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ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНОТЕРАПІЇ У ФІЗИЧНІЙ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З РАДІКУЛОІШЕМІЄЮ
КОРІНЦІВ L5-S1
Авраменко О.М.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація. В статті наведені результати дослідження ефективності механотерапії
в комплексі з лікувальною гімнастикою, механічною таркцією хребта, масажем
та фізіотерапією у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу.
Ключові слова: механотерапія, фізична реабілітація, поперековий остеохондроз,
радікулоішемія.
Аннотация. Авраменко О.Н. Применение механотерапии в физической реабилитации больных с радикулоишемией корешков L5-S1. В статье описаны результаты исследования эффективности механотерапии в комплексе с лечебной гимнастикой, механической тракцией позвоночника, массажем и физиотерапией у
больных с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза.
Ключевые слова: механотерапия, физическая реабилитация, поясничный остеохондроз, радикулоишемия.
Annotation. Avramenko O.N. Application of mechanotherapy in a physical
rehabilitation of the patients with radiculaischemia of the nerve roots L5-S1. In clause
the findings of investigation about effectiveness of mechanotherapy in a complex
with medical gymnastics, mechanical traction of a column, massage and physiotherapy
at the patients with neurological exhibitings of a lumbar osteochondrosis is described.
Keywords: mechanotherapy, physical rehabilitation, lumbar osteochondrosis,
radiculaischemia.

Постановка проблеми. Механотерапія представляє собою систему функ-ціональної терапії з використанням різноманітних приладів
та апаратів, які застосовують у комплексі з іншими засобами та методами сучасної фізичної реабілітації [2,3,5]. Однак, її застосування, зокрема, у відновлювальному лікуванні хворих з радікулоішемією, поки ще
недостатньо вивчено.
Ця проблема розробляється згідно теми зведеного плану: «Розробка єдиного інформаційного середовища навчання у вищих спортивних навчальних закладах, як засіб підвищення ефективності навчальнотренувального та навчально-оздоровчого процесу». Шифр теми: 2.1.15.
Державний обліковий номер: 0101V006467. Підрозділ: «Комплексний
підхід до фізичної реабілітації хворих із хронічними захворюваннями
серцевої, дихальної, нервової та опорно-рухової системи з використанням сучасних комп’ютерних технологій».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попереково-крижовий радикуліт є найчастішим проявом остеохондрозу [1]. Крижі та по3

перек тримають вагу всього тулуба і більше від інших відділів хребта
страждають від неправильного положення та підйому ваги. Крім того, в
крижах у дорослої людини відсутні між хребцеві диски, які знижують
навантаження в останніх сегментах хребта [4]. Рухи попереково-крижового відділу відбуваються головним чином в місці зчленування V (нижнього) поперекового хребця з I (верхнім) крижовим.
Дана робота присвячена вивченню впливу механотерапії у сполученні з механічною тракцією хребта, лікувальною гімнастикою, масажем та фізіотерапією у хворих з неврологічними проявами поперекового остехондрозу.
Мета роботи: вивчити ефективність механотерапії у сполученні
з лікувальною гімнастикою, механічною тракцією хребта, лікувальним
масажем та фізіотерапією у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу з корінцево-судинною формою – радікулоішемією
L5-S1.
Методи дослідження. Нами було застосовано вивчення літературних джерел по даній проблемі, медичних карт, клінічні методи , гоніометрія, дослідження регіональної геодинаміки методом реовазографії
нижніх кінцівок, рентгенографія попереково-крижового відділу хребта.
Результати дослідження. Наше дослідження проводилося на
базі Обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру м. Харкова з вересня 2002 року по квітень 2003 року. Під нашим спостереженням знаходилося 43 хворих чоловічої статі у віці від 40 до 50 років (середній вік
43,7±0,8 роки) з давністю захворювання від одного до п’яти років. Перебіг захворювання у 31 хворого був рецидивуючим, у 12 – затяжним.
Хворі були розділені довільно на дві групи: контрольну (КГ) – 18 чоловіків і експериментальну (ЕГ) – 25 чоловіків. Первинне обстеження
проводилося в перші три дні після надходження до диспансеру та призначення програм фізичної реабілітації. Хворі були підібрані нами з
відносно однаковими скаргами, симптомами і часом протікання хвороби. Всі хворі були обстежені неврологічно та лабораторно. Рентгенологічне обстеження попереково-крижового відділу хребта виявило ті чи
інші зміни хребта (зниження висоти диска, випрямлення поперекового
лордозу, сколіоз, субхондральний склероз та інші).
Клінічна картина складалась з симптомів рефлекторно-тоничного захисту хребта, рефлекторних рухових, чутливих та трофічних порушень.
Порушення рухової функції були представлені слабкістю розгиначів першого пальця ноги та парезом розгиначів стопи у 22 хворих (у
12 – з ЕГ і у 10 – з КГ). Парез розгиначів стопи був у 14 хворих (8 – з ЕГ
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і у 6 – з КГ), парез згиначів та розгиначів – у 7 хворих (5 – з ЕГ і у 2 – з
КГ). Помірні м’язові атрофії були у 36 хворих (20 – з ЕГ і 16 – з КГ),
значні – у 7 (4 – з ЕГ і 3 – з КГ). Порушення чутливості у 36 (20 – з ЕГ і
16 – з КГ) хворих були по корінцевому типу, у 7 (4 – з ЕГ і 3 – з КГ) не
мали чіткої межі. Зниження ахіллового рефлексу відмічено у 23 (13 – з
ЕГ і 10 – з КГ), випадіння – у 20 (12 – з ЕГ і 8 – з КГ) хворих. Клінічно
перонеальний варіант був у 23 хворих (12 – з ЕГ і 11 – з КГ), тибіальний
– у 14 (8 – з ЕГ і 6 – з КГ), перонеальний і тибіальний – у 6 (4 – з ЕГ і 2
– з КГ). Помірно виражений парез стопи був у 37 (21 – з ЕГ і 16 – з КГ)
хворих, виражений парез – у 6 (4 – з ЕГ і 2 – з КГ).
Програма фізичної реабілітації включала механічну тракцію
хребта на похилій площині, класичну лікувальну гімнастику (25-30 процедур), лікувальний масаж (15-20 процедур) та фізіотерапію (три рази
на тиждень), яка включала фонофорез прозерину та електрофорез 4%
мумійо або лідази (курс 10-12 процедур).
Хворі експериментальної групи три рази на тиждень після лікувальної гімнастики займалися механотерапією на спеціальних апаратах
механотерапії та тренажерах під керівництвом методиста ЛФК або магістра з фізичної реабілітації: на початку курсу 4-5 хвилин з однією 5-ти
хвилинною перервою сидячи, постійно збільшуючи навантаження до 30
хвилин з двома перервами по 5 хвилин. Темп виконання вправ (на початку курсу повільний) доводили до оптимального – 60 коливань за хвилину.
У результаті застосованої програми фізичної реабілітації об’єм
вільних рухів у паретичній стопі у хворих експериментальної групи
збільшився на 12-20°, у той час як у контрольній групі лише на 5-11°. У
всіх хворих якісна і кількісна оцінка реовазограм показала, що після
проведеного відновного лікування периферичне кровонаповнення артерій нижніх кінцівок поліпшувалося, асиметрія кровонаповнення зменшилася. Вказані параметри були більш виражені у хворих експериментальної групи.
Висновки.
Застосована нами програма фізичної реабілітації для хворих з
радикулоішемією корінців L5-S1 є ефективною, тому що комплексне застосування механічної тракції хребта на похилій площині, лікувальної
гімнастики, механотерапії, лікувального масажу та фізіотерапії здійснює
більш виражений цілеспрямований вплив на відновлення рухової функції
у хворих на поперековий остеохондроз з радікулоішемією корінців L5S1, а також на значне поліпшення кровопостачання артерій нижніх
кінцівок.
Перспективним є застосування розробленої нами програми
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фізичної реабілітації не тільки в умовах лікарсько-фізкультурних диспансерів, а і у відділеннях відновлювальної терапії міських лікарень та
поліклінік.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПСИХОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ВОЛІ І МЕТОДИКА ЇЇ
ФОРМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ
КУЛЬТУРОЮ В ШКОЛІ
Артюшенко А.О.
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Анотація. У роботі конкретизовані фактори, що впливають на формування волі.
Запропоновано й експериментально перевірена методика формування вольової
сфери учнів у процесі занять фізичною культурою.
Ключові слова: воля, вольові якості, фізичні вправи, методика формування.
Аннотация. Артюшенко А.О. Психологическая структура воли и методика ее
формирования в процессе занятий физической культурой в школе. В работе конкретизированы факторы, влияющие на формирование воли. Предложена и экспериментально проверена методика формирования волевой сферы учащихся в
процессе занятий физической культурой.
Ключевые слова: воля, волевые качества, физические упражнения, методика
формирования.
Annotation. Artyushenko A.O. Psychologic frame of will and procedure of its shaping
during occupations by physical culture at school. Factors that influence on will
formation are specified in this work. The methods of will sphere formation of students
in the process of physical training are offered and experimentally tested.
Key words: will, will qualities, physical exercises, methods of formation.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Формування особистості в процесі фізичного виховання, на думку багатьох авторів [1,2,7,13,14] пов’язано насамперед з вихованням волі
і вольових якостей.
На основі аналізу наукової літератури можна констатувати що
воля є однією з центральних проблем в історії психолого-педагогічної
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думки і належить до найскладніших психологічних проблем. Ще у Давній
Греції визначалися два погляди на розуміння волі. Платон розумів волю
як певну здатність душі, що спонукає активність людей. Аристотель пов’язував волю з розумом. Подібна неоднозначність у розумінні проблеми волі зберігається і в наш час. Сформувалося кілька наукових напрямів,
які по-різному інтерпретують психологічну природу волі: воля як мотивація, воля як вольова регуляція, воля як свобода вибору, воля як довільне керування діяльністю та поведінкою. Розглядаючи волю на основі цих
варіантів тлумачення, різні автори ставали прихильниками одночасно
декількох підходів [9,10]. Багато психологів розуміють волю як психологічний механізм, що сприяє подоланню перешкод [10,12]. Конкретні
прояви волі, обумовлені характером подоланих перешкод, визначаються як вольові якості [6,12]. Різноманітність поглядів на психологічну
природу волі і вольових якостей доводить наявність труднощів у їх визначенні, а також у розв’язанні методичних проблем. Рекомендації
фахівців [4,9,11,14], щодо виховання волі стосуються в основному,
спортивної діяльності і не охоплюють вікових аспектів. Не визначені
педагогічні умови і не розроблена технологія виховання волі в учнів у
процесі навчальної і спортивної діяльності, потребують удосконалення
та систематизації уявлення про змістову сутність цього процесу. В загальноосвітніх школах на уроках фізичної культури навчання рухам,
функціональне навантаження недостатньо узгоджуються з вирішенням
виховних завдань. Усе це вказує на актуальність обраної теми і свідчить
про необхідність проведення спеціальних досліджень в цьому напрямі.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького.
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та
експериментальній перевірці методики формування волі в учнів 5-7
класів у процесі фізичного виховання.
Досягнення поставленої мети здійснювалося шляхом розв’язання таких завдань:
1. Вивчити стан проблеми формування волі в психолого-педагогічній літературі.
2. Визначити психологічну структуру волі і чинники, які впливають на її формування.
3. Розробити та експериментально перевірити методику формування волі молодших підлітків у процесі занять фізичною культурою.
Для вирішення поставлених завдань застосовувались наступні
методи дослідження: аналіз і узагальнення психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження, педагогічний експеримент з використан7

ням інструментальних методик і педагогічних спостережень для оцінювання рівня прояву вольових якостей учнів. Експериментальна робота
проводилася на базі загальноосвітніх шкіл № 6 і 23 м. Черкаси. В ході
констатуючого етапу експерименту тестувалися 404 учні (92 у віці 10 років,
96 у віці 11 років, 86 у віці 12 років, 61 у віці 13 років, 69 у віці 14 років).
Виховання вольових якостей учнів здійснювалось в процесі дворічного
формуючого експерименту, в якому взяли участь чотири паралельні класи, два з яких склали контрольну групу і два – експериментальну.
Результати дослідження. Аналіз психолого-педагогічної та
методичної літератури показав, що проблема виховання волі у процесі
навчальної і спортивної діяльності розкрита неповністю. Неоднаково
трактується психологічна структура волі [5,6,11,12].
У структурі вольових дій умовно виділяються такі стадії: постановка мети, обговорення і боротьба мотивів, рішення про дію й виконання дії [10] або постановка мети дії, планування, виконання подумки
й самовиконання [12]. Ці стадії пов’язані одна з одною, являють собою
єдність, де внутрішня психічна робота особистості (мета і план) переходить в її розумну дію у зовнішньому плані.
Аналіз поняття „воля”, проведений у працях І.Д.Беха [1], Л.С.Виготського [2], А.І.Висоцького [3], Г.Н.Гагаєвої [4], В.А.Іваннікова [5],
Є.П.Ільїна [6], К.Н.Корнилова [7], А.Ц.Пуни [9] дозволив нам трактувати його сутність як здатність людини діяти у напрямі свідомо поставленої мети, долаючи за таких умов внутрішні і зовнішні перешкоди. Отже
„воля” та її психологічна структура розглядаються як психічна діяльність
людини, яка виявляється у свідомих та цілеспрямованих діях, у боротьбі
мотивів, їх виборі, що передує вольовій дії. Визначаються такі специфічні
ознаки вольових дій: усвідомленість, цілеспрямованість, подолання перешкод, ініціація дій, наявність вольового зусилля. В результаті аналізу
літератури були визначені основні чинники, які впливають на формування вольових якостей: наявність боротьби з труднощами; чітке усвідомлення мети; впевненість у власних силах; свідоме прагнення до самовдосконалення; здатність до самоконтролю і самооцінки в процесі
діяльності. Проведений аналіз літературних джерел також дав змогу
простежити багатоплановість фрагментарних рекомендацій щодо виховання вольових якостей в процесі навчання [3,4,11] і спортивної діяльності [5,6,9,10,13]. Незважаючи на неоднозначність думок спеціалістів
з проблеми виховання волі, практично усіма дослідниками підтримується
діяльнісний підхід. Воля може розвиватися тільки в ході складної, націленої в майбутнє діяльності шляхом подолання перешкод [7]. Розвивається й удосконалюється все те, що діє, що працює – напружено, на
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межі своїх можливостей. Вольові якості виробляються в боротьбі з труднощами і з самим собою. Найкраще формуються вольові якості на основі природних властивостей, соціальних факторів і успішності діяльності [14,15].
Правильно організоване навчання містить у собі стимули для
розвитку вольової активності учнів. Виконання навчального завдання –
це психологічна вольова дія, яка вимагає від учня ясної постановки мети,
пошуку способів рішення (планування) і виконання. Основним засобом
виховання вольових якостей в учнів на заняттях фізичною культурою є
вправи [9,13]. Їх можна розглядати як своєрідні перешкоди, що створюють об’єктивні й суб’єктивні труднощі [11]. Фізичні вправи, що перестають бути важкими, втрачають значення для виховання вольових якостей, тому в навчально-виховному процесі слід планувати систематичне
і своєчасне підвищення труднощів шляхом підбору вправ відповідно до
рівня підготовленості учнів.
У процесі розробки методики формування вольових якостей
учнів ми враховували думку фахівців [8,9] про те, що в кожної людини
вольові якості є єдиною цілісною системою, але заняття різними видами фізичних вправ сприяють формуванню чітко визначених вольових
якостей і специфічного їх поєднання (структури). Були розроблені комплекси фізичних вправ і методичні прийоми, які сприяють формуванню
вольових якостей учнів. Забезпечення систематичного підвищення труднощів у процесі виконання фізичних вправ здійснювалося шляхом їх
підбору, поступового ускладнення умов виконання, збільшення інтенсивності й обсягу фізичного навантаження.
У процесі формування в учнів рухових навичок на заняттях фізичною культурою передбачалося дотримання таких вимог: заняття починати з простих і доступних вправ, поступово підвищуючи їхню складність;
виконувати складні вправи в полегшених умовах і частинами; спочатку
освоювати підвідні вправи, які підвищують впевненість учнів у своїх силах і можливостях; забезпечувати належну страховку в процесі виконання складних вправ; використовувати диференційований підхід у процесі
оцінки діяльності учнів. При цьому на експериментальних заняттях дотримувалися таких педагогічних умов, які забезпечували: систематичне й
поступове підвищення об’єктивних і суб’єктивних труднощів у процесі
фізичної підготовки; формування в учнів упевненості у власних силах;
усвідомлення учнями значущості поставленої мети; формування свідомого прагнення до самовдосконалення; своєчасну і об’єктивну оцінку
результатів занять фізичною культурою; формування здатності до самоконтролю і самооцінки при виконанні фізичних вправ.
9

