5

1,8
2

0,1
3

>
0,0
5

2,1
4

0,1
5

>
0,0
5

2,4
0

0,1
4

>
0,0
5

1,4
9

0,1
4

1,7
5

0,1
1

>
0,0
5

1,7
5

0,1
2

>
0,0
5

2,1
1

0,1
4

<
0,0
5

2,3
4

0,1
6

>
0,0
5

1,2
7

0,1
4

1,5
4

0,1
0

1,6
1

0,1
3

0,1
5

0,1
8

1,7
2

0,1
3

1,8
8

0,1
4

2,1
6

0,1
6

<
0,0
5
>
0,0
5

2,1
6

0,0
9

>
0,0
5
>
0,0
5

2,1
8

1,4
0

>
0,0
5
>
0,0
5

2,3
8

0,1
5

>
0,0
5
>
0,0
5

5,5
7

0,4
3

6,7
3

0,3
8

>
0,0
5

7,0
6

0,4
6

>
0,0
5

8,5
9

0,5
3

<
0,0
5

9,2
7

0,5
6

>
0,0
5

Урівноваженість процесів збудження і гальмування є одним із
найважливіших показників для занять спортивними іграми. Велика перевага процесів гальмування негативно позначається на швидкості сенсомоторних реакцій, швидкості переробки інформації на збудливості і
лабільності нервово-м’язового апарату й ін. Натомість перевага процесів
збудження може знизити точність рухів, збільшити кількість техніко-тактичних помилок.
Серед досліджуваних груп найбільш збалансоване співвідношення часу упередження і запізнювання спостерігалося у юних футболістів
15 років. Аналізуючи динаміку показника відношення реакції упередження до реакції запізнювання необхідно відмітити його поступове зни18

ження з 11 до 15 років, що підтверджує роботи багатьох авторів [4, 7], у
яких відмічено поступове встановлення балансу між нервовими процесами з настанням юнацького віку. Окрім того вірогідне зниження спостерігається з 14 до 15 років (p<0,05). Виключення складає група 12-річних
юних футболістів у яких спостерігається вірогідне збільшення цього
показника у порівнянні з 11-річними футболістами (p<0,05).
Аналізуючи середні показники складної реакції на рухомий
об’єкт (СРРО) по 30 сигналам необхідно відмінити вірогідне зменшення часу реакції упередження з 12 до 13 та з 14 до 15 років (p<0,05). Що
стосується реакції запізнювання то вірогідне зменшення часу реагування спостерігається з 11 до 12 та з 12 до 13 років. Аналіз динаміки СРРО
в ході виконання тесту показує, що реакція упередження на початку виконання тесту (перші 10 сигналів) вірогідно гірша у 11 та 12-річних юних
футболістів, а істотної різниці між часом реакції упередження у 13, 14
та 15-річних футболістів не спостерігається.
По часу реакції запізнювання вірогідно гірший час реагування
спостерігається тільки у 11-річних футболістів. Наприкінці виконання
тесту (останні 10 сигналів) час реакції упередження залишається стабільним тільки у групі 15-річних футболістів, а у інших групах різко зростає. Вірогідне погіршення часу упередження наприкінці виконання тесту спостерігається з 15 до 14 років та з 13 до 12 років (p<0,05). Що
стосується реакції запізнювання то стабільні результати спостерігаються у 13, 14 та 15 річних футболістів. Вірогідне погіршення результатів
реакції запізнювання наприкінці виконання тесту спостерігається в 12
та 11-річних (p<0,05). Аналізуючи показники відношення реакції упередження до реакції запізнювання, що відображають урівноваженість
процесів збудження та гальмування, необхідно відмітити стабільне покращення цього показника з 12 до 15 років причому вірогідне покращення спостерігається з 13 до 14 та з 14 до 15 років (p<0,05). Досить
високий показник відношення реакції упередження до реакції запізнювання у 11-річних футболістів пояснюється насамперед стабільно невисокими показниками реакції упередження і запізнювання протягом виконання тесту.
З огляду на динаміку показників під час виконання тесту необхідно відмітити поступове покращення часу реакції упередження і запізнювання та стабілізацію процесів збудження і гальмування з 11 до 15
років.
Дослідження гостроти і швидкості зорових сприймань (ГШЗС)
показало, що вірогідне покращення даного показника по середнім величинам спостерігалося з 13 до 14 та з 14 до 15 років (p<0,05) (табл. 2).
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Таблиця 2.
Психофізіологічні характеристики організму юних футболістів 11 15 років (n=82)
№
п/
п.

Психофізіоло
гічні
характерист
ики
організму,
одиниці
вимірюванні

11

Вік, років
13

12

Mx

m

Mx

m

р

Mx

m

р

287,
95

5,2
9

266,
60

4,7
7

286,
67

6,7
4

277,
20

8,6
4

292,
27

7,6
3

317,
00
19,0
4

7,6
9

356,
00

17,
48

424,
33

19,
93

>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
<
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5

14

15

Mx

m

р

276,
55

5,9
4

260,
00

6,0
9

279,
89

5,4
9

275,
95

8,2
1

267,
21

5,7
3

304,
95
17,2
9

8,4
0

309,
47

11,
68

369,
47

13,
50

>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
<
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
<
0,0
5
<
0,0
5

Mx

m

р

264,
15

5,6
5

248,
50

5,7
8

266,
25

8,7
2

262,
50

6,6
2

259,
13

7,3
9

284,
38
14,3
2

8,5
3

306,
25

11,
51

348,
44

13,
89

>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5

1.

ЛЧПР (х, 50
реакцій), мс

297,
05

6,7
2

281,
02

5,4
9

2.

ЛЧПР (х, 1-10
реакцій), мс
ЛЧПР (х, 1120 реакцій),
мс
ЛЧПР (х, 2130 реакцій),
мс
ЛЧПР (х, 3140 реакцій),
мс
ЛЧПР (х, 4150 реакцій),
мс
Індекс
зниження
ЛЧПР, у.о.

264,
73

4,8
3

257,
24

6,1
2

298,
33

8,1
6

280,
76

7,1
2

296,
87

6,6
6

290,
47

8,0
0

300,
47

9,6
2

282,
00

7,1
5

324,
87
22,4
5

9,4
5

6,7
2

1,7
3

294,
65
14,6
6

8.

СР (кращий
результат),мс

380,
00

21,
02

347,
06

13,
82

9.

СР (середній
результат),мс
ПРРО упередження
(х, 40
реакцій),мс
ПРРО запізнювання
(х, 40
реакцій),мс
ПРРО –
упередження
(х, 40
реакцій),мс
ПРРО –
запізнювання
(х, 1-10
реакцій),мс
ПРРО упередження
(х, 11-20
реакцій),мс
ПРРО запізнювання
(х, 11-20
реакцій),мс

464,
67

25,
78

420,
29

17,
09

>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
<
0,0
5
<
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5

238,
88

15,
62

218,
90

10,
46

>
0,0
5

182,
93

11,
35

<
0,0
5

148,
67

8,0
6

<
0,0
5

106,
50

6,3
8

<
0,0
5

111,
93

5,7
1

88,8
0

4,0
6

<
0,0
5

93,4
8

3,7
5

>
0,0
5

82,4
6

2,9
9

<
0,0
5

74,0
6

4,4
4

>
0,0
5

101,
60

6,7
5

88,2
4

6,3
4

>
0,0
5

107,
89

8,3
4

<
0,0
5

80,0
5

5,2
1

<
0,0
5

72,0
6

4,9
4

>
0,0
5

87,3
0

5,5
0

70,6
7

3,8
6

<
0,0
5

68,5
7

4,0
8

>
0,0
5

70,9
3

4,7
0

>
0,0
5

58,9
8

2,7
9

<
0,0
5

174,
98

12,
95

192,
96

13,
97

>
0,0
5

134,
09

10,
26

<
0,0
5

123,
43

8,4
0

>
0,0
5

84,3
1

5,6
7

<
0,0
5

81,3
3

4,9
2

73,6
8

4,4
0

>
0,0
5

90,3
6

6,6
3

<
0,0
5

70,1
6

4,7
4

<
0,0
5

65,2
7

4,7
7

>
0,0
5

3.
4.
5.
6.
7.

10
.

11
.

12
.

20

1,0
6

2,5
3

1,7
7

1,7
5

Продовження табл. 2

13
.

14
.

15
.

16
.

17
.

18
.

ПРРО упереджен
ня
(х, 21-30
реакцій),м
с
ПРРО запізнюван
ня
(х, 21-30
реакцій),м
с
ПРРО упереджен
ня
(х, 31-40
реакцій),м
с
ПРРО запізнюван
ня
(х, 31-40
реакцій),м
с
Відношенн
я реакції
упереджен
ня до
реакції
запізнюван
ня, у.о.
СРРО –
упереджен
ня
(х, 30
реакцій),м
с
СРРО запізнюван
ня
(х, 30
реакцій),м
с
СРРО упереджен
ня
(х, 1-10
реакцій),м
с
СРРО –
запізнюван
ня
(х, 1-10
реакцій),м
с
СРРО –
упереджен
ня
(х, 11-20
реакцій),м
с
СРРО –
запізнюван
ня
(х, 11-20

274,
93

21,2
7

215,
50

14,9
2

<
0,0
5

170,
16

13,1
5

<
0,0
5

162,
72

10,9
6

>
0,0
5

98,9
0

7,38

<
0,0
5

119,
92

7,32

100,
01

6,86

>
0,0
5

92,2
0

6,34

>
0,0
5

92,3
3

6,25

>
0,0
5

82,6
9

6,20

>
0,0
5

404,
02

30,7
0

382,
27

27,0
1

>
0,0
5

319,
57

24,2
3

<
0,0
5

228,
49

15,3
5

<
0,0
5

170,
70

12,6
3

<
0,0
5

159,
18

8,71

108,
07

7,53

<
0,0
5

122,
78

9,10

>
0,0
5

96,4
4

6,42

<
0,0
5

89,3
1

6,69

>
0,0
5

2,14

0,10

2,52

0,13

<
0,0
5

1,96

0,10

>
0,0
5

1,82

0,10

>
0,0
5

1,45

0,05

<
0,0
5

303,
58

19,8
4

264,
35

12,0
9

>
0,0
5

210,
11

12,0
2

<
0,0
5

203,
38

7,54

>
0,0
5

149,
00

8,61

<
0,0
5

179,
37

8,60

126,
45

5,62

<
0,0
5

103,
29

4,83

<
0,0
5

113,
84

3,68

>
0,0
5

109,
17

5,12

>
0,0
5

227,
05

14,4
3

191,
41

12,6
8

>
0,0
5

147,
21

10,4
6

<
0,0
5

141,
98

8,91

>
0,0
5

135,
06

9,69

>
0,0
5

146,
66

8,76

92,7
7

4,81

<
0,0
5

89,8
0

6,70

>
0,0
5

101,
69

6,39

>
0,0
5

109,
80

7,71

>
0,0
5

315,
02

24,3
2

207,
07

15,0
6

<
0,0
5

206,
74

15,6
1

>
0,0
5

216,
32

14,0
7

>
0,0
5

147,
97

10,9
3

<
0,0
5

162,
83

9,61

114,
08

7,97

<
0,0
5

110,
34

8,14

>
0,0
5

114,
72

7,42

>
0,0
5

96,2
9

6,81

>
0,0
5
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Продовження табл. 2
Відношення
реакції
2
0.

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

2
9.
3
0.
3
1.
3
2.
3
3.
3
4.

упередженн
я до реакції
запізнюван
ня, у.о.
ГШЗС (х,
60
спроб),мс
ГШЗС (х, 110
спроб),мс
ГШЗС (х,
11-20
спроб),мс
ГШЗС (х,
21-30
спроб),мс
ГШЗС (х,
31-40
спроб),мс
ГШЗС (х,
41-50
спроб),мс
ГШЗС (х,
51-60
спроб),мс
ТВМЗ, що
дорівнює
1/2
максимальн
ого, кг
ТВМЗ,що
дорівнює
1/4
максимальн
ого, кг
ТВЧІ (10 с),
с
ТВЧІ (20 с),
с
Швидкість
переробки
інформації
Рівень
уваги
Продуктивн
ість
переробки
інформації

1,69

0,07

2,17

0,1
4

781,
03

33,0
0

734,
77

40,
58

629,
42

683,
89

553,
78

33,
33

683,
89

48,5
8

671,
52

42,
19

750,
88

30,4
7

705,
36

41,
52

797,
03

37,2
1

739,
06

46,
36

890,
37

43,0
5

803,
76

46,
73

934,
55

33,6
4

935,
15

49,
09

<
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5

4,71

0,3
4

<
0,0
5

5,41

0,3
9

3,73

0,29

3,19

0,23

1,24

0,2
1

3,54

0,27

2,16

0,2
0

0,89

0,06

1,20

0,0
7

37,8
7

2,76

43,2
4

3,1
4

<
0,0
5
<
0,0
5
<
0,0
5
<
0,0
5
>
0,0
5

4,86

64,5
3

4,6
6

>
0,0
5

3,17

65,1
3

0,24

2,10

0,1
5

770,
68

43,
67

652,
31

37,
30

722,
49

37,
93

739,
05

47,
43

759,
28

52,
47

808,
84

47,
18

942,
13

51,
59

>
0,0
5
>
0,0
5
<
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5

4,84

0,3
7

>
0,0
5

5,40

0,4
2

1,17

0,0
9

1,93

0,1
3

1,29

0,1
0

61,6
7

4,7
4

>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
<
0,0
5

71,6
7

5,5
5

>
0,0
5

1,82

0,1
0

657,
28

30,
12

593,
97

34,
75

657,
87

36,
42

644,
92

34,
20

617,
78

39,
98

668,
36

31,
73

760,
76

34,
11

<
0,0
5
<
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
<
0,0
5
<
0,0
5
<
0,0
5
<
0,0
5

3,92

0,2
7

<
0,0
5

5,09

0,3
4

1,57

0,1
0

2,31

0,1
6

1,63

0,0
7

120,
58

8,2
2

>
0,0
5
<
0,0
5
<
0,0
5
<
0,0
5
<
0,0
5

85,0
0

5,6
4

<
0,0
5

1,40

0,0
9

573,
77

17,
00

509,
28

17,
00

550,
60

23,
01

577,
49

28,
42

570,
13

23,
37

569,
30

12,
79

665,
84

23,
85

<
0,0
5
<
0,0
5
<
0,0
5
<
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
<
0,0
5
<
0,0
5

3,78

0,3
4

>
0,0
5

5,13

0,3
6

1,43

0,1
2

1,91

0,1
4

1,96

0,1
3

107,
44

7,9
9

>
0,0
5
>
0,0
5
>
0,0
5
<
0,0
5
>
0,0
5

79,3
1

5,3
2

>
0,0
5

Аналізуючи динаміку ГШЗС по серіях пред’явлених тестоб’єктів необхідно відмітити практично однакове погіршення результатів
реагування у 11, 12, 13 та 14-річних юних футболістів у перших двох
серіях (відповідає першим 20 сигналам). Результати 15-річних юних
футболістів у цих двох серіях вірогідно кращі ніж показники інших чо22

тирьох вікових груп (p<0,05). Починаючи з третьої до останньої серії
(відповідає 21-60 сигналу) результати 11, 12 та 13-річних юних футболістів продовжують зменшуватись однаково, а результати 14 та 15річних футболістів погіршуються незначно та є вірогідно кращими ніж
показники з менших вікових груп (p<0,05).
В усіх вікових групах відзначена тенденція погіршення ГШЗС в
кожній наступній серії. Зменшення кілець Ландольта на моніторі вимагало більших витрат часу на їхнє розпізнавання.
Отже, вікові зміни показників сенсомоторних реакцій свідчать
про процеси поступового дозрівання центральної нервової системи у
юних спортсменів, що насамперед відображається у підвищенні рівня
збалансованості процесів збудження і гальмування.
Найбільш висока точність відтворення м’язових зусиль (ТВМЗ)
спостерігається в 11, 14 та 15-річних юних футболістів (p<0,05), причому 11-річні футболісти мають кращий результат точності диференціювання м’язового зусилля рівного ? від максимального, ніж м’язового зусилля рівного ? від максимального. Точність відтворення часових
інтервалів (ТВЧІ) в період з 11 до 12 років вірогідно покращується
(p<0,05), потім з 13 до 15 років відбувається стабілізація даних величин.
У всіх вікових періодах, спостерігається підвищення варіативності характеристик, що аналізуються.
Швидкість переробки інформації вірогідно покращується з 11
до 12, з 13 до 14 та з 14 до 15 років (p<0,05), причому в 14 та 15-річному
віці спостерігається найбільший приріст даного показника. Рівень уваги вірогідно збільшується з 12 до 13 років (p<0,05), але найбільш вірогідний приріст спостерігається в 14-річному віці (p<0,05). Показники
продуктивності переробки інформації у 11, 12 та 13-річних юних футболістів практично не відрізняються, а вірогідне покращення цього показника відбувається з 13 до 14 років.
Таким чином необхідно зробити висновок про вірогідне покращення та стабілізацію даних функцій у 14 та 15-річних юних футболістів.
Висновки:
1. Показники ефективності захисних дій з віком покращуються незначно. Виключення складає вік 14 років, де ІКЕ захисних дій, КЕ перехоплень та єдиноборств вверху мають вірогідне збільшення (p<0,05).
2. ЛЧПР незначно покращується протягом досліджуваних вікових періодів. Найбільший середній показник ЛЧПР у 11-річних футболістів
пов’язаний з погіршенням реакції у останніх серіях сигналів.
3. ЛЧСР з віком зменшується, причому в 14-річному віці відбувається
вірогідне покращення як середнього так і кращого результатів
23

(p<0,05).
Динаміка зміни ПРРО в ході виконання тесту показує, що наприкінці
виконання тесту (останні 10 сигналів) різко зростає час упередження у 11, 12 та 13-річних по відношенню до 14 та 15-річних юних
футболістів. Погіршення часу реакції запізнювання не є таким істотним як часу реакції упередження насамперед внаслідок зміни балансу процесів збудження і гальмування у бік збільшення процесів
збудження. Показник відношення реакції упередження до реакції
запізнювання, як у тесті ПРРО та у тесті СРРО знижується з 11 до
15 років, що говорить про поступове встановлення балансу між
нервовими процесами з настанням юнацького віку. Вірогідне зниження у тесті ПРРО спостерігається з 14 до 15 років (p<0,05), а у
тесті СРРО з 13 до 14 та з 14 до 15 років (p<0,05).
5. У останніх серіях тесту ГШЗС результати 11, 12 та 13-річних юних
футболістів продовжують однаково знижуватись, а результати 14 та
15-річних футболістів погіршуються незначно та є вірогідно кращими ніж показники менших вікових груп (p<0,05).
6. У 14 та 15-річних юних футболістів відбувається вірогідне покращення та стабілізація показників швидкості і продуктивності переробки інформації та рівня уваги.
Подальший напрямок досліджень. Завдання удосконалення
захисних тактичних дій юних футболістів 11-15 років обумовлює необхідність визначення морфофункціональних та психофізіологічних характеристик що статистично значимо корелюють з показниками ефективності захисних дій у процесі змагальної діяльності.

4.

1.

2.
3.
4.

5.