В процесі дворічного формуючого експерименту в контрольних
класах уроки фізичної культури проводилися за загальноприйнятою методикою, а в експериментальних - з урахуванням розробленої методики
формування волі. В експериментальних класах спостерігається значний
приріст усіх показників, що свідчить про ефективність розроблених рекомендацій з виховання вольових якостей учнів у процесі занять фізичною культурою. В учнів же контрольних класів досліджувані показники
майже не змінилися. Показники рухової підготовленості за два роки поліпшилися як в експериментальних, так і в контрольних класах. Однак
більш значний приріст за всіма показниками виявився в учнів експериментальних класів. Якщо до початку експерименту в учнів експериментальних і контрольних класів усі показники були практично на одному
рівні (Р>0,05), то після експерименту ці показники стали істотно розрізнятися (в усіх випадках Р<0,05). Більший приріст показників рухової
підготовленості учнів експериментальних класів пояснюється, на наш
погляд, активнішим і свідомішим їх ставленням до занять фізичною культурою та педагогічними умовами і виховними ситуаціями, що були створені в процесі експерименту. Таким чином, істотне поліпшення показників сформованості вольових якостей учнів супроводжувалося помітним
приростом результатів їхньої фізичної підготовленості.
На основі проведеного дослідження зроблено такі висновки:
1. Теоретичний аналіз спеціальної літератури по темі дослідження засвідчив, що проблема виховання волі в процесі навчання розкрита неповністю: не вивчені психолого-педагогічні умови формування
вольових якостей в учнів на уроках фізичної культури; не обґрунтовані
зміст, форми і методи виховання волі учнів у процесі виконання фізичних вправ.
2. У психологічної структурі вольових дій умовно виділяються
такі стадії: постановка мети, обговорення і боротьба мотивів, рішення
про дію й виконання дії або постановка мети дії, планування, виконання
подумки й самовиконання. До основних чинників, які впливають на
формування вольових якостей, належать: наявність боротьби з труднощами; чітке усвідомлення мети; впевненість у власних силах; свідоме
прагнення до самовдосконалення; здатність до самоконтролю і самооцінки в процесі діяльності.
3. Процес виховання в учнів вольових якостей на уроках фізичної культури слід узгоджувати з формуванням рухових навичок і розвитком фізичних здібностей, що передбачає застосування відповідних педагогічних засобів і методичних прийомів. Основним педагогічним
засобом виховання в учнів вольових якостей на уроках фізичної культу10

ри є вправи, які можна розглядати як своєрідні перешкоди, що створюють об’єктивні і суб’єктивні труднощі. Забезпечення систематичного
підвищення труднощів у процесі виконання фізичних вправ необхідно
здійснювати шляхом їх підбору, поступового ускладнення умов виконання, збільшення інтенсивності й обсягу фізичного навантаження. При
формуванні рухових навичок ефективними є такі методичні прийоми:
починати з простих і доступних вправ, поступово підвищуючи їхню
складність; виконувати складні вправи в полегшених умовах і частинами; спочатку освоювати підвідні вправи, які підвищують упевненість
учнів у своїх силах і можливостях; забезпечувати належну страховку в
процесі виконання складних фізичних вправ; використовувати диференційований підхід у процесі оцінювання навчальної діяльності учнів. Крім
того значну увагу слід приділяти формуванню в учнів упевненості у власних силах і свідомого прагнення до самовдосконалення.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем психологічної структури волі і методики її формування в процесі занять фізичною культурою в школі.
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ФАЗОВА СТРУКТУРА НЕРВОВО-М’ЯЗОВОЇ
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ІНВАЛІДІВ З ПОРУШЕННЯМ ФУНКЦІЙ
СПИННОГО МОЗКУ – ЯК ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ОСНОВА
ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОЗУВАННЯ ФІЗИЧНИХ
НАВАНТАЖЕНЬ В ПРОЦЕСІ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ
Зинов’єв О.М.
Слов’янський державний педагогічний університет.
Анотація. У статті викладено зміст комплексної методики формування рухових
дій, корекції та компенсації фонду життєво-важливих навичок і вмінь у інвалідів
з порушенням функцій спинного мозку.
Ключові слова: фізична реабілітація, нервово-м’язова працездатність, корекція,
компенсація.
Аннотация. Зиновьев. А.М. Фазовая структура нервно-мышечной работоспособности инвалидов с нарушениями функций спинного мозга – как экспериментальная основа индивидуального дозирования физических нагрузок в процессе
коррекционной работы. В статье изложена комплексная методика в основу которой положена программа, формирование двигательных действий, корекция и компенсация фонда жизненно важных умений и навыков у инвалидов с нарушениями функций спинного мозга.
Ключевые слова: физическая реабилитация, нервно-мышечная работоспособность, коррекция, компенсация.
Annotation. Zinov’ev. A.M. Phase frame of nervimuscular work capacity of the invalids
with violations of functions of a spinal cord - as the experimental basis(fundamentals)
of personal dosing of exercise stresses during correctional work. This article offers
the complex method which is based on program of formation of new motion stereotypes,
and one of correction and compensation of the stock of vital abilities and skills.
Key words: physical development, the correctional lessons and the health improvement
lessons, correction, compensation.

Постанова проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психолого-педагогічна реабілітація інвалідів засобами фізичної
культури дозволяє в оптимальному об’ємі реалізувати співвіднесеність
лікувальних, психологічних і педагогічних факторів і забезпечує тим
самим їхню інтелектуальну, емоційну і фізичну адаптацію до умов оточуючого середовища [1,2,3,4,5,6,7].
Фізична реабілітація, структурним компонентом якої є корекційне навчання фізичних вправ, розвиток фізичних якостей, нервово-м’язової працездатності, моторно-вісцеральної регуляції, як лікувальнопедагогічна система в наш час потребує подальшого теоретичного,
експериментального і методичного обґрунтування [2,3]. Корекційна
фізична культура як писав доктор педагогічних наук, професор В.Г.Григоренко [2,3] повинна надати інвалідам можливість задовольняти дос12

татньою мірою свої естетичні і етичні потреби, прагнення до фізичного
вдосконалення і реалізації себе як особистості в різних сферах людської
діяльності.
Натомість аналіз зарубіжних і вітчизняних літературних джерел [1,2,3,4,5,6,7,8] дозволяє констатувати, що ефективне застосування
засобів фізичної культури ускладнюється у зв’язку з недостатньою розробкою проблеми структури корекційного фізичного виховання, корекції
і компенсації рухових дій, адаптації в соціально-суспільні відносини
інвалідів з порушенням функцій спинного мозку в шийному відділі, розвитку в них дидактико-реабілітаційної мотивації. Фізичній і соціальній
реабілітації інвалідів означеної категорії і було присвячене запропоноване дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Тема дослідження входить до тематичного плану Слов’янського державного педагогічного університету «Фізична і психічна реабілітація аномальних дітей у спеціальних навчальних закладах» (№ 0197000853).
Дослідження виконане відповідно до основних напрямів, окреслених
Національною програмою «Діти України» в галузі корекційної педагогіки, психології, теорії і методики фізичної культури, спортивної педагогіки. Дисертаційне дослідження пов’язане з вирішенням складної наукової і соціально-педагогічної проблеми корекції і компенсації порушень
опорно-рухового апарату в дітей з травмами спинного мозку та загальною проблемою їхньої інтеграції в суспільство.
Мета дослідження полягає в розробці оптимальної корекційної психолого-педагогічної системи фізичної культури, спрямованої на
реабілітацію особистості учнів з порушеннями функцій спинного мозку, формування у них адекватних механізмів корекції і компенсації рухової сфери відповідно до складної структури дефекту.
Результати дослідження. Побудова педагогічної системи фізичної реабілітації обумовлює необхідність проведення спеціальних досліджень рухової сфери інвалідів з порушеннями функцій спинного мозку:
фізичний розвиток; рухова підготовленість: рівень розвитку сили, швидкості, швидкісно-силових якостей, витривалості, гнучкості, спритності;
функціональні можливості провідних систем організму, рівень моторно-вісцеральної регуляції, характер м’язової працездатності при виконанні фізичних навантажень різного характеру, потужності та корекційної спрямованості.
З’ясувалось, що при інтантному спинному мозку до С7 включно
формується специфічна іннерваційна зона, при якій повністю збережені
рухові можливості м’язів шиї, плечового поясу і верхніх кінцівок. Част13

ково іннервовані довгі флексори і дрібні м’язи руки. Такий характер
іннервації обумовив стійку тенденцію до зниження показників фізичного розвитку інвалідів з порушеннями функцій спинного мозку в шийному відділі як у групі юнаків, так і в групі дівчат. Особливо були вираженими відставання порівняно з нормою у показниках ЖЕЛ, які в ранньому
відновлювальному періоді (РВП) досягають 62%. (дівчата - 56,7%), у
пізньому відновлювальному періоді (ПВП) - 51,3% (дівчата – 47,4% і в
резидуальному (РЕВП) – 18,0% (дівчата – 12,4%). Означеній тенденції
підпорядковується і показник екскурсії грудної клітини, який у відновлювальний період у юнаків має таку динаміку: РЕВП – 28,4% (дівчата –
6,7%). Такий характер означених показників обумовлений тим, що при
інтактному спинному мозку до С7 функція дихання неповноцінна у зв’язку
з паралічем частини дихальної мускулатури.
Рівень рухових здібностей інвалідів з порушеннями функцій
спинного мозку в шийному відділі також обумовлений характером іннервації, на основі якої формуються специфічні міжм’язові координаційні
зв’язки як результат даного явища, що характеризується зниженням рівня
рухових здібностей. Особливо низькими виявились результати як у
юнаків, так і у дівчат щодо рухових здібностей, зміст яких складають
показники внутрім’язової інтеграції і міжм’язової координації (сила,
швидкісно-силові здібності, спритність). Низький рівень розвитку витривалості у періодах відновлення (РВП у юнаків -60%, у дівчат - 52,7%,
ПВП у юнаків -44,4%, у дівчат - 41,8%, РСВП у юнаків -12,8%;. у дівчат
- 18,3%) очевидно обумовлений паралічем частини дихальної мускулатури, яка у процесі реабілітації відновлює свою функцію, формуючи
морфологічні і функціональні передумови розвитку спеціальної та аеробної витривалості. Так, у резидуальному періоді на тлі загального підвищення рухомості в суглобах інвалідів, у таких, як ліктьовий, за деякими
параметрами плечовий, променезап’ястковий, цей показник досягає
фізіологічної норми.
Вивчення рухової сфери інвалідів з порушеннями функцій спинного мозку, окрім фізичного розвитку і рухових здібностей, передбачає
дослідження рівня фізичної працездатності того чи іншого характеру в
режимі різної потужності та об’єму. Це обумовлене тим, що у своїй побутовій, навчальній, реабілітаційній і спортивній практиці інвалідам
необхідно здійснювати різні рухові дії, які вимагають адекватного рівня
фізичного і психічного напруження.
У педагогічному аспекті фізична працездатність регулюється
потужністю (інтенсивністю) фізичного навантаження, його об’ємом,
часом одноразового впливу на організм, інтервалами відновлення, спря14

мованістю фізичного навантаження (залежно від лімітуючих систем). У
процесі дослідження особливостей м’язової працездатності інвалідів за
умови впливу фізичних навантажень силового, швидкісно-силового характеру і на витривалість було встановлено, що працездатність носить
фазовий характер. Опишемо їх.
- Фаза розвитку працездатності (тенденція поступового підвищення функціональних показників вегетативного забезпечення рівня
фізичного навантаження).
- Фаза відносної стабільності показників м’язової працездатності
показник працездатності досягає біля граничних і максимальних величин і має тенденцію повторення у серіях фізичного навантаження).
- Фаза зниження м’язової працездатності з внутрішньою диференціацією з рівні, обумовленому темпами розвитку втомлення:
- локальна втома, що характеризується зниженням показника
м’язової працездатності на 10-15%;
- центрально-периферійна втома, характеризується зниженням
працездатності більше, ніж на 20-25% з наступним порушенням провідних
параметрів техніки фізичних вправ, у результаті чого піддослідні (95%
випадків) відмовляються від подальшого виконання фізичних вправ.
Більш детально викладені положення будуть проілюстровані
даними експериментального дослідження динаміки фізичної працездатності інвалідів з порушеннями функцій спинного мозку за умови впливу
навантаження силового характеру в режимі потужності від 60% до 100%.
У констатуючому експерименті фізичні навантаження подавались серійно з повною реалізацією їх основних компонентів та з урахуванням моторно-вісцеральної структури фізичних вправ силового, швидкісного, швидкісно-силового спрямування та на аеробну витривалість.
У ході експерименту було з’ясовано, що інваліди з порушеннями функцій спинного мозку в шийному відділі в пізньому відновлювальному періоді фізичне навантаження силового характеру 90% -ї потужності можуть виконати у 2 серії по 2 рази; навантаження потужністю
80% - 3 серії по 4 рази, навантаження потужністю 80% - 3 серії по 4
рази; з потужністю 70% - 5 серій, з них, по 5 разів і 2 по 4 рази; а з
потужністю 60% - 3 серії по 6-7 разів, 2 серії по 5 разів і 2 - по 3 рази. В
резидуальному відновлювальному періоді цей показник статистично
ймовірно збільшився (Р<0,001), з потужністю 80% - 6 серій, з них 2 по 5
разів (Р<0,001), 3 по 4 рази (Р<0,001) і 1 серію по 2 рази; з потужністю
70% - 8 серій (Р<0,001), з них, 4 серії по 6 разів (Р<0,001), 3 по 4-5
(Р<0,001) і 1 по 2 рази; потужністю 60%, - 9 серій (Р<0,001), з них, 6
серій по 7-9 разів (Р<0,001) і 3 по 4-6-разів(Р<0,001).
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Аналіз показників рівня моторно-вісцерального забезпечення
фізичного навантаження силового характеру, що виконувалось інвалідами з порушенням функцій спинного мозку з різною потужністю серійно, дозволив установити ймовірні психофізіологічні зони фізичного
навантаження, які доцільно використовувати в реабілітаційному процесі
як основу індивідуального дозування застосованої системи педагогічних факторів. Опишемо їх.
1. У пізньому відновлювальному періоді адекватної зони впливу фізичного навантаження силового характеру на організм інвалідів з
метою корекції їх рухової сфери є такі якісні рівні:
- 90% потужність, 1-2 серії по 2 повтори, інтервали відновлення
повні, час одноразового впливу (ЧОВ) фізичного навантаження 5-6 с;
- 80% потужність, 2 серії по 3-4 рази, інтервали відновлення
повні, ЧОВ фізичного навантаження 7-9 с;
- 70% потужність, 4 серії по 4-5 разів, інтервали відновлення
повні, ЧОВ фізичного навантаження 9-10с;
-60% потужність, 5 серій по 5-7 разів; інтервали відновлення
повні, ЧОВ фізичного навантаження 11-12 с;
2. У резидуальному відновлювальному періоді адекватними будуть такі рівні фізичного навантаження силового характеру:
- 90% потужність, 3 серії по 2-3 рази, інтервали відновлення
повні, ЧОВ фізичного навантаження 7-9 с;
- 80% потужності, 5 серій по 4-5 разів, інтервали відновлення
повні, ЧОВ фізичного навантаження 13-15 с;
- 70% потужності, 7 серій по 5-6 разів, інтервали відновлення
повні, ЧОВ фізичного навантаження 13-15 с;
- 60% потужності, 8 серій по 6 або 9 разів, інтервали відновлення повні і частково скорочені, ЧОВ фізичного навантаження 15-17 с.
М’язова працездатність швидкісно-силового характеру також має
фазову структуру, чіткість якої обумовлюється потужністю фізичного
навантаження, що застосовується з метою корекції. Основний вплив на
кількісні параметри м’язової працездатності здійснює неврологічний
статус інвалідів. Так, у ранньому відновлювальному періоді інваліди з
ураженням функцій спинного мозку в шийному відділі здатні виконати
фізичне навантаження означеного характеру: з потужністю 90% - 2 серії
по 11 повторів; з потужністю 80% - З серії по 16 повторів; з потужністю
70% - 4 серії по 23 повтори і з потужністю 60% - 5 серій по 34 повтори.
Зазначена динаміка показників м’язової працездатності була одержана
в ранньому відновлювальному періоді.
У пізньому відновлювальному періоді основні параметри пра16

цездатності швидкісно-силового характеру мали статистично ймовірну
тенденцію до збільшення. Так, максимальний результат збільшився до
6,4±0,1 м (Р<0,001), а працездатність за умови серійного виконання заданого навантаження характеризується такими особливостями.
Фізичне навантаження з 90% потужністю інваліди здатні виконати 2 серії по 20,1 ± 0,3 повторів (Р<0,001), з потужністю 80% - 4 серії
по 31,7 ± 0,2 повторів (Р<0,001), з потужністю 70% - 5 серій по 40,5 ±
0,2 повторів (Р<0,001) і з потужністю 60% цей показник досягає 65,3 ±
0,5 повторів в 11 серіях (Р<0,001).
У резидуальному періоді показник м’язової працездатності
швидкісно-силового характеру в інвалідів з порушенням функцій в шийному відділі продовжував збільшуватись. Так, абсолютний результат
досяг 7,2 ± 0,1 (Р<0,001), а максимальна кількість повторів (100% потужність) досягла 27,0±0,3 разів (Р<0,001). З потужністю 90% інваліди
виконували фізичне навантаження 2 серії по 33,2 ± 0,5 повторів (Р<0,001),
з потужністю 80% - 4 серії по 44,0 ± 0,5 повторів (Р<0,001), з потужністю 70% і 60% показники працездатності характеризувалися стійкістю
їх подальшого збільшення.
Фазова структура м’язової працездатності швидкісно-силового
характеру була використана при визначенні адекватних зон впливу означених фізичних навантажень у корекційному процесі інвалідів з порушенням функцій спинного мозку в шийному відділі. Опишемо її.
1. У ранньому відновлювальному періоді адекватною зоною є
такі рівні фізичних навантажень:
- 90% потужність - 2 серії по 9-11 повторів, ЧОВ навантаження 45-47 с, інтервали відновлення повні;
- 80% потужність 3 серії по 14-16 повторів, ЧОВ навантаження
71-74 с, інтервали відновлення повні;
- 70% потужність - 4 серії по 20-23 повтори, ЧОВ навантаження 93-100 с, інтервали відновлення повні;
60% потужність - 5-6 серій по 30-34 повтори, ЧОВ навантаження 124-130 с, інтервали відновлення повні.
2. У пізньому відновлювальному періоді адекватними будуть
такі рівні фізичного навантаження:
- 90% потужність - 2 серії по 20 повторів, ЧОВ навантаження
80-83 с, інтервали відновлення повні;
- 80% потужність - 4 серії по 20-30 повторів, ЧОВ навантаження 90-95 с, інтервали відновлення повні;
- 70% потужність - 5 серії по 35-40 повторів, ЧОВ навантаження 230-250 с, інтервали відновлення повні і частково скорочені;
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3. У резидуально-відновлювальному періоді адекватними є
такі рівні фізичного навантаження:
- 90% потужність - 2 серії по 30 повторів, ЧОВ навантаження
100-105 с, інтервали відновлення повні;
- 80% потужність - 4 серії по 40-45 повторів, ЧОВ навантаження 130-140 с, інтервали відновлення повні;
- 70% потужність - характеризується великою кількістю повторів, отже досить великою тривалістю одноразового впливу навантаження з використанням повних і скорочених інтервалів відновлення.
Отже, було встановлено, що м’язова працездатність інвалідів з
порушеннями функцій спинного мозку в шийному відділі при виконанні
фізичного навантаження на витривалість носить фазовий характер, тривалість і якісні параметри якого визначаються неврологічним статусом,
потужністю впливового фізичного навантаження і періодом реабілітації.
Так, у пізньому відновлювальному періоді інваліди можуть виконувати
навантаження з 90% потужністю при темпі 50 об/хв 2 серії з тривалістю
ЧОВ навантаження 1,19 ± 0,52 хв. і 1,27 ± 0,71 хв. с, з 80% потужністю
- 4 серії, діапазон ЧОВ навантаження від 2,03 ± 0,81 хв. с до 2,04 ± 0,75
хв. с, з потужністю 70% - 5 серій, ЧОВ навантаження у межах від 2,47 ±
0,76 хв. с до 2,50 ± 0,81 хв. с і 60% потужністю - 6 серій з ЧОВ навантаження від 3,31 ± 1,96 хв. с до 3,35 ± 3,10хв. с..
У резидуальному відновлювальному періоді м’язова працездатність характеризується статистично імовірною тенденцією до
збільшення її основних параметрів. Так, фізичне навантаження з потужністю 90% при темпові 50 об/хв. виконувалось зі збільшенням ЧОВ навантаження на 23,4 (Р<0,001), з 80% потужністю - на 19,7% (Р<0,001), з
70% потужністю -26,9 (Р<0,001).
Аналіз динаміки показників м’язової працездатності дозволив
визначити адекватні зони впливу фізичного навантаження на витривалість для інвалідів з порушеннями функції спинного мозку в шийному відділі:
1. У ранньому відновлювальному періоді за рахунок специфічного стану рухової сфери і інвалідів (на основі неврологічного статусу) застосування фізичних навантажень доцільне.
2.
У пізньому відновлювальному періоді адекватними є такі
рівні фізичного навантаження на витривалість:
- 90% потужність - 2 серії по 50-56 с, ЧОВ фізичного навантаження, інтервали відновлення повні, темп 50 об/хв.;
- 80% потужність, темп - 50 об/хв - 3 серії по 70-74 с, ЧОВ
фізичного навантаження, інтервали відновлення повні;
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- 70% потужність, темп - 50 об/хв - 3 серії по 90-97 с, ЧОВ
фізичного навантаження, інтервали відновлення повні і частково скорочені;
- 60% потужність, темп - 50 об/хв - 6 серій по 110-115 с, ЧОВ
фізичного навантаження, інтервали відновлення повні;
3. У резидуальному відновлювальному періоді адекватними є
такі рівні фізичного навантаження:
- 90% потужність, темп 50 об/хв - 2 серії по 75-79 с, ЧОВ фізичного навантаження, інтервали відновлення повні;
- 80% потужність, темп 50 об/хв - 5 серій по 119-120 с, ЧОВ
фізичного навантаження, інтервали відновлення повні;
70% потужність, темп 50 об/хв - 5 серій по 160-170 с,
ЧОВ фізичного навантаження, інтервали відновлення повні і частково
скорочені;
- 60% потужність, темп 50 об/хв - 5 серій по 205-220 с, ЧОВ фізичного навантаження, інтервали відновлення повні і частково скорочені.
Висновки. Отже, одержана інформація про закономірності нервово-м’язової працездатності інвалідів з частковим враженням функцій
спинного мозку в шийному відділі хребта травматичної природи стала
основою розробки методики індивідуального дозування фізичних навантажень різної потужності, об’єму та корекційної спрямованості. Ці дані
складають підґрунтя для визначення оптимальних методів розвитку фізичних якостей (сили, швидкості, швидкісно-силових здібностей, витривалості, гнучкості та спритності); методів корекції, комплектації та відновлення рухових дій; фізичних вправ різної координаційної, біомеханічної
та біокінематичної структури; форми організації психолого-педагогічного впливу на травмованих та інвалідів цієї категорії; етапи післятравматичного враження шийного відділу хребта (ранній, проміжний, пізній),
та етапи резідуального періоду (мотиваційно-підготовчий, мотиваційнотренувальний, мотиваційно-прогресуючий (перехідний)); спеціальні корекційні рухові режими - мотиваційно-підготовчий режим (МПР), мотиваційно-тренувальний режим (МТР), мотиваційно-прогресуючий режим
(МПрР); технологію планування реабілітаційної діяльності.
Структурний аналіз рухової сфери інвалідів з порушенням
функцій спинного мозку в шийному відділі дозволив установити, що:
- характер первинного дефекту визначає особливості вторинних
порушень, які знаходять своє вираження у стані занепаду здоров’я, фізичного розвитку, нервово-м’язової працездатності, сформованості фонду
життєво важливих рухових навичок і вмінь, у порушенні параметрів
рухової підготовленості (низький рівень розвитку сили, швидкості,
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спритності, швидкісно-силових здібностей, витривалості, гнучкості,
м’язової працездатності) в порушенні механізмів моторно-вісцеральної регуляції рухової діяльності;
- порушення рухової сфери інвалідів зазначеної категорії обумовило низькі можливості їхньої інтеграції в побутові і соціальні структури, низький рівень дидактико-реабілітаційної мотивації, загострення
психопатичних реакцій на умови життя і можливості реалізації себе як
особистості;
- інформація про складну структуру дефекту порушення параметрів рухової сфери інвалідів з ушкодженням функцій спинного мозку
в шийному відділі дозволила діагностувати зони їхнього індивідуального розвитку, встановити рівень адаптаційних можливостей, на основі
яких можна розробити ефективну етапну методику корекційного навчання рухових дій, розвитку і компенсації рухових здібностей, вдосконалення моторно-вісцеральної регуляції, м’язової працездатності, соціальної адаптації інвалідів до умов навчальної, побутової, трудової,
реабілітаційної діяльності;
- структурний аналіз рухової сфери інвалідів цієї категорії
свідчить про те, що фізична та соціальна реабілітація повинна бути організована як етапна структура із введенням операційних, мотиваційних,
регулятивних компонентів їхньої діяльності;
- тільки етапна структура реабілітаційної системи враховує індивідуальні особливості інвалідів та забезпечує можливість оптимального
відновлення, корекції, компенсації фонду життєво-важливих рухових
навичок та вмінь, розвиток фізичних якостей та нервово-м’язової працездатності. Для реалізації цих аспектів потрібно розробити спеціальні
рухові режими, сумарна потужність та об’єм забезпечать нормалізацію
та вдосконалення моторно-вісцеральної, вісцеро-моторної регуляції
інвалідів. Це дуже важливо, оскільки моторно-вісцеральні рефлекси є
одним із конструкторів реабілітаційного результату.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем фазової структури нервово-м’язової працездатності інвалідів з порушенням функцій спинного мозку.
1.
2.

3.
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МОДЕЛЮВАННЯ РУХОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ЛЕГКОАТЛЕТІВ-СПРИНТЕРІВ В ПЕРЕДЗМАГАЛЬНИЙ
ПЕРІОД
Кузьомко Л.М., Приймак С.Г.
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка
Анотація. У статті розглядаються деякі особливості моделювання результату
змагальної вправи легкоатлетів-спринтерів в передзмагальний період.
Ключові слова: легка атлетика, моделювання, рухова підготовленість.
Аннотация. Куземко Л.М., Приймак С.Г. Моделирование двигательной подготовленности легкоатлетов-спринтеров в предсоревновательный период. В статье рассматриваются некоторые особенности моделирования результата соревновательного упражнения легкоатлетов-спринтеров в предсоревновательный
период .
Ключевые слова : легка я атлетика, модели ров ание, двиг ательн ая
подготовленность.
Annotation. Кusjomko L.M., Priymak S. G. Simulation of physical training of athletesprinters in pre-competition period. The article deals with some peculiarities of
simulation of contest-exercise result of athlete-sprinters in pre-competition period.
Key words: track-and-field athletics, simulation, physical training.

Постановка проблеми. Практичний аспект модельно-цільового підходу виражається в матеріалізованому втіленні проекту, створеного за допомогою логічно-розрахункових операцій.
На відміну від різновидів моделювання в модельно-цільовому
підході, для побудови фізичної підготовки необхідно створювати моделі,
які поки що не втілились в оригіналі. Даний підхід найбільш характерний у спорті вищих досягнень. При спробах створити адекватну модель
результативної змагальної діяльності і процесу підготовки до неї з розрахунком на встановлення, наприклад, рекорду або іншого вищого
спортивного досягнення, поки ще ніким не продемонстрованого, експе21

риментатор відразу ж опиняється в ситуації гострого дефіциту інформації про об’єкт моделювання.
Методи моделювання в цій ситуації можуть бути по-справжньому продуктивними лише в тісному сполученні з методами екстраполяції і регулярної практичної ідентифікації, якими неодмінно необхідно
забезпечувати при використанні розглянутого підходу. В міру нагромадження таких даних і удосконалювання технології модельно-цільового
підходу зростає можливість досить коректного, у тому числі комп’ютерного, моделювання різних варіантів фізичної досконалості, попереднього порівняння їх за критерієм ефективності і розробки нетрадиційних
варіантів, що буде істотно збільшувати внесок розглянутого підходу в
оптимізацію практики керування [7].
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слово «модель» і
похідне від нього «моделювання» в останні десятиліття з наростаючою
частотою звучать як у розмовній мові, так і використовуються в спеціалізованій термінології. У найбільш загальному значенні моделлю називають навмисно створену або знайдену подобу (аналог, умовний образ
або зразок) чогось, розглянуту як оригінал (натурального, справжнього
об’єкта). Звідси моделювання - процес створення такого роду моделей і
оперування ними.
У теорію і практику фізичного виховання моделювання увійшло відносно давно. В теперішній час є чимало розробок у створенні моделей історичної і багаторічної динаміки спортивних результатів: «моделей чемпіонів» (модельних характеристик найсильніших спортсменів)
і рівнів підготовленості спортсменів різної кваліфікації, моделей фрагментів тренувального процесу й інших об’єктів спортивної реальності
[1, 4, 5, 7, 8, 9, 10]. Способи і результати моделювання явно прогресують у міру збагачення вихідної базової інформації (достовірної фактологічної інформації, необхідної для конструювання реалістичних моделей), удосконалювання конкретної спеціалізованої методології і способів
моделювання, використання сучасних комп’ютерних й інших апаратурних засобів побудови, перевірки і корекції моделей.
Мета дослідження – розробка модельних характеристик фізичної підготовленості та соматичного здоров’я легкоатлетів, які спеціалізуються на дистанції 400 м, для конкретизації завдань у фізичному вихованні і спорті вищих досягнень та визначення адекватних засобів
фізичного виховання в тренувальному процесі.
Методи та організація досліджень. Експериментальні дослідження проводилися з використанням наступних методів: рухових тестів,
антропометрії, динамометрії, математичного аналізу.
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Рухове тестування здійснювалось з метою визначення рівня
розвитку рухових якостей та фізичної підготовленості у спортсменів
розглядаємої спеціалізації за допомогою наступних вправ: час подолання дистанції 30 м (з ходу, низького старту), 150, 300, 600 м.; човниковий
біг 4ґ10 м, 10ґ10 м.; нахил вперед з положення сидячи; кистьова та станова динамометрія; стрибок у довжину з місця; потрійний стрибок; десятискок; метання ядра масою 4 кг знизу вперед двома руками.
Антропометричні виміри включали визначення загальноприйнятими методиками: довжини та маси тіла, довжини верхньої та нижньої кінцівки, відстані від верхньої великоберцової точки до підлоги,
довжини гомілки, довжини стегна, обхвату гомілки, обхвату стегна, обхвату грудної клітки [2].
Статистична обробка первинного матеріалу проводилася сучасними статистичними методами на ЕОМ. Для аналізу взаємозв’язків між
досліджуваними параметрами використовувалися кореляційний та регресійний аналіз [3]. Процедура множинної регресії оцінювалась нами
як параметри лінійного рівняння. Алгоритм оцінки коефіцієнтів регресії
– покроковий відбір.
Організація дослідження. Експериментальна частина дослідження проведена в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г.Шевченка на базі кафедр факультету фізичного виховання (легкої атлетики, біологічних основ фізичного виховання і спорту).
У дослідженнях брали участь студенти (чоловіки) зі спеціалізації легка атлетика (спринт) у віці 19-21 рік. Всього обстежено 25 осіб,
серед яких 1 майстер спорту України, 7 кандидатів у майстри спорту, 11
першорозрядників, 6 студентів масових розрядів. Тестування проводились в останні тижні квітня – в кінці передзмагального періоду.
Мета і завдання роботи визначили хід поетапного педагогічного експерименту. Експеримент тривав протягом 2003-2004 рр. і охоплював три етапи науково-педагогічного пошуку. Розроблена схема організації дослідження забезпечила логічність і чіткість вирішення
поставлених завдань, наступність окремих етапів у загальній структурі
досліджень.
Результати досліджень. Математичні моделі є потужним
інструментом сучасної науки. Але метод абстрактного моделювання має
і свої вади. Інтерпретація математичних виразів, що отримуються після
перетворення вихідних рівнянь, часто досить непроста. Складні математичні моделі вкрай важко вирішуються, а прості - спрощують реалії
природи й дають тривіальні результати. Із цього випливає пошук оптимального набору показників, які в найбільшій мірі відповідають харак23

теристикам описового об’єкту, що дозволяє раціонально керувати тренувальним процесом легкоатлетів.
Виходячи з мети дослідження необхідно визначити показник,
який має виступати як інтегральний, і ті, які в найбільшій мірі впливають на нього. Тобто, необхідно визначити параметри результату (кількісні
та якісні ознаки результату, зокрема спортивного) та фактори, які забезпечують досягнення даного результату (кількісні та якісні ознаки факторів). Це дозволило нам визначити предикторів множинної регресії, які
дозволяють, як вже зазначалось вище, досягнути визначеного результату. Нами був використаний множинний регресійний аналіз з використанням покрокового методу включень з виключеннями Эфроїмсона [11].
Таблиця 1
Підсумок регресійного аналізу для залежної перемінної „час подолання дистанції 300 м”
Регресори
Вільний член регресійного рівняння
Час подолання дистанції 600 м, с
Час подолання дистанції 150 м, с
Час подолання дистанції 30 м з
низького старту, с
Стрибок у довжину з місця, см
Кистьова динамометрія правої руки, кг
Довжина тіла, см
Маса тіла, кг
Обхват гомілки, см
Довжина верхньої кінцівки, см

Коефіцієнт Стандартна
t–
регресійного помилка
Ст’юдента
регресорів
рівняння
16,577
0,332
49,932
0,156
0,005
34,434
0,129
0,015
8,408
3,092
-0,037
0,021
0,056
-0,009
0,131
-0,123

0,019
0,001
0,001
0,001
0,002
0,001
0,002

160,628
-57,838
20,380
71,332
-4,316
141,310
-71,237

p
0,013
0,018
0,075
0,004
0,011
0,031
0,009
0,145
0,005
0,009

Примітка: R= 0,999, R2= 0,999, F(9,1)=102700, p=0,00242
Інтегральним показником ми обрали час подолання дистанції
300 м, який відображає специфічний вид тренувальної і змагальної діяльності легкоатлетів, які спеціалізуються на дистанції 400 м. За часом роботи (70-80 с) та інтенсивністю біг на 300м, 600 м, 400 м тісно взаємопов’язані (r=0,87-0,92).
В якості незалежних перемінних обрано 22 показника, які в тій
або іншій мірі впливають на інтегральний показник Y (час подолання
дистанції 300 м)
При цьому коефіцієнт множинної регресії R=0,999, коефіцієнт
детермінації R2=0,999, який пояснює 99,9% відхилень значень предикторів та інтегрального показника Y, що відповідає основному принципу
моделі – максимальне наближення до реального об’єкту.
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Аналізуючи проведений регресійний аналіз можна вказати, що
в нашому випадку наближення до прогнозування реального об’єкту моделювання – результату подолання дистанції 300 м, є максимальним у
зв’язку з високим значенням довірчого інтервалу – 99,99%. Стандартна
похибка оцінки дорівнює 0,0039 с. Аналіз коефіцієнта детермінації R2
вказує на те, що моделі пояснюють 99,9% дисперсії.
Оскільки вищенаведений аналіз дає підставу стверджувати, що
між часом подолання дистанції 300 м та вищезгаданими показниками
існують кореляційні взаємозв’язки, ми можемо знайти ці залежності між
показниками. Представимо ці залежності у вигляді лінійних рівнянь множинної регресії, що мають наступний вигляд: Y = a + b1ґX1 + b2ґX2 + ... +
bхґXх , де Y – залежна перемінна; Х1, Х2 … Хх – незалежні між собою
перемінні; а, b1, b2 … bx – коефіцієнти регресії.
Таким чином, ми одержуємо рівняння для прогнозування часу
подолання дистанції 300 м за показниками, що впливають на нього та
визначення їх якісного рівня:
Y=16,577+(0,156ґх1)+(0,129ґх2)+(3,092ґх3)+(0,037ґх4)+(0,021ґх5)+(0,056ґх6)+(-0,009х7) +(0,131ґх8) +(-0,123ґх9),
де Y – прогнозний показник часу подолання дистанції 600 м; х1
- час подолання дистанції 600 м, с; х2 - час подолання дистанції 150 м, с;
х3 - час подолання дистанції 30 м з низького старту, с; х4 - стрибок у
довжину з місця, см; х5 - кистьова динамометрія правої руки, кг.х6 - довжина тіла, см; х7 - маса тіла, кг; х8 - обхват гомілки, см; х9 - довжина
верхньої кінцівки, см.
Таким чином, регресійний аналіз довів, що доступними й інформативними руховими тестами для спортсменів-легкоатлетів, що спеціалізуються на спринтерські дистанції можуть бути: час подолання дистанції 600, 150, 30 м з низького старту, стрибок у довжину з місця,
кистьова динамометрія правої руки, довжина тіла, маса тіла, обхват гомілки, довжина верхньої кінцівки.
В результаті проведеного дослідження встановлено:
1. Показниками, які обумовлюють результат подолання дистанції
300 м є: результати, показані на бігових дистанціях 30 м (з низького старту), 150 м, 600 м та подовжні розміри тіла спортсмена. В даному випадку дані показники виступають факторами, які впливають на кінцевий
результат виконання рухової вправи.
2. Покроковий відбір предикторів регресійного рівняння дозволяє максимально наблизити прогнозований об’єкт до реального з висо25