6.
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ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ЮНИХ БАСКЕТБОЛІСТОК
Цимбалюк Ж.О., Должко Ф.Н., Лідо О.С., Долошко Т.В.
Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Àíîòàö³ÿ. Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà âèçíà÷åííþ ð³âíÿ òåõí³÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ þíèõ
áàñêåòáîë³ñòîê ï³ä÷àñ åêñïåðèìåíòó ïî ðîçâèòêó òàêòè÷íîãî ìèñëåííÿ íà åòàï³
ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ. Â õîä³ åêñïåðèìåíòó âèÿâëåíà çàëåæí³ñòü òåìï³â ðîçâèòêó òàêòè÷íîãî ìèñëåííÿ þíèõ áàñêåòáîë³ñòîê ç ð³âíåì ¿õ òåõí³÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³.
Ключові слова: тактичне мислення, технічна підготовленість
Аннотация. Цымбалюк Ж.А., Должко Ф.Н., Лидо А.С., Долошко Т.В. Определение уровня технической подготовленности юных баскетболисток. Статья посвящена определению уровня технической подготовленности юных баскетболисток 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 уровнем их технической подготовки.
Ключевые слова: тактическое мышление, техническая подготовка.
Annotation. Tsimbsluk G.O., Dolzhko F.N., Lido A.S., Doloshko T.V. Definition of
the technical training level of young basketball players. This article is devoted to the
definition of the technical training level of young basketball players 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 the level of their technical training.
Key words: tactical thinking, technical training.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тактичне мислення зустрічається у всіх видах спорту, але найбільше значення воно має “у таких видах, де відбувається безпосередня
боротьба двох спортсменів або команд і де перемога визначається не
лише досконалістю тактики учасників змагання, їхньої тренованості і
волею до перемоги, але й умінням використовувати в найкращому прояві свої сильні сторони, умінням, впливаючи на противника, оволодіти
ініціативою, поставити противника в найменш вигідні, а себе, навпаки,
у найбільш вигідні умови боротьби” [6]. Наприклад, баскетбол – командна спортивна гра, характерними рисами якої є безпосередній контакт із
противником, ліміт часу, схильність сприйняття просторово-часових
факторів, оперативний характер мислення, підвищене емоційне тло діяльності, постійна цілеспрямованість команди на кінцеве розв’язання так25

тичного завдання – влучення в кошик, комплексний характер впливу на
особистість, специфіка ігрових ситуацій, пов’язаних зі швидким переходом від атакуючих дій до захисних [2, 11].
На думку багатьох авторів [5, 7], не випадково спортивні ігри, і
баскетбол зокрема, називають тактичними видами спорту, підкреслюючи тим самим, що результат змагань у них часто у вирішальній мірі залежить від тактичної майстерності спортсменів, а “продумана, доцільна і
несподівана для противника тактика може принести перемогу навіть над
більш сильним противником” [6].
Технічна майстерність спортсмена є важливою умовою високого розвитку його тактичного мислення [6]. Повна зосередженість уваги
на розв’язанні тактичних завдань можлива лише при автоматичному
виконанні технічних прийомів.
Ï³äãîòîâêà áàñêåòáîë³ñòà – ñêëàäíèé ³ áàãàòîð³÷íèé ïðîöåñ, ÿêèé
ñêëàäàºòüñÿ ³ç íåðîçðèâíî âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ êîìïîíåíò³â. Ðÿä àâòîð³â
çâåðòàº óâàãó íà ò³ñíèé çâ’ÿçîê ì³æ òåõí³÷íèì ³ òàêòè÷íèì êîìïîíåíòàìè ï³äãîòîâêè, îñîáëèâî íà åòàï³ ïî÷àòêîâîãî íàâ÷àííÿ ³ äîâîäÿòü, ùî ç³
çðîñòàííÿì ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ ïîêðàùóþòüñÿ ðåçóëüòàòè òàêòè÷íîãî ìèñëåííÿ, ï³äâèùóºòüñÿ ãíó÷ê³ñòü ìèñëåííÿ [8, 10].
Äëÿ óñï³øíî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðîöåñó íàâ÷àííÿ â áàñêåòáîë³ ñïîðòñìåíè ïîâèíí³ äîáðå âîëîä³òè “áàçîâèìè” åëåìåíòàìè òåõí³êè ³ òàêòèêè
ãðè [3]. Öå äîçâîëÿº ¿ì âèâ÷èòè ðóõîâ³ ä³¿, îïàíóâàòè çíàííÿ àíàë³çó éîãî
ñòðóêòóðíèõ êîìïîíåíò³â, çðîçóì³òè ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ ðóõîâèõ ïîìèëîê, óñóíóòè ¿õ. Òîìó çíàííÿ âèõ³äíîãî ð³âíÿ ³ ïîòåíö³éíèõ çä³áíîñòåé þíèõ áàñêåòáîë³ñò³â äî îâîëîä³ííÿ îñíîâàìè ñïîðòèâíî¿ ãðè äîçâîëÿº òðåíåðàì îðãàí³çóâàòè ï³äãîòîâêó ÿê êåðîâàíó ñèñòåìó, ÿêà äîçâîëÿº
àêòèâíî êîðèãóâàòè â³äñòàë³ êîìïîíåíòè â òåõí³êî-òàêòè÷í³é ï³äãîòîâö³,
ï³äòðèìóâàòè âèñîêèé ð³âåíü ñïåö³àëüíèõ çíàíü, óì³íü ³ íàâè÷îê ïðîòÿãîì âñüîãî íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíîãî ïðîöåñó.
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.
Мета роботи полягає у визначенні рівня технічної підготовле26

ності юних баскетболісток в ході перерозподілу годин між технічним і
тактичним компонентами підготовки.
Завдання роботи:
1. Дослідити зміни рівня технічної підготовленості баскетболісток на етапі початкового навчання підчас експерименту по розвитку
тактичного мислення.
2. Âèçíà÷èòè çàëåæí³ñòü ì³æ òåìïàìè ðîçâèòêó òàêòè÷íîãî ìèñëåííÿ òà ïîêàçíèêàìè ð³âíÿ òåõí³÷íî¿ ìàéñòåðíîñò³ ó þíèõ áàñêåòáîë³ñòîê.
Методи дослідження. Теоретичний аналіз і узагальнення літературних і наукових даних, визначення рівня технічної підготовленості,
методи статистичної обробки даних.
У дослідженні взяли участь 58 баскетболісток 10-12 років (етап
початкового навчання) ДЮСШ-2, ДЮСШ-13, СДЮШОР “Авангард”
м. Харкова. 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.
Як критерії визначення вихідного рівня технічної підготовленості баскетболісток були застосовані контрольні іспити, які містять “базові” елементи техніки гри, що широко використовуються в теорії і практиці баскетболу [4].
Ще більш важливу і необхідну інформацію про рівень технічної
підготовленості спортсменів несе оцінка якості техніки виконуваного
прийому гри. До того ж, оцінювання робиться на рівні структурних компонентів техніки рухової дії з виділенням співвідношення незначних,
істотних і грубих помилок у фазах прийому.
Íà îñíîâ³ îòðèìàíî¿ îö³ííî¿ ãðàäàö³¿ “áàçîâèõ” åëåìåíò³â òåõí³êè ãðè óÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâèì âèçíà÷åííÿ ³íòåãðàëüíî¿ îö³íêè ð³âíÿ òåõ27

í³÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ñïîðòñìåí³â. Íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ
ïîâèíåí âêëþ÷àòè ïîñò³éíèé êîíòðîëü ð³âíÿ ñïåö³àëüíèõ çíàíü, óì³íü ³
íàâè÷îê.
Результати дослідження. Для виявлення наслідків перерозподілу годин між технічним і тактичним компонентами підготовки були
виявлені зміни у рівні технічної підготовленості юних баскетболісток
до і після експерименту. Експериментальні групи взяли участь у комплексних контрольних іспитах, які складаються із основних технічних
елементів баскетболу (переміщення без м’яча і з м’ячем, передача м’яча, кидки з різних позицій). Кількісні та часові показники виконання
технічних прийомів порівнювались з результатами експертної оцінки
біомеханічної раціональності побудови рухових дій. На основі цих показників визначився рівень технічної майстерності експериментальної
групи.
Так, використовуючи методику комплексних контрольних іспитів
[4], до початку експерименту були отримані такі середні дані:
1. Баскетболістки-п’ятикласниці:
–
“Слалом” з веденням баскетбольного м’яча й обведенням стійок
– 13,5 с (дуже низький рівень);
–
“Захисний квадрат” – 14,2 с (дуже низький рівень);
–
Передача м’яча двома руками від грудей – 10 разів (дуже низький
рівень);
–
Десять кидків баскетбольного м’яча у кошик – 1 влучення (низький рівень).
Отже, за результатами експертної оцінки біомеханічної раціональності побудови рухових дій у виконаних тестах у п’ятикласниць
рівень їхньої технічної підготовленості визначений як “низький” (5 балів).
2. Баскетболістки-шестикласниці:
–
“Слалом” з веденням баскетбольного м’яча й обведенням стійок
– 11,8 с (низький рівень);
–
“Захисний квадрат” – 12,0 с (низький рівень);
–
Передача м’яча двома руками від грудей – 15 разів (дуже низький
рівень);
–
Десять кидків баскетбольного м’яча у кошик – 2 влучення (середній рівень).
Отже, за результатами експертної оцінки біомеханічної раціональності побудови рухових дій у цих тестах у шестикласниць визначений рівень технічної підготовленості як “посередній” (8 балів).
3. Баскетболістки-семикласниці:
–
“Слалом” з веденням баскетбольного м’яча й обведенням стійок
28

– 10,0 с (середній рівень);
“Захисний квадрат” – 11,0 с (середній рівень);
Передача м’яча двома руками від грудей – 18 разів (низький
рівень);
–
Десять кидків баскетбольного м’яча у кошик – 3 влучення (середній рівень).
Отже, за результатами експертної оцінки біомеханічної раціональності побудови послідовності рухових дій у виконаних тестах у семикласниць рівень технічної підготовленості визначений як “середній”
(10 балів).
Після проведення експерименту всі групи пройшли повторні
контрольні іспити за перерахованими вище завданнями. У результаті
проведених досліджень були отримані такі результати:
1. Баскетболістки-п’ятикласниці:
–
“Слалом” з веденням баскетбольного м’яча й обведенням стійок
– 11,8 с (низький рівень);
–
“Захисний квадрат” – 12,2 с (низький рівень);
–
Передача м’яча двома руками від грудей – 14 разів (дуже низький
рівень);
–
Десять кидків баскетбольного м’яча у кошик – 2 влучення (середній рівень).
Отже, за результатами експертної оцінки біомеханічної раціональності побудови рухових дій у ході виконання тестів у п’ятикласниць
рівень технічної підготовленості визначений як “посередній” (7 балів).
2. Баскетболістки-шестикласниці:
–
“Слалом” з веденням баскетбольного м’яча й обведенням стійок
– 10,8 с (низький рівень);
–
“Захисний квадрат” – 11,2 с (середній рівень);
–
Передача м’яча двома руками від грудей – 18 разів (низький
рівень);
–
Десять кидків баскетбольного м’яча у кошик – 3 влучення (середній рівень).
Отже, за результатами експертної оцінки біомеханічної раціональності побудови рухових дій у шестикласниць при виконанні комплексу тестів визначений “середній” рівень технічної підготовленості (10
балів).
3. Баскетболістки-семикласниці:
–
“Слалом” з веденням баскетбольного м’яча й обведенням стійок
– 8,8 с (середній рівень);
–
–
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“Захисний квадрат” – 10,2 с (середній рівень);
Передача м’яча двома руками від грудей – 21 передача (середній
рівень);
–
Десять кидків баскетбольного м’яча у кошик – 4 влучення (високий рівень).
Відповідно до результатів експертної оцінки біомеханічної раціональності побудови рухових дій у виконаних тестах у семикласниць
визначений рівень технічної підготовленості як “середній” (12 балів).
Таким чином видно, що після проведення педагогічного експерименту у всіх групах, які брали участь у дослідженнях, результати учасниць, виявлені в контрольних іспитах, покращилися (рис. 1), до того ж
темпи підвищення рівня технічної майстерності співпадають з відповідними показниками для цієї вікової групи та рівня кваліфікації спортсменок [9].
Рівень технічної підготовленості (бали)
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–
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Рис. 1 Рівень технічної підготовленості в експериментальних групах
баскетболісток-учениць п’ятих-сьомих класів.
Отже, це дозволяє нам стверджувати, що виявлене підвищення
рівня технічної підготовленості дівчат з’явилося в ході спеціально організованого процесу навчання юних баскетболісток і прямо пов’язане з
вірно використаним співвідношенням технічного та тактичного компонентів підготовки та послідовно підвищуваним ускладненням організації рішення тактичних задач у ході експерименту.
З метою виявлення впливу технічної майстерності на розвиток
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тактичного мислення у юних баскетболісток були порівняні дані в експериментальних групах різних класів (п’ятих, шостих, сьомих) до і після
експерименту [13].
Різниця в рівні технічної майстерності відбилася на визначенні
тактичної майстерності різними методиками.
Отже, оцінюючи результати експерименту, слід зазначити, що
оперативна тактична діяльність уплинула на підвищення рівня тактичного мислення юних баскетболісток. Однак, зважаючи на рівень технічної майстерності, наявний до моменту закінчення експерименту (у баскетболісток-шестикласниць – другий рік навчання (10 балів), у
баскетболісток-семикласниць – третій рік навчання (12 балів)) (див.
рис. 1), варто констатувати, що зміни якості виконання технічних
прийомів виявилися більш значними, що приводить до збільшення тактичної різноманітності в діях спортсменок на баскетбольному майданчику під час ігор. Ці результати уточнюють наукові висновки [6] про
існування впливу технічної майстерності спортсмена на розвиток його
тактичного мислення і конкретизують їх для етапу початкового навчання занять з баскетболу.
Висновки
1. Тактичне мислення є однією з найважливіших спортивних
здібностей для гри в баскетбол. Процес становлення цієї спортивної
здібності складний і має свої особливості.
В результаті аналізу наукової літератури виявлена залежність
розвитку тактичного мислення в ігрових видах спорту від рівня технічної підготовленості. Але це не уточнено для етапу початкового навчання
підчас занять баскетболом.
2. Зміни показників рівня технічної майстерності, які відбуваються підчас занять баскетболом у юних спортсменок, досягли найвищих величин при збільшенні відсоткового співвідношення часу, який
відведен на тактичну підготовку (в експериментальних групах: п’ятикласниць – 7 балів, шестикласниць – 10 балів, семикласниць – 12 балів).
3. Зміни показників тактичного мислення юних баскетболісток
стають більш значними з підвищенням рівня технічної майстерності.
Найбільші зміни рівня тактичного мислення відбуваються в експериментальних групах, де виявлен вищий рівень технічної майстерності (семикласниці – 12 балів).
Íàøå äîñë³äæåííÿ íå ïðåòåíäóº íà âè÷åðïíèé àíàë³ç ðîçãëÿíóòî¿ ïðîáëåìè, ÿêà äîñèòü ñêëàäíà ³ áàãàòîãðàííà. Ïîäàëüøó ¿¿ ðîçðîáêó,
íà íàø ïîãëÿä, äîö³ëüíî çä³éñíþâàòè â á³ëüø ãëèáîêîìó âèâ÷åíí³ ïðîáëåìè âïëèâó ð³çíèõ ôàêòîð³â íà ðîçâèòîê òàêòè÷íîãî ìèñëåííÿ ñïîðò31
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ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ НА СТАН ЗДОРОВ’Я
ОCІБ РІЗНОГО ВІКУ
Цибіз Г.Г., Ярославська Л.П.
Черкаський технологічний університет
Анотація. У статті пропонується новий підхід до проведення тренувального
процесу з особами різного віку як за ра хунок в изначенн я у них рів ня
функціонального і фізичного розвитку (РФФР), так і за рахунок проведення
обрахунків за системою КОНТРЕКС та анамнезом на заняттях з фізичного
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виховання.
Ключові слова: фізичне виховання, здоров’я, тренування.
Аннотация. Цыбиз Г.Г. Ярославська Л.П. Влияние физических нагрузок на состояние здоровья людей разного возраста. В статье предлагается новый подход
к определению уровня физического и функционального развития (УФФР) людей с одновременным проведением анамнеза и распределения на соответствующие подгруппы, что даст возможность индивидуально походить к людям при
проведении тренировочного процесса.
Ключевые слова: физическое воспитание, функциональное и физическое развитие.
Annotation. Cybiz G.G., Yaroslavs’ka L.P. Influencing of exercise stresses on a
condition of health of the people of miscellaneous age. New approach is offered In
article to determination level physical and functional development (UFFR) of the
people with simultaneous undertaking аnаvnez and distribution on such subgroups,
what enable individually to resemble(go) to undertaking the burn-in process in physical
education.
Keywords: physical education, functional and physical development.

Постановка проблеми. Вже загальновідомо, що є нагальна
необхідність у терміновому зміцненні стану здоров’я українців та розробці відповідних програм і заходів. Таке положення відображено у державній програмі “Фізичне виховання - здоров’я нації” та інших нормативних документах. Сьогодення ставить перед науковцями і
дослідниками потребу у розробці нових методів і підходів до здоров’я,
що у першу чергу стосується фізичного виховання всіх верств і прошарків населення України. Також відомо, що постійним зменшення
фізичних навантажень і рухової активності (РА) людей через збільшення механізації життя, на нашу думку, вимагає як теоретичних, так і практичних рекомендацій для запобіганню екологічних та вище згаданих
негараздів. Особливе значення та місце у цьому процесі має посідати
індивідуалізація фізичних навантажень.
Стаття виконується за науковою темою 2.1.4. з державним реєстраційним №0100U003738.
Аналіз останніх досліджень. Негаразди, що оточують сучасну людину з усіх боків дуже негативно впливають на стан її здоров’я.
Незважаючи на вагомі успіхи фармакології, що дозволяє лікувати складні
захворювання, тут можна згадати народний вислів “Щось лікуєш, щось
зіпсуєш”. Саме тому для збереження здоров’я та його профілактиці потрібно збільшення природних захисних чинників – у першу чергу фізичних навантажень. На жаль ця аксіома ще не посідає належного місця у
свідомості сучасної людини, яка більше надіється на лікарські чинники,
а пропаганда здорового способу життя (ЗСЖ), на нашу думку зовсім
недостатня. Особливо шкідливим можна назвати процес навчання і ста33

новлення РФФР у молодої людини. Все більша частка молоді страждає
через різке зменшення рухової активності (РА), як через потребу проводити багато часу в освітянських закладах при навчанні та через необхідність виконання домашніх завдань. Все це викликає у молоді та
людей у віці значне погіршення здоров’я і альтернативою, на нашу думку, тут може бути лише значне збільшення цілеспрямованої РА. Все вищезгадане настільки закріплюється у свідомості молоді, що вже у дорослому віці їй важко перейти на думку про збільшення РА з метою
збереження свого здоров’я. Прикро також, що серед науковців існують
різні думки як з приводу тренувань взагалі, так і стосовно індивідуалізації фізичних навантажень, хоча саме індивідуальний підхід до фізичних навантажень, на нашу думку має найбільше значення [6].
Хоча у роботі [1] наголошується потреба боротися у першу чергу
з деградацією і порушеннями екологічних систем, а не на посиленні
якості освітянського процесу і збільшенні у першу чергу РА, ми вважаємо не так [5]. У роботі іншої авторки [2] з задоволенням вітається рішення громадських та урядових установ стосовно доброго піклуванні про
здоров’я у першу чергу молоді. З іншого боку в роботі науковця [3] саме
біг може вирішити проблеми покращення серцевої системи у людей. Вже
сам підхід науковців і дослідників до індивідуальності фізичних навантажень має різне трактування – авторки роботи [4] самі спостереження
учнями за РА інших дітей на уроці фізкультури вважається індивідуальним підходом до занять РА, на нашу думку краще погано працювати,
чим добре спостерігати [7]. Багаторічні спостереження і експериментальні дослідження дозволяють нам стверджувати, що для позитивного
впливу на формування психологічної потреби у тренуваннях (особливо
молоді), для формування у неї інтелектуального, соціального і фізичного розвитку потрібне не лише кількісне проведення занять з фізичного
виховання, але і якісно новий підхід до цього процесу – розподіл всіх
осіб при тренуваннях на відповідні підгрупи у залежності від їх індивідуальності [5, 6, 7]. З теорією вже все зараз у порядку - міністерство
освіти і науки України, Президент, уряд видають відповідні (і цілком
вірні) накази, про програми розвитку фізичної культури та посилення
уваги до фізичного виховання і спортивної діяльності, але більшість цих
рішень залишаються на папері, як через відсутність фінансування, так і
через небажання у посадовців впроваджувати всі ці рішення, бо у освітянських закладах (особливо вищих навчальних закладах) немає вірного підходу до фізичних навантажень. Певна частина деканів взагалі вважає фізичне виховання або непотрібним для студентів, або другорядним
і з задоволенням відмовилися б від нього, бо їм потрібно давати знання,
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а стан здоров’я то вже особиста справа студента.
З іншого боку у ЧДТУ є рішення ректорату впровадили заняття
за “болонською” системою і розроблені відповідні навчальні структури
“модулів” дисципліни фізичне виховання, бо ми вважаємо першочерговим завданням ліквідацію дефіциту РА у студентів та збільшення їх зацікавленості і активності.
Метою роботи було вивчення фізичних можливостей людей
різного віку, а також школярів і студентів.
Матеріал і методика. Об’єктом нашого дослідження був стан
здоров’я людей різного віку, а суб’єктом дослідження були зміни фізичних показників у людей різного віку та їх РФФР.
Дослідження проводилося на школярах, студентах та особах,
які займалися у групах здоров’я (по 10-15 осіб у віці 6, 10, 16, 20-24, 30,
40, 50, 60, 70, 80 та 90 років). Школярі і студенти займалися за загальноприйнятою системою з фізичного виховання, особи після 30 років
займалися у групах здоров’я (шейпінг, плавання, біг тощо). Експериментальна група (по 10 осіб кожного віку) займалися за нашою системою
дозованих статично - динамічних фізичних навантажень (ДСДФН). Ми
використовували 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). Відбувався розподіл осіб на відповідні підгрупи, які визначалися за РФФР і анамнезом.
Результати дослідження. Особи розподіляємо на 16 підгруп.
16 підгрупа найслабкіша – до неї відносимо осіб, які важко хворіли і
неспроможні утримати запропоновану статичну позу (і жінки при менструації, яку вони важко переносять). До 15-ї ми відносимо осіб, які зцілилися від хвороби, але ще неспроможні утримати запропоновану статичну позу більш чим 5 секунд (і при менструації). Наступна підгрупа 14-та
– до неї відносили осіб, які могли просто виконати тест Руф’є та отримували за РФФР від 0 до 10 балів. До 13-ї підгрупи ми відносили осіб,
які за тест Руф’є мали 24 бали та отримували за РФФР від 10 до 20
балів. До 12-ї підгрупи ми відносили осіб, які за тест Руф’є мали 22 бали
та отримували за РФФР від 20 до 30 балів. До 11-ї підгрупи ми відносили осіб, які за тест Руф’є мали 20 балів та отримували за РФФР до 40
балів. До 10-ї підгрупи ми відносили осіб, які за тест Руф’є мали 18
балів, отримували за РФФР 50 балів та мали не більше трьох хвороб за
анамнезом. До 9 ї підгрупи ми відносили осіб, які за тест Руф’є мали 15
балів, отримували по тестуванню з РФФР більше 60 балів та мали не
більше двох хвороб за анамнезом. 8-а підгрупа вже досить сильна і до
неї ми відносили осіб, які за тест Руф’є мали 12 балів, отримували по
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тестуванню з РФФР до 90 балів та мали не більше двох хвороб за анамнезом. 7-а підгрупа вже сильна і до неї ми відносили осіб, які за тест
Руф’є мали 7 балів, отримували по тестуванню з РФФР до 120 балів та
мали не більше однієї хвороби за анамнезом. 6-а підгрупа сильна і до неї
ми відносили осіб, які за тест Руф’є мали 4 бали, отримували по тестуванню з РФФР до 160 балів та не мали хвороб за анамнезом. Саме ця
підгрупа має бути основною, не залежно від віку і статі особистості. 5-а
підгрупа сильна не просто сильна, а вже досить тренована і до неї ми
відносили осіб, які за тест Руф’є мали 1-3 бали, отримували по тестуванню з РФФР більше 160 балів і не мали хвороб за анамнезом. Особи
цієї підгрупи можуть додатково займатися в спортивних секціях і включати у власні тренування бігові вправи. 3-тя підгрупа фізично обдарована - до неї ми відносили осіб, які за тест Руф’є мали 1 бал, отримували
по тестуванню з РФФР до 220 балів, не мали хвороб і ця підгрупа може
додатково займатися спортом. До 2-ї підгрупи (фізично обдарованої) ми
відносили осіб, які за тест Руф’є мали 1 бал, отримували по тестуванню
з РФФР більше за 220 балів, не хворіли і додатково займалися спортом.
До 1 підгрупи за 20 років роботи дійшла лише 1 особа, яка може вважатися взірцем - у 45 років, ця особа отримала показники, притаманні 24
рокам.
Підраховуючи загальну суму балів по всіх тестах, у осіб, які
займалися за системою ДСДФН, ми отримували певний показник, який
оцінювали так: відмінно 220 і більше балів; добре більше 160 балів; задовільно 120 балів; посередньо 90 балів; недобре 60 балів; погано 30
балів; менше 30 балів дуже погано.
При проведенні занять за системою ДСДФН практично всі морфофункціональні процеси відбуваються за умов оптимального співвідношення нейрогенної та ендокринної ланок, а м’язова діяльність відбувається з використанням резервних і адаптаційних механізмів, а
виникаючий фізіологічний стрес не пригнічує, а стимулює захисну реакцію організму. Ми погоджуємося з думкою авторів робіт [9], що за
певних умов тренування вимагає від організму переходу на новий, стабільний та енергозберігаючий щабель реєстрації, регулювання та метаболізму з метою максимального забезпечення комфортної життєдіяльності організму і використовуємо цю особливість у заняттях ДСДФН.
При цьому фізичні навантаження втрачають стресорний характер, стаючи поступово звичними, а наступаюча адаптація задовольняє всі потреби життєдіяльності організму та його окремих систем. Саме тут і
настає потреба у збільшенні “міри” навантажень, що відбувається у нашій
системі шляхом переходу у більш сильну підгрупу. Більшість авторів
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вважають, що саме помірні фізичні навантаження поліпшують опірноздатність організму [8] і зростання тривалості і потужності навантажень
знижує адаптаційний синдром у його захисній фізіологічній функції,
перетворюючи його у патологічні явища, де адаптаційний синергізм специфічної і неспецифічної дії замінюється на антагоністичні відносини,
що знижує імунітет. В той же час наші експериментальні дослідження
довели, що потужність і тривалість фізичних навантажень залежать від
віку і РФФР. Початковий РФФР у дошкільників в 6 років=10±2; у школярів в 10 років=12±3; у школярів в 16 років=14±1, у студентів 20-24
роки=15,6±2,6 балів; у віці 30 років=18±5; у 40 років 10±7; у 50 років
5±10; у 60 років=0±20; у 70 років =-25; у 80=-46 у 90 =-100. Після року
занять за системою ДСДФН цей результат у контрольних групах (особи,
що не тренувалися) не змінився, а в експериментальних групах відповідно був: 25±6,3; 45±2,3; 79±1,3; 120±7,8; 100±6,3; 90±10,0; 67±3,7;
45±6,3; 34±9,1 і 30±11,1 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 системи, які забезпечують виконання РА, не готові до таких навантажень, бо кожна людина індивідуальна і має свій РФФР та різні негаразди. Саме розподіл людей при проведенні тренувань на відповідні підгрупи дозволяє
індивідуалізовано надавати навантаження і спрямовувати їх на розвиток
і тренування потрібних органів і систем організму (включаючи ендокринну, ССС, ОРА тощо). За офіційними даними у Черкаській області
серед молоді 61,5% ±1,0 мають відхилення у стані здоров’я і положення
поглиблюється тим, що заняття з фізичного виховання неспроможні
поповнити недостаток РА. Тому важливим фактором підвищення оздоровчого впливу занять з фізичного виховання є індивідуалізація навантажень, що можливо лише за умовним розподілу на підгрупи.
Висновки
1. Розподіл на підгрупи за РФФР та анамнезом надає можливість індивідуалізації фізичних навантажень і значно збільшує зацікавленість
людей при тренуваннях.
2. Індивідуалізація фізичних навантажень покращує діяльність всіх
ланок організму, які забезпечують його роботу, і дає можливість
спрямування морфофункціональних процесів в організмі у потрібному людині напрямку.
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Подальші дослідження слід спрямувати на вичення інших проблем впливу фізичних навантажень на стан здоров’я оcіб різного віку.
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ПСИХОЛОГІЧНА І ПЕДАГОГІЧНА СТРУКТУРА ДИНАМІКИ
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАРКОМАНІЇ ТА ШКІДЛИВИХ
ЗВИЧОК СЕРЕД ШКОЛЯРІВ РІЗНИХ ВІКОВИХ ГРУП
Щелкунов А.О.
Слов’янський державний педагогічний університет
Аннотация. Представлена возрастная динамика распространения среди школьников склонности к употреблению наркотиков и вредных привычек. Систематизированы факторы, влияющие на эту динамику. Структурированы методически е рекоменда ции по исп ользова нию физической культуры и сп орта в
профилактике наркомании.
Ключевые слова: наркомания, профилактика, реабилитация, коррекция, физическая культура, подростки, вредные привычки.
Анотація. Щелкунов А. О. Психологічна і педагогічна структура динаміки роз-