ким рівнем відповідності – 99,9%.
Перспективним є розробка номограм рухової підготовленості для
термінового визначення можливостей спортсмена у окремо взятому виді
змагальної програми.
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ВАРІАНТИ ФОРМУВАННЯ ВИЩОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
СПОРТСМЕНІВ
Озімек Маріуш
Академія фізичного виховання (AWF), Краків, Польща
Анотація. Разом з підвищенням віку осягнення спортсменами максимальних
результатів на протязі остатнього десятиліття помітно піднялась тривалість цілої
їх попередньої та довголітньої підготовки. Якщо, наприклад, у плавців в 70-80
роки ХХ століття ця підготовка зазвичай не перевищувала у жінок 10-12 років, а
у чоловіків 12-14 років, то в остатні роки – у жінок та у чоловіків її середній
показник становить 12-15 років. Є також багато прикладів ще більшої тривалості шляху до максимальних результатів.
Ключові слова: підготовка спортсменів, удосконалення майстерності
Аннотация. Озимек Мариуш. Варианты формирования высшего мастерства
спортсменов. Вместе с увеличением возраста достижения спортсменами максимальных результатов в последние десятилетия заметно возросла продолжительность их предшествующей этому многолетней подготовки. Если, например, у
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пловцов в 70-е – первой половине 90-х годов ХХ века она обычно не превышала
у женщин 10-12, а у мужчин 12-14 лет, то в последние годы и у женщин и у
мужчин ее типичные показатели составляют 12-15 лет. При этом отмечаются
примеры ещё более продолжительного пути к максимальным результатам.
Ключевые слова: подготовка спортсменов, формирование мастерства
Annotation. Ozimek Mariush. Variants of shaping of higher skill of the sportsmen.
Parallel with increasing of the age of achivement of the highest results by sportsmen
in last decades, the duration of previous long-term training also increaced noticebly.
For example, in 70 th-first half of 90 th the duration of training among swimmers not
exceeded 10-12 years for women and 12-14 years for men. But at the actual moment
the average duration of training accounts for 12-15 years and it is confirmed by many
examples of more long way to individual highest results.
Keywords: athletes’ preparation, formation championship

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. У числі найбільш важливих характеристик раціональної структури багаторічної підготовки спортсменів перебувають типові для того або
іншого виду спорту й конкретних спортивних дисциплін варіанти формування вищої спортивної майстерності. Вивчення відповідних варіантів
уже здійснювалось на матеріалі деяких видів спорту і тут зокрема треба
підкреслити результаті досліджень на матеріалі плавання (В.М. Платонов, С.Л. Фесенко, 1990, К.П. Сахновський, 1997). Однак кожний новий
етап розвитку спорту вимагає розширення, а іноді й корекції відповідних подань. Тому наші комплексні дослідження, спрямовані на вдосконалювання системи багаторічної підготовки спортсменів з урахуванням
сучасних тенденцій розвитку спорту, а також включали аналіз основних
варіантів формування вищої спортивної майстерності.
Методи й організація досліджень. У ході відповідного аналізу
вивчались протоколи змагань, у тому числі і таких як Олімпійські ігри
та чемпіонати світу, а також списки найсильніших спортсменів світу за
підсумками року. Використовувались також результати опитування великої групи найсильніших спортсменів, дані спеціальної літератури та
матеріали мережі Інтернет. В основному використовувався матеріал плавання, легкої атлетики і важкої атлетики.
Робота виконана у відповідності до практичних завдань Академії фізичного виховання.
Результати досліджень. Отримані результаті свідчать про те,
що вже неодноразово підкреслювалось (Б.Н. Шустін, 2001, В.М. Платонов та ін. 2003, J. Iskra та ін. 2004) збільшення віку досягнення спортсменами максимальних результатів супроводжується тенденцією до усе
більше вираженої індивідуалізації формування вищої спортивної майстерності. Це, зокрема, дало підстави запропонувати таку корекцію ран27

іше представлених К.П. Сахновським (1997) варіантів формування вищої
спортивної майстерності плавців, при якій перший, так званий, усереднений варіант припускає досягнення майстерності чоловіками-спринтерами в 22-26 років, чоловіками-стаєрами в 20-23 роки, жінками-спринтерами в 20-24 роки, жінками-стаєрами в 18-21 рік. Другий так званий
прискорений варіант: чоловіки-спринтери - 18-21 рік, чоловіки-стаєри 17-19, жінки-спринтери - 17-19 років, жінки-стаєри - 15-17 років. Третій
так званий уповільнений варіант: чоловіки-спринтери - 27-29 років, чоловіки-стаєри - 24-26 років; жінки-спринтери - 25-27 років, жінки-стаєри - 22-24 роки. Прикладом сучасного усередненого, тобто все-таки найпоширенішого варіанту формування вищої спортивної майстерності,
стосовно до жіночого плавання, може служити динаміка досягнень олімпійської чемпіонки й рекордсменки миру на дистанції 200м батерфляєм Отилії Єнджейчак (табл. 1, 2).
Таблиця 1
Вікова динаміка результатів oлімпійськoї чемпіонки 2004р. з плавання
Отилії Єнджейчак (попередня до встановлення особистого рекорду)*
Види змагань
100 м батерфляй

15
59,88
(96,6%)

16
59,50
(97,3%)

Вік, років
17
59,14
(98,0%)

18
58,72
(98,7%)

19
57,97
(100,0%)

200 м
батерфляй

2.16,63
(91,4%)

2.09,57
(97,1%)

2.07,81
(98,4%)

2.07,95
(98,3%)

2.05,78
(100,0%)

Примітка: у дужках зазначений рівень результатів відносного
світового рекорду.
Таблиця 2
Вікова динаміка досягнень (місця, завойовані на найбільших змаганнях*) oлімпійськoї чемпіонки 2004р. Отилії Єнджейчак
Види змагань
100 м батерфляй

16
ЧЄ - 3

200 м батерфляй

ЧЄ - 5

17
ІО – 9
ЧС – 5
ЧЄ - 2
ІО – 5
ЧС – 3
ЧЄ - 1

Вік, років
18
19
ЧС – 2
ЧС – 7
ЧЄ - 5
ЧЄ - 2

20
ЧС - 2

21
ІО – 2
ЧЄ – 2

ЧЄ - 1

ЧС - 1

ІО – 1
ЧЄ - 1

ЧС – 5
ЧЄ - 1

Умовні позначки: ІО – Ігри Олімпіади, ЧС – чемпіонат світу,
ЧЄ – чемпіонат Європи
Тільки лише на матеріалі польської легкої атлетики і тільки однієї
дисципліни - метання молота можна привести, як характерні приклади
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усередненого, так і прискореного формування вищої майстерності. Олімпійський чемпіон 2000 р. Шимон Зюлковський переміг у Сіднеї в типовому для найсильніших молотобійців віці 24 роки, а особистий рекорд установив в 25-літньому віці. Разом з тим Каміла Сколімовська,
перемогла в Сіднеї в цій же дисципліні, не досягши ще 18-літнього віку,
а особистий рекорд, також як і Зюлковський, встановила на наступний
рік після Ігор, не досягши ще й 19 років. Причому вікова динаміка майстерності Каміли Сколімовської (табл. 3), при якій вона протягом року в
14-15-літньому віці поліпшила результат майже на 17 метрів, може служити ілюстрацією дуже стрімкого формування майстерності.
Таблиця 3
Вікова динаміка результатів олімпійської чемпіонки 2000р. з легкої
атлетики (метання молота) Каміли Сколімовської (попередня до
встановлення особистого рекорду)
В ік, ро к ів

Р е зу л ьт ат , м

14

4 7,6 6

15
16
17
18
19
20

6 4,4 8
6 2.7 2
6 6,6 2
7 1,1 6
7 1,7 1
7 2,6 0

Для двох найсильніших польських важкоатлетів срібних медалістів Сіднейської Олімпіади Шимона Колецького та Агати Врубель
(Агата Врубель завоювала також бронзову медаль Ігор 2004р. в Афінах)
характерно стрімке формування вищої майстерності при істотних, разом з тим, його відмінностях. Шимон Колецький вже в 17-літньому віці
переміг на чемпіонатах світу і Європи серед юніорів і, ще не досягши 18
років, був першим на чемпіонаті Європи (серед дорослих). Не досягши
19-річчя він став срібним олімпійським призером. Однак в настільки
юному віці досягнення вершин майстерності цей відомий спортсмен мав
уже значний стаж підготовки, оскільки приступив до неї ще будучи дошкільником. Що ж стосується Агати Врубель, що на Іграх 2000 року домоглася такого ж успіху як і Шимон Колецький і практично у тому ж віці
на відміну від товариша по команді, при дуже швидкому формуванні
майстерності вчасно завоювала свою першу олімпійську медаль при
стажі занять спортом лише 4 роки. У того ж самому 1997 року, у якому
спортсменка приступила до занять важкою атлетикою, після приблизно
піврічних занять силовим триборством, вона була першою на чемпіо29

наті Європи серед юніорів, а ще через два роки встановила свій перший
«дорослий» світовий рекорд.
Виражену індивідуалізацію формування вищого спортивної
майстерності ілюструє також наступний матеріал, (табл. 4-7).
Таблиця 4
Динаміка результатів деяких олімпійських чемпіонок з легкої атлетики
(у відсотках від особистого рекорду на шляху до його встановлення)
Олімпійські
чемпіонки

1

2

Мари Перек
(1992, 1996 рр.)

94,5

94,3

Ольга Бризгіна
(1988 р.)

98,5

100

Тривалість виступів на рівні 25 найсильніших у світі,
що передує встановленню особистого рекорду, роки
3
4
5
6
7
Біг, 400 м
98,2

98,8

8

9

10

100

За межами
25
найсильніших

96,9

97,9

97,3

97,2

За межами
25
найсильніших

100

Біг, 10000 м
ДерартуТулу
(1992 р.)

95,4

97,4

За межами
25
найсильніших

Ольга Бондаренко
(1988 р.)

98,1

98,5

100

95,2

Таблиця 5
Динаміка результатів деяких олімпійських чемпіонів з легкої атлетики
(у відсотках від особистого рекорду на шляху до його встановлення)
Олімпійські
чемпіони

1

Тривалість виступів на рівні 25 найсильніших у світі,
що передує встановленню особистого рекорду, роки
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Біг, 100 м

Карл Льюіс
(1988 р.)

98,5

98,6

98,9

Донатан Бейлі
(1996 р.)

98,1

99,3

100

Стивен Льюіс
(1992 р.)

100

Майкл Джонсон
(1996 р.)

97,7

98,7

98,8

98,0

99,3

99,4

98,1

98,1

99,5

99,4

98,7

98,9

100

Біг 400 м

97,8

98,2

98,9

98,4

Біг, 10000 м
Марсель Бутаіб
(1988 р.)
Хайле Гебреселассіє
(1996 р.)

30

100
95,9

96,8

98,7

97,3

99,5

100

11
100

Таблиця 6
Динаміка результатів деяких олімпійських чемпіонок з плавання (у
відсотках від особистого рекорду на шляху до його встановлення)
Олімпійські
чемпіонки

Тривалість виступів на рівні 25 найсильніших у світі,
що передує встановленню особистого рекорду, роки
1
2
3
4
5
6
7
Вільний стиль, 400 м

Миткчел Сміт
(1996 р.)

100

Брук Беннет
(2000 р.)

96,7

98,1

97,3

98,4

99,5

99,0

100

Таблиця 7
Динаміка результатів деяких олімпійських чемпіонів з плавання (у
відсотках від особистого рекорду на шляху до його встановлення)
Олімпійські
чемпіони

Тривалість виступів на рівні 25 найсильніших у світі,
що передує встановленню особистого рекорду, роки
1
2
3
4
5
6
7
Батерфляй, 100 м

Деніс Панкратов
(1996 р.)

97,8

97,4

99,9

100

Ларс Фроландер
(2000 р.)

96,9

96,5

За межами
25 найсильніших

98,4

98,5

98,8

100

Часом радикальні відмінності динаміки становлення майстерності представників однієї й тієї ж спортивної спеціалізації (не говорячи вже про різні) можна, звичайно, підтвердити й красномовними прикладами на матеріалі інших видів спорту. У кожному конкретному
випадку вони обумовлені комплексом причин, у тому числі відмінностями системи підготовки спортсменів, їхнього віку, стажу занять спортом,
особливостями формування довгострокової адаптації. Істотним тут є
вплив різних соціально-психологічних факторів.
Представлений матеріал погодиться з думкою фахівців [H.
Sozanski 1993, T. Ulatowski 1992], які, не ставлячи під сумнів першорядну значимість вивчення типової для більшості найсильніших представників конкретної спортивної спеціалізації динаміки становлення май31

стерності підкреслюють, що найвищі результати все частіше досягаються
спортсменами з вираженою індивідуальністю, у тому числі і формування майстерності. У світлі отриманих даних варто погодитися з думкою
Т.С.Тімакової [1985], яка відзначала, що «... кожний талановитий спортсмен іде своїм шляхом, в одних він більше прямій і короткий, в інших
більше довгий і звивистий». Доречно також зіставити отримані дані зі
свідченням Л.П. Матвєєва [1999]. Оцінюючи, імовірно, всю стадію становлення майстерності спортсменів цей відомий фахівець, відзначив,
що багаторічна динаміка результатів поряд з тенденцією до зменшення
величини їхнього приросту зі збільшенням стажу занять спортом, характерна індивідуальною варіативністю при наявності двох основних
варіантів - щодо рівномірного й стрибкоподібного убування приросту
результатів. Відповідно до отриманих даних, є підстави також підкреслити нерідко дуже виражені індивідуальні відмінності динаміки майстерності. Типовим є також сполучення нерівномірності приросту майстерності з уменшенням його темпів. Л.П. Матвєєв [1999] гіпотетично зв’язав
стрибкуватість динаміки майстерності з існуванням дворічних (переважно в жінок) і трирічних (переважно в чоловіків) макробіоритмів, а також
з особливостями варіювання навантажень у рамках макроциклів підготовки спортсменів. Не заперечуючи впливу, особливо другого зі згаданих факторів, варто підкреслити також залежність динаміки майстерності від широкого кола різноманітних позатренувальних факторів і
погодиться зі свідченням Л.П.Матвєєва [1999] про залежності динаміки
результатів не тільки від системи підготовки, але й «від ряду інших факторів, у тім перманентних, мінливих згодом у різних відносинах».
Висновок. Таким чином, маємо підстави думати що представлений матеріал характеризує типові варіанти формування вищої майстерності спортсменів і відбиває зростаючу за останніми досягненнями його
індивідуалізацію. У певній мері все це буде сприяти розширенню й конкретизації уявлень про сучасну структуру багаторічної спортивної підготовки.
1.
2.
3.

4.
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ПОСЛІДОВНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ КОМПОНЕНТІВ
ТЕХНІКИ УДАРІВ У СТРУКТУРІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
КОМБІНАЦІЙ КВАЛІФІКОВАНИХ БОКСЕРІВ
Никитенко А.О., Нікітенко С.А.
Львівський державний інститут фізичної культури
Львівська комерційна академія
Анотація. У статті аналізуються особливості прояву швидкісно-силових компонентів техніки ударів у структурі ситуаційних й індивідуальних комбінацій в
боксерів різної кваліфікації та пропонується послідовність їхнього удосконалення.
Ключові слова: сила і час ударів, ситуаційні й індивідуальні комбінації ударів,
боксери високої та середньої кваліфікації.
Аннотация. Никитенко А.А., Никитенко С.А. Последовательность совершенствования компонентов техники ударов в структуре индивидуальных комбинаций
квалифицированных боксёров. В статье анализируются особенности проявления скоростно-силовых компонентов техники ударов в структуре ситуационных
и индивидуальных комбинаций у боксёров различной квалификации и предлагается последовательность их совершенствования.
Ключевые слова: сила и время ударов, ситуационные и индивидуальные комбинации ударов, боксёры высокой и средней квалификации.
Annotation. Nik itenko A.A., Nikitenko S.A. Sequence of impacts technique
components perfection in structure of individual combinations of the qualified boxers.
In article the display features of speed-power components of impacts technique in
structure of situational and individual combinations at boxers of various qualification
are analyzed and the sequence of their perfection is offered.
Key words: force and time of impacts, situational and individual combinations of
impacts, boxers of high and average qualification.