38

повсюдження наркоманії та шкідливих звичок серед школярів різних вікових
груп. Представлено вікову динаміку поширення серед школярів схильності до
вживання наркотиків і шкідливих звичок. Систематизовано факторів, що впливають на цю динаміку. Структуровано методичні рекомендації з використання
фізичної культури й спорту в профілактиці наркоманії.
Ключові слова: наркоманія, профілактика, реабілітація, корекція, фізична культура, підлітки, шкідливі звички.
Annotation. Schelkunov A.O. Psychological and pedagogical structure of dynamics
of spreading of norcotism and harmful habits among schoolchildren of diferent
age-groups. In this article the age-dynamics of spreading of the bent for the use of
drugs and harmful habits among schoolchildren is introduced. The facts affecting
this dynamics are also systematized. The methodical recommendation as for the of
physical training and sport in preventive inspection are structured.
Keywords: a drug addiction, preventive maintenance, aftertreatment, correction,
physical culture, adolescents, parasitic habits.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. За останні сто років наркоманія із проблеми, що була предметом
вузької галузі медицини – психіатрії, перейшла до розряду серйозних
соціальних проблем [1,2,3,4,5,6]. За даними групи експертів Всесвітньої
Організації Охорони Здоров’я, у сучасному світі відмічена безперервна
тенденція до збільшення числа осіб, які приймають різні наркотичні
препарати, зростає показник їх вживання молоддю, до вживання наркотиків залучаються представники усіх соціально-економічних груп суспільства [2,3,4,5,6] .Небезпека наркотиків полягає в тому, що вони специфічно стимулюють систему задоволення і можуть дуже швидко
“переводити” людину на більш високі рівні задоволеності, тому вживання наркотиків стає най більш переважним видом поведінки
[1,2,3,4,5,6]. Багато вчених, таких як А.Г.Ахромова [1], В.Г.Григоренко
[2], Т.І.Петракова [3], І.М.Пятницька [5], Л.С.Фридман, Н.Ф.Флемінг,
Д.Г.Робертс, С.Е.Хайман [6], у своїх наукових працях вирішують складні
питання психічної, педагогічної і фізичної реабілітації осіб, що страждають наркоманією, які мають дуже велике соціально-педагогічне значення. Ці вчені вивчають як змінюється мислення, емоції, закономірності
вибору поведінки у людини, що стає наркоманом [1,2,3,4,5].
У викладеному аспекті стало дійсно очевидним, що ця проблема потребує до себе самої пильної уваги і до її вирішення зараз треба
підключити усі ресурси суспільства, усі його інститути, потенційно здатні
протистояти негативним тенденціям наркоманізації молодого покоління України [2].
Головним напрямком боротьби із дитячою, підлітковою і молодіжною наркоманією стає її педагогічна, психологічна і соціальна проф39

ілактика [1,2,3,4,5,6]. При цьому, у цій складній роботі , за твердженням
В.Г.Григоренка [2], Т.І.Петракової [3], Г.В.Латишева, М.А.Бережної,
Д.Д.Речнова [4], одним з самих діючих інструментів є залучення дітей,
підлітків, молоді до активних занять фізичною культурою і спортом.
Оскільки такі заняття вже за самою своєю суттю є антитезою вживання
наркотичних препаратів [1,2,3,4,5,6].
Разом з цим слід розуміти, що профілактико-антинаркотичний
потенціал фізичної культури і спорту суттєво глибший і віддача, у даному випадку, може бути вагоміше, якщо їх специфічні засоби будуть застосовуватися у контексті організованої відповідним чином виховної роботи.
Мета дослідження. Науково-методична мета роботи полягає у
вивченні динаміки розповсюдження наркоманії та шкідливих звичок у
школярів з різним рівнем мотивації до систематичних занять фізичною
культурою і спортом. У дослідженнях основних тенденцій використання фізичної культури і спорту у профілактично-антинаркотичній роботі
із дітьми, підлітками і молоддю.
Для вирішення поставлених задач, що витікають із змісту мети
роботи, ми використовували наступні методи дослідження :теоретичний
аналіз літературних джерел, узагальнення передового педагогічного досвіду, педагогічні спостереження, анкетування, психологічні і моторні
тести, методи математичної статистики.
Дослідження проводилась згідно практичних завдань на базі
загальноосвітніх шкіл м.Слов’янська № 1, 8, 13, 15, школи-інтернату №
1. У дослідженні прийняло участь 615 учнів у віці 11-17 років.
Результати дослідження. За результатами наших досліджень
встановлено, що по темпам зростання наркоманія займає ведуче місце
серед соціально-детермінованих захворювань. Особливу турботу викликає “омоложення” контингенту хворих наркоманією: удільна вага дітей
та підлітків серед хворих на наркоманію безперервно зростає.
За нашими даними, основний вік першого знайомства з наркотиками складає 11-13 років. Дані соціологічних досліджень говорять про
те, що не всі вчителі (10,3%) шкіл чітко уявляють стан речей, а біля
половини вірять, що постійних споживачів наркотиків серед їхніх учнів
немає.
У ході дослідження отримані тривожні дані про те, що у оточенні опитаних підлітків є друзі, які пробували та деколи уживали наркотики, вдихали токсичні речовини, регулярно бували у алкогольному
стані Анонімні дослідження показали, що мають друзів, які пробували
наркотичні і токсичні речовини, від 6,9 % (вік 11 років) до 61,0 % (вік 17
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років). Найбільш інтенсивно цей показник зростає у 13 років (126,7 %).
За даними респондентів, вони розповідають їм про “благоприємний” стан
після приймання наркотиків та пропонували їх спробувати. З віком
кількісний показник такого негативного оточення збільшується.
При опитування школярів підтвердили приймання наркотиків
хоча б один раз у житті 2,0 % учнів у віці 11 років, 25,0 % - у віці 14
років, 50,5 % - у віці 17 років. Чітко виражена тенденція росту осіб, що
мають залежність від наркотичних речовин: половина старшокласників
вживають легкі наркотики чи вдихають токсичні речовини (рис. 1).
З усіх опитаних постійно курять від 3,0 % (вік 11 років) до 21,0
% (вік 17 років) обстежуваного контингенту. До 15 років спостерігається інтенсивне зростання осіб, які постійно курять. Разом з тим, більшість
респондентів (62,9 – 92,1 %) відповіли, що вони не курять.
Серед опитаних дітей і підлітків вживають спиртні напої від 11,9
% (вік 11 років) до 75,2 % (вік 17 років). Найбільш інтенсивно виявлений зріст кількості школярів, що вживають спиртні напої, у віці 12-14
років. Респонденти здебільшого вживають слабкі алкогольні напої, зокрема 70-80 % - менше одного разу на тиждень. Цей показник з віком
постійно зростає і досягає у 17 років – 9,5 %. Міцні алкогольні напої
починають вживати уже 13-річні школярі.
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Рис. 1. Розповсюдження шкідливих звичок у школярів різного віку.
Більшість респондентів (78,6 – 93,1%) різного віку уникають
відповідей на питання про причини вживання наркотиків, багато хто не
зміг сформулювати причину вживання, в окремих випадках (11,4 – 29,7%)
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проба відбувалася «за компанію», а 16,2 – 28,3 % (в залежності від віку)
опитаним було цікаво. Деяким (4,5 – 20,0 %) респондентам незручно
відмовитися спробувати наркотики. Досить показово що багато школярів
хотіли б спробувати наркотичні засоби і кількість бажаючих з віком невпинно зростає.
Більшість учнів (79,8%) інформовані про шкідливий вплив наркотиків на організм: згодні з тим, що вживання цих препаратів викликає
звикання і залежність. Діти і підлітки (95,5%) практично не знають про
шкідливий вплив наркотичних речовин.
За нашим даними, наркотики активно упроваджуються у
підліткове середовище. Але є результати, які подають надію, що
більшість опитаних знаходиться у стабільному, рівному і бадьорому настрої, майже половина (48,5 – 57,6 %) з них мало цікавиться питаннями,
які пов’язані з наркотиками. У більшості (60,7 – 69,4 %) дітей и підлітків
сформоване негативне відношення до вживання наркотиків. Це дає надію
– більша частина підлітків несхильна до вживання наркотиків.
На думку респондентів, більшість (82,5 %) батьків негативно
ставляться до вживання наркотиків, 10,2 % - виявляють повну байдужість
, а біля 1 % (0,9 %) батьків ставляться до наркотиків позитивно. Ці цифри є підтвердженням того, що роботу по профілактиці наркоманії треба
починати з сім’ї.
Для оцінки того, яка ведеться мова у підлітковому середовищі
про наркотики, респонденти були класифіковані на три групи. До першої групи були віднесені учні, у компаніях яких ніколи не ведеться мова
про наркотики. В усіх вікових групах таких респондентів виявилась
більшість (11-12 років – 74,1 %; 13-14 років – 60,2 %; 15-17 років – 41,4
%). До другої групи були віднесені ті (11-12 років – 17,3 %; 13-14 років
– 15,6 %; 15-17 років – 10,7 %), хто говорить про наркотики зі своїми
друзями досить рідко. До третьої групи віднесений той контингент
(11-12 років – 8,6 %; 13-14 років – 24,2 %; 15-17 років – 52,1 %), в колі
яких досить часто заходять розмови на тему наркоманії. Співставлення
тематики цих розмов дає досить інформативну картину. Так чи інакше,
тема наркотиків присутня в усіх вікових групах школярів. Різниця в тематичних оцінках по групах суттєва.
Нами виявлена закономірність – чим частіше у підлітковому
середовищі обмірковується проблема наркоманії, тим менш критично
до неї підходять молоді люди. Так, у групі, де ця проблема обмірковується
рідко, більшість (80,4 %) респондентів говорить про те, що це шкідливо, а в другій групі таких вже 24,3 %, а в третій лише 15,3 %. Дані питання, дійсно, звернені до тих, хто не просто «спробував», а систематично
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вживає наркотики.
У процесі дослідження нами було встановлено, що одним з найважливіших факторів, які впливають на рішення проблеми профілактики наркоманії є психолого-педагогічна структура взаємовідносин
підлітків у сім’ї, форми та види дозвілля школяра, його організація, контроль дорослих за проведенням дозвілля. Аналіз цієї проблеми показує,
що саме тут криється неблагополуччя, виникають ті не зафіксовані механізми девіантної поведінки, які сприяють розповсюдженню шкідливих звичок у школярів різних вікових груп.
Розглянемо цю проблему конкретно, щоб наглядно побачити,
яким видам проведення вільного часу надають перевагу школярі. Звертає на себе увагу той факт, що структура дозвілля різного контингенту
обстежених має схожості й суттєві розбіжності. Невелика кількість учнів
(школярі у нормі – 14,9-16,0 %; «група ризику» - 2,7-8,3 %) зайняті організованим дозвіллям (кружки, спортивні секції), а більша частина школярів надана сама собі (табл. 1).
Таблиця 1
Найбільш переважні види проведення вільного часу школярами, %
№ п/п

Як ти проводиш
вільний час?

1.

Займаюсь спортом, відвідую спортивні секції і гуртки

2.

Частіше всього проводжу час із друзями

3.
4.

Люблю читати книжки
Займаюсь туризмом, рибалкою

5.

Переважно дивлюсь телевізор, слухаю музику

6.
7.

Різні захоплення
Самоосвіта і духовний розвиток

8.

Допомагаю по дому

Школярі у нормі
«Група ризику»
Вікові періоди, роки
11-12 13-14 15-17 11-12 13-14 15-17
10/14,9

12/16,0

11/14,9

6/8,3

3/ 4,2

2/2,7

15/22,4

21/28,0

26/35,1

24/33,3

30/42,3

39/52,0

7/10,4

5/6,7

7/9,5

5/6,9

2/2,8

1/,13

6/9,0

7/9,3

5/6,8

8/11,1

6/8,5

2/2,7

11/16,4

14/18,7

11/14,9

15/20,8

23/32,4

25/33,3

8/11,9

6/8,0

5/6,8

6/8,4

4/5,6

1/1,3

8/11,9

6/8,0

5/6,8

4/5,6

-

-

2/3,1

4/4,7

4/5,2

4/5,6

3/ 4,2

5/6,7

Примітка. Перший показник характеризує абсолютну величину,
кількість; другий – відносну, %.
Особливість підліткового дозвілля, яка привертає до себе увагу
- мінімальний процент тих, хто допомагає батькам по дому, але, що особливо важливо – таких підлітків мало як серед школярів у нормі (3,1-5,2
%), так і серед учнів «групи ризику» (4,2-6,7 %).
Багато підлітків (школярі у нормі – 22,4-35,1 %; «група ризику»
43

- 33,3-52,0 %) більшу частину вільного часу проводять з друзями, а форма
спілкування в основному виглядає так: «просто гуляю», «проводжу час»,
«спілкуюсь із друзями». При уважному погляді на дану проблему стає
очевидним, що чим більше часу (85,9%) займає реакція беззмістовного
підліткового групування, тим менша (14,1%) удільна вага корисних
змістовних занять.
У процесі дослідження нами було виявлено, що соціологічна
картина стану проблеми відношення школярів до наркотиків досить суперечлива: з одного боку, вряд чи можна розраховувати на відверті і правдиві відповіді на подібного роду питання, з другого, опитування вже
показали не співвідносність знань про шкідливі звички груповій поведінці підлітків.
Багато з них (20,8 % від загальної кількості), аналогічно опитаних, знають місця постійного продажу, а 7,3 % контингенту упевнені,
що наркотики можна купити скрізь, в будь-якому місці, навіть у своїй
рідній школі. Звертає на себе увагу той факт, що лише кожний третій
школяр впевнений в тому, що в їхньому навчальному закладі наркотиками не торгують.. Звичайно, самий сумний результат дослідження – це
виявлення не просто наркоспоживачів, а велика кількість учнів, які вже
усвідомлюють свою залежність від наркотику. Таких школярів виявлено
15,7 % і лише 48,4 % з них хотіли б позбавитися наркотичної залежності.
Картина відношення учнів до наркотиків була б неповною, якщо
не розглянути і мотиви відмови від наркотиків. Так, серед тих, хто відмовляється від першої проби наркотичної речовини, зовсім незначний процент – 4,1 %. Більшість (57,4 %) респондентів, що відмовились від наркотиків, зазначили мотив - «небезпечно для здоров’я», 15,3 % відмітили,
що вміють справляться з усіма проблемами без наркотиків. Серед інших
мотивів відмови прозвучали такі: «з наркотиками немає майбутнього»,
«я не ворог собі», «не хочу зіпсувати собі життя, своїм рідним», «хочеться пожити довше, життя прекрасне».
Радує те що, більша частина учнів (78,6%) стала усвідомлювати цінність таких факторів, як стан здоров’я, особиста відповідальність
за нього. Суттєвим компонентом у мотиваційних факторів стало й усвідомлення того, що наркотики – це засіб рішення будь-яких проблем,
але засіб дуже ілюзорний, з тяжкими медичними і психологічними наслідками.
Дослідження показало, що частина школярів уже усвідомила
адитивну функцію наркотиків. Майже половини учнів (59,1 %) вважає,
що «помірне» вживання спиртного не ушкоджую здоров’ю, 15,2 % опи44