Постановка проблеми. Сучасний аматорський бокс, залишаючись одним з найпопулярніших олімпійських видів спорту, за останні
роки зазнає суттєвих змін. Різко загострилася конкуренція на олімпійському ринзі у зв’язку зі збільшенням кількості країн – членів Міжнародної Асоціації Аматорського Боксу [1]. З 1989 року в поєдинках боксерів
застосовуються рукавиці нового типу, які суттєво знижують силу ударів.
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Боксери змінили стиль поєдинків, адаптувавши його до нових умов суддівства. Значно знизилася кількість техніко-тактичних елементів і якість
їхнього застосування під час двобою. Черговим нововведенням у регламенті, що має помітний вплив на хід двобоїв, є зміна у 1997 році часу
проведення поєдинків з трьох раундів по три хвилини на чотири раунди
по дві хвилини. Підвищення щільності двобоїв негативно вплинуло на
рівень виконавчої майстерності боксерів [6]. Проблему підвищення майстерності боксерів доцільно вирішувати шляхом поглибленого вивчення компонентів техніки в структурі індивідуальних комбінацій ударів,
виявлення резерву для ефективного їх удосконалення та оптимізації тренувального процесу.
Стаття написана у відповідності до теми 1.2.10 «Формування
компонентів підготовленості кваліфікованих єдиноборців на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001-2005
роки Державного комітету у справах молоді, спорту і туризму України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальним завданням системи підготовки боксерів до відповідальних змагань є вдосконалення індивідуальної техніко-тактичної підготовленості з урахуванням
сучасних тенденцій розвитку боксу [1].
На сучасному етапі у боксі недостатньо уваги приділяється вивченню й аналізу змісту і структури тренування із урахуванням основних
компонентів змагальної діяльності. Тренеру для управління процесом
підвищення спортивної майстерності у боксі необхідно мати уявлення
про цілісний характер тренувальної діяльності, що адекватна змагальній
як за змістом, так і за структурою [2].
Аналіз спеціальної літератури свідчить, що недостатньо досліджено швидкісно-силові компоненти техніки ударів боксерів у структурі індивідуальних комбінацій, ефективне застосування яких позитивно впливає на результат змагального двобою.
Мета роботи – оптимізація тренувального процесу кваліфікованих боксерів на основі визначення послідовності вдосконалення швидкісно-силових компонентів техніки ударів у структурі індивідуальних
комбінацій.
Завдання дослідження. Визначити показники сили та часу
ударів у структурі ситуаційних й індивідуальних комбінацій у боксерів
високої і середньої кваліфікації.
Здійснити порівняльний аналіз показників окремо в структурі
ситуаційної та індивідуальної комбінації між групами боксерів високої
34

й середньої кваліфікації. Встановити динаміку сили і часу ударів на початку й кінці певної комбінації.
Розробити практичні рекомендації послідовності вдосконалення швидкісно-силових компонентів техніки ударів у структурі індивідуальних комбінацій на певних етапах підготовчого періоду.
Організація та методи дослідження. Методика дослідження
Ґрунтується на використанні методу хронодинамометрії із застосуванням
приладу конструкції М.П. Савчина [7], який дозволяє вимірювати силу і
час кожного удару комбінації.
У дослідженнях прийняли участь 21 боксер високої кваліфікації,
що перебувають на етапі максимальної реалізації індивідуальних
можливостей (МСМК – 5, МС – 16), а також 26 боксерів середньої
кваліфікації, які перебувають на етапі спеціалізованої базової підготовки
(КМС – 9, першого спортивного розряду – 17).
Після стандартної розминки [3] боксер займав зручну дистанцію
до боксерського снаряду, поєднаного з хронодинамометром і виконував
до п’яти спроб ситуаційної та індивідуальної триударної комбінації (у
послідовності ударів лівою-правою-лівою рукою). Хронодинамометр
фіксував показники абсолютної сили кожного удару комбінації в умовних
одиницях та інтервали часу між цими ударами в мілісекундах.
Ситуаційна комбінація ударів – це сполучення, яким боксери
користуються в певних ситуаціях спонтанно, не удосконалюючи
спеціально швидкісно-силові характеристики його складових [3].
Індивідуальна серія ударів – сполучення, швидкісно-силовим
характеристикам ударів якого боксери надають особливої уваги в
тренувальному процесі і яке дає максимальний ефект у змагальній
діяльності конкретного спортсмена.
Дослідження проведено в кінці підготовчого періоду.
Результати дослідження. Тестування сили ударів ситуаційної
й індивідуальної триударних комбінацій свідчить, що боксери як високої, так і середньої кваліфікації здатні виконувати ефективні удари за
показниками сили. Так, абсолютна сила другого й третього ударів (табл.
1) ситуаційної комбінації в боксерів високої кваліфікації дорівнює відповідно 133 і 153 умовні одиниці. У боксерів середньої кваліфікації відповідно 143 та 159 умовних одиниць. Показники абсолютної сили другого
й третього ударів індивідуальних комбінацій у боксерів високої кваліфікації дорівнюють відповідно 134 і 159 умовних одиниць. У боксерів
середньої кваліфікації відповідно 138 та 149 умовних одиниць. Між показниками сили відповідних ударів боксерів високої і середньої кваліф35

ікації різниця недостовірна.
Таблиця 1
Показники сили ударів триударної ситуаційної й індивідуальної комбінації (сила ударів в умовних одиницях)
Кваліфікація
боксерів

Висока
(n = 21)
Середня
(n = 26)

Комбінація ударів
Ситуаційна (прямі лівою-правою,
Індивідуальна
збоку лівою)
(лівою-правою-лівою)
Сила ударів
F1
F2
F3
F1
F2
F3
56
133
153
72
134
159
Абсолютна x
0,80
1,91
2,19
1,03
1,92
2,27
Відносна x
V%
18
15
12
16
14
11
57
143
159
71
138
149
Абсолютна x
0,82
2,04
2,28
1,01
1,98
2,13
Відносна x
V%
21
19
16
19
17
12
P
>0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05

Примітки: F1 – сила першого удару комбінації (лівою рукою);
F2 – сила другого удару комбінації (правою рукою);
F3 – сила третього удару комбінації (лівою рукою);
Відносна сила ударів – сила, яка припадає на 1 кг маси тіла боксера.
У попередніх дослідженнях доведено, що удари, показники
абсолютної сили яких дорівнюють вище 116 умовних одиниць, у певних
ситуаціях двобою (якщо даний удар несподіваний і точний) являються
ефективними [5].
Перший удар у вище вказаних комбінаціях являється, як за правило, підготовчим для ефективного виконання інших ударів певного сполучення. В зв’язку із цим величина його сили знижується боксерами,
щоби за рахунок цього підвищити швидкість зближення із суперником й
ефективно виконати всю комбінацію ударів.
Завдяки аналізу часу ударів боксерів високої й середньої кваліфікації в структурі ситуаційних та індивідуальних комбінацій встановлено певні закономірності їхньої динаміки. Так, у боксерів високої кваліфікації визначено достовірно менший інтервал часу (табл. 2) між другим
і третім ударом при виконанні ситуаційної комбінації та між першим і
другим ударом при виконанні індивідуальної комбінації, ніж у боксерів
середньої кваліфікації: відповідно 212 мс проти 242 мс (P<0,001) в структурі ситуаційної комбінації та 165 мс проти 182 мс (P<0,01) в структурі
індивідуальної комбінації.
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Таблиця 2
Показники часу ударів триударної ситуаційної й індивідуальної комбінації (час ударів у мілісекундах)
К в а л іф ік а ц ія б о к с е р ів
В исо ка
(n = 2 1 )
С ередня
(n = 2 6 )
P

x
V%

x
V%

К о м б ін а ц ія у д а р ів
С и ту а ц ій н а
Ін д и в ід у а л ь н а
t1
t2
t1
t2
171
212
165
208
11
9
8
10
176
242
182
220
14
12
11
13
> 0 ,0 5
< 0 ,0 0 1
< 0 ,0 1
> 0 ,0 5

Примітки: t1 – інтервал часу між першим і другим ударом комбінації;
t2 – інтервал часу між другим і третім ударом комбінацій.
Тобто, боксери високої кваліфікації з достовірно вищою швидкістю виконують другу половину ситуаційної комбінації (з вищою швидкістю закінчують ситуаційну комбінацію ударів) й з достовірно вищою
швидкістю виконують першу половину індивідуальної комбінації (з вищою швидкістю починають індивідуальну комбінацію ударів), ніж боксери середньої кваліфікації.
Індивідуальні комбінації ударів боксери формують шляхом аналізу особистої змагальної діяльності та відбору ситуаційних комбінацій,
які застосовуються з найбільшою ефективністю, із подальшим поглибленим їх удосконаленням. Тобто, початком удосконалення індивідуальної комбінації є вдосконалення ситуаційної комбінації ударів. Отже, у
першу чергу боксери досягають ефективного завершення комбінації
ударів. Після цього удосконалюють її швидкий початок.
Встановлений у попередніх дослідженнях [4] довгостроковий і
терміновий ефект компенсаторного впливу спеціальних силових якостей на швидкісні необхідно враховувати при удосконаленні індивідуальних комбінацій ударів: чим більше боксери здатні підвищити силу ударів
упродовж підготовчого періоду або тренувального заняття, тим більший
відбувається приріст швидкості ударів.
Висновки і практичні рекомендації. В підготовчому періоді
удосконалювати швидкісно-силові компоненти техніки ударів у структурі індивідуальних комбінацій в три етапи.
На першому етапі максимально розвивати силу кожного удару
комбінації. Підвищувати потужність ударів комбінації до показників абсолютної сили 116 умовних одиниць й вище. Оволодіти здатністю підвищувати швидкість ударів завдяки зниженню їхньої сили – використовувати компенсаторні коливання між швидкісно-силовими компонентами
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техніки ударів у структурі комбінації.
На другому етапі розвивати силу й особливо швидкість ударів у
кінці комбінації (другий-третій удари триударної комбінації).
На третьому етапі удосконалювати несподіваний підхід до суперника (спеціалізованого снаряду), а також швидкий початок ударів
комбінації (перший-другий удари триударної комбінації).
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем удосконалення компонентів техніки ударів у
структурі індивідуальних комбінацій кваліфікованих боксерів.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
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ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК
ПРОФЕСІЙНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ МОЛОДІ
Осадчий В.В.
Мелітопольський державний педагогічний університет
Анотація. У статті подаються розроблені за допомогою Flash-технологій на основі відомих психолого-педагогічних методик інтерактивні методики професійного консультування молоді, які в основному розраховані на учнівську молодь
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віком від 13 до 16 років.
Ключові слова: профконсультування, молодь, Інтернет, інтерактивні методики.
Аннотация. Осадчий В.В. Принципы создания интерактивных методик профессионального консультирования молодежи. В статье представлены разработанные с помощью Flash-технологий на основе известных психолого-педагогических методик интерактивные методики профессионального консультирования
молодежи, которые в основном рассчитаны на ученическую молодежь в возрасте 13-16 лет.
Ключевые слова: профконсультация, молодежь, Интернет, интерактивные методики.
Annotation. Osadchii V.V. Principles of building of on-line procedures of professional
consultation of youth. In this article introduced interactive metodics of professional
consulting of youth, which are developed with Flash technologies and based on wellknown psychological and pedagogical metodics. They are developed for pupils in age
of 13-16 years.
Keywords: professional consulting, youth, Internet, on-line procedures.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В існуючій системі профорієнтаційної роботи у школі відповідно
до концепції професійного навчання професійна орієнтація проводиться в основному з учнями старших класів, оскільки вони стоять на порозі
важливого для їх подальшого життя вибору майбутнього професійної
діяльності. На нашу думку, молодим людям 13-16 років потрібна така
допомога у процесі вибору профілю освіти чи професії, яка б не тільки
надавала потрібну інформацію про їх індивідуальні властивості, а й зацікавлювала у роботі над її отриманням. Для означеної вікової категорії
молоді важливо те, що методики професійного консультування повинні
задовольняти принципам наочності та доступності, не перевантажувати
тривалим проходженням, швидко показувати результат, і в першу чергу
прищеплювати інтерес до процесу профконсультування, а не відлякувати від нього. Найбільш придатним середовищем для виконання таких
вимог є мережа Інтернет, в якій можливість одночасної роботи великої
кількості осіб привабить дітей, а можливість швидкої обробки результатів - педагогів та психологів.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Мелітопольського державного педагогічного університету.
Мета нашої роботи полягала у створенні за допомогою відповідних Інтернет-технологій інтерактивних методик професійного консультування, які б могли використовуватися дітьми 13-16 років і старше. З
цього виплили завдання, які необхідно було вирішити: знайти методики,
які б можна було реалізувати за допомогою Інтернет-технологій; обрати
програмні засоби реалізації інтерактивності вибраних методик; створи39

ти кінцевий програмний продукт для роботи у мережі Інтернет.
Результати дослідження. На основі теоретичного аналізу літератури і методики практичної діяльності у мережі Інтернет нами було
розроблено 5 інтерактивних Flash-методик, які мають такі робочі назви:
«Намалюй людину», «Тест на перевірку математичного мислення», «Тест
на перевірку довільної пам’яті», «Тест на перевірку рівня розвитку вміння
узагальнювати», «Тест на перевірку рівня просторового мислення». Розроблені Flash-методики призначені для вікової категорії від 13 до 16 років.
Проте, наприклад, методика «Намалюй людину» після відповідної адаптації може використовуватися і для дітей молодшого шкільного віку, а
інші методики - для учнівської молоді старше 16 років. Всі вищезазначені методики визначають професійно важливі якості особистості, які
суттєво впливають на вибір 13-16-річною молодою людиною майбутньої професійної діяльності.
Flash-методики створені на основі простого інтуїтивного інтерфейсу: використовують навігаційні стрілки із написами, що вказують на
їх призначення, та підказки, що з’являються при наведенні мишею на
об’єкті.
Поняття „Flash” означає пакет для створення і формат для збереження двовимірної анімованої комп’ютерної графіки, призначеної, в
основному, для публікації у Інтернеті. На сьогоднішній день існує багато Web-сайтів, побудованих з використанням технології Flash, та програм, в яких для тих чи інших цілей використовується Flash-графіка (J.
RiverMedia Jukebox) [1, 17]. Переваги, які дають Flash-технології, можна визначити такими їх рисами: компактність, безпечність, інтерактивність [1, 20]. Файли, що зберігають зображення Flash, насправді дуже
компактні. При публікації Flash-зображення набір команд мови перетворюється у набір інструкцій спеціального програвача Flash, який можна
розглядати як аналог процесора комп’ютера. У результаті створюється
виключно компактний файл формату Shockwave/Flash з розширенням
swf, аналог виконуваного файлу звичайної програми. Файл Shockwave/
Flash аналогічний відкомпільованій програмі, у якій не можна переглянути вихідних текст програми, щоб її змінити або запустити вірус. При
експорті файлу можна ставити різні параметри секретності. Отже, якщо
програма написана у середовищі Flash, то є впевненість, що ніхто не
зможе змінити її вихідний код [1, 21].
Flash-методика «Намалюй людину» є модифікованою нами версією тесту, розробленого у 1946 році К. Маховер на основі тесту Ф. Гудінаф. Технологія використання цієї методики така: реципієнту пропо40

нується намалювати людину, після виконання малюнку проводиться бесіда, яка складається з запитань типу „Хто намальований?”, „Де він
живе?”, „Чи є в нього друзі?”, „Добрий він чи злий?” та ін. У процесі
інтерпретація аналізується: хто зображений, що він робить у даний момент по словам автора, пропорційність фігури, особливості зображення
окремих частин тіла (голова, тулуб, ноги тощо), розташування на аркуші, декорування і офарблення, наявність додаткових аксесуарів,
кількість ліній та ін. [3, 94-95]. Після нашої модифікації дана методика
виконується у кілька етапів:
1. За умови наявності на персональному комп’ютері Flash-програвача запускається програма.
2. Написання у відповідній формі програми свого імені та прізвища, натискання на кнопці «Далі».
3. Завантаження для роботи з методикою Flash-програми (Рис. 1),
поле якої розділено на дві області: область, на якій реалізується малюнок людини, з кнопками «Поворот», «Прозорість» і посиланням «Результат», і область з функціональними кнопками. Остання область поділяється
на блоки кнопок, що відповідають основним частинам тіла людини: «Голова», «Тіло», «Ноги».
4. Для того, щоб намалювати людину треба вибрати один з трьох
наявних варіантів зображення голови, тіла та ніг, за бажанням зробити
потрібні маніпуляції над ними (збільшення або зменшення розміру, поворот, додавання або зменшення прозорості).
5. Після натискання на посиланні «Результат» з огляду на те, що
кожна частина тіла людини носить символічний характер при інтерпретації результатів даного тесту, подається розшифрування результатів.
Вправа Є.Н Прощицької на розвиток мислення [2, 85] модифікована нами у «Тест на перевірку математичного мислення», в якому
досліджуваному на основі запропонованих рядів чисел (Рис. 2) слід,
виявивши закономірність їх розташування, вставити у клітини з трьома крапками відповідні числа. Бали підраховуються за кількістю вірних
відповідей, і залежно від їх кількості визначається ступінь розвитку
математичного мислення дитини і дається словесна інтерпретація тесту.
Flash-методика «Тест на перевірку довільної пам’яті» є нашою модифікацією методики на дослідження довільної пам’яті особистості [2, 67-68]. Технологія проходження тесту здійснюється у
кілька етапів:
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Рис. 1. Інтерфейс Flash-методики «Намалюй людину»