таних не знають різниці між поняттями «алкоголізм» и «побутове пияцтво», 25,7 % затрудняються відповісти. На питання про те, чи може у
шкільному віці розвинутися алкоголізм, позитивно відповіла більшість
(75,8 %) респондентів, негативну відповідь дали лише 7,4 % школярів,
останні (16,7 %) затрудняються відповісти на поставлене запитання.
Більше половини (67,1 %) школярів вважають, що алкоголь негативно впливає на організм тих, хто займається спортом. Більшість
(70,7 %) учнів згодні з тим, що алкоголізм розвивається швидше у дітей,
батьки яких страждають патологічною пристрастю до алкоголю. Протилежної думки дотримується 16,3 % опитаних, 12,5 % - затрудняються
відповісти.
Характерною особливістю способу життя сучасних учнівської
молоді є прихильність до паління. Із опитаних 7,2 % школярів вважають, що випалювання менше 10 цигарок у день не шкідливо для здоров’я. Майже половина (49,7 %) анкетованих переконані в тому, що ступень шкідливості цигарок залежить від їх якості. Більшість (71,3 %)
школярів відмічають, що паління шкідливе
На питання «Якщо Ваші друзі палять, чи намагаєтесь Ви умовити їх кинути?», більшість (71,1 %) анкетованих відповіли позитивно.
Причинами цього були названі: шкода для здоров’я (70,7 %) та неприємний запах (29,3 %). Більшості (64,1 %) опитаних відомо, що таке пасивне паління. Школярі відмітили, що їм приходиться бути пасивними курцем у компанії друзів (50,7 %), на вулиці (20,9 %), вдома (21,7 %), в
інших місцях (6,7 %). За нашими даними, майже половина (47,3 %) респондентів вказують на необхідність посилення роботи по боротьбі з паління у школі.
Відповіді хлопчиків «групи ризику» у віці 11-14 років показали
низьку вибірковість їхніх інтересів. Перевага віддається нетрадиційним
видам спорту – 44,6 %, атлетизму – 25,7 %, спортивним іграм – 24,1 %,
іншим – 5,6 %. До числа найбільш переважних видів спорту 15-17-літні
юнаки даної групи віднесли: екстремальні види спорту – 49,6 %, атлетизм –
27,4 %, спортивні ігри – 14,3 %, інші види – 8,7 %.
Аналіз потрібносно-мотиваційної характеристики занять
спортом дозволяє констатувати, що треба більше проводити змагань з
нових видах спорту: роликобіжний, стритбол, скейтбол. Ці нетрадиційні
види спорту, найбільш притягальні для підлітків, викликають неослабний інтерес, стійку позитивну мотивацію, особливо вони популярні серед підлітків «групи ризику».
Підлітки “групи ризику” також бажають займатися такими видами спорту, як мотоспорт (15,0%), парашутний (5,5%), вітрильний
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(3,5%), планерний спорт (10,5%), альпінізм (30,0%), повітроплавання
(10,0%), оздоровчий туризм (24,0%). Звичайно, ці види спорту досить
фінансово-ємні, тому необхідна велика робота по залученню додаткових коштів. Перспективним для України і Донецького регіону може стати і кінний вид спорту. Респонденти (78,3%) відзначають низький рівень
зацікавленості займатися традиційними видами спорту, особливо видами спорту шкільної програми, неефективність уроків фізичної культури
(63,2%) та форм позашкільної роботи (59,8%).
Висновки. Перспективи подальших досліджень. Таким чином, враховуючи інтереси дітей і підлітків, необхідно істотно удосконалювати шкільну систему фізичного виховання учнів, розширити коло
видів спорту (доступних для даного контингенту), доповнити програми
багатьох міських і районних спортивних шкіл, свят, ширше включати
сімейні старти. Необхідно значно збільшити кількість заходів щодо
спортивного й оздоровчого туризму, проводити змагання з пішохідного
туризму. Ми переконані в тім, що чим більше проведені заходи будуть
відповідати інтересам і захопленням конкретного підлітка, тим реальніше шанс формування здорового способу життя і в цілому людини, недопущення і профілактики наркоманії в дитячо-підлітковому середовищі.
Результати наших досліджень досить переконливо свідчать про
те, що зовсім очевидний зв’язок росту соціально-економічних і психолого-педагогічних проблем, зловживань алкоголем, наркотичними речовинами і злочинності неповнолітніх. Ці три процеси йдуть паралельно: у стані наркотичної залежності й алкогольного сп’яніння підлітками
скоюється біля половини всіх правопорушень, у тому числі – 80% тяжких злочинів.
Немає сумніву, що настав час, коли загальними зусиллями ми
повинні “достукатися” до кожного дорослого і, у першу чергу, до батьків,
пояснюючи, що наступаюче зло невідхильно зачепить і його. Якщо в
його сім’ю не прийде лихо, то з’явитися в родину сусіда, чиї діти під
впливом наркотиків підуть на злодійство, розбій, злочин, аби придбати
чергову порцію смерті.
На підставі отриманих результатів дослідження і систематизації
приведених фактів, можна говорити про те, що в даній ситуації пошук
нових і оптимальних моделей, засобів і форм організації дозвілля молоді може розглядатися як необхідна психолого-педагогічна, соціальна
умова попередження правопорушень, шкідливих звичок і поширення
наркотиків. Даний напрямок профілактики наркоманії серед школярів із
використанням засобів і методів фізичної культури і спорту, на наш погляд, повинне передбачати:
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- урахування вікових і структурних особливостей динаміки розповсюдження наркоманії та шкідливих звичок;
- виявлення підліткових груп і їхніх лідерів;
- вивчення зовніособистісних і міжособистісних відносин у неформальних групах, формування у кожного школяра позитивної “Я” концепції;
- створення сприятливих відносин у неформальних групах;
- створення сприятливих і привабливих для дітей «групи ризику» форм дозвілля, корекція їх мотиваційної сфери;
- вивчення особистісних особливостей дітей з девиантною поведінкою і їх адаптація у сучасні суспільно-соціальні відносини;
- розробка засобів і методів педагогічного впливу, виходячи з
інтересів і потреб учнів з послідуючим їх використанням у процесі фізичної і соціальної реабілітації;
- корекція фізичного і морального здоров’я і оптимальне використання засобів фізичної культури і спорту з метою профілактики наркоманії, шкідливих звичок у школярів різних вікових груп.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ РАННЕГО ПРОГНОЗА
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СПОРТСМЕНОВ НА БАЗЕ
РАСШИРЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИИ ИХ
ИНФОРМАТИВНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Ахметов Р.Ф.
Житомирский государственный университет имени Ивана Франко
Аннотация. Рассматривается простой алгоритм повышения точности раннего
прогноза результативности спортсменов, основанный на расширении числа информативных спортивных параметров.
Ключевые слова: аппроксимация, регрессионная матрица, линейная регрессия.
Анотація. Ахметов Р.Ф. Підвищення точності раннього прогнозу результативності спортсменів на основі розширення й динамічної інтерполяції їх інформативних фізичних параметрів. Розглядається простий алгоритм підвищення точності раннього прогнозу результативності спортсменів, оснований на розширенні
кількості інформативних спортивних параметрів.
Ключові слова: апроксимація, регресійна матриця, лінійна регресія.
Annotation. Akhmetow R.F. Stepping-up the of predicting athlets’ performance
efficiency, based on the increase and dynamic interpolation of its informative athletic
parameters. The item features an elementary algorithm of stepping-up the accuracy of
predicting thlets’ performance efficiency, based on the increase of informative athletic
parameters.
Key words: approximation, regression matrix, linear regression.

Постановка проблемы. Задачу прогноза результативности
спортсменов можно решать на базе факторного анализа и динамики развития физических параметров и результатов на некотором ограниченном интервале времени (например, 10-13 лет) [1-4]. Для этого проводится линейная интерполяция результатов и физических параметров
спортсменов между годовыми аттестационными периодами на более
меньшие временные периоды: полугодовые и квартальные. Тогда в задачах синтеза линейной многомерной регрессии результативности представляется возможным использовать большое число информативных
параметров.
Работа выполнена по плану НИР Житомирского государственного университета имени Ивана Франко.
Анализ последних исследований и публикаций. В данной
работе дается продолжение общего подхода [1] к частной задаче прогноза результативности прыгунов в высоту. Поскольку результаты и физические параметры спортсменов в группе имеют случайный разброс
(дисперсию) [4], то, говоря о задаче прогноза результативности, имеет
смысл рассматривать прогноз средней результативности H (t ) , как фун48
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кции средних по группе физических параметров X P , которые будем
представлять в виде матрицы столбца:

æ X1 ö
ç ÷
r
çX ÷
CP = ç 2 ÷
... , P=1,2,…,Np-1; Np ³ 3,
ç ÷
çX ÷
è Pø
где Np – полное число спортивных параметров, включая сам результат
(Н). Полное множество Р-мерных группировок из (Np-1) по Р равно числу сочетаний из (Np-1) по Р:

ra
r
P
C P Î U Xr P = { X P , a = 1,2,..., C N p -1} , (1)

C NP p -1 =

( N p - 1)!

P!( N p - 1 - P)! .

Так для прыгунов в высоту выделяется следующая полная совокупность спортивных параметров [1]:
ÐÀÑØÈÐÅÍÍÛÉ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÈÇ 21 ÏÀÐÀÌÅÒÐÀ ÏÐÛÃÓÍÎÂ Â ÂÛÑÎÒÓ
1. Спортивный результат (высота) – Целевая функция.
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ (2-7)
2. Рост.
3. Длина голени.
4. Длина бедра.
5. Окружность бедра.
6. Окружность икроножной мышцы.
7. Вес.
ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ (8-14)
(Регистрируемые и расчетные показатели технической подготовки)
8. Скорость разбега перед отталкиванием.
9. Скорость вылета ОЦТ (в момент отрыва).
10. Угол вылета ОЦТ.
11. Длительность фазы отталкивания.
12. Высота вылета ОЦТ.
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13. Импульс силы отталкивания.
14. Степень использования силовых возможностей толчка (%).
ÑÏÅÖÈÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ (15-21)
(Уровень спецфизподготовки)
15. Бег – 30 м (с).
16. Скорость спринтерского бега (10 м с хода).
17. Прыжок вверх в высоту с двух ног с места.
18. Прыжок в длину с места.
19. Тройной прыжок с места
20. Прыжок вверх с толчковой ноги (махом другой).
21. Прыжок вверх в высоту с трех шагов.

r

Информативность различных Р-мерных группировок C P в задачах прогноза результативности будет также различной. Вопрос о выборе оптимальной совокупности наиболее информативных параметров
из множества (1) при различных Р требует самостоятельных глубоких
исследований в рамках отдельной НИР. В работе [1] предложен один из
альтернативных вариантов решения задачи, который вполне приемлем с
точки зрения точности прогноза. В первом приближении рассматривается задача линейного прогноза в рамках классической теории линейной регрессии (интерполяции) в математической статистике [5-8]. Речь
идет о нахождении аппроксимации

H @ H 0 + a1 X 1 + a 2 X 2 + ... + a P X P , (2)
где H 0 , a1 ,...,a P – неизвестные параметры регрессии, которые требуется оценить по данным некоторого количества возрастных групп. В
более точной постановке приближенная линейная регрессия (2) представляется в виде:

H (t ) = H 0 + a1 X1 (t ) + a 2 X 2 (t ) + ... + a P X P (t ) + x (t ), t ÎT = (a, b) , (3)
где x (t ) – ошибка прогноза с нулевым средним ( Mx (t ) = 0 ) и неизвеестной дисперсией

s x2 = Mx 2 ( M – оператор математического ожида-

ния – среднего). Если в результате решения задачи линейной регрессии
на интервале времени получены оценки неизвестных параметров регрессии:

H 0 = H ^0 (T ); a n = a n^ (T ), n = 1,2,..., P,
то прогнозное значение средней результативности вне этого интервала
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представляется в виде:
P

H ^ (t0 ) = H 0^ (T ) + å a n^ (T ) X n (t0 ), t0 > b , (4)
n =1

где набор физических параметров { X n (t 0 ),

n = 1, 2,..., P } – задается

на прогнозируемый момент времени t 0 . При этом среднеквадратическая ошибка (СКО) прогноза оценивается величиной s x (T ). Насколькоо
«удачно» получена оценка (4), – зависит от многих факторов и последнее слово здесь за практикой (экспериментальной апробации). Проведенная в работе [1] апробация модели (4) показывает, что она практически вполне приемлема. СКО при этом не превышает 3-х сантиметров,
а прогнозируемый рекордный результат составляет 250 см. Зависимость
(4) прогнозного значения результативности от времени (возрастной группы) называется далее прогнозной динамической характеристикой результативности (ПДХР). Как показано в работах[1-2], для расчета ПДХР требуется выполнить необходимое условие: N ³ P - 2 , где N – объем
временной выборки (число анализируемых возрастных групп). При этом
точность прогноза возрастает с увеличением числа Р используемых информативных спортивных параметров. Следовательно, для получения
удовлетворительной точности прогноза результативности требуется и
достаточно большой объем временной выборки N возрастных результатов и усредненных (по группе спортсменов) физических спортивных
параметров. К настоящему времени наиболее распространена годовая
регистрация результатов и физических параметров спортсменов (обычно после соревнований) в возрасте от 10 до 17 лет. Тогда объем временной выборки ограничивается величиной N1=8 или N2=9 (если регистрируются еще и результаты мастеров спорта международного класса). В
связи с этим возможности раннего прогноза результативности, например, по результатам анализа в возрастных группах 10-12 (13) лет оказываются довольно ограниченными. Как показано в работах [1-2], достаточно удовлетворительный прогноз результативности прыгунов в высоту
по трем важным информативным параметрам (X12, X9, X21) возможен
только при N=5 (возрасты от 10 до 14 лет) на период до 17 лет.
Целью настоящего исследования была попытка осуществления
более раннего прогноза результативности прыгунов высоту по результатам анализа возрастных групп до 13 лет. Для этого спортивные резуль51

таты и значения усредненных физических параметров спортсменов линейно интерполировались на полугодовые или квартальные периоды.
Результаты исследования. Разработана специальная модифицированная программа cor2din.pas в среде Turbo Pascal, которая позволяет расчетным способом линейной интерполяции увеличить объем временной выборки до Nd=17 (17=9*2-1). При этом в случае полугодовой
интерполяции для 3-х мерной совокупности физических параметров (X12,
X9, X21) величина N=5 соответствует «пороговому» возрасту 12 лет. Однако, как показали расчеты, удовлетворительную точность прогноза удается получить не при N=5, а начиная с N=6, что соответствует пороговому возрасту 12,5 лет.
Матричное решение задачи линейной регрессии результативности
по заданной совокупности наиболее информативных параметров.
Для оценки параметров регрессии H 0 , a1 ,...,a P составляется
следующая система линейных алгебраических уравнений:
P

H 0 + å a m X m (t1 ) = H (t1 )
m =1

P

H 0 + å a m X m (t 2 ) = H (t 2 ) (5)
m =1

……………………………….
P

H 0 + å a m X m (t N ) = H (t N ) ,
m =1

где N – число возрастных групп (в данной работе N<18). Система (5)
представляется в матричном виде:
P
r
r
r
H 0 1N + å a m X Nm = H N Þ (6)
m =1

æ1 ö
ç ÷
r ç1 ÷
1N = ç ÷
..
ç ÷
ç1 ÷
è øN
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,

r m
XN

æ H (t1 ) ö
æ X m (t1 ) ö
ç
÷
÷
ç
r
ç H (t 2 ) ÷
ç X m (t 2 ) ÷
=ç
, HN = ç
÷
........... ÷
......... ÷ .
ç
÷
ç
ç X (t ) ÷
ç H (t ) ÷
è m N ø
N ø
è

Вводя т.н. «сигнальный» регрессионный вектор (СРВ):

æ s1 ö
æH0 ö
ç ÷
ç ÷
r
çs ÷
ça1 ÷
sM = ç ÷ = ç 2 ÷ , M = P + 1 ,
...
...
ç ÷
ç ÷
(7)
ç ÷
ça ÷
è P ø M è sM ø
s1 = H 0 , s2 = a1 , s3 = a 2 ,..., s M = a P ,
матричную систему (6) представляем также в стандартном виде:

rm r
s
Y
å m N = HN
M

m =1

r
r
Þ YNM s M = H N

, (8)

r r r
r
r
r
r r r
YN1 = 1N , YN2 = X 1N ,..., YNM = X NP , YNM = (YN1 YN2 ...YNP ) ,
r
где YNM – измеримая матрица наблюдений (ИМН); H N – измеримый
вектор средних результатов (ВСР).
Согласно общей теории линейной регрессии система (8) может
быть решена, если она полностью определена или переопределена:

N ³ M + 1 = P + 2 Þ RankYNM = M . (9)
Отметим, что величина (М+1) обусловлена тем, что в число неизвестных помимо М=Р+1 неизвестных параметров регрессии необходимо включить также и неизвестное СКО s x . При выполнения условия
(9) статистическое решение задачи линейной регрессии представляется
в виде:

r
r
T
T
, (10)
s M^ = YNM
H N , YNM
= (YNM
YNM ) -1YNM
r
M^
r
r
1
// L NN H N // 2
(s x2 ) ^ =
// H N^ - H // 2 =
, (11)
N -M
N -M
r
r
H N^ = YNM sM^ = LMNN , LMNN = YNM YNM
, LMNN^ = I NN - LMNN ,
RankLMNN = M , RankLMNN^ = N - M ,
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где YNM
– псевдообратная матрица [9]; LMNN – вектор в линейную обо-

r

M^
лочку из базисных векторов { YNm , m = 1,2,..., M }; L NN – ортогональ-

ный вектор.
В данной работе наиболее точное решение получено в случае
Р=3 при различных N с учетом необходимого условия разрешения (9):
5 £ N £ 8 . (12)
Специфической математической особенностью задачи регрессии спортивного результата является то, что в силу довольно однородного состава групп столбцовые вектора ИМН YNM оказываются хотя и
случайными, но с малым угловым расхождением относительно «единич-

r

ного» вектора 1N . Последнее обстоятельство требует жесткого контроT
ля точности обращения матрицы Грама (YNM
YNM ) MM , т.к. в случае вы-

r

сокой угловой корреляции («схожести») векторов YNm матрица Грамаа
оказывается часто плохо обусловленной [9] с большим динамическим
диапазоном собственных чисел в области малых величин. При этом точность обращения матрицы Грама с ростом размерности Р>3 (числа
учитываемых информативных параметров) начинает резко падать и дальнейшее увеличение размерности Р не представляется возможным.
Отметим также, что в данной работе максимальное число возрастных групп с полугодовым периодом Nmax=17.
Ïîýòîìó â ñèëó óñëîâèÿ (9) ïðåäåëüíîå ÷èñëî íàèáîëåå èíôîðìàòèâíûõ ïàðàìåòðîâ îãðàíè÷èâàåòñÿ âåëè÷èíîé 15 (â ðàáîòå [1] – îíà
ñîñòàâëÿëà 6).
Апробация алгоритмов прогноза результативности прыгунов в высоту по различному числу полугодовых возрастных групп
Программа РЕГРЕССИЯ (cor2din.com) содержит следующие
разделы:
1. Вызов исходных статистических данных (файл g1_21_9.dat)
2. Шифр файла: ТN-M (x1, x2, …, xM) для годовых периодов
и ТNd-M (x1, x2, …, xM) для полугодовых периодов, где N – число возрастных групп (годовых или полугодовых), по которым проводится прогноз на будущее; М – число информативных параметров (N ³ M+2)
3. Интерполирование значений физических параметров на
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полугодовые или квартальные периоды.
4. Выбор М информативных параметров (из номеров 2-21).
5.

Анализ ранга регрессионной матрицы YN ( M +1) методом
м

Грама-Шмидта.
6. Анализ корреляции информативных параметров по годам.
м
7. Спектральный анализ матрицы Грама Y T Y размером
(М+1)*(М+1).
8. Оценка точности обращения матрицы Грама.
9. Оценка статистических характеристик информативных
параметров (средние, СКО, корреляционная матрица).
10. Решение задачи линейной регрессии.
11. Оценка дисперсии шума (СКО=s).
12. Прогнозирование за пределы выбранных возрастных групп,
включая прогноз рекордных результатов (приводятся соответствующие
графики).
Результаты расчетов и рисунки приводятся ниже.
Прогноз результативности по годовым периодам 10-14 лет [1]
Программа РЕГРЕССИЯ_1д (cor2din)
Статистические ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛИ ПРОГНОЗА:
Имя файла данных: g1_21_9.dat
Число параметров Nmax=21
Число возрастных групп (включая мастеров) Mmax= 9
Возрастная группа 1
Исходные данные по 21 параметру (5-годы) и 9-ти годам (9-мастера)
1=> 1.17 1.38 1.52 1.62 1.72 1.87 1.94 2.01 2.33
2=> 1.49 1.54 1.59 1.65 1.70 1.77 1.84 1.89 1.93
3=> 0.34 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.48
4=> 0.35 0.36 0.37 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.50
5=> 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 21.00
6=> 0.27 0.28 0.29 0.30 0.31 0.32 0.33 0.35 0.38
7=> 38.13 43.46 48.37 53.83 59.38 65.83 71.29 77.42 75.08
8=> 4.39 4.81 5.15 5.41 5.63 5.87 6.07 6.32 7.67
9=> 3.02 3.51 3.71 3.92 4.09 4.39 4.57 4.76 5.17
10=> 48.92 50.03 50.42 51.01 51.37 52.46 52.70 52.94 56.96
11=> 0.27 0.25 0.24 0.24 0.23 0.22 0.20 0.20 0.14
12=> 0.26 0.45 0.56 0.62 0.70 0.79 0.87 0.90 1.07
13=> 106.40 143.17 169.42 200.27 249.09 282.92 320.35 349.93
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396.91
14=> 8.37 11.62 12.66 13.84 15.07 16.71 18.46 19.38 40.37
15=> 5.28 5.06 4.82 4.67 4.57 4.44 4.31 4.21 3.84
16=> 6.32 6.71 7.02 7.27 7.57 8.12 8.35 8.60 10.34
17=> 0.37 0.48 0.53 0.57 0.63 0.68 0.73 0.76 0.91
18=> 1.75 1.94 2.11 2.25 2.38 2.52 2.63 2.75 3.15
19=> 6.99 7.49 7.80 8.15 8.47 8.73 8.92 9.16 9.84
20=> 0.32 0.36 0.40 0.45 0.49 0.55 0.60 0.63 0.87
21=> 0.43 0.50 0.56 0.61 0.68 0.74 0.79 0.83 1.09
Программа RegRNm-din
Шифр цепи: T5_3(12,9,21)
Объем выборки по годам (или полугодам), Nmin=3 (N>M), N= 5
Размерность вектора параметров регрессии, вкл. Н0), N>M>1,
Mmin=2; M=4
Вектор номеров информативных параметров VN (2-21)
Число параметров из 21, k=m-1=3
2=>12
3=>9
4=>21
Решение системы уравнений регрессии
I[1]= 0.478508
I[2]= 0.656906
I[3]= 0.058276
I[4]= 0.806569
Оценка вектора Y^ по регрессии
Y^[1]= 1.17322 Y=>1.175000
Y^[2]= 1.38455 Y=>1.379000
Y^[3]= 1.51626 Y=>1.517000
Y^[4]= 1.61060 Y=>1.617000
Y^[5]= 1.72835 Y=>1.725000
Среднее значение оценки показателя ср (Y^)
1.4825973745E+00
СКО оценки показателя 1.9143737230E-01
Несмещенная оценка дисперсии s*s=0.000087; s=0.009310
СКО оценок параметров регрессии
1=> 0.393
2=> 0.394
3=> 0.167
4=> 0.252
Нормированная корр-матрица оценок
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1.000 0.978 -0.985 0.069
0.978 1.000 -0.936 -0.114
-0.985 -0.936 1.000 -0.236
0.069 -0.114 -0.236 1.000
Прогноз результата мастеров и сам результат:
Прогнозное значение показателя =>2.359034 H=2.333000
Прогноз результатов за пределы и сам результат:
1 H^=>1.173 H=1.175
2 H^=>1.385 H=1.379
3 H^=>1.516 H=1.517
4 H^=>1.611 H=1.617
5 H^=>1.728 H=1.725
6 H^=>1.857 H=1.867
7 H^=>1.953 H=1.936
8 H^=>2.015 H=2.008
9 H^=>2.359 H=2.333
Графика прогноза на весь диапазон
Ymax =>2.01
Ymin =>1.17

Рис. 1. График регрессии H^=H^(t) по трем параметрам (х12, х9,
х21); экспериментальные точки (вертикальные отрезки) поставлены
с учетом среднеквадратичного отклонения СКО=0,9см (величина отрезков равна 6 СКО), без интерполяции параметров на полугодовые
периоды
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Прогноз результативности по полугодовым периодам 10-13
лет
Программа RegRNm-din
Шифр цепи: T7d_3 (12, 9 ,21)
Объем выборки по годам (или полугодам), Nmin=3 (N>M), N= 7
Размерность вектора параметров регрессии, вкл. Н0), N>M>1,
Mmin=2; M=4
Решение системы уравнений регрессии
I[1]= 0.354395
I[2]= 0.461256
I[3]= 0.050568
I[4]= 1.270670
Оценка вектора Y^ по регрессии
Y^[1]= 1.17495 Y=>1.175000
Y^[2]= 1.27753 Y=>1.277000
Y^[3]= 1.38012 Y=>1.379000
Y^[4]= 1.44705 Y=>1.448000
Y^[5]= 1.51397 Y=>1.517000
Y^[6]= 1.56677 Y=>1.567000
Y^[7]= 1.61956 Y=>1.617000
Среднее значение оценки показателя ср (Y^)
1.4257077559E+00
СКО оценки показателя 1.4766658737E-01
Несмещенная оценка дисперсии s*s=0.000006; s=0.002465
СКО оценок параметров регрессии
1=> 0.096
2=> 0.098
3=> 0.041
4=> 0.117
Нормированная корр-матрица оценок
1.000 0.965 -0.936 -0.083
0.965 1.000 -0.824 -0.317
-0.936 -0.824 1.000 -0.270
-0.083 -0.317 -0.270 1.000
Прогноз результата мастеров и сам результат:
Прогнозное значение показателя =>2.491044 H=2.333000
Прогноз результатов за пределы и сам результат:
1 H^=>1.175 H=1.175
2 H^=>1.278 H=1.277
3 H^=>1.380 H=1.379
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4 H^=>1.447 H=1.448
5 H^=>1.514 H=1.517
6 H^=>1.567 H=1.567
7 H^=>1.620 H=1.617
8 H^=>1.686 H=1.671
9 H^=>1.753 H=1.725
10 H^=>1.821 H=1.796
11 H^=>1.889 H=1.867
12 H^=>1.939 H=1.901
13 H^=>1.988 H=1.936
14 H^=>2.025 H=1.972
15 H^=>2.062 H=2.008
16 H^=>2.276 H=2.170
17 H^=>2.491 H=2.333

Рис. 2. График регрессии H^=H^(t) по трем параметрам (х12,
х9, х21); экспериментальные точки (вертикальные отрезки) поставлены с учетом среднеквадратичного отклонения СКО=0,2см (величина отрезков равна 6 СКО) с интерполяцией параметров на полугодовые периоды
Прогноз результативности по полугодовым периодам 10-12,5
лет
Программа RegRNm-din
59

Шифр цепи: T6d_3 (12, 9, 21)
Объем выборки по годам (или полугодам), Nmin=3 (N>M), N= 6
Размерность вектора параметров регрессии, вкл.Н0), N>M>1,
Mmin=2; M=4
Решение системы уравнений регрессии
I[1]= 0.380552
I[2]= 0.477106
I[3]= 0.026627
I[4]= 1.369058
Оценка вектора Y^ по регрессии
Y^[1]= 1.17521 Y=>1.175000
Y^[2]= 1.27714 Y=>1.277000
Y^[3]= 1.37908 Y=>1.379000
Y^[4]= 1.44727 Y=>1.448000
Y^[5]= 1.51546 Y=>1.517000
Y^[6]= 1.56883 Y=>1.567000
Среднее значение оценки показателя ср (Y^) 1.3938314049E+00
СКО оценки показателя 1.3534175006E-01
Несмещенная оценка дисперсии s*s=0.000003; s=0.001781
СКО оценок параметров регрессии
1=> 0.107
2=> 0.116
3=> 0.036
4=> 0.134
Нормированная корр-матрица оценок
1.000 0.984 -0.927 -0.589
0.984 1.000 -0.856 -0.708
-0.927 -0.856 1.000 0.244
-0.589 -0.708 0.244 1.000
Прогноз результата мастеров и сам результат:
Прогнозное значение показателя =>2.517349 H=2.333000
Прогноз результатов за пределы и сам результат:
1 H^=>1.175 H=1.175
2 H^=>1.277 H=1.277
3 H^=>1.379 H=1.379
4 H^=>1.447 H=1.448
5 H^=>1.515 H=1.517
6 H^=>1.569 H=1.567
7 H^=>1.622 H=1.617
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8 H^=>1.691 H=1.671
9 H^=>1.759 H=1.725
10 H^=>1.828 H=1.796
11 H^=>1.896 H=1.867
12 H^=>1.946 H=1.901
13 H^=>1.996 H=1.936
14 H^=>2.033 H=1.972
15 H^=>2.070 H=2.008
16 H^=>2.294 H=2.170
17 H^=>2.517 H=2.333

Рис. 3. График регрессии H^=H^(t) по трем параметрам (х12, х9,
х21); экспериментальные точки (вертикальные отрезки) поставлены
с учетом среднеквадратичного отклонения СКО=0,2см (величина отрезков равна 6 СКО) с интерполяцией параметров на полугодовые периоды
Прогноз результативности по полугодовым периодам 10-12
лет
Программа RegRNm-din
Шифр цепи: T5dm_3 (12, 9, 21)
Объем выборки по годам (или полугодам), Nmin=3 (N>M), N= 5
Размерность вектора параметров регрессии, вкл.Н0), N>M>1,
Mmin=2; M=4
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Рис. 4. График регрессии H^=H^(t) по трем параметрам (х12, х9,
х21); экспериментальные точки (вертикальные отрезки) поставлены
с учетом недопустимо большого среднеквадратичного отклонения
СКО=5,1см (величина отрезков равна 6 СКО) с интерполяцией параметров на полугодовые периоды
Выводы
1. Задача прогноза результативности спортсменов является задачей интерполяции средней (по возрастной группе) результативности
( H ) в виде линейной комбинации средних значений наиболее информативных физических параметров спортсменов

( x1 , x2 ,..., xP ) с указа-

нием точности (СКО) прогноза:

H = H 0 + a1 x1 + a 2 x2 + ... + a P xP + x , x 2 = s x2 ,
где H 0 , a 1 , a 2 ,...,a P – параметры регрессии; s x – СКО прогноза.
В условиях априорной неопределенности об СКО прогноза необходимым условием решения задачи прогноза является превышение
числа используемых возрастных групп (NВГ) над числом используемых
информативных физических параметров (Р), как минимум на две единицы:
NВГ ³ Р+2 .
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Так, при числе информативных физических параметров Р=3
требуются средние значения более, чем по 5-ти годовым возрастным
группам (10, 11, 12, 13 и 14 лет) или более, чем по 6-ти полугодовым
возрастным группам (10; 10,5; 11; 11,5; 12 и 12,5 лет). При этом можно
дать прогноз результативности не только на любой «внутренний» момент времени t0 ( 10 £ t0 £ 14 ) или ( 10 £ t0 £ 12.5 ), но и на будущие
моменты времени t 0 >14 или t 0 >12.5, включая прогноз рекордных результатов. Для этого достаточно в полученную формулу регрессии подставить значения прогнозных средних значений физических параметров { xn (t0 ), n = 1,2,..., P }:

H (t0 ) @ H 0 + a1 x1 (t0 ) + a 2 x2 (t0 ) + ... + a P x P (t 0 ) (±s x ) .
В частности, при прогнозе по трем параметрам (х12, х9, х21) по 5ти годовым возрастным группам (10, 11, 12, 13 и 14 лет) получена следующая регрессионная функция:

H = 0.478 + 0.657 x12 + 0.058 x9 + 0.806 x21 , s = s = 0.9 см .
где х12 – высота вылета ОЦТ; х9 – скорость вылета ОЦТ; х21 – прыжок
вверх с трёх шагов. При этом прогнозное значение результата для ведущих мастеров спорта составляет 2,36 см, что отличается от их среднего
результата (2,33 см) всего на 3 см.
При прогнозе по трем параметрам (х12, х9, х21) по 6-ти полугодовым возрастным группам (10; 10,5; 11; 11,5; 12 и 12,5 лет) получена следующая регрессионная функция:

H = 0.381 + 0.474 x12 + 0.027 x9 + 1.369 x21 , s = s = 0.2 см .
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем повышения точности раннего прогноза результативности спортсменов на базе расширения и динамической интерполяции их информативных физических параметров.
1.

2.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА В КИКБОКСИНГЕ
Белых С.И.
Донецкий национальный университет
Аннотация. В статье изложены новые методы подготовки кикбоксеров, основанные на одновременном управляемом формировании необходимой скорости,
силы, точности, техничности и уровня функционального напряжения при выполнении каждого отдельного действия.
Ключевые слова: физическая подготовка, травмобезопасность, спортивные единоборства, тренажерная техника.
Анотація. Бєлих С.І. Попередження травматизму в кікбоксінгу. У статті викладені нові методи підготовки кікбоксерів, засновані на одночасному керованому
формуванні необхідної швидкості, сили, точності, технічності та рівня функціональної напруги при виконанні кожної окремої дії.
Ключові слова: фізична підготовка, травмонебезпечність, спортивні двобої,
тренажерна техніка.
Annotation. Belykh S.I. The prevention of a traumatism in the kick-boxing . In
article methods of preparation the boxers based on simultaneous controlled formation
of necessary speed, force, accuracy, technical skill and a level of a functional voltage
are stated at performance of each separate action. Methods can be used not only in
single combats, but also in mass occupations by physical training.
Key words: physical preparation, and traumatic safety, sports single combats, training
engineering.

Постановка проблемы. Кикбоксинг - молодой вид спорта, возникший как синтез каратэ и бокса. Учеными и тренерами ведутся ин64

тенсивные поиски эффективных методик, без которых невозможно побеждать на крупных спортивных форумах. В современном спорте высших достижений постоянно наращиваются объемы физических нагрузок, зачастую непосильных для юношества и молодежи. За последние
90 лет на боксерском любительском ринге официально зарегистрировано 659 смертельных случаев [1]. Кроме этого, многие победы на ринге
достигаются ценой повреждений мозга и инвалидности. Одной из актуальных проблем спорта является поиск новых решений, направленных
на сокращение травматизма и времени подготовки кикбоксеров высокой квалификации с наименьшими потерями для здоровья [2].
Общепризнано, что здоровье человека существенным образом
зависит от его физической подготовки [1,2,5]. В свою очередь, одним из
наиболее широко применяемых методов физической подготовки молодежи являются спортивные единоборства [6]. Однако повышенные физические, психические нагрузки и высокий травматизм существенно
ограничивают их привлекательность. Доказано, что для подготовки
высококвалифицированных спортсменов-единоборцев требуется длительное время и выполнение больших объемов утомительной, монотонной работы [10]. Установлено, что повышение скорости обучения правильным движениям, а также совершенствование технической и
физической подготовки спортсменов-единоборцев может быть достигнуто при помощи новых и несложных тренажерных устройств [1,2,3,4].
В то же время, применяемые для этих целей боксерские мешки, «груши», «лапы» и т.п. не исключают приведенные выше недостатки. Таким
образом, актуальными проблемами спортивных единоборств, является
поиск новых решений, направленных на безопасную подготовку спортсменов необходимого уровня мастерства в «сжатые» сроки.
Исследования проводятся в рамках проблемы 2.1.3. «Управление двигательной активностью человека (оздоровительные и спортивные аспекты)», которая является частью Сводного плана научно-исследовательской работы в сфере физической культуры и спорта на 2001-2005
гг., утвержденного Государственным Комитетом молодежной политики,
спорта и туризма Украины.
Анализ современных исследований и публикаций показал
[3,4,5,11], что комплексной методики, направленной на профилактику
травматизма и сокращения времени подготовки кикбоксеров высокой
квалификации с наименьшими потерями для здоровья, нет.
Цель иследований: обеспечить ускоренную травмобезопасную
подготовку спортсменов требуемого уровня их мастерства и улучшения
здоровья. Для достижения поставленной цели необходимо было решить
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такие задачи:
-разработать технические решения для безопасной подготовки
спортсменов необходимого уровня мастерства и улучшения их здоровья;
-изучить влияние созданных технических решений на скорость,
качество и безопасность подготовки начинающих кикбоксеров.
Методы и организация исследований. Объектом исследований явились 80 начинающих кикбоксеров, сформированных на основании общих списков спортсменов с помощью таблиц случайных чисел.
Из этого количества кикбоксеров было отобрано две группы равной численности. При этом одна группа была использована в качестве контрольной, а вторая - испытуемые. Для оценки состояния здоровья обследуемых единоборцев были использованы стандартные физиологические
и психофизиологические методы. Обследование включало такие обязательные компоненты как: опрос, регистрацию веса, роста, даты, времени и условий обследования, ознакомление с историей болезни. Кроме
этого, оценивалось состояние сердечно-сосудистой системы (ССС), а
также общего функционального состояния (ФС) с помощью автоматического тонометра для измерения артериального давления - модель HEM601, электрокардиографа ЭК1Т-04, тонометра ММП-60. На основании
данных амбулаторных карт, опроса, физиологических измерений было
установлено у всех групп обследованных хорошее состояние здоровья.
Результаты антропометрических и физиологических измерений приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Антропометрические и физиологические показатели обследованного
контингента
Показатели
Параметр Ед.измер.
Масса
Рост
ЧСС
АД сист.
АД диаст.

кг
м
Уд / мин
Мм рт.ст.
Мм рт.ст.

Контингент
Контрольная группа (n=30) Испытуемые (n=30)
X±m
X±m
72,3 ± 8,38
69,6 ± 3,95
1,77 ± 0,16
1,75 ± 0,14
62 ± 4
64 ± 5
121 ± 5
125 ± 4
71 ± 3
73 ± 2

Для создания баз данных (БД) по каждому из спортсменов была
использована аппаратно-компьютерная система [1,2,5,6,7,8]. Такое решение дает возможность осуществления автоматического накопления и
обработки информации о контролируемых физиологических и психо66

физиологических показателях спортсменов, а также безопасности и качества различных видов их деятельности. Его применение в спортивной практике позволяет использовать как оригинальные, так и стандартные, серийно выпускаемые изделия, например, электрокардиограф
ЭК1Т-04, полиграф ПА402, или другие. При помощи аналого - цифрового преобразователя (АЦП) информация о регистрируемом физиологическом или физическом показателе (с выхода стандартных, а также
нестандартных приборов) вводится в компьютер.
Для одновременного контроля физической работоспособности
спортсмена и психофизиологического состояния, а также создания условий для направленного формирования требуемых навыков при соблюдении безопасного их выполнения в различных условиях деятельности,
предусмотрено комплектование системы требуемыми блоками. В частности, для одновременного контроля физического и психофизиологического состояния кикбоксеров и управляемого формирования технически правильных атакующих, защитных и контратакующих действий
нами использовались оригинальные технические решения [1,2]. Они
представляют собой тренажеры для отработки различных технических
приемов, которые посредством датчиков обеспечивают возможность
автоматического создания базы данных (БД) по каждому из обследуемых и тренирующихся. Варьируя контролируемые физиологические
показатели и формируя программным путем требуемые виды деятельности, с помощью разработанного нами программно-аппаратного комплекса, можно формировать и контролировать физическую работоспособность, а также психофизиологическое состояние спортсменов в
процессе любых видов их деятельности. Отличительной особенностью
разработанного программно-аппаратного комплекса является то, что он
позволяет осуществлять количественные измерения скорости, точности, безошибочности, силы атакующих, контратакующих и защитных
действий. Для учета индивидуальных особенностей спортсменов их состояние оценивалось как в покое, так и в процессе осуществления различных видов деятельности. По динамике получаемых результатов корректировался режим тренировочных занятий, а также осуществлялось
индивидуальное обучение методам безопасного исполнения, требующих
коррекции действий.
Результаты исследований и их обсуждение. Применение разработанных технических решений представлены в таблице 2. При этом
в процессе тренировочных занятий со спортсменами, у которых были
выявлены нарушения безопасного выполнения каких – либо действий,
проводилась их коррекция путем соответствующих направленных тре67

нировок. В связи с тем, что безопасным можно считать только такой вид
деятельности, который не вызывает существенного ухудшения функционального состояния (ФС) человека, в процессе всех тренировочных
занятий проводилась обязательная оценка состояния спортсменов. При
выборе информативных показателей и методики оценки и коррекции ФС
спортсменов мы исходили из того, что для достижения высоких результатов необходимо обеспечить одновременный рост показателей, характеризующих их физическое и психофизиологическое состояние до необходимого уровня. При этом должно быть обеспечено их динамическое
взаимовлияние: повышение физической подготовки приводит к улучшению психофизиологического состояния, а улучшение психофизиологического состояния способствует улучшению общефизической подготовки
и созданию условий для безопасного осуществления тренировочного
процесса.
Результатом применения предложенного метода контроля и управляемого формирования безопасного ведения тренировочного процесса явилось существенное снижение травм при подготовке начинающих
спортсменов до уровня, достаточного для уверенного выступления в
ответственных соревнованиях (табл.2). Безопасность (Pтр) различных
видов тренировочного процесса оценивали через вероятность того, что
спортсмен не будет иметь травм: Pбез = 1 – m / N , где m – число травм,
а N - количество тренировок. При изучении травмобезопасности различных видов спортивной деятельности в процессе тренировочных занятий мы рассматривали каждого спортсмена как систему, эффективность функционирования которой определяется состоянием отдельных
ее структур. Для стандартизации и накопления информации, которую
можно было бы использовать с педагогическими и профилактическими
целями программным путем формировалась тренировочная деятельность
в виде стандартно задаваемых нагрузок вероятностного характера. По
результатам деятельности определялись безопасность выполнения всех
ее видов каждым из обследуемых, их состояния здоровья и ФС на каждом из этапов работы.
В табл.2 представлена информация о вероятности получения
травм (Pтр = m / N) за шестимесячный период тренировочных занятий.
При этом травмы у группы испытуемых, применявших разработанный
для снижения травматизма спортинвентарь, в большей степени были
получены в тех случаях, когда спортсмены его не применяли. Это обусловлено ограниченными возможностями в оснащении спортсменов группы испытуемых в объеме, достаточном для его использования в течение
всех видов тренировочных занятий. Поэтому ими обеспечивались, в пер68

вую очередь, те спортсмены, у которых были выявлены существенные
ошибки при выполнении каких-либо действий. В процентном отношении к общему времени занятий, время использования экипировки каждым спортсменом группы испытуемых составило 20%, тренажеров по
всем видам подготовки (интеллектуальной, психологической, техникотактической, физической) - 30%. Вероятность получения травм определялась путем учета всего количества травм (m) на протяжении всех тренировочных занятий (N) по каждому из спортсменов контрольной и
испытуемой групп.
Таблица 2.
Показатели травмобезопасности различных видов спортивной деятельности начинающих кикбоксеров (Х±m)
Вид травм

Вероятность
травм

Повреждения кистей
Повреждения локтевого сустава
Повреждение плечевого сустава
Повреждения паховой части тела
Повреждение лица
Повреждения головы
Повреждения шеи
Повреждения позвоночника
Повреждения мыщц и связок ног

Контингент
Контрольная
Группа
группа
испытуемых
доли единицы
0,65 ± 0,21
0,13 ± 0,11
доли единицы
0,53 ± 0,19
0,15 ± 0,09
доли единицы 0,58 ± 0,13
0,08 ± 0,07
доли единицы
0,81 ± 0,11
0,06 ± 0,03
доли единицы
0,36 ± 0,27
0,08 ± 0,05
доли единицы
0,51 ± 0,26
0,11 ± 0,05
доли единицы
0,61 ± 0,24
0,13 ± 0,08
доли единицы
0,75 ± 0,12
0,15 ± 0,04
доли единицы
0,61 ± 0,24
0,13 ± 0,08

Повреждения голеностопных суставов

доли единицы

0,65 ± 0,21

0,13 ± 0,11

В данных исследованиях в качестве физиологического показателя, по которому определялся уровень напряжения каждого вида деятельности, использовались периоды сердечных сокращений (ПСС). Для
измерения ПСС был использован полиграф ПА402, ввод информации с
которого осуществлялся в компьютер типа IBM PC/AT при помощи многоканального быстродействующего 16-разрядного аналого-цифрового
преобразователя с гальванической изоляцией канала измерения от шины
питания компьютера типа SDI-ADC16-32 [5]. Результаты обследований
были подвергнуты математической обработке с помощью методов и
средств анализа данных в пакете Stadia 6.1. [7-8]. Для статистической
обработки использовались базовые разделы математической статистики: описательная статистика; критерии парных отличий; анализ факторных эффектов. Оценка характера распределения проводилась по критериям Колмогорова, Омега-квадрат и Хи-квадрат.
При проведении измерений в процессе тренировочных занятий
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с одновременным контролем ПСС было выявлено наличие связи полученных показателей с категориями и методами подготовки обследованных. Для установления достоверности такой связи был проведен статистический анализ. Проверка полученных результатов по всем категориям
обследованных выявила, что по критериям Колмогорова, Омега-квадрат и Хи-квадрат распределения значений, как безопасности всех актов
деятельности, так и периодов сердечных сокращений, не отличаются от
нормального. Поэтому для оценки влияния введения такого фактора, как
использование созданных нами технических решений были применены
параметрические критерии различия. Дисперсионный анализ выявил
достоверное улучшение безопасности и снижение функционального
напряжения у группы испытуемых по сравнению с контрольной группой (р>0,05). Такой же результат был получен и по данным парных сравнений Шеффе.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
предложенные методы позволяют существенно повысить безопасность
подготовки спортсменов. Их применение в спортивной практике позволяет повысить эффективность тренировочного процесса, как путем ускорения самого процесса подготовки, так и направленного формирования технически безукоризненных спортивных навыков.
Кроме этого, предложенный метод контроля ФС человека позволяет путем создания баз данных и баз знаний (БЗ), оперативно выявлять начало ухудшения их физического и психофизиологического состояния и оперативно восстанавливать его, что исключает возможность
развития патологических сдвигов в результате чрезмерных физических
и психоэмоциональных напряжений. А это, в свою очередь, создает условия для безопасного осуществления всех видов тренировочных занятий.
Приведенные в статье методы подготовки спортсменов также
позволяют обеспечить контроль и совершенствование физической и психофизиологической работоспособности спортсменов различных возрастных и половых категорий. Внедрение указанных методов в системе
спорта и физического воспитания позволит повысить эффективность
подготовки высококвалифицированных спортсменов, а также обеспечить
поддержание и совершенствование их физического и психофизиологического состояния.
Особенностью использованных оригинальных технических решений является то, что они позволяют программным путем осуществлять не только перечисленные, но и другие режимы работы, а также путем накопления БД, создания и постоянного пополнения БЗ,
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совершенствовать методы диагностики и коррекции ФС спортсменов.
Для более достоверной оценки подготовки спортсменов контроль их деятельности осуществлялся непосредственно в процессе тренировок, а также во время соревнований. Для этого нами были разработаны оригинальные технические решения [7,8,9,10]. Они позволяют
одновременно контролировать техничность, ФС спортсменов, а также
управлять формированием безукоризненного выполнения различных
технических приемов, чем было достигнуто существенное повышение
скорости, эффективности и безопасности их подготовки. Результатом
применения предложенного метода контроля ФС явилось существенное
ускорение подготовки начинающих спортсменов до уровня, достаточного для уверенного выступления в ответственных соревнованиях за 6 –
8 месяцев.
Результаты исследований свидетельствуют о том, что предложенные методы позволяют существенно повысить скорость, качество,
надежность и оздоровление в подготовке кикбоксеров.
Рекомендации. Исследования подтвердили целесообразность
проведения дальнейших разработок по совершенствованию педагогического процесса кикбоксеров. На их основе опубликованы статьи, учебники, монографии [2,5,6], поданы заявки на патенты, получены приоритетные справки [7,8,9] и будут издаваться новые.
Данную методику можно рекомендовать тренерам – преподавателям спортивных единоборств высших учебных и средних специальных заведений, училищ Олимпийского резерва, ШВСМ и ДЮСШ.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ ВОЛЕЙБОЛИСТОК И
БАСКЕТБОЛИСТОК С ИГРОВЫМ АМПЛУА
«НАПАДАЮЩИЕ»
Кудряшов Е.В., Максимова Н.В., Шинкарев С.И.
Луганский национальный педагогический
университет имени Тараса Шевченко
Институт физического воспитания и спорта
Аннотация. В работе представлены результаты проведенного сравнительного
анализа показателей относительной силы волейболисток различной квалификации с аналогичными данными у баскетболисток. Ключевые слова: сила, атлетическая подготовка, полидинамометрия.
Анотація. Кудряшов Є.В., Максимова Н.В., Шинкарьов С.І. Порівняльна характеристика показників відносної сили волейболісток та баскетболісток з ігровим
амплуа „нападаючі”. В роботі представлені результати проведеного порівняльного аналізу показників відносної сили волейболісток різної кваліфікації з аналогічними даними у баскетболісток.
Ключові слова: сила, атлетична підготовка, полідинамометрія.
Annotation. Kudryashov E.V., Maksimova N.V., Shinkarev S.I. The comparative
characteristic of parameters of relative force volleyball-players and basketball-players
with game role “attacking”. In work results of the lead comparative analysis of
parameters of relative force volleyball-players are submitted to various qualifications
with the similar data at basketball-players.
Keywords: force, athletic preparation, dynamometers.