Рис. 2. Flash-методика «Тест на перевірку математичного мислення»
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Рис. 3. Приклад Flash-методики «Тест на перевірку довільної пам’яті»

Рис. 4. Flash-методика «Тест на перевірку рівня розвитку вміння узагальнювати»
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Рис. 5. Flash-методика «Тест на перевірку рівня просторового мислення»
1. Спочатку досліджуваний проходить реєстрацію, написавши
своє ім’я та прізвище.
2. Після прочитання інструкції до методики і натискання на
кнопці „Далі” відбувається робота безпосередньо над методикою.
3. За 30 секунд тому, хто проходить тестування, слід запам’ятати зображені у вигляді таблиці малюнки (Рис. 3).
4. Потім з’являється картинка із зображенням подібних малюнків, серед яких слід вибрати ті, які запам’ятовувалися.
5. Після вибору останнього малюнку з’являється інтерпретація
результатів. Бали нараховуються залежно від співпадіння кількості відповідностей з вірними відповідями, що впливає на визначення рівню довільною пам’яті дитини: дуже високий, досить гарний, середній або низький показник.
Flash-методика «Тест на перевірку рівня розвитку вміння узагальнювати» є нашою модифікацією трьох варіантів вправ Є.Н Прощицької на визначення здібності особистості до узагальнення [2, 77-79]. У
першому варіанті (Завдання а) завдання у кожному з двадцяти горизонтальних рядів слів треба знайти два слова, які є близькими по смислу до
узагальнюючого слова у рядку. У другому варіанті (Завдання б) – з п’яти
слів у кожному з двадцяти рядків треба вибрати те слово, яке не підходить до інших чотирьох, об’єднаних загальним поняттям. У третьому
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варіанті (Завдання в) з серії фігур у кожному з семи вертикальних рядів
слід обрати ту фігуру, яка не відповідає загальній ознаці інших фігур
(Рис. 4). Інтерпретацію результатів можна переглянути після проходження
кожного завдання окремо і після проходження всіх трьох завдань. Бали
нараховуються відповідно до кількості правильних відповідей, залежно
від чого визначається один з трьох рівнів розвитку вміння дитини узагальнювати: низький, середній і високий.
У Flash-методику «Тест на перевірку рівня просторового мислення» нами були модифіковані завдання на визначення рівня просторової кмітливості особистості [2, 80-81]. Для того, щоб опрацювати цю
методику, досліджуваному слід пройти такі технологічні етапи:
1. Реєстрація, активізація кнопки «Далі».
2. Читання вказівки, що з’явилася на у полі програми, і перехід до задачки з кубиками.
3. Розв’язання задачки з кубиками, яка заключається у тому, щоб знайти відповідності розверсткам п’яти кубиків самим кубиками з аналогічними умовними позначками на гранях і написати відповіді (Рис.
5).
4. Перехід до трьох завдань різних типів.
5. Вирішення запропонованого завдання першого типу, написавши
відповідь у відповідному полі програми, перехід до завдання другого типу.
6. Вирішення завдання другого типу і автоматичний перехід до завдання третього типу.
7. Вирішення завдання третього типу і автоматичний перехід до сторінки «Ваш результат». У результаті визначається рівень образного
(просторового) мислення особистості: якщо успішно пройдені усі
завдання, то у досліджуваного високий рівень просторового мислення; якщо тільки І і ІІ типів – середній рівень, тільки І типу –
низький.
Висновки. Отже, створені нами на Flash 5 інтерактивних методик професійного консультування для використання в мережі Інтервент
є альтернативним варіантом здійснення допомоги молодим людям віком
13-16 років у виборі профілю освіти та майбутньої професії.
Подальша розробка та впровадження подібних методик, на наш
погляд, є ефективним способом удосконалення і активізації процесу
професійного консультування підростаючого покоління.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ УЗАГАЛЬНЕНОГО
ОБРАЗУ СИТУАЦІЇ
Пліско В.І.
Національна академія внутрішніх справ України
Анотація. Дослідження спрямовано на пошук науково обгрунтованої методики
формування у співробітників правоохоронних органів спеціальних якостей, які
сприяють розв’язанню конфліктних ситуацій.
Ключові слова: професійні якості, конфліктні ситуації.
Аннотация. Плиско В.И. Методика формирования обобщенного образа ситуации. Исследование направлено на поиск научно обоснованной методики формирования у сотрудников правоохоронных органов специальных качеств, которые
способствуют разрешению конфликтных ситуаций.
Ключевые слова: профессиональные качества, конфликтные ситуации.
Annotation. Plisko V.I. Procedure of shaping of a generalized image of a situation.
Research made by the author is directed on creation of a technique of formation at
amployees of law enforcement bodies of the special qualities.
Key words: special qualities, dangerous situations.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-педагогічний пошук, спрямований на вдосконалення
системи підготовки, переконливо свідчить, що існують значні резерви,
які слід активно використовувати в умовах навчально-виховної практики. До таких резервів належить дидактичне забезпечення навчально-тренувального процесу в системі підготовки співробітників органів
внутрішніх справ. Основні резерви підвищення ефективності і надійності
діяльності лежать на шляху розробки науково обгрунтованих методів
оптимізації стану та діяльності відносно конкретних екстремальних умов
їх реалізації.
В педагогічних дослідженнях ставлення до розуміння образу
сприйняття як первинного елементу, на базі якого складаються наші уявлення про дійсність, є ще недостатнім. Фактично образ сприйняття, узятий сам по собі, з точки зору психологів є утворенням, що не може орієнтувати жодної дії, руху або вчинку. На думку спеціалістів орієнтує не
образ, а внесок цього образу в суб’єктивну картину світу [2]. Головна
функція образу – це ще в процесі сприйняття народжувати гіпотези, припущення, очікування, на підставі яких надалі відбувається структуру46

вання нового почуттєвого враження. Побудова образу ситуації в такий
спосіб є актуалізацією тієї чи іншої частини вже наявного образу, і лише
потім здійснюється процес уточнення, виправлення, збагачення існуючої картини подій.
У психології проблема образу належить до ряду фундаментальних. Вивчення формування образу навколишньої дійсності у свідомості
людини, її функцій у поведінці і діяльності, її мозкових механізмів має
винятково велике значення. Розробка цієї проблеми не менш важлива і
для вивчення процесів ухвалення рішення, особливо коли мова йде про
психологічне забезпечення, проектування його діяльності. Велика увага
цій проблемі приділялася в працях засновника вітчизняної психології
І.М.Сеченова: “Відчуття і сприйняття як вихідні форми зворотного зображення виникають при безпосередньому впливі предметів і явищ об’єктивної дійсності на органи почуттів” [4]. У тих випадках, коли ситуація змінюється, виникають неузгодженості щодо сформованого
стереотипу, це неминуче приводить до перекручування просторового
образу. Потрібна спеціальна цілеспрямована діяльність, свідомий контроль виникаючих образів, формування нового функціонального органу
(стереотипу) у процесі навчання і тренування.
Аналіз навчального процесу зі спеціальної та фізичної підготовки й таких ситуацій, які закінчувалися не на користь працівників,
частково розкрив причинні зв’язки, що зумовлюють такий результат.
Насамперед слабкою стороною працівників у зазначених ситуаціях було
те, що в процесі навчання недостатня увага приділялася розвитку таких
якостей, як вміння приймати правильне рішення, сприймати безпосередньо небезпеку, “схвачувати” образ ситуації, оперативно виконувати
вибір дій тощо. Таким чином, всебічне дослідження питання формування цілеспрямованих спеціальних якостей є надзвичайно актуальним.
Робота виконана відповідно до плану НДР Національної академії внутрішніх справ України.
В якості предмета дослідження виступає професійна майстерність співробітників правоохоронних органів у боротьбі з озбрєним
злочинцем.
Метою дослідження є розробка науково обгрунтованої методики формування професійних якостей працівників правоохоронних
органів, яка сприяє позитивному вирішенню наслідків ситуацій у сутичках із озброєним злочинцем.
До завдань дослідження належать вивчення проблемних ситуацій, які приводили до негативних наслідків для працівників під час
зіткнення зі злочинцем, а також процесу формування професійних якос47

тей, систематизація професійних якостей, умінь та навичок, які сприяють формуванню готовності до дій в екстремальних умовах, експериментально обгрунтувати й розробити методику формування у працівників правоохоронних органів узагальненого образу ситуації.
Результати дослідження. Категорія “образ”, “вид” походить від
німецького “гештальт”. Цим терміном позначають певне цілісне утворення, особливості якого не зводяться до властивостей елементів, з яких
воно складається, а є дещо новим, якісно своєрідним. Таке розуміння
можна охарактеризувати як послідовнерозташування елементів дій, що
складають певне явище. Істотним є саме зв’язок між елементами, який
утворює немов би єдиний цілісний об’єкт. Якщо замінити деякі елементи на інші, великих змін і явищі не відбудеться. Його можна впізнати по
цілісному утворенню. Такого типу цілісним утворенням дають характеристику психологи-гешталісти (образисти). Дослідники асоціативної
психології такий термін вважають невдалим. З їх точки зору для дослідження цілісного явища необхідне пізнання окремих елементів, цеглин, з
яких воно будується. Тому вони використовують більш сучасне, яке відповідає поняттю терміна “система”. Цілісний образ має специфічні, притаманні тільки йому риси (на думку психологів-образистів). Звідси поведінка і діяльність людини визначається тим, як вони бачать, розуміють
структуру проблемної ситуації. Однак вони не розкривають ті внутрішні
процеси, які приводять до формування образу.
Образ є спресованою інформацією, яка несе в собі більше змісту,
ніж це можна уявити на перший погляд [1]. Образ пробуджує ланцюгову
реакцію асоціативного мислення. З його точки зору необхідно знаходити основний елемент явища, який би показував весь зміст. Використання образних засобів породжує стилистику. Тобто вибудовується конструкція з одного боку, з іншого - образна система змушує активно
працювати асоціативне мислення.
Уміння прогнозувати небезпеку залежить від уміння схоплювати образ ситуації, оперативно робити аналіз. Неодноразове, докладне
вивчення екстремальних ситуацій (ЕС) дозволяє у практиці службової
діяльності розрізняти моменти виникнення критичних ситуацій. Потрапляючи в умови, обстановку, аналогічну чи наближену до тих, про які
мали образне уявлення, співробітники здатні прогнозувати виникнення
ЕС, небезпеку як за поведінкою підозрюваного, так і по інших ознаках.
Спостереження дозволили розкрити основну сутність поведінки співробітника в ЕС. Характерним є те, що до 90% співробітників не
намагалися уявити, як би схематично скласти “образ” виникаючої операції.
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Доцільно включати в методику навчання складання образу різних
ситуацій. Багаторазове докладне вивчення різних за класифікацією ЕС
сприяє розвитку в співробітників швидкості мислення, орієнтованості,
оперативності в прийнятті рішень. Використовуваний на практиці метод аналізу ситуації значно підвищує ефективність навчання співробітників, дає можливість побачити дану подію як би з боку, але зі своєю
власною думкою, аналізом. Полягає він у наступному: 1) ті, кого навчають, складають спеціальні анкети з докладним і послідовним викладом
питань про екстремальну ситуацію, у якій вони побували, чи про яку
вони знають, 2) відповідають на питання в анкетах, складених інструктором, 3) викладач дає вступні зведення про екстремальні ситуації. Необхідно докладно викласти її. В усіх варіантах зміст ЕС повинен відбивати основні параметри дій, поведінкові і динамічні характеристики.
Висунуте положення було покладене в основу програми підготовки співробітників експериментальної групи. В якості досліджуваних
були дві групи співробітників по 30 чоловік (з урахуванням однорідності
служби). Усі досліджувані мали однаковий практичний досвід щодо
участі в екстремальних ситуаціях та приблизно однаковий рівень підготовленості. Програма педагогічного експерименту складається із 12 спеціальних занять. Досліджувані контрольної групи отримували інформацію про екстремальні ситуації, яка викладена в стислій формі в газетних
виданнях, журналах, оперативних даних, розповідях співробітників, які
раніше були учасниками таких подій.
Застосування методу накопичення теоретичного досвіду дозволяє ставити перед тими, хто займається, завдання знайти модульні значення при реконструкції ситуації в повному обсязі, включаючи просторово-часові характеристики дій, компоненти психологічного стану,
тактико-підготовчі компоненти процесу мислення, рухової поведінки. На
цьому етапі ефективність методики навчання досягається за рахунок
підвищення якісних показників виконаних завдань при проведенні навчання в аудиторних умовах. Критеріями ефективності були: час виконання завдання, подібність модельних настанов, показники коефіцієнту
детермінації, ступені варіантності. Слід відзначити, що використання
даної методики контролю та перевірки знань раніше у системі підготовки не практикувалося і було для досліджуваних експериментальної та
контрольної груп новою пізнавальною частиною навчального процесу.
Кожний етап навчання включав систему контролю та перевірки знань:
1) порівнянняотриманих показників з модельними, 2) терміновий контроль, 3) аналіз, 4) визначення ступеню вподобань основних характеристик змодельованих та реальних ситуацій, 5) з’ясування механізму орган49

ізації спеціальних якостей та їх особливостей у педагогічному процесі
треба розглядати таким чином: при виявленні необхідних професійних
якостей для конкретного ситуаційного епізоду (дій) слід спиратися на
наявність високого ступеня взаємозв’язку між двома – трьома факторами, кількість ознак, їх різновиди. Потім підбираються способи, засоби,
розроблюється методика, які дозволяють сформувати необхідні якості.
Якщо засвоєння вмінь, навичок впливає на зміну показників факторних
ознак, то це свідчить про перехід стану співробітника на якісно новий
рівень, 6) інформування співробітника.
Результати експерименту показують, що контрольна група не
може досить чітко “вималювати” образ ситуації. В основному вони характеризують конкретну епізодичну дію. Питання і відповіді складено з
розділів: умови й обстановка, у яких виникає ЕС, характер поведінки
правопорушника(-ків), характерна риса дій співробітника і правопорушника, резулітат сутички.
На основі результатів експертних оцінок, аналізу всіх варіантів
діяльності співробітника була розроблена методика формування загального образу ситуації із залученням трьох його підобразів. На базі основних складових компонентів виведена закономірність побудови адекватного образу дій в ЕС. Дану проектну ситуацію можна представити в
узагальненій формі таким чином:
АО = Р1 [t1 + t2 + t3] + P2 [R1 - R2] + P3 [t + IX],
де Р1,2 – достовірність, Р3 – прогнозування, t1 – сприйняття небезпеки,
t2 – прийняття рішення, t3 – оцінка можливостей, R – обопільний вплив,
R1 – сума навичок співробітника, R2 – ступінь агресивності супротивника,
IX – інтегральні характеристики тактичних дій співробітника та супротивника.
Розгорнутий вигляд формули показує, що прояв дій в ЕС складається з трьох основних етапів: вибору дій (тобто – Р1 [t1 + t2 + t3]),
динаміки протидій (Р2 [R1 - R2]) та прогнозування (Р3 [t + IX]).
Складається образ з факторних ознак, що відбивають початок
прояву ситуації, середину і її кінцевий результат. Початковий етап складається з ознак, що характеризують умови обстановки. Наступні етапи
розкривають внутрішній процес подій. Що відбувається, включаючи: 1)
образ рухових дій, 2) образ, що складається на основі динаміки розвитку самої ситуації, 3) образ щодо результату ситуації.
Визначення вірогідності вибору дій залежить, в свою чергу, від
часових рамок трьох основних складових – сприйняття небезпеки, прийняття рішення, оцінки можливостей, що в цілому складають психологі50

чний аспект діяльності. Тому вирішенню цього етапу діяльності можуть
сприяти встановлені закономірності між факторними ознаками та розроблені на цій основі моделі формування дій відносно стану співробітника на початку прояву ЕС та методики формування професійних вмінь
(якостей) до даних дій з визначенням оптимального часового режиму
діяльності.
Визначення вірогідності протидій залежить від кількості навичок (вмінь), які здатні впливати на погашення агресивності супротивника та навпаки. При цьому необхідне врахування динаміки прояву ЕС,
умов місцевості, засобів нападу та виду злочину.
Створення моделей формування дій відносно динаміки та умов
середовища, в якому проявляється ЕС, засобів нападу, а також розроблені методики формування якостей та вмінь дозволяють вирішити дану
задачу.
Визначення вірогідності прогнозування залежить від часу прояву ЕС та розрахункових даних у виконанні тактичних дій співробітника
та супротивника. Інтегратором у вирішенні даної задачі можуть бути
встановлені закономірності між факторними ознаками відносно наслідку
ситуації і на основі їх розроблені моделі формування професійних рухових якостей з використанням традиційних біомеханічних методик.
До образу ситуацій, що побудований на основі функціональних
дій протиборчих сторін, належать наступні факторні ознаки: момент
безпосереднього зближення з правопорушником, характеристика нападу, рівень і траєкторія ударів, що наносяться, характеристика відтворених пострілів, впливу співробітника, фізичні зусилля в момент контакту
із супротивником. Динамічний образ є продовженням стадії розвитку
ситуації, тобто результатом прийнятого рішення. Як відзначає П.К.Анохін, “поняття “ПР” з’явилося в процесі розробки різних великих і малих систем, коли стало важливим визначити етап, на якому закінчується
формування образу і починається виконання будь-якого акту, тобто можна сказати, система прийняла рішення” [3]. Розвиток процесу знаходиться
в залежності від розвитку динаміки ЕС. При цьому можуть виникати
додаткові факторні ознаки. Час обмежений і, як правило, рішення приймаються в режимі автоматичного виконання.
До факторів, що впливають на розвиток динаміки ЕС, належать:
загальний час прояву ситуації, характер події, що відбувається, поведінка злочинця і використання ним зброї, орієнтованість співробітника в
ході виконання дій, фізичні протидії правопорушника, момент першочерговості появи співробітника або супротивника, характеристика пересувань, використання допоміжних засобів, укоиттів, перешкод.
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Образ щодо результату ситуації складають такі фактори: тактичні дії злочинця, тактичні задуми співробітника, наявність впливів,
що збивають, наявність слушного моменту, результат зіткнення (зустрічі)
із супротивником, аналіз ситуації за кінцевим результатом.
Отже, аналізуючи і класифікуючи факторні ознаки, ми змогли
сформувати узагальнений образ екстремальної ситуації, що складається
з таких ланок: 1) образ щодо навколишнього середовища 2) ухвалення
рішення, 3) вибір дій, 4) образ поведінкових реакцій, 5) динаміка розвитку ЕС, 6) образ щодо результату ситуації.
Висновки. Таким чином, використання в педагогічному процесі методу накопиченого досвіду дає змогу всім тим, хто навчається,
надбати знання і вміння оперативно “схвачувати” образ ЕС. При цьому
уміння визначається складанням трьох основних етапів: визначення вірогідності вибору дій, визначення вірогідності протидій, визначення вірогідності прогнозування.
Методика накопиченого теоретичного досвіду дозволяє вийти
на модульні значення при реконструкції ситуації в повному обсязі, включаючи просторово-часові характеристики дій.
Розроблений метод сприяє виробленню у співробітників вміння
сприймати ситуацію, слідкувати та реагувати на всі її зміни з одночасним
виконанням цільової конкретної дії, ставитись відповідально як до самого технічного виконання, так і до “зорового” контролю всієї ситуації.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем виявлення готовності правоохоронців до виконання службових обов’язків під час припинення злочинів.
1.
2.
3.
4.
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ,
ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ УЧБОВОТРЕНУВАЛЬНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ
Рядинський Л.М.
Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди
Анотація. У даній статті розглянуті деякі проблеми фізичної підготовленості і
фізичного розвитку студентів, а також особливості організації побудови і прове-
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дення учбово-тренувальної роботи.
Ключові слова: проблеми фізичної підготовленості студентів; проблеми в організації і проведення учбово-тренувальної роботи.
Аннотация. Рядинский Л.М. Некоторые проблемы физической подготовленности, физического развития и организации учебно-тренировочной работы со студентами. В настоящей статье рассмотрены некоторые проблемы физической подготовленности и физического развития студентов, а также особенности
организации построения и проведения учебно-тренировочной работы.
Ключевые слова: проблемы физической подготовленности студентов; проблемы
в организации и проведения учебно-тренировочной работы.
Annotation. Ryadinskii L.M. Some problems of a physical efficiency, physical
development and architecture of trainer work with the students. In the present paper
some problems of a physical efficiency and physical development of the students, and
also singularity of architecture of construction and holding of trainer work are reviewed.
Keywords: problems of a physical efficiency of the students; problems in architecture
and holdings of trainer work.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мета фізичного виховання студентів - формування фізичної культури особистості і виховання фізично здорової, інтелектуально-розвитої і соціально активної молоді, здатної адаптуватися до сучасних умов
життєдіяльності.
В останні роки спостерігається погіршення показників фізичного розвитку, фізичної і функціональної підготовленості дітей, підлітків
і студентської молоді [1,2,3,4,6]. У багатьох вузах, через хронічне недофінансування вищої школи істотно знижується якість фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи, зменшується кількість студентів,
що займаються в спортивних секціях, закриваються спортивні клуби [5].
Багато досвідчених викладачів фізичного виховання вузів і тренери з
видів спорту ідуть зі сфери фізичної культури і спорту в комерційні організації і структури. Це негативно позначається на фізичному вихованні
студентської молоді, на підготовці висококваліфікованих спортсменів.
Мета дослідження. Вивчити і проаналізувати сучасний стан
фізичного виховання студентів педагогічного університету і виявити
наявні недоліки.
Методи дослідження. Для рішення поставлених задач застосовувалися наступні методи дослідження: вивчення й аналіз науково-методичної літератури; анкетування, опитування, інтерв’ю, бесіди; педагогічні
спостереження
за
навчальною
діяльністю
і
фізкультурно-спортивною активністю студентів.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди.
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Результати і їхні обговорення.
Погіршення фізичної і функціональної підготовленості студентської молоді обумовлено не тільки недооцінкою суспільством і особистістю оздоровчих, виховних і освітніх можливостей занять фізичною
культурою і спортом, але і слабкою постановкою фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи в школі і вузі. У більшості студентів першого курсу не сформована позитивна мотивація до занять фізичними
вправами. За даними нашого анкетування й усного опитування з’ясувалося, що більш 60% випускників загальноосвітніх шкіл, що надійшли
на перший курс педагогічного університету, систематично не займалися
фізичними вправами, не відвідували спортивні секції, мали шкідливі
звички (паління, уживання спиртних напоїв, наркотиків). Це порозумівається тим, що учителя фізичної культури загальноосвітніх шкіл не
змогли сформувати в цих школярів позитивне відношення до систематичних занять фізичною культурою і спортом.
Відсутність належної мотивації студентів до здорового способу
життя й усвідомленої потреби в освоєнні ціннісного потенціалу фізичної культури і спорту не дозволяє використовувати повною мірою засоби фізичного виховання для розвитку рухових здібностей і зміцнення
їхнього здоров’я.
Ряд істотних недоліків були виявлені і в організації змісту
фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи в вузі. У фізичному вихованні студентів дотепер слабко впроваджуються особисто-орієнтовні педагогічні технології навчання, варіативні програми по фізичній
культурі з оздоровчим напрямком. Спостереження показало, що викладачі фізичного виховання, що працюють зі студентами мають слабку
методичну підготовку, і фізичні вправи використовують без функціональних можливостей студентів.
Аналіз сучасного стану фізичного виховання студентів виявив
серйозні недоліки в організації, змісті фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи. У більшості випадків руховий режим студентів обмежується
проведенням одноразових чи дворазових занять, що явно не забезпечує
належну норму добової рухової активності. Не рідкі випадки, коли всіх
студентів першого курсу поєднують на заняттях в одне навчальне
відділення. На заняттях зі студентами, що мають слабку фізичну підготовленість, не здійснюється індивідуально диференційований підхід, і
фізичні вправи застосовуються без обліку індивідуальних особливостей,
функціональних можливостей і стану здоров’я.
У практиці фізичного виховання досить часто спостерігаються
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випадки, коли викладачі висувають надмірні вимоги до студентів, що
мають слабку фізичну підготовленість, застосовуючи на заняттях недоступні навчальні завдання, непосильні фізичні навантаження, що приводять їхній організм до перенапруги і перевтоми, що вкрай не бажано
для цієї категорії студентів.
Істотні недоліки були виявлені в організації і проведенні учбово-тренувальних занять зі студентами підготовчого навчального відділення. На заняттях з цими студентами не використовуються сучасні тренажери, велотренажери, роликові бігові доріжки, диски здоров’я,
нестандартні гімнастичні снаряди й устаткування, що сприяють розвитку рухових здібностей і підвищенню фізичної підготовленості студентів.
У системі фізичного виховання студентів слабко упроваджуються варіативні програми з оздоровчим напрямком, особисто-орієнтовні педагогічні
технології навчання, нові форми і види занять фізичною культурою і
спортом. Не функціонують групи здоров’я і загальної фізичної підготовки для студентів, що мають слабку фізичну підготовленість.
Наші спостереження показали, що окремі викладачі фізичного
виховання не уміють визначити оптимальну міру приступності використовуваних фізичних вправ і навантажень. Вони слабко володіють методами і методичними прийомами індивідуалізації і диференціації учбово-тренувальних завдань.
Викладені вище недоліки обумовлені незадовільною постановкою фізичного виховання студентській молоді, слабкою професійною і
методичною підготовкою викладачів вузів.
Висновки. Таким чином, аналіз сучасного стану фізичного виховання студентів, виявив серйозні недоліки в організації, змісті і методиці фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи. Головні з них:
- у більшості випадків руховий режим студентів обмежується
проведенням одно- дворазових занять фізичною культурою, що явно не
забезпечує належну норму добової рухової активності студентів;
- на заняттях зі студентами, що мають слабку фізичну підготовленість, украй рідко використовуються сучасні тренажери, велотренажери, нестандартні гімнастичні снаряди, що сприяють активізації рухової активності і розвитку силових, швидкісних, швидкісно-силових
якостей і витривалості;
- у фізичному вихованні студентів слабко впроваджуються особисто-орієнтовні педагогічні технології навчання, варіативні здоров’я
формуючі програми, засоби і методи гуманізації і демократизації фізкультурно-оздоровчої роботи, нові форми і види занять фізичною культурою
55

і спортом (атлетична гімнастика, аеробіка, ритмічна гімнастика, гімнастика - ушу, карате тощо), що дають за короткий період максимальний
оздоровчий і тренувальний ефект;
- у практиці фізичного виховання не рідкі випадки, коли на заняттях не здійснюється індивідуально-орієнтований підхід у навчанні і
фізичні вправи використовуються без обліку індивідуальних особливостей і функціональних можливостей студентів.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем фізичної підготовленості, фізичного розвитку
й організації учбово-тренувальної роботи зі студентами.
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ФІЗИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗМ
Цибіз Г.Г.
Черкасский государственный технологический университет
Анотація. Автором на значному експериментальному матеріалі наводяться приклади змін в організмі як у людей, так і тварин у віковому аспекті під впливом
фізичних навантажень різного виду. Експериментальні обстеження проводилися за допомогою як загальновідомих, так і новітніх методик, що дозволило авторові визначити достовірність змін при навантаженнях та їх залежності від стажу занять і індивідуальності особисті.
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Ключові слова: вікові зміни, фізичні навантаження, рівень функціонального і
фізичного розвитку.
Аннотация. Цибиз Г.Г. Физические нагрузки и их влияние на организм. На значительном экспериментальном материале автор провел сравнение изменений в
организме при физических нагрузках разной интенсивности, продолжительности и вида, что даёт ему право сделать далеко идущие выводы и рекомендации,
которые являются плодом многолетних наблюдений за изменениями в организме как животных, так и людей разного возраста.
Ключевые слова: физические нагрузки, изменения в организме.
Annotation. Tsibiz G.G. Exercise stresses and their influencing on an organism. On
significant experimental material author has conducted the comparison of the changes
to organism under physical load to intensity miscellaneous, length and type that gives
the wit a right to do far going findings and recommendations, which are a fruit of the
perennial observations for changes to organism both animal, and people of the
miscellaneous of the age.
Keywords: physical loads, changes to organism.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вже довгий час нашим сучасникам відомо, що морфофункціональні зміни в організмі відіграють дуже важливу роль у стані здоров’я
любого організму. Самі ж зміни залежать від віку та умов функціонування як окремих органів, так і організму в цілому. Вирішальне значення
мають також вид, тривалість і потужність фізичних навантажень. Саме
тому є надзвичайно гостра потреба визначити міру перетворень, які відбуваються під впливом фізичних навантажень, а також визначити і дослідити зміни показників фізичних якостей та визначити їх місце і роль у
навчальному та тренувальному процесах. Важливість визначення і розв’язання цього питання зрозуміла, проводяться відповідні дослідження
у цьому напрямку, але через різні методичні підходи, тлумачення та недостатню кількість експериментальних даних (і відсутність тотожності
в експериментах). Серед вчених немає єдності стосовно інтерпретації
отриманих результатів, у них відсутня єдина думка навіть з приводу розвитку як організму в цілому, так і окремих його частин в онтогенезі, вже
не говорячи про перетворення, які відбуваються за умови різних фізичних навантажень [1].
Враховуючи вище викладене та спираючись на вже опубліковані попередні наукові результати, що були отримані у відповідності до
наукової теми кафедри Переяслав-Хмельницького ДПУ №2.1.4. за державним реєстраційним номером 0100u003738, а також комплексною
науковою темою Київського НУФВС України №2.2.1. з державним реєстраційним номером 0101u0063317, ми вирішили провести відповідне
експериментальне дослідження.
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Метою дослідження було з’ясування змін як окремих фізичних
якостей, так і морфофункціонального стану організму в цілому у людей
і тварин різного віку в нормі і під впливом фізичних навантажень. Ми
мали визначити таке :
·
Яке місце у морфофункціональному стані організму відіграє
гнучкість хребта та інших фізичних якостей.
·
Рівень фізичного і функціонального розвитку людей різного віку.
·
Вплив тренувань на морфофункціональні зміни в організмі.
Об’єктом нашого дослідження були морфофункціональні зміни
в організмі в нормі і після фізичних навантажень, а суб’єктом дослідження був рівень функціонального і фізичного розвитку людини, зміни
її працездатності та окремих фізичних якостей при різних видах фізичних навантажень у порівнянні з системою дозованих статико-динамічних фізичних навантаженнях (ДСДФН).
Матеріал і методика. Контрольні та експериментальні групи
створювали, виходячи з принципу максимальної тотожності. Обстеження людей відбувалося у дитячих садках (діти 5-7 років); школах (молодші, середні та старші класи) у віці 8, 12, 16 років; у вищих навчальних закладах (студенти-спортсмени, студенти основної медичної групи
на заняттях з фізичного виховання, студенти спеціальної медичної групи (віком 18-24 роки); особи з груп здоров’я віком 30-40, 40-50, 50-60,
60-70, 70-80 і більше 90 років. В експерименті визначали КТ - активність
крові за допомогою проби на голодних мишах у нормі і після фізичних
навантажень. Для визначення рівня функціонального і фізичного розвитку використовували систему КОНТРЕКС, працездатність визначали
за допомогою повторного бігу (Карпман) і 12 хвилинного бігу (Купер)
по стадіону. Фізичні якості визначалися за Державними тестами, а отримані результати обробляли за допомогою варіаційної статистики.
Аналіз та обговорення отриманих результатів. З’ясувалося,
що фізичні навантаження (тренування, фізкультура, фізичне виховання,
групи здоров’я) викликають значні зміни морфофункціонального стану
організму, проте цілеспрямовані і дозовані статично – динамічні фізичні
навантаження (ДСДФН) розроблені та впроваджені нами [1].
Певна неузгодженість у наукових результатах та висновках стосовно впливу фізичних навантажень на морфофункціональну систему
організму, на нашу думку, виникає через відсутність індивідуального
підходу і спрощеністю та різних підходах дослідників щодо цілеспрямованості і виду фізичних навантажень. Відповідно фізичні навантаження
малої чи великої потужності можуть мати різний результат для кожної
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особистості, а фізичні навантаження на рівні фізіологічного стресу, викликають посилення функціонування як окремих органів і систем, так і
організму в цілому. Відносна розбіжність результатів таких змін за
кількістю і якістю залежить як від розбіжностей у методиці проведення
досліджень, виду навантажень та матеріалу, так і у різному тлумаченні
отриманих результатів і закономірностей. Так, збільшення кількості
дрібних остеонів у кістковій тканині діафізу при тренувальних навантаженнях [1, 2] доказує, на нашу думку, омолоджувальний вплив фізичних
навантажень, що особливо важливо для людей до і після 16 - 27 років
(періоду повного фізичного розвитку і досконалості всіх органів і систем
особистості).
Вважається, що адаптація є найголовнішою потребою для нормальної життєдіяльності і розвитку організму, але отримані нами експериментальні результати свідчать таке: саме стресорний характер дії фізичних навантажень на організм змушує його активно перебудовуватися у
потрібному для подальшої нормальної життєдіяльності організму бік, а
настання адаптації гальмує майже всі подальші перетворення [3, 4, 5, 6].
Значне покращення показників при ДСДФН викликає спрямованість
фізичних навантажень на певні ланки гормонально – гуморальної системи при їх проекції на хребет і у першу чергу подразнення інтраспинального органу та посилює КТ - активність [5, 6].
Наші спостереження підтверджують також думку, що посилене утворення Т – лімфоцитів пригнічує певною мірою активність вироблення В – лімфоцитів, хоча самі ці зміни залежать у першу чергу від
виду фізичних навантажень, їх тривалості і потужності, віку, а також
особистого розвитку організму [7]. Що стосовно тренувань за загальноприйнятою системою, то тут також позитивний результат також мають місто, але лише за умови дотримуванням певних біологічних законів (в першу чергу при дотриманні індивідуального підходу).
Спостерігаючи зміни кількості В–лімфоцитів в експерименті, ми
визначили, що у контрольних щурів та людей вони практично відсутні, а
при фізичних навантаженнях ці зміни досить суттєві [7]. Так, при проведенні занять у 1 віковій групі (5-7 років) за системою ДСДФН спостерігалося зниження в крові кількості В – лімфоцитів в експерименті, хоча у
віці 10-12 років, навпаки – спостерігалося збільшення. В інших вікових
групах при фізичних навантаженнях і при ДСДФН спостерігалися зміни
кількості В – лімфоцитів в експерименті, а найнижчі показники були у 3
віковій групі (16-24 роки) – період максимального морфофункціонального розвитку організму людини [7].
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Рис. 1. Зміни КТ - активності крові у % до норми.
На приведеному малюнку можна спостерігати, що фізичні
навантаження у залежності від їх виду та спрямованості викликають різі
зміни КТ- активності крові, що, на нашу думку, відображає вплив
фізичних навантажень на визначний ендокринний гормон кальцітонін,
який безпосередньо регулює зміни у кістковій тканині [8].
Результати виконання нахилу вперед (табл. 1), показують, що ця
фізична якість під впливом фізичних навантажень значно покращується
(особливо під впливом ДСДФН), але гнучкість хребта та суглобів [6],
які можна визначити при виконанні гімнастичного моста, лише у
молодому віці мають плюсові значення, а при невиконанні бодай
простіших фізичних вправ (групи здоров’я) якість гнучкості набуває
загрозливих параметрів. Проведене обстеження сили м’язів черевного
преса після навчальних занять протягом року показало таке: на 1 курсі
зовсім неспроможних виконати тест не було, на негативну оцінку
(одиниця) виконало норматив 12,0%, на негативну оцінку (двійка)
виконало норматив 28,0%, на задовільно (трійка) виконало норматив
38,0%.на оцінку добре виконало норматив 21,0%, а на відмінну оцінку
виконало норматив 1,%. У студентів 2 курсу показники були такими: на
1 курсі зовсім неспроможні виконати тест не було, на негативну оцінку
(одиниця) виконало норматив 6,0%, на негативну оцінку (двійка)
виконало норматив 19,0%, на задовільно (трійка) виконало норматив
58,0%, на добре виконало норматив 22,0%, а на відмінну оцінку виконали
норматив 1% студентів. Після тренувальних занять протягом 2 року ці
показники покращилися, проте відсутність занять ФВ на 3 курсі
викликало погіршення: зовсім неспроможні виконати тест було вже 3,0%,
на одиницю - 17,0%, на двійку = 28,0%, на трійку -22,0%, на добре 60