Постановка проблемы. Современный уровень спортивных
достижений в игровых видах спорта предъявляет высокие требования к
двигательным способностям человека, к его функциональным возможностям, характеризуется высокой напряженностью соревновательного
процесса, требует от спортсменок максимальных мышечных усилий и
умения проявлять их в быстро меняющейся обстановке на протяжении
большого промежутка времени. Все это возможно только при соответствующем уровне развития общих и специальных качеств игроков в процессе многолетней тренировки [4; 7; 8].
Большая конкуренция на международной спортивной арене
обуславливает широкое применение различных тренировочных средств,
в числе которых все большее место отводится средствам для развития
силовых качеств. За последние годы проблема разносторонней атлети72

ческой подготовки спортсменов в игровых видах спорта стала одной из
наиболее актуальных в тренировочном процессе [4].
Связь работы с научными программами, планами, темами.
Исследование проведено в соответствии с совместной комплексной темой института физического воспитания и спорта Луганского национального педагогического университета имени Тараса Шевченко, отдела детско-юношеского спорта Российского научно-исследовательского
института физической культуры по теме: «Совершенствование системы
подготовки юных спортсменов в ДЮСШ и спортивных секциях школ»
(протокол №1 совместного заседания от 10 сентября 1998 г.) и сводного
плана НИР государственного комитета молодежной политики, спорта и
туризма Украины на 2001-2005 гг. по теме: 1.3.11 «Формирование системы сенсорного контроля точных движений спортсменов» (номер государственной регистрации 0101U006476).
Анализ последних исследований и публикаций. Проблеме
силовой подготовки уделяли внимание многие специалисты в различных видах спорта: как в индивидуальных (легкой атлетике [5], настольном теннисе [9]), так и в командных (футбол [6], баскетбол [3], волейбол
[2], гандбол [1]).
Г.Н. Максименко в своей работе приводил показатели абсолютной и относительной силы спортсменов специализирующихся в различных видах легкой атлетики и многоборий с учетом их узкой спортивной
специализации.
Ю.А. Компаниец экспериментально обосновал структуру силовой подготовленности баскетболисток по показателям одиннадцати различных мышечных групп [3].
А.Н. Касаткиным была разработана модельная характеристика
силовой структуры волейболистов различной квалификации [2].
Анализ литературных данных последних лет свидетельствует о
необходимости контроля за силовой подготовленностью спортсменов в
игровых видах спорта, что привело к необходимости проведения данных исследований.
Формулирование целей статьи. Провести сравнительный анализ показателей относительной силы у волейболисток различной квалификации с аналогичными данными у баскетболисток.
Результаты исследований. Для достижения поставленной
цели, было проведено тестирование 186 волейболисток различного уровня квалификации от ІІІ спортивного разряда до мастера спорта. При
помощи динамометра системы В.М. Абалакова и методики Б.М. Рыбалко была измерена сила различных мышечных групп: сгибателей и раз73

гибателей бедра, сгибателей и разгибателей голени, подошвенного сгибателя стопы, сгибателей и разгибателей плеча, сгибателей и разгибателей предплечья, силы мышц кисти, сгибателя туловища. Полученные
показатели абсолютной силы спортсменок делили на массу их тела для
получения данных относительной силы. Так как, между силой отдельных мышечных групп и ростом квалификации волейболисток не было
выявлено определенной закономерности, то данные суммировались в
показатели 5-ти мышечных групп ноги, 5-ти мышечных групп руки и
11-ти исследованных мышечных групп. После чего эти результаты сравнивались с аналогичными данными баскетболисток.
Характеризуя таблицу 1, можно отметить такие особенности: в
суммарном показателе относительной силы 5-ти мышечных групп ноги
баскетболистки уступают волейболисткам на всех уровнях квалификации от ІІІ спортивного разряда до мастера спорта. Наименьшая разница
между этими данными у волейболисток и баскетболисток наблюдается
на уровне ІІ разряда (4,54 и 4,15 соответственно) (рис. 1).
Таблица 1.
Показатели относительной силы баскетболисток
(по Ю.А. Компанийцу, 1990) и волейболисток различной квалификации

X ± mx
Бас-ки

X ± mx
Вол-ки

X ± mx

Бас-ки

X ± mx

Вол-ки

ІІІ разряд

Бас-ки

ІІ разряд

Вол-ки

І разряд

Бас-ки

КМС и МС

Вол-ки

Показатели
относительной силы

5-ти мышечных групп
ноги, у.е.

5,03 ±
0,04

4,39 ±
0,09

4,88 ±
0,01

4,22 ±
0,14

4,54 ±
0,05

4,15 ±
0,2

4,14 ±
0,02

3,29 ±
0,16

5-ти мышечных групп
руки, у.е.

2,37 ±
0,01

2,25 ±
0,07

1,97 ±
0,01

1,94 ±
0,09

1,87 ±
0,02

1,82 ±
0,06

1,73 ±
0,01

1,38 ±
0,04

11-ти мышечных
групп, у.е.

7,89 ±
0,2

7,72 ±
0,11

7,27 ±
0,01

7,12 ±
0,17

6,79 ±
0,01

6,78 ±
0,05

6,23 ±
0,01

5,26 ±
0,23

Другая закономерность наблюдается в показателях 5-ти мышечных групп руки: волейболистки доминируют над баскетболистками на
уровне ІІІ спортивного разряда с результатом 1,73 и 1,38 соответственно. К уровню ІІ разряда показатели практически равны (1,87 и 1,82 соответственно). Такая же тенденция наблюдается до уровня І разряда (1,97
и 1,94 соответственно), а к уровню кандидата в мастера спорта и мастера спорта снова более значительно доминируют волейболистки (2,37 к
2,25 у баскетболисток) (рис. 2).
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Рис. 1 Динамика изменения показателей относительной силы 5-ти
мышечных групп ноги у волейболисток и баскетболисток различной
квалификации.
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2,25
2

Волейболистки

1,75

Б аскетболистки

1,5
1,25
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Рис. 2 Динамика изменения показателей относительной силы 5-ти
мышечных групп руки у волейболисток и баскетболисток различной
квалификации.
Что касается суммарного показателя 11-ти исследованных мышечных групп, то видно значительное преобладание волейболисток над
баскетболистками на уровне ІІІ спортивного разряда, что составило 6,23
и 5,26 соответственно. На уровне ІІ разряда эти показатели практически
равны (6,79 и 6,78). У спортсменок І разряда, кандидатов в мастера спорта
и мастеров спорта, специализирующихся по волейболу суммарный показатель относительной силы 11-ти мышечных групп выше, чем у баскетболисток в среднем на 0,15-0,17 условных единиц (рис. 3).
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Баскетболистки
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І разряд
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Рис. 3 Динамика изменения показателей относительной силы 11-ти мышечных групп у волейболисток и баскетболисток различной квалификации.
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Выводы:
Спортсменки, специализирующиеся по волейболу преобладают над баскетболистками по показателям относительной силы как 5-ти
мышечных групп ноги и руки, так и по 11-ти исследованным мышечным группам на всех уровнях квалификации от ІІІ спортивного разряда
до мастера спорта.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем развития относительной силы волейболисток и баскетболисток с игровым амплуа «нападающие».
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ОСОБЕННОСТИ СРОЧНОЙ АДАПТАЦИИ БЕГУНОВ НА
СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ К ТРЕНИРОВКЕ НА РАЗЛИЧНЫХ
ПОКРЫТИЯХ
Полянский А.В.
Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт
Аннотация. После повторного бега по грунту в период непосредственной подготовки к соревнованиям наблюдается эффект суперкомпенсации, выражающийся в динамике показателей опорного взаимодействия.
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Ключевые слова: покрытия с различными физическими свойствами, адаптация,
показатели опорного взаимодействия.
Анотація. Полянський А. В. Особливості термінової адаптації бігунів на середні
дистанції до тренування на різних покриттях. Після повторного бігу по ґрунті в
період безпосередньої підготовки до змагань спостерігається ефект суперкомпенсації, що виражається в динаміку показників опорної взаємодії.
Ключові слова: покриття з різними фізичними властивостями, адаптація, показники опорної взаємодії.
Annotation. Poliansky A.V. Features of expedited acclimatization of edge mills on
midranges to training on different covers. The effect of superrestoration is observed
in the period of direct preparation for competitions after repeated run on a ground,
and it is expressed in dynamics of parameters of ground’s interaction.
Keywords: Coverings with various physical properties, adaptation, parameters of
ground’s interaction .

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. В тренировке бегунов на средние дистанции широко применяются бег и прыжки по естественным покрытиям [7, 9, 11, 12, 22,
23]. Специалистами-практиками отмечается, что специфика взаимодействия, например, с “мягкими” и “жёсткими” покрытиями является значимым фактором в соревновательной деятельности легкоатлетов, играет важную роль в формировании направленности изменения
биомеханических свойств опорно-двигательного аппарата в случае длительной тренировки на одном из видов покрытий [8, 13 и др.]. С другой
стоны, многими исследованиями учёных также показано, что характер
проявления силы при взаимодействии с внешними предметами, снарядами во многом определяет не только результат этого взаимодействия,
но и особенности адаптации организма [3, 5, 10, 14, 15 и др.].
Â òî æå âðåìÿ â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ïðîâåä¸ííûõ èññëåäîâàíèé îïîðíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ îïîðà ïî óìîë÷àíèþ ïðèíèìàåòñÿ àáñîëþòíî íåäåôîðìèðóåìîé, å¸ óïðóãîñòü, ýëàñòè÷íîñòü, âÿçêîñòü è
ò.ï. íå ó÷èòûâàþòñÿ [1, 2, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24 è äð.].
Проблемная ситуация, создавшаяся вследствие установленного практикой значительного своеобразия взаимодействия с опорами,
имеющими различные физические свойства, и отсутствия научно обоснованных рекомендаций по тренировке и выступлению на различных
покрытиях, определяет актуальность работ в этом направлении.
Работа выполнена по плану НИР Славянского-на-Кубани государственного педагогического института.
Целью исследования являлось изучение особенностей срочной
адаптации бегунов на средние дистанции к выполнению упражнений
бегового и прыжкового характера на синтетическом покрытии Рездор,
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грунтовой и опилочной дорожке.
Методика исследований. Контроль над состоянием опорнодвигательного аппарата бегуна осуществлялся по данным акселерометрии десятерного прыжка в полсилы и в полную силу на месте на синтетическом покрытии Рездор. Тестирование производилось после разминки
до начала основной нагрузки, через 10 мин после её окончания, а также
через сутки. В качестве нагрузок применялись следующие средства: 1.
повторный бег 5х200 м1 c соревновательной скоростью по синтетическому покрытию Рездор, 2. повторный бег 5х200 м (Ф.П. Суслов и др.
[12] рекомендуют за три дня до старта 5-6х200 м с соревновательной
скоростью) c соревновательной скоростью по грунтовой дорожке, 3. многоскоки по опилочной дорожке 20х50 м. В эксперименте приняли участие 15 бегунов-студентов (средний возраст 21,5±1,55 лет, рост 175,8±5,41
см, вес 65,9±4,57 кг), имеющих в беге на 800 м подготовленность на
уровне I-II разряда.
В исследовании применялся акселерометр ADXL105EM-3, укреплявшийся на специальном поясе вблизи ОЦМ испытуемого. Рассматривалась динамика следующих показателей: время взаимодействия с опорой (t), время достижения максимума ускорения (t amax), максимальное
ускорение (amax), дифференциальный коэффициент ускорения (J=amax/t
amax) и интегральный индекс ускорения (I=at). Учитывались средние
арифметические девяти отталкиваний десятерного прыжка, выполнявшиеся одной ногой. В предварительном эксперименте, проведённом на
базе лаборатории биомеханики института физической культуры и дзюдо
Адыгейского государственного университета, было установлено, что рассматриваемые показатели акселерометрии тесно коррелируют с соответствующими данными тензоплатформы, традиционно применяемой
для изучения особенностей опорных взаимодействий.
Результаты и обсуждение. Как видно на рис. 1 и 2, после выполнения бега 5х200 м по грунту время взаимодействия с опорой и время достижения максимума ускорения увеличилось, а через сутки уменьшилось ниже исходного уровня. Особенно ярко эти изменения выражены
при выполнении тестового задания в полсилы и в показателях t amax (табл.
1).
Более выраженные изменения при выполнении теста в полсилы, очевидно, являются следствием динамики субъективных ощущений
своего состояния испытуемыми. Однако, достоверные различия t amax
после повторного бега и через сутки при выполнении теста в полную
силу позволяют говорить об активизации процессов восстановления.
Показатели amax при выполнении тестового задания в полную
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силу после выполнения бега 5х200 м по грунту достоверно снизились, а
затем, через сутки, достоверно выросли по сравнению с исходным уровнем (рис. 3, табл. 1).
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Рис. 1. Динамика времени взаимодействия с опорой после
выполнения повторного бега 5х200 м по грунту
Аналогичные изменения произошли и при выполнении прыжка
в полсилы, но достоверны различия только между результатами после
нагрузки и через сутки. Таким образом, по показаниям максимального
ускорения после выполнения бега 5х200 м выраженно проявляется суперкомпенсация уже на следующие сутки после нагрузки.
Увеличение, а затем уменьшение t amax и снижение, а затем повышение amax, естественно, привело к аналогичным ярко выраженным
изменениям J (рис. 4, табл. 1).
Наиболее стабильными оказались показатели интегрального
индекса ускорения (табл. 1). В эксперименте не зафиксировано достоверных изменений I при выполнении тестового задания с разной интенсивностью. Очевидно, это объясняется разнонаправленной динамикой
показателей amax и t.
При выполнении бега 5х200 м по синтетической дорожке Рездор
показатели акселерометрии имеют гораздо менее выраженную динамику,
чем при выполнении бега по грунту. Так достоверные различия зафиксированы лишь в показателях максимального ускорения (до и после бега, до
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бега и через сутки) и интегрального индекса ускорения (до и после бега,
до бега и через сутки) при выполнении тестового задания в полсилы (табл.
2).
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Рис. 2. Динамика t amax после выполнения бега 5х200 м по грунту
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Рис. 3. Динамика показателей максимального ускорения после
выполнения бега 5х200 м по грунту
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Таблица 1
Достоверность различий показателей акселерометрии до и после
бега по грунту*
Характеристики
опорного
взаимодействия
t
t amax
amax
J
I

Сравниваемые показатели
до и после бега

после бега и через сутки

до бега и через сутки

p>0,1
p>0,1
p<0,01
p>0,1
p>0,1
p<0,1
p<0,05
p<0,05
p>0,1
p>0,1

p<0,01
p>0,1
p<0,001
p<0,1
p<0,05
p<0,001
p<0,001
p<0,001
p>0,1
p>0,1

p<0,05
p>0,1
p<0,01
p>0,1
p>0,1
p<0,1
p<0,05
p<0,1
p>0,1
p>0,1

*Вверху приведены данные сравнения характеристик тестового прыжка, выполняемого в полсилы, внизу – в полную силу.
Достоверность различий определялась при помощи однофакторного
дисперсионного анализа (ANOVA).
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Рис. 4. Динамика показателей дифференциального коэффициента
ускорения после выполнения бега 5х200 м по грунту
При выполнении десятерного прыжка на месте в полную силу
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все различия показателей акселерометрии недостоверны (табл. 2). Причём, выраженная динамика отсутствует как в показателях, обнаруживших
достоверные изменения, так и стабильных при беге по грунту (таких, как
I). В большинстве случаев при выполнении десятерного прыжка в полную силу исследуемые показатели незначительно меняются сразу после
бега, но через сутки восстанавливаются до исходного уровня.
Таблица 2
Достоверность различий показателей акселерометрии до и после
бега по Рездору*
Характеристики
опорного
взаимодействия
t
t amax
amax
J
I

Сравниваемые показатели
да и после бега

после бега и через сутки

до бега и через сутки

p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p<0,05
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p<0,1
p>0,1

p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1

p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p<0,05
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p<0,001
p>0,1

*Вверху приведены данные сравнения характеристик тестового прыжка, выполняемого в полсилы, внизу – в полную силу
Таким образом, срочного эффекта суперкомпенсации после
выполнения бега по синтетическому покрытию Рездор не наблюдается.
Очевидно, это обусловлено “привычностью” такой работы для организма бегунов в периоде непосредственной подготовки к соревнованиям.
Итоги её выполнения носят выраженный поддерживающий характер.
Достоверное повышение показателей акселерометрии (amax и I) при выполнении тестового прыжка в полсилы говорит скорее о динамике ощущения испытуемыми своего состояния.
Различия динамики изучаемых показателей в процессе восстановления после бега по грунту и синтетической дорожке сделало логически обоснованным изучение особенностей восстановления после работы на покрытии, ещё более контрастно отличающемся от Рездора, чем
грунт.
С этой целью, как уже отмечалось, были рассмотрены особенности адаптации к выполнению многоскоков по опилочной дорожке.
Однако, показатели акселерометрии после подобной работы оказались
ещё более стабильными, чем после бега 5х200 м по синтетической до82

рожке (табл. 3). Достоверные различия обнаружены лишь между показателями интегрального индекса ускорения до и после прыжковой работы при выполнении тестового задания в полсилы (табл. 3).
Оценивая полученные результаты, отметим, что, во-первых,
очевидно, что выполнение прыжковых упражнений по опилкам на указной дистанции в малом объёме (800 м за тренировку) не оказывает развивающего воздействия на организм бегунов на средние дистанции квалификации I-II разряда, во-вторых, следовательно, подобная работа
может в ограниченном количестве использоваться в соревновательном
периоде для нивелирования возможных ударных воздействий от бега и
прыжков на жёстких синтетических покрытиях.
Таблица 3
Достоверность различий показателей акселерометрии до и после
многоскоков по опилочной дорожке*
Характеристики
опорного
взаимодействия
t
t amax
amax
J
I

да и после
многоскоков
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p<0,1
p>0,1

Сравниваемые показатели
после многоскоков до многоскоков
и через сутки
и через сутки
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1
p>0,1

*Вверху приведены данные сравнения характеристик тестового прыжка, выполняемого в полсилы, внизу – в полную силу
Выводы. При выполнении беговой работы, характерной для
непосредственной подготовки к соревнованиям бегунов на средние дистанции, на синтетическом покрытии Рездор не происходит снижения
показателей времени опорного взаимодействия и времени достижения
максимума ускорения, а также величин максимального ускорения, дифференциального коэффициента и интегрального индекса ускорения. Не
происходит и восстановления названых показателей выше исходных величин через сутки после выполнения беговой работы. Тренировка в последние дни перед стартом по данным акселерометрии носит выраженный поддерживающий характер.
Выполнение такой же беговой работы по грунту приводит к зна83

чительному снижению показателей максимального ускорения и дифференциального коэффициента ускорения, а затем, их повышению выше
исходного уровня через сутки.
Динамика временных показателей опорного взаимодействия
имеет обратную направленность – время взаимодействия с опорой и
время достижения максимума ускорения увеличиваются сразу после
выполнения беговой работы и уменьшаются ниже исходного уровня. Хотя
последняя из названных тенденций менее ярко выражена.
При выполнении прыжков на опилочной дорожке в небольшом
объёме изменений показателей акселерометрии не зафиксировано.
В заключение отметим, что эффект сверхвосстановления показателей акселерометрии (как и любых других показателей) не может быть
самоцелью при поиске путей повышения эффективности подготовки
бегунов на средние дистанции. Естественно, что основным критерием
целесообразности внедрения тех или иных нововведений является их
воздействие на спортивный результат, показанный в ходе соревнований.
Это обусловливает целесообразность в дальнейшем экспериментального подтверждения возможности реализации закономерностей адаптации к взаимодействию с опорами, имеющими различные физические
свойства, в предсоревновательной подготовке бегунов.
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КОЛИЧЕСТВО СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ – КРИТЕРИЙ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Соколова Н.И.
Донецкий областной врачебно – физкультурный диспансер
Аннотация. Представлен комплекс методов и средств для профилактики утомления, коррекции физиологических сдвигов и оперативного восстановления работоспособности горноспасателей после ликвидации последствий аварий в угольных шахтах.
Ключевые слова: комплекс, профилактика, работоспособность, горноспасатели,
шахта.
Анотація. Соколова Н.І. Кількість соматичного здоров’я – критерій оцінки ефективності превентивної фізичної реабілітації. Представлено комплекс методів і
засобів для профілактики стомлення, корекції фізіологічних зрушень і оперативного відновлення працездатності гірничорятувальників після ліквідації
наслідків аварій у вугільних шахтах.
Ключові слова: комплекс, профілактика, працездатність, гірничорятувальник,
шахта.
Annotation. Sokolova N. Quantity of somatic health is criteria of valuation of the
preventive physical rehabilitation effectiveness. Was introduced complex of methods
and features for prophylaxis of tiredness, physiological shift correction and quick
efficiency recovery of mine rescuers after elimination of accidents in coal mines.
Key words: complex, prophylaxis, efficiency, mine rescuers, coal mine.

Постановка проблемы. Работа горноспасателей по ликвидации аварий в шахтах выполняется с большим физическим и психоэмоциональным напряжением. При выполнении напряженной кратковременной и длительной, многократно повторяющейся работы, появляются
признаки утомления, нарушаются функции регуляций организма, снижается работоспособность. На скорость и степень развития физического утомления и связанного с ним снижения качества и количества выполненной работы, помимо значительной физической работы, влияет
комплекс неблагоприятно действующих факторов производственной
среды - высокая температура воздуха, влажность и задымленность рудничной атмосферы, плохая освещенность, шум, работа в изолирующем
кислородном респираторе, опасная для здоровья и жизни обстановка.[1,5]
Выполнение тяжелых физических работ по ликвидации аварий
в подземных выработках шахт горноспасателями в кислородных изолирующих респираторах в экстремальных условиях вызывает настолько
выраженные изменения в функциональном состоянии организма и центральной нервной системы, что к началу следующего рабочего дня не
отмечается полного восстановления в деятельности некоторых систем
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организма.[2,13] Выполнение повторных физически тяжелых работ в
экстремальных условиях приводит к физическому переутомлению всего организма. Нарушаются функции центральной нервной системы, нервно-мышечного и опорно-двигательного аппарата, снижаются функции
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, приводящие к чрезмерному напряжению терморегуляции, нарушению водно-солевого баланса
организма. Выраженное физическое переутомление организма горноспасателей резко снижает производительность труда, нарушаются внимание и координация, что может привести к травмированию самого горноспасателя с тяжелым исходом.[3,12]
Само физическое утомление является естественной, физиологически обусловленной защитной реакцией организма, предохраняющей
функциональные системы организма от срыва компенсаторных способностей. Усиленная функциональная активность при воздействии больших физических нагрузок обеспечивает высокий уровень внутриклеточных регенераций и гиперпластических процессов, что создает
необходимый резерв функциональных единиц и сводит к минимуму
возможность повреждения клеток при действии сильных раздражителей.[5]
Все это обеспечивает повышение потенциальных возможностей организма, адекватное приспособление к нагрузкам, увеличение функциональных резервов, ускорение восстановления. При этом, чем быстрее восстановление, тем больше возможность организма выполнить
работу на уровне максимальных требований и хорошо к ней приспосабливаться.
При анализе литературных данных [6,8,9,10] было выявлено, что
при повторных интенсивных нагрузках и при неполном восстановлении
организма возникает истощение, дискоординация функций организма,
расстройство химизма обменных процессов, снижение защитных свойств
организма и нарушение функций центральной нервной системы.
Таким образом, в организме при максимальных нагрузках развиваются два противоположных состояния:
1)
нарастание и повышение работоспособности, если процесс восстановления обеспечивает восполнение и накопление энергетических ресурсов;
2)
хроническое истощение и переутомление, если восстановление систематически не наступает.
Работа выполнена в соответствии с практическими задачами
Донецкого областного врачебно – физкультурного диспансера.
Анализ последних исследований и публикаций. Работа гор87

носпасателей на ликвидации аварий в шахтах выполняется с большим
физическим и психоэмоциональным напряжением. При выполнении
напряженной кратковременной или длительной, многократно повторяющейся работы, появляются признаки утомления, нарушаются функции
регуляции организма, снижается работоспособность. На скорость и степень развития физического утомления и связанного с ним качества и
количества выполненной работы, помимо значительной физической работы, влияет комплекс неблагоприятно действующих факторов производственной среды - высокая температура воздуха, влажность и задымленность рудничной атмосферы, плохая освещенность, шум, работа в
изолирующем кислородном респираторе, опасная для здоровья и жизни
обстановка.
Знание сущности утомления позволило нам разработать способы активного воздействия на течение восстановительных процессов.
Современной наукой установлено, что меры борьбы с утомлением должны быть направлены не на устранение этого физиологического явления, носящего защитный характер, а на профилактику переутомления и
ускорения восстановительных процессов с помощью комплекса восстановительных мероприятий.[7]
Формулировка целей и задач статьи. Сотрудниками ЦНИЛ
ВГСЧ и областного врачебно–физкультурного диспансера проведена
работа с целью определения, сохранения здоровья горноспасателей, повышения их работоспособности. Основной задачей было разработать
комплекс методов и средств для профилактики утомления, коррекции
физиологических сдвигов, снятия психоэмоционального напряжения и
оперативного восстановления работоспособности горноспасателей после
выполнения тяжелых физических работ по ликвидации последствий аварий в угольных шахтах в условиях высоких температур.
Для выполнения поставленных задач было проведено:
поиск, выбор и апробация информативных экспресс-методов для определения уровня физического здоровья, состояния и работоспособности горноспасателей;
выбор наиболее приемлемых методов и средств по профилактике физического утомления, способствующих быстрому восстановлению нарушенных функций организма, водного, минерального и витаминного обмена;
проведение лабораторных исследований методов и средств
по определению эффективности профилактических и коррегирующих
свойств, способствующих быстрому восстановлению работоспособности горноспасателей;
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апробация и выбор приемлемых, наиболее доступных и не
вызывающих побочных явлений, эффективных методов и средств быстрого восстановления работоспособности.
Результаты исследования. Всего обследовано 50 испытателейдобровольцев, из числа горноспасателей ВГСЧ Донбасса и 50 спортсменов высокой квалификации в возрасте от 20 до 25 лет. Перед началом лабораторных исследований проведен инструктаж о целях, задачах,
порядке проведения исследований, правилах техники безопасности, а
также о целях и задачах медицинского обследования, об условиях допуска к данному эксперименту. Во время эксперимента испытатели были
одеты в костюм горнорабочих глубоких шахт, снабжены светильниками
и аккумуляторами и включены в респиратор Р-30.
Эксперименты проводились при температуре окружающей среды 25°С и 40°С с естественной относительной влажностью воздуха.
Всего проведено 6 серий экспериментов, которые заключаются
в следующем:
I
серия - контрольная (температура окружающей среды
25°С), испытатель выполняет следующую физическую нагрузку
1) ходьба по горизонтали со скоростью 5 км/час - 25 мин.;
2) отдых сидя - 5 мин.;
3) переноска “пострадавшего на носилках” вверх по уклону
с углом наклона 3°, со скоростью 60 м/мин - 10 мин;
4) отдых сидя - 5 мин.
Далее работы повторяются в том же порядке до достижения частоты сердечных сокращений 170 ударов в минуту, но не более 2 часов
или до отказа испытателя продолжить работу вследствие чрезмерного
утомления.
II серия - контрольная (температура окружающей среды
40°С).
1) вводная ходьба по горизонтали со скоростью 5 км/час при
температуре окружающей среды 25°С - 25 мин;
2) отдых сидя - 5 мин, переход в тепловую камеру;
3) четыре цикла подъемов на ступеньку высотой 30 см (стентест) в ритме 20 раз в одну минуту;
4) отдых - по 5 мин (сидя) и выход из тепловой камеры;
5) заключительная ходьба по горизонтали со скоростью 5 км/
час - 25 мин.
III серия - (температура окружающей среды 25°С).
Выполняются все виды работ I серии и применяются энтеросорбенты (активированный уголь) до и после выполнения работ.
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IV серия - (температура окружающей среды 40°С).
Выполняются все виды работ II серии и применяются энтеросорбенты (активированный уголь) до и после выполнения работ.
V серия - (температура окружающей среды 25°С).
Выполняются все виды работ I серии и применяется комплекс
средств восстановления работоспособности.
VI серия - (температура окружающей среды 40°С).
Выполняются все виды работ II серии с применением восстановительных средств.
Показатели физического развития испытуемых сравнивались со
средними возрастно-половыми нормативами. Все показатели рассматривались по разработанной нами схеме физической нагрузки горноспасателей в лабораторных условиях до, после нагрузки и через 24 часа.
Средние показатели массы тела горноспасателей до испытаний - 71,4 кг,
после - 70,6 кг, через 24 часа - 71 кг, у спортсменов высокой квалификации масса тела до физической нагрузки - 66,0 кг, после - 65,5 кг, через 24
часа - 65,5 кг. Четыре горноспасателя курят 4-5 сигарет в день (8,0%).
Характер питания у всех обследуемых - умеренный, 2-3 раза в день.
Средний весо-ростовой показатель у спортсменов равен 388 г/см до нагрузки, после нагрузки - 385 г/см, через 24 часа - 384,8 г/см. Горноспасатели соответственно 408 - 403 - 406 г/см. Реакция сердечно-сосудистой системы до физической нагрузки у горноспасателей была по
нормотоническому - 44,6%, гипертоническому - 26,7%, гипотоническому - 28,7%. Спортсмены имели реакцию сердечно-сосудистой системы
по нормотоническому типу - 68,9% случаев, гипертоническому - 8,5%,
гипотоническому типу - 22,6%. После проведения испытаний почти у
половины горноспасателей ухудшились показатели функционального
состояния сердечно-сосудистой системы. Реакция но нормотоническому типу снизилась на 12,7%, по гипертоническому типу повысилась на
10,2%, по гипотоническому повысилась на 2,4%. У контрольной группы
реакция по нормотоническому типу снизилась на 8,7%, по гипертоническому повысилась на 6,4%, гипотоническому - на 12,7%. Через 24 часа
восстановительного периода реакция сердечно-сосудистой системы ухудшилась в 2,1% случаях.
Показатели максимальной мышечной силы, времени ее удержания, которые определялись на аппарате «Сила» в контрольной группе
были несколько больше, чем у горноспасателей - 62,7 кг и 55,1 кг соответственно. После физической нагрузки показатели снизились в обеих
группах: контроль-59,8 кг, горноспасатели -51,5 кг. Через 24 часа показатели мышечной силы несколько улучшились - контроль 60,4 кг, горно90

спасатели - 58,2 кг. Показатели мышечной выносливости горноспасателей были значительно меньше, чем в контроле-31,5с горноспасатели и
40,8с контроль. Большие физические нагрузки значительно снизили показатели мышечной выносливости у горноспасателей на 13,1%, в контроле на 9,4%. Через 24 часа данные показатели несколько улучшились,
не достигнув исходных величин. Средний показатель индекса трендов у
горноспасателей равен 9,84 ед., контроль — 10,7 ед. Сравнивая реакцию
организма на физическую нагрузку после специальной нагрузки выявлено, что индекс трендов значительно снизился в обеих группах и постепенно повысился до исходных величин через 24 часа. Горноспасатели после испытаний имели индекс трендов равный 8,1 ед., контроль 9,4 ед. После восстановления- 9,6 ед., контроль - 10,2 ед.
Показатели ортостатической пробы в обеих группах значительно изменился после серии испытаний и после 24 часов. Горноспасатели
соответственно 6,9-5,6-5,6, и контроль-7,4-6,1-6,4. Средние показатели
стабилометрии, которые определялись на аппарате «СТЭК-1», также
после интенсивной физической и психоэмоциональной нагрузки в обеих группах снизились - на 14,3% у горноспасателей и на 13,8% в контроле, что говорит о значительной утомляемости испытуемых. Через 24 часа
средние показатели стабилометрии несколько улучшились, не достигнув исходных величин.
При определении функциональной подготовленности организма горноспасателей к переносимости физической нагрузки определялась аэробная мощность (МПК), показатель анаэробного обмена
(ПАНО), алактатный обмен, анаэробно-гликолитическая мощность (количество молочной кислоты). Было выявлено, что средние показатели
максимального потребления кислорода (аэробная мощность) у горноспасателей были равны норме – 68,7% и в контроле –58,7% (норма 6075%). После физической и психо-эмоциональной нагрузки МПК у горноспасателей снизилось до 59,4%, в контроле — 57,9%.
Через 24 часа фаза суперкомпенсации и сверхвосстановления
наступила в 34,4% случаев, контроль в 44,% случаев, снижение работоспособности - 27,8%, контроль – 26,1% случаях, недовосстановление
- 11,1%, контроль - 9,8%, полное восстановление - 26,7%, контроль 19,9% случаев.
Средние показатели анаэробной работоспособности (ПАНО) до
нагрузки у горноспасателей были в пределах нормы - 63,8%, в контроле
- 65,4%, после нагрузки средние показатели несколько повысились в
обеих группах(66,1% и 66,0%), через 24 часа средние показатели достигли пределов нормы. Средние показатели алактатного обмена в обеих
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группах до нагрузки были в пределах нормы: горноспасатели – 32% и
контроль – 34%, после испытаний показатели несколько увеличились 37% и 35,2% через 24 часа после нагрузки. Фаза сверхвосстановления и
восстановления у горноспасателей наступила в 50,0% случаях, в контроле - 52%, снижение работоспособности - 33,3%, в контроле - 40,1%,
значительное недовосстановление - 16,7% случаев у горноспасателей и
контроль – 7,9%.
Средние показатели лактатного обмена до физической нагрузки
равнялись у горноспасателей - 8,6 м/ моль/л, контроль - 9,7 м/моль/л,
после физической нагрузки показатели увеличились на 9,1% у горноспасателей ,и контроль - 8,6%. Через 24 часа сверхвосстановление и
восстановление у горноспасателей наступило в 55,6%, и в 58,9% в контроле, фаза снижения работоспособности - 27,8% горноспасателей и
24,6% в контроле, фаза значительного недовосстановления 16,6% и 16,5%
соответственно в группах. Показатели общего анализа крови у всех испытуемых были в пределах нормы. После физической нагрузки повысился средний показатель гемоглобина (НЬ) у горноспасателей на 9,8%,в
контроле на 10,2%. В обеих группах наблюдался незначительный лейкоцитоз. После 24 часов перерыва все показатели общего анализа крови
были в пределах физиологической нормы. Средние показатели мочевины крови у горноспасателей до нагрузки были равны 4,6 м/моль/л, после нагрузки - 5,47м/моль/л, через 24 часа -4,7 м/моль/л. Контрольная
группа - 4,6 м/моль/л до нагрузки, после - 5,9 м/моль/л, через 24 часа 5,0 м/моль/л. Выявлено, что все колебания уровня мочевины крови в
пределах физиологической нормы. Остаточный азот у горноспасателей
до нагрузки - 2,15 мг, после - 2,4мг , через 24 часа -2,2 мг, в контроле 2,58 мг, после физической нагрузки - 3,5 мг, через 24 часа - 3,0, мг.
Средние показатели глюкозы в крови горноспасателей до нагрузки - 4,78 мг, после физической нагрузи - 4,3 мг, через 24 часа - 4,18
мг, что соответствуй физиологической норме. Средние показатели глюкозы в контроле также соответствовали физиологической норме - 3,73,1-3,7 мг.
При изучении особенностей фагоцитоза выявлено что поглотительная и переваривающая функции нейтрофилоцитов у горноспасателей были достоверно выше, чем в контроле. Следует подчеркнуть, что
если в фазе поглощения бактерий эти отличия были умеренными (процент фагоцитоза выше на 19,4%; фагоцитарное число— на 25,7%; фагоцитарный индекс— на 11,4%), то в фазе переваривания они оказались
более существенными(индекс переваривания выше чем в контрольной
группе на 38,4%). Видимо более постоянные и регулярные физические
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и психоэмоциональные нагрузки спортсменов высокой квалификации
более выражено влияют на фазу переваривания.
После выполнения максимальной физической нагрузки значительно снизились показатели фагоцитоза у горноспасателей, и несколько меньше в контрольной группе. Это свидетельствует о значительных
адаптационных возможностях спортсменов высокой квалификаций, которые имеют спортивный стаж 10—15 лет. Нормализация или повышение показателей фагоцитарной реакции нейтрофилоцитов через 24 часа
в обеих группах говорит об адекватности воздействия физической нагрузки на организм спортсменов, а снижение функциональной способности нейтрофилоцитов следует трактовать как неблагоприятный признак.
Реакция иммуноприлипания у горноспасателей была менее выражена по сравнению с контрольной группой (21,66% и 23,76%), что
коррелирует с динамикой показателей фагоцитоза. После перенесенной
и психоэмоциональной нагрузки наименьший процент адсорбции стафилококков на эритроцитах наблюдался у горноспасателей - 17,52%, в
контрольной группе наблюдалось снижение показателей реакции иммуноприлипания, но в пределах физиологических нормативных показателей — 20,4%.Через сутки показатели реакции иммуноприлипания в обеих
группах повысились — 21,33, что соответствует норме, контроль – 23%.
Таким образом, физические и психоэмоциональные нагрузки
наиболее выраженное влияние оказали на показатели реакции иммуноприлипания горноспасателей. Что касается реакции лейколизиса, являющейся одним из промежуточных звеньев фагоцитоза, отражающий
степень сенсибилизации организма (В. А. Фрадкин, М. Т. Тетдоева, 1979),
то ее показатели, у горноспасателей были существенно ниже, чем в контрольной группе (15,72% и 18,75%). На показатели реакции лейколизиса оказывала влияние большая физическая нагрузка. После нагрузки
горноспасатели имели показатели лейколизиса значительно ниже, чем
до нагрузки – 13,9%, контрль-15,9%, и показатели лейколизиса были
выше у горноспасателей на 2,3%, в контроле на 2,0%.
Чрезмерная физическая нагрузка может сопровождаться повышенным образованием тканевых аутоантигенов, в частности, миокарднальных (Г.Л.Апанасенко, Д.М.Недопрядко, 1982, 1983, 1985), а выраженность аутоиммунных реакций может служить одним из критериев
соответствия нагрузки функциональным возможностям организма. Исследование торможения фагоцитоза горноспасателей показало, что оно
было более выраженным, чем в контрольной группе. Коэффициент торможения активности горноспасателей равен — 14,2%, в контроле —
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11,63%; интенсивности - 34,61% и контроль - 35,2%, завершенности —
7,17% и контроль - 3,76% соответственно. Было отмечено, что у хорошо
тренированных горноспасателей и спортсменов высокой квалификации
при максимальных физических и психоэмоциональных нагрузках коэффициент торможения фагоцитоза миокардиальным антигеном изменялся. При наличии клинической картины физического перенапряжения
отмечено повышение торможения фазы активности и завершенности
фагоцитоза в присутствии миокардиального антигена. Таким образом,
торможение фагоцитоза миокардиальным антигеном является чувствительной реакцией установления соответствия физической и психоэмоциональной нагрузки функциональным возможностям организма лиц,
работающих в сфере экстремальных ситуаций (горноспасатели, водолазы, летчики, спортсмены и т. д.). При синдроме физического перенапряжения показатели торможения фагоцитарной реакции возрастают и было
отмечено, что при проведении восстановительных мероприятий (методы превентивной физической реабилитации) показатели торможения
фагоцитоза нормализуются.
Известно, что состояние иммунологической резистентности
определяет адаптационные возможности и его способность нейтрализовать влияние ряда повреждающих факторов. Динамическое определение и выравнивание иммунологического статуса на ранних этапах, важная задача здравоохранения. Из многообразия методических приемов
наиболее предпочтительный, позволяющий характеризовать не только
начальные иммунологические сдвиги, но и их направленность, является
тест «бляшкообразования» (А.Ф.Марков, 1975; Э.В.Киракосян, 1976;
Г.Е.Аронов, 1963; Н.И.Иванова, 1983; Д.М.Недопрядко, 1981; Н.И.Соколова, 1986). Значительное увеличение активности процесса бляшкообразования, выходящие за пределы его прогностически благоприятного уровня при нагрузке на организм, совпадает со снижением физической
работоспособности, повышения утомляемости и указывает на связь
многих систем с системой аутоиммунитета. Интенсивная физическая
нагрузка сопровождается повышенным образованием тканевых аутоантигенов, в частности миокардиальных (Г.Л.Апанасенко, Д. М. Недопрядко, Н. И. Соколова, 1982, 1983, 1985, 1986). Значительное увеличение
активности процесса бляшкообразования, выходящие за пределы его
прогностически благоприятного уровня при нагрузке на организм, совпадает со снижением физической работоспособности, повышения утомляемости горноспасателей и указывает на связь многих систем с системой аутоиммунитета. Интенсивная физическая нагрузка сопровождается
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кардиальных ( Г.Л.Апанасенко, Д.М.Недопрядко, Н.И.Соколова,
1982,1983, 1985,1986). Поэтому изучение влияния миокардиального антигена на реакцию бляшкообразования, также как и реакцию торможения фагоцитоза миокардиальным антигеном особенно актуально у горноспасателей.
Реакция бляшкообраэования иммунокомпетентных клеток были
более выражены у горноспасателей, чем в контрольной группе. Особенно, значительно отличалась миокардиальная реакция, которая у горноспасателей была выше, чем у спортсменов высокой квалификации, у
которых стаж спортивной деятельности значительно превышает трудовой стаж горноспасателей и связанный с регулярностью и длительностью физических и психоэмоциональных нагрузок в соревновательном
периоде. Показатели бляшкообразования миокардиальным антигеном у
горноспасателей до физической нагрузки 1,35%, в контроле 1,12%; после максимальной физической нагрузки соответственно 2,01% и 1,79%,
после 24 часов отдыха показатели реакции бляшкообразования миокардиальным антигеном у горноспасателей 1,23 %, в контроле 1,02% .
Этот факт можно рассматривать как результат положительного
влияния систематических физических нагрузок на экономизацию функций организма, способствующую адаптации к напряженной мышечной
деятельности.
Следовательно, большие физические и психофизические нагрузки приводят к стимуляции бляшкообразования у горноспасателей, что
говорит о снижении адаптационных возможностей испытуемых.
Большие физические нагрузки оказывают влияние не только на
клеточный, но и гуморальный иммунитет (И.Д.Суркина, с соавт., 1977,
1985 и др.). Изучение как клеточного, так и гуморального иммунитета у
горноспасателей ранее никем не проводилось.
У горноспасателей hq А и М до физической нагрузки имели тенденцию к снижению, а уровень hq G был несколько выше, чем в контрольной группе. Выраженное влияние на уровень иммуноглобулинов
А,М,G оказывали максимальные физические и психоэмоцианальные
нагрузки. Так, после физической нагрузки уровень hq G, M у горноспасателей и в контроле снижался, после 24 часов отдыха показатели иммуноглобулинов А, М, G несколько повысились в обеих группах.
Следовательно, именно значительные физические нагрузки, а
не длительность спортивного или трудового стажа оказывают угнетающее влияние на гуморальную систему иммунитета.
Таким образом, предложенная нами система медицинского обеспечения лиц, работающих в социальной сфере экстремальных ситуаций
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позволяет в более ранние сроки определить и предупредить проявление
аллергизации и аутоиммунизации организма лиц этих специальностей.
Кроме того, некоторые полученные данные, свидетельствуют об определенной степени угнетения клеточного и гуморального иммунитета под
влиянием больших физических и психоэмоциональных нагрузок.
В регионе был опробирован (внедрен) поэтапный метод превентивной физической реабилитации при замкнутом технологическом цикле: формирование мотивации к оздоровлению - диагностика уровня здоровья — формирование индивидуальных оздоровительных программ
— их реализация — оценка их адекватности и эффективности.
Выводы. В литературе не встречается комплексная методика
повышения работоспособности горноспасателей при работе в экстремальных условиях. Нигде не применяются методы повышения психоэмоциональной устойчивости, коррекции физиологических сдвигов до,
во время и после работы различными методами превентивной физической peaбилитации с целью повышения физической работоспособности,
уровня физического здоровья, снятия утомления и восстановления функции организма после рабочем смены. Превентивная реабилитация у
горноспасателей включала меры по борьбе с переутомлением и была
направлена на ускорение восстановительных процессов. Применяемые
нами методы превентивной реабилитации оказывали положительное
влияние на показатели функционального состояния организма, иммунологическую резистентность, физическую работоспособность горноспасателей. При этом отмечено улучшение адаптационных реакций организма, повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой
системы, повышение физической работоспособности, а также показателей иммунологической резистентности. На фоне проведения превентивной физической реабилитации отмечено повышение показателей
фазы поглощения на 9,7% и фазы переваривания на 2,7% фагоцитарной
реакции организма. Значительно улучшились показатели иммупоприлипания, лейколизиса, аутоиммунных реакций (коэффициент торможения
фагоцитоза увеличился на 2,1%), снизилась активность процесса бляшкообразования на 1.8%, улучшились показатели гуморального иммунитета, повысилось количество hg G, M.
Следовательно, систематический контроль за показателями функционального состояния, включая и показатели иммунологической резистентности в системе медицинского обеспечения работы горноспасателей, а также проведения методов превентивной физической
реабилитации позволяет предупредить неблагоприятные последствия
значительных физических нагрузок на организм лиц, работающих в со96

циальной сфере экстремальных ситуаций.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение других проблем соматического здоровья как критерия эффективности превентивной физической реабилитации.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИИ И
ИММУНОТЕРАПИИ СПОРТСМЕНОВ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
Футорный C.М.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые вопросы и особенности иммунологии спорта, изложены отдельные принципы профилактики и коррекции нарушений иммунной системы у спортсменов, подходы к назначению иммунокоррегирующей терапии.
Ключевые слова: иммунологическая недостаточность, Т- и В-системы иммунитета, лимфоциты, цитокинотерапия, ронлейкин.
Анотація. Футорний С.М. Деякі аспекти імунореабілітації й імунотерапії спортсменів високої кваліфікації. У статті розглядаються деякі питання й особливості
імунології спорту, викладено окремі принципи профілактики та корекції порушень імунної системи у спортсменів, підходи до призначення імунокорегуючої
терапії.
Ключові слова: імунологічна недостатність, Т- та В-системи імунітету, лімфоцити, цитокінотерапія, ронлейкін.
Annotation. Futorny S.M. Some aspects immunorehabilitation and immunotherapy
of the sportsmen of high qualification. In article the major questions and features
immunology of sports are considered, the separate principles of preventive maintenance
and correction of infringements immune system at the sportsmen, approaches to
purpose immunologic correction therapy are stated.
Key words: immunologic incompetence, T- and B-systems of immunity, lymphocytes,
cytokinotherapy, rhonleukin.

Постановка проблемы. Иммунология спорта – это
иммунология здорового человека в условиях предельных спортивных
нагрузок. Физические и психоэмоциональные перегрузки в комплексе с
нерегламентируемым употреблением фармакологических средств резко
увеличили удельный вес иммунозависимых заболеваний у спортсменов.
Возникла острая необходимость изучения и осмысления этого феномена
в спорте. Занятие современным спортом все чаще стало сочетаться с
возникновением иммунодефицитов – снижением функциональной
активности основных компонентов системы иммунитета, что ведет к
нарушению защиты организма от микробов и проявляется в повышении
инфекционной заболеваемости спортсменов.
Фармакологический идол уже давно занял сознание спортсменов и их окружение как атрибут спортивной жизни и спортивного счастья. Слепое экспериментирование с фармакологическими препаратами
нередко инициирует патологические процессы в организме спортсмена.
Иммуносупрессия как индуктор патологических процессов может быть
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профилактирована за счет использования спортсменами специальных
углеводных диет и фармакологических препаратов (адаптогенов, микроэлементов, витаминов, пуриновых и пиримидиновых оснований и др.),
не входящих в список запрещенных. Фармакологическая коррекция,
наряду с другими мероприятиями, может обеспечить снижение заболеваемости, существенно увеличить объемы спортивных нагрузок и повысить результаты участия в соревнованиях. Это обстоятельство делает
бесспорной необходимость изучения иммунологических характеристик
у спортсменов высоких квалификаций и разработки фармакологической коррекции нарушений их функционального состояния.
Работа проводится соответственно программе научных исследований кафедры спортивной медицины НУФВСУ.
Анализ последних исследований и публикаций. Повышение
адаптационных способностей, спортивное долголетие и развитие
спортивного потенциала, эффективное восстановление после тренировок и соревнований обеспечивается оптимальным рецепторным и метаболическим взаимодействием клеток единого иммунонейроэндокринного комплекса, обеспечивающего постоянство гомеостаза в процессе
стрессорного воздействия и по его окончании [7, 10].
В реальной спортивной жизни последнее наблюдается далеко
не всегда. Практически все спортсмены являются “группой риска” развития вторичной иммунологической недостаточности.
Значимая иммунологическая недостаточность встречается не
менее чем у 40% профессиональных спортсменов [9]. Многие механизмы развития вторичных иммунодефицитных синдромов у спортсменов
до настоящего времени не изучены, хотя глубокие исследования и открытие феномена “исчезновения иммуноглобулинов” в крови спортсменов в условиях экстремальных спортивных перегрузок крупными отечественными иммунологами Б.Б. Першиным, С.Н. Кузьминым и соавт.
(1981, 1989) во многом предопределили поиск методов протекции. Не
вызывает сомнения, что вторичная иммунологическая недостаточность
у спортсменов связана с хроническим перенапряжением в процессе
спортивной деятельности, изменениями нейроиммуноэндокринной регуляции, уменьшением белка крови и проявляется дисбалансом практически всех звеньев гуморального и клеточного иммунитета и показателей неспецифической резистентности, определяющих общую адаптацию.
Помимо перегрузок этому способствует образ жизни: частые поездки,
хронодезадаптация, необходимость к приспособлению к новым географическим и климатическим зонам, неправильное питание с дефицитом
полноценного белка и микроэлементов.
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Еще серьезнее и острее стоят проблемы иммунологической недостаточности “бывших спортсменов”.
Известно, что пожилой и старческий возраст характеризуется
увяданием иммунной реактивности, что иммунная система имеет прямое отношение ко многим болезням пожилого возраста и что нарушения в работе иммунной системы считаются одной из основных причин
старения [6]. Известно также преждевременное, быстрое старение спортсменов после ухода от активной спортивной карьеры.
По мнению Б.Б. Першина (1980), Р.С. Суздальницкого, В.А. Левандо (1998) возрастные изменения иммунитета представляют собой
сложный процесс, так как в нем принимает участие большое разнообразие клеток, участвующих в иммунных реакциях. Из существующих теорий старения три имеют прямое отношение к процессам, существующим в спорте “на грани” нормы и патологии при хронических
перегрузках. Это теория “свободнорадикального окисления”, ведущая к
нарушениям на молекулярном уровне, теория стресса Селье и нейрогормональная теория.
У спортсменов, отошедших от активной спортивной карьеры в
процессе ускоренного старения отмечаются снижение противовирусной
и противоопухолевой защиты, ускорение атерогенеза, что связано с реакциями клеточного иммунитета, в которых принимают участие естественные клетки-киллеры (ЕК-клетки), со снижением функциональной
активности и активности рецепторного аппарата Т-клеток, отвечающих
за межклеточные взаимодействия с развитием иммунорегуляторного
дисбаланса основных субпопуляций (как хелперной, так и супрессорной) Т-клеток [8, 3].
Независимо от причины развитие иммунологической недостаточности приводит к повышенной восприимчивости к инфекциям, склонности к развитию хронических форм болезней и аллергических заболеваний, учащению онкологических заболеваний [7, 9].
У спортсменов низкой квалификации острая заболеваемость в
течение года меняется несущественно. У спортсменов высокой квалификации она возрастает в соревновательный период в 2,5 раза по сравнению с подготовительным, а у спортсменов высшей квалификации - в
3,5 раза. Изучая динамику иммунологических реакций и заболеваемости спортсменов Меегzon F.Z. et all. (1998) выделили четыре фазы реагирования иммунной системы на физические и психоэмоциональные нагрузки: фазу активации с увеличением большинства исследуемых
показателей, фазу компенсации с компенсаторным повышением одних
показателей в ответ на снижение других; фазу декомпенсации с суще100

ственным снижением большинства факторов общего и местного иммунитета, истощением резервов иммунологической реактивности; фазу
восстановления, скорость которой определяется силой и длительностью
стресс-индуцированной иммуносупрессии и индивидуальных особенностей организма спортсмена.
Полученные данные убедительно подтверждают, что спортивное долголетие и развитие спортивного потенциала во многом определяются профилактикой развития и терапией стресс-индуцированных и
иммуноопосредованных повреждений миокарда [16, 11].
Òåì íå ìåíåå, ýôôåêòèâíîå âîññòàíîâëåíèå ïîñëå òðåíèðîâîê
è ñîðåâíîâàíèé, ïðîôèëàêòèêà ïåðåíàïðÿæåíèÿ è èñòîùåíèÿ ôóíêöèîíàëüíûõ ñèñòåì, áîðüáà ñ âåñüìà ÷àñòîé èììóíîëîãè÷åñêîé íåäîñòàòî÷íîñòüþ àêòèâíûõ è áûâøèõ ñïîðòñìåíîâ äîëæíû áàçèðîâàòüñÿ íà
âûáîðå ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâ, áåçîïàñíûõ ïðè äîïèíã-êîíòðîëå.
Ê êîíöó XX ñòîëåòèÿ îêîí÷àòåëüíî ñôîðìèðîâàëàñü òåîðåòè÷åñêàÿ áàçà èñïîëüçîâàíèÿ èììóíîòðîïíûõ ïðåïàðàòîâ áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ âåùåñòâ â ñïîðòå. Ð.Ñ. Ñóçäàëüíèöêèì, Â.À. Ëåâàíäî (1998), Á.Á.
Ïåðøèíûì (1980, 1994) ñôîðìóëèðîâàíû êîíêðåòíûå ðåêîìåíäàöèè äëÿ
ñïîðòñìåíîâ. Íåñìîòðÿ íà ýòî, òàêèå ïðåïàðàòû åùå íå ïîëó÷èëè äîëæíîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ â ïðàêòèêå ñïîðòèâíûõ âðà÷åé.
Ïî ìíåíèþ È.Ï. Àøìàðèíà, Å.Ï. Êàðàçååâîé è ñîàâò. (1996),
Manninger G. (1990) â ìåõàíèçìàõ ìåæêëåòî÷íîãî âçàèìîäåéñòâèÿ èìåþò çíà÷åíèå íàëè÷èå îáùèõ ðåöåïòîðîâ, ìåòàáîëè÷åñêàÿ êîîïåðàöèÿ
êëåòî÷íûõ ñòðóêòóð, ýëåêòðîëèòíûé áàëàíñ, ôèçèîëîãè÷åñêèå äîçû ñèìïàòè÷åñêèõ è ïàðàñèìïàòè÷åñêèõ ìåäèàòîðîâ íåðâíîé ñèñòåìû äëÿ ìîáèëèçàöèè ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, àêòèâèçàöèÿ êàðäèîðåñïèðàòîðíîé
ñèñòåìû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìàêñèìàëüíîé àýðîáíîé ñïîñîáíîñòè.
Èìåííî ïîýòîìó íàó÷íûå ðàçðàáîòêè, êàñàþùèåñÿ êîððåêöèè
óòîìëåíèÿ â ñïîðòèâíîé ìåäèöèíå, áûëè íàïðàâëåíû íà ïîèñê âåùåñòâ,
ó÷àñòâóþùèõ â åñòåñòâåííûõ ïðîöåññàõ ìåòàáîëèçìà, îáåñïå÷èâàþùèõ
ýíåðãåòè÷åñêèå è ïëàñòè÷åñêèå ïðîöåññû, êàòàëèçèðóþùèõ ðàçëè÷íûå
ðåàêöèè áèîñèíòåçà, àêòèâèðóþùèõ èììóíèòåò è ãåìîïîýç, óëó÷øàþùèõ óòèëèçàöèþ êèñëîðîäà òêàíÿìè, îïòèìèçèðóþùèõ íåéðîãîðìîíàëüíóþ ðåãóëÿöèþ è ïðîöåññû ýëèìèíàöèè ïðîäóêòîâ îáìåíà [2, 1, 15].
Ïîñëåäíåå ïðåäîïðåäåëÿåò èñïîëüçîâàíèå öèòîêèíîòåðàïèè â êà÷åñòâå
ýôôåêòèâíîãî ìåòîäà èììóíîðåàáèëèòàöèè ñïîðòñìåíîâ.
Òàêèì îáðàçîì, öåëüþ äàííîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ àíàëèç èìåþùåéñÿ â ëèòåðàòóðå èíôîðìàöèè î ðîëè èçìåíåíèé èììóíîëîãè÷åñêîé
ðåàêòèâíîñòè â ñîâðåìåííîì ñïîðòå, ïðèíöèïàõ ïðîôèëàêòèêè è êîððåêöèè íàðóøåíèé èììóíèòåòà ó ñïîðòñìåíîâ, ïîäõîäàõ ê íàçíà÷åíèþ
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èììóíîêîððåãèðóþùåé òåðàïèè.
Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ. Êàê èçâåñòíî, èììóíîðåàáèëèòàöèÿ
ÿâëÿåòñÿ íîâûì íàïðàâëåíèåì êëèíè÷åñêîé èììóíîëîãèè è îðèåíòèðóåòñÿ íà èñïîëüçîâàíèå áåçîïàñíûõ, äîñòóïíûõ, ñîîòíåñåííûõ ñ àäàïòàöèîííûìè âîçìîæíîñòÿìè ïàöèåíòà ìåäèêàìåíòîçíûõ èììóíîòðîïíûõ
ñðåäñòâ è íåìåäèêàìåíòîçíûõ ñðåäñòâ òðàíñèììóííîé èììóíîìîäóëÿöèè äëÿ âîññòàíîâëåíèÿ ôóíêöèé èììóííîé ñèñòåìû [12, 1].
Иммунозаместительная цитокинотерапия стала новым шагом в
современной иммунотерапии. Препараты цитокинов, выполняющих роль
факторов роста и дифференцировки лимфоидных и других клеток, эффекторных молекул и регуляторных компонентов иммунной системы,
рассматриваются многими как наиболее оптимальные иммуномодулирующие агенты, так как применение готового медиатора, синтезируемого клетками организма, по-видимому, будет выгодно отличаться большей эффективностью от широко распространенных в настоящее время
индукторов цитокинов и интерферона [1, 5, 11].
Иммунологическая недостаточность, особенно в спорте высоких
достижений, является причиной высокой заболеваемости в периоды интенсивных тренировок и ответственных соревнований. По мнению Б.Б.
Першина (1994) высокие нагрузки могут провоцировать развитие “феномена исчезновения иммуноглобулинов”, нарушать гормональную регуляцию активности иммунокомпетентных клеток, синтез интерлейкинов и экспрессию рецепторов к ним. У “бывших спортсменов” описаны
процессы ускоренного старения и атерогенеза, снижение противовирусной и противоопухолевой защиты, обусловленные иммунорегуляторным
дисбалансом и снижением функциональной активности Т-клеток и естественных клеток-киллеров (NК-клеток).
О.К. Хмельницкий, В.Л. Селянин (1989), Khansari D., Murgo A.J.
еt а1l. (1990) утверждают, что показаниями к использованию иммунотропных лекарственных средств в спортивной медицине могут быть не
только различные нозологические формы патологии спортсменов, травмы, подготовка к хирургическим вмешательствам и послеоперационная
репарация, но и сами по себе интенсивные: физические нагрузки, индуцирующие в организме сдвиги, аналогичные инфекционным и септическим.
Ронколейкин - рекомбинантный интерлейкин-2 дрожжевого происхождения, хорошо зарекомендовавший себя в травматологии и хирургии, безусловно, перспективен для спортивной травматологии и при гнойно-септических осложнениях. По-видимому, он даже может
рассматриваться как препарат выбора, так как известно, что послеопе102

рационный иммунодефицитный синдром характеризуется понижением
уровня всех классов иммуноглобулинов (IgG, IgА, IGМ), где дефицит
IgG - главного компонента противоинфекционного гуморального иммунитета - сопровождается супрессией способности Т-лимфоцитов к продукции ИЛ-2 [4, 5].
Известно, что ИЛ-2 является важнейшим звеном гуморального и
клеточного иммунитета [9, 5]. Воздействуя на различные субкласы Тлимфоцитов, В-лимфоциты, естественные киллеры и активируя их функциональную активность, он существенно увеличивает синтез иммуноглобулинов, что делает перспективным его применение непосредственно
перед соревнованиями, учитывая ранее установленный “феномен исчезновения иммуноглобулинов” у спортсменов при длительных максимальных усилиях в соревновательный период.
По данным Негzberger G., Weiser M. (1997) ронколейкин является иммунорегулирующим цитокином, т. е. полифункциональным регуляторным иммунопептидом, предотвращающим стрессиндуцированную иммуносупрессию. Последнее стало предпосылкой использования
данного препарата у 6 пловцов от 16 до 21 года высокой квалификации,
мастеров спорта международного класса, призеров чемпионатов России, Европы и мира [11].
Спортсмены не предъявляли жалоб и были обследованы “слепым
методом” с использованием скрининга, включающего иммунологические
и молекулярно-биохимические маркеры повреждения миокарда.
При предварительном обследовании в 30% случаев были
выявлены признаки “критического напряжения”, в 30% - признаки
“деструктивного” ответа по иммунным и адаптивным параметрам, в 30%
наблюдений заподозрены неполная реконвалесценция, продрома острого
инфекционного заболевания или обострения хронической очаговой
инфекции (ОРВИ, хронический тонзиллит и т. д.).
По причине интенсивной подготовки к участию в ответственных
международных соревнованиях на этом этапе не было возможным
проведение клинического обследования спортсменов. Всем был назначен
курс ронколейкина (4 введения по 1000000 ЕД через 3 дня), после чего
вновь проведен иммунобиохимический скрининг [11].
Клинически после проведенного курса все спортсмены отметили
субъективное улучшение состояния, уменьшение утомляемости,
повышение работоспособности, показали лучшие результаты в
ответственных соревнованиях.
При анализе показателей повторного иммунобиохимического
скрининга у всех обследованных получены однонаправленные изменения
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в виде снижения уровня провоспалительных цитокинов, положительной
динамики показателей, отражающих уменьшение воспалительной
реакции, снижение показателей, отражающих деструктивный
специфический иммунный ответ на стресс-индуцированное или
инфекционное повреждение [11].
Следовательно, опыт применения ронколейкина позволяет полагать, что в арсенале врачей и тренеров появилось новое, эффективное
и патогенетически обоснованное средство кардиопротекции для спорта
высших достижений. Хотя не вызывает сомнения, что оптимальные схемы применения данного препарата должны стать предметом дальнейших исследований и клинических наблюдений в процессе медицинского обеспечения учебно-тренировочного цикла и спортивных
соревнований.
Выводы. Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно
заключить, что в современном спорте арсенал защиты высококвалифицированных спортсменов от нарастающих психофизических и иммунных нарушений должен составлять не только профилактические мероприятия срыва адаптации при спортивной деятельности, но и комплекс
фармакологических препаратов, включая иммунофармакологические.
Такой подход обеспечит сохранение здоровья спортсменам и во многом
предупредит возникновение иммунозависимых заболеваний в будущем,
особенно после ухода из большого спорта.
В дальнейших научных исследованиях необходимо глубокое изучение иммунологических изменений и нарушений у спортсменов, влияющих на их здоровье, иммунологических методов для выявления ранних признаков неблагоприятной реакции организма на физические и
эмоциональные перегрузки, а также разработки фармакологической коррекции нарушений их функционального состояния.
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