27,0%, на відмінно –3,0% (за рахунок спортсменів). Стрибок у довжину
з місця: після 1 року занять ФВ: на 1 курсі зовсім неспроможних виконати
тест було 8,0%, на одиницю виконало 18,0%, на двійку - 24,0%, на
задовільно - 35,0%, на добре - 2 4,0%, на відмінно - 1,%.
Таблиця 1.
Визначення стану гнучкості нахилом вперед не згинаючи ніг(см.)
Роки
5-7
10 – 12
17 – 24
30 – 40
40 – 50
50 – 60
60 – 70
70 – 80
80 – 90
За 90

Норма
9,00±1,2
10,00±0,8
9,00±,07
9,00±0,6
8,70±0,8
8,50±0,9
8,30±1,2
8,10±1,3
7,80±1,5
6,00±1.8

Контроль
1,10±2,3
4,30±3,0
7,20±4,3
6,60±4,0
5,80±3,2
4,00±2,0
3,40±2,0
2,80±1,9
1,70±2,0
1,30±2,3

Групи здор.
10,00
10,00
10,00±1,2
12,00±1,4
11,00±1,5
10,00±2,1
9,00±1,0
7,00±1,4
6,00±1,2
5,20±1,0

Спорт
6,00±2,0
12,00±4,0
17,60±5,0
13,00±4,7
10,60±4,2
5,00±2,3
4,60±2,0
3,90±1,9
3,00±1,8
2,00±1,9

ДСДФН
10,90±2,0
15,00±3,6
18,20±3,9
16,70±4,0
13,60±3,5
10,00±3,3
8,90±3,0
8,20±2,7
7,70±2,1
7,10±3,0

На 2-му курсі (2 роки занять ФВ) зовсім неспроможних виконати
тест не було, на одиницю - 10,0% (переважно через пропуски занять), на
двійку - 12,0%, на задовільно - 40,0%, на добре - 36,0%, а на відмінно 4,%. На 3 курсі показники студентів знизилися до рівня приходу на
навчання в університет після школи, а далі погіршення показників
продовжувалося постійно, що показує нагальну потребу для молоді (і
всіх інших вікових груп) отримувати обов’язково регулярні (і бажано
оптимальні) фізичні навантаження.
200
150
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50
0
-50

контр.
спорт

80-90

60-70

40-50

17-24

ср. шк.

5-7 років

ДСДФН
гр. зд.
норма

Рис. 2. Визначення РФФР у віковому аспекті в (балах) за
КОНТРЕКСОМ.
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Результати вимірів РФФР (рис. 3) показують реальний стан
розвитку людини як у нормі, так і при різних фізичних навантаженнях
Висновки
1. Кількісні зміни КТ – активності мають дуже важливе значення для
нормальної роботи організму.
2. Можливість цілеспрямованого впливу навантаженнями у потрібний
бік на морфофункціональний стан організму дає можливість викладачу і тренеру впливати на поліпшення стану фізичного розвитку
та його профілактику.
3. Погіршення фізичних кондицій можна зменшити шляхом тренувань.
4. Найбільші оптимальні зміни в організмі відбуваються під впливом
ДСДФН.
5. Спираючись на отримані результати можна змінити науково - теоретичні орієнтири та підходи до тренувальних занять, зробивши наголос на профілактиці та індивідуальному підході.
6. При проведенні тренувань та занять з ФК і ФВ треба враховувати,
що “норма” фізичних навантажень для кожної особистості різна.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем фізичного навантаження та їх вплив на організм.
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
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ОСОБЕННОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
НАПАДЕНИИ У БАСКЕТБОЛИСТОК ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
Дорошенко Э.Ю., Горбуля В.Б., Горбуля В.А., Кириченко Р.А.
Запорожский госуниверситет, баскетбольный клуб “Козачка-ЗАлК”
Аннотация. В работе изучены особенности соревновательной деятельности в
баскетболе у спортсменок высокого класса - нападающих и центровых игроков,
которые являются основными элементами управления и контроля за подготовкой спортсменок.
Ключевые слова: баскетбол, контроль, нападающие, центровые.
Анотація. Дорошенко Е.Ю., Горбуля В.Б., Горбуля В.А., Кириченко Р.А. Особенности соревновательной деятельности в нападении у баскетболисток высокой
квалификации. В роботі вивчені особливості змагальної діяльності у баскетболі
у спортсменок вищої кваліфікації – нападаючих і центрових гравців, які є основними елементами управління і контролю за підготовкою спортсменок
Ключові слова: баскетбол, контроль, нападаючі, центрові
Annotation. Doroshenko E.Yu., Gorbulya V.B., Gorbulya V.A., Kirichenko R.A.
Singularities of competitive activity in an offence for basketball-players of high
proficiency. The features of competition activity in basketball at the sportswomen of
high class - attacking and central players which are basic custom controls and control
after preparation of sportswomen are studied in work.
Key words: basketball, control, forwards, central players.

Постановка проблемы. Исследование соревновательной деятельности баскетболисток высокой квалификации дает важную теоретическую, методическую и практическую информацию специалистам
отрасли. Особенно актуальна эта проблема в свете последних неудач
украинского женского баскетбола на уровне сборных и клубных команд.
Сборная Украины под руководством Е.А. Борзилова не смогла пробиться в финальный турнир чемпионата Европы 2005 года, продемонстрировав неубедительную игру в целом ряде официальных матчей отборочного турнира. Базовая команда сборной Украины - запорожская
“Козачка-ЗАлК” редко радует своих поклонников в розыгрыше лиги европейских чемпионов. Специалисты отмечают, что нашим спортсменкам по силам показывать более уверенную игру на международном уровне и состав команды, сочетающий опытных и молодых перспективных,
уже имеющих опыт официальных международных матчей баскетболисток, позволяет добиваться поставленных задач. В чем причины неудач?
Каковы их истоки? В данной работе проанализированы показатели нападающих и центровых игроков сборной Украины в нападении в финальном турнире чемпионата Европы 2003 года с целью найти причины
нынешних неудач наших команд на европейской арене.
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Связь проблемы с важными научными или практическими
заданиями. Исследование проведено в соответствии с тематикой научно-исследовательской работы кафедры спортивных игр факультета физического воспитания Запорожского госуниверситета “Оптимизация
учебно-тренировочной и соревновательной деятельности в спортивных
играх” (утверждено на заседании кафедры спортивных игр, протокол
№7 от 05.02.2004 года; ученым советом факультета физического воспитания, протокол № 11 от 23.02.2004 года, научно-техническим советом
Запорожского государственного университета, протокол № 7 от
19.02.2004 года). Тематика исследования соответствует Сводному плану научно-исследовательских работ Государственного комитета Украины по вопросам физической культуры и спорта на 2001-2005 годы (“Оптимизация учебно-тренировочного процесса спортсменов различного
возраста и квалификации в спортивных играх”, № государственной регистрации 0101U006471).
Исследования проведены со спортсменками – членами сборной
Украины по баскетболу, неоднократными чемпионками Украины, участницами официальных международных соревнований – кубка Европы и
лиги европейских чемпионов, что свидетельствует о высокой практической значимости и актуальности работы.
Анализ последних исследований и публикаций. Качественный анализ соревновательной деятельности в спортивных играх – одна
из наиболее актуальных проблем современной спортивной тренировки.
Ученые и тренеры с большим практическим опытом работы неоднократно рассматривали различные аспекты данной проблемы, в том числе
и на уровне кандидатских и докторских диссертаций. Наиболее известные работы содержат глубокое методологическое рассмотрение вопроса на основе аналитико-синтетических подходов. К ним можно отнести
работы Л.Г. Айрапетьянц [1], А.И. Науменко [2], А.М. Зеленцова с соавт. [3]. Различные аспекты анализа соревновательной деятельности в
баскетболе детально освещены в работах В.М. Корягина [4, С. 7 - 13],
В.З. Бабушкина [5, С. 16 - 19] и группы специалистов кафедры спортивных игр факультета физического воспитания Запорожского государственного университета под руководством Э.Ю. Дорошенко [6], [7], [8]. Несмотря на значительный прогресс, в данном направлении остается немало
недостаточно освещенных вопросов, которые требуют дальнейшего рассмотрения и уточнения. Данное исследование направлено на рассмотрение особенностей и эффективности соревновательной (в контексте
данной работы – технико-тактической) деятельности высококвалифицированных баскетболисток в нападении у нападающих и центровых
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игроков.
Формулировка целей статьи: исследовать особенности и эффективность соревновательной деятельности у баскетболисток высокой
квалификации (нападающих и центровых) в нападении на примере сборной команды Украины и сильнеших команд чемпионата Европы 2003
года.
Изложение основного материала исследования. Анализ протоколов игр чемпионата Европы 2003 года, данных комплексных научных групп, фиксирующих соревновательную деятельность, анализ видеозаписей игр и дневников тренеров сборной команды Украины
позволяет определить не только особенности, но и показатели эффективности, характеризующие соревновательную деятельность баскетболисток высокой квалификации – игроков передней линии нападения, как
у ведущих команд европейского континента, так и у сборной команды
Украины. Важным количественным показателем, характеризующим игру
команды является результативность бросков по кольцу противника. В
таблице 1 приведены показатели результативности, достигнутые командами: чемпионом, призерами и сборной командой Украины в играх чемпионата Европы 2003 года.
Таблица 1
Показатели результативности команд в играх чемпионата
Европы 2003 года, %
№

Команды

Количество
игр, n

Количество
бросков, n раз

1
2
3
4

Россия
Чехия
Испания
Украина

5
5
5
5

423
460
468
432

Количество
попаданий,
n раз
230
221
223
181

Результативность,
%
54
48
48
42

Анализируя результативность в предварительных играх, где было
проведено по 6 игр, у чемпиона и призеров процент результативности
значительно выше чем у нашей команды: у России – 59%, у Чехословакии
– 53%, у Испании – 52%. У сборной команды Украины – 43%, т.е.
практически не изменился.
Баскетболистки сборной Украины выполнили большое
количество бросков, но процент их реализации низкий - 42%, что на 6%
ниже, чем у призеров и на 12% - чем у чемпиона Европы - сборной
России.
Вероятно, что в предварительных играх чемпионата Европы
2003 года соперники были слабее. Снижение результативности в
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финальных играх, сказалось на общем выступлении команды и
свидетельствует, что встречались приблизительно равные по силам
команды. Большая психологическая ответственность за конечный
результат каждой игры снизила количество результативных бросков по
кольцу противника и повлекла за собой снижение результативности
команды в целом.
В таблице 2 приведены показатели эффективности атак при
индивидуальном переходе от защиты к нападению у чемпиона и призеров чемпионата Европы 2003 года после пяти матчей.
Зафиксированная эффективность показателей по выявленным
особенностям соревновательной деятельности выглядит следующим
образом.
Таблица 2
Эффективность атак при индивидуальном переходе от защиты к
нападению, %
№

Команды

Количество
игр, n

Количество
бросков, n раз

1
2
3
4

Россия
Чехия
Испания
Украина

5
5
5
5

17
13
11
12

Количество
попаданий,
n раз
12
8
6
7

Результативность,
%
70
62
55
58

Количество осуществленных индивидуальных переходов от защиты к нападению (быстрый прорыв) и процент реализации у всех команд высокий. Это позволяет констатировать наличие высокого технического мастерства, хорошую тактическую и физическую
подготовленность баскетболисток, участвующих в организации и реализации данного технико-тактического действия.
Общий средний показатель эффективности атак при индивидуальном переходе от защиты к нападению в играх чемпионата Европы
2003 года составляет 61%.
В таблице 3 приведены результаты эффективности при групповом переходе от защиты к нападению у чемпиона и призеров Чемпионата Европы после пяти матчей.
Надо сказать, что в групповом быстром прорыве участвуют 2-3
игрока, в частности нападающий, центровой, разыгрывающий. Переход
осуществляется в сочетаниях игроков различных игровых специализаций: нападающий - разыгрывающий, два нападающих и разыгрывающий, нападающий – центровой - разыгрывающий и т.д.
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Таблица 3
Эффективность атак при групповом переходе от защиты
к нападению, %
№

Команды

Количество
игр, n

Количество
бросков, n раз

1
2
3
4

Россия
Чехия
Испания
Украина

5
5
5
5

38
26
27
28

Количество
попаданий,
n раз
24
13
14
12

Результативность,
%
63
51
52
43

Процент эффективности при групповом быстром прорыве у
сборной Украины ниже, чем у остальных команд и составил 43%, что на
20% меньше, чем у сборной команды России – чемпиона Европы 2003
года.
Сборная России имеет самые высокие показатели реализации
этого компонента соревновательной деятельности, что говорит о высоком уровне мастерства и оптимальном взаимодействии игроков передней линии и центровых.
Общий средний показатель эффективности атак по всем играм
чемпионата составляет 52%.
В таблице 4 приведены показатели эффективности атак при
эшелонированном быстром прорыве.
Таблица 4
Эффективность атак при эшелонированном быстром прорыве, %
Команды

Количество игр,
n

Количество
бросков, n раз

Россия
Чехия
Испания
Украина

5
5
5
5

7
7
9
3

№
1
2
3
4

Количество
попаданий,
n раз
5
4
6
1

Результативность,
%
69
57
67
33

У команд России и Испании высокие показатели эффективности атак при командном быстром прорыве. Это говорит о слаженности
действий всей команды, хорошей организаторской способности разыгрывающего игрока и исполнительского мастерства игроков, завершающих технико-тактическое действие. Сборная команда Украины имеет
самый низкий показатель, как в суммарном количестве атак, так и в реализации. Многие атаки не имели логичного завершения, игроки ошибались при передаче, «пас» часто не отдавали «нужному игроку», т.е не
тому, кто был в самой выгодной ситуации для завершения атаки.
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Средний показатель по всем играм составил 57%.
В таблице 5 приведены показатели эффективности атак при позиционном нападении.
Таблица 5
Эффективность атак при позиционном нападении, %
№
1
2
3
4

Команды
Россия
Чехия
Испания
Украина

После индивид.
действий
Кол-во Кол-во
атак
попад
130
65
126
62
132
71
125
59

эффективность,
%
50
49
54
47

После групповых
взаимодействий
Кол-во
Кол-во
атак
попад
76
44
71
40
70
39
65
31

эффективность,
%
58
56
55
48

Позиционное нападение является наиболее частым способом
организации атаки. Наиболее применяемыми являются индивидуальные
атаки, которые не базируются на групповых или командных взаимодействиях. Наивысший процент реализации этих атак имеет сборная Испании – 54%. Центровая этой команды Valdemoro A. за пять игр набрала
86 очков именно за счет индивидуальных действий. При групповых взаимодействиях команда Испании имеет почти такой же процент.
Сборные команды России и Чехии имеют высокие показатели
именно в коллективных действиях. Высокий уровень взаимосвязи игроков передней линии и центровых, безукоризненное выполнение комбинаций, которые заставили рассредоточить защитников на большом пространстве от кольца, повысили значение обводки, проходов после
наведения и заслонов. Это внесло элементы неожиданности для соперников и сделало игру более содержательной и интересной.
У сборной команды Украины процент эффективности, как в
индивидуальных действиях, так и в групповых одинаковый 48%, это
ниже, чем у остальных команд. Для нападающих и центровых игроков
характерными игровыми приемами в нападении, кроме бросков, являются: подборы на щите соперника, результативные передачи, после которых баскетболистки забили мяч.
В таблице 6 приведены показатели специфичных действий игроков передней линии и центровых.
Как видим из таблицы больше всего подборов на «чужом» щите
совершила команда России – 123. В этой команде очень хорошо сыграли две центровые – Баранова Е. и Степанова М., которые вдвоем за 5 игр
совершили 87 подборов на щите соперников. В результативных передачах эта команда также опережает остальные команды.
Команда Украины имеет низкие показатели и в подборах, и в
передачах. Украинские баскетболистки подобрали 89 мячей, что мень68

ше на 34 чем у России; на 22 чем у Испании; на 16 чем у Чехии.
Таблица 6
Эффективность игровых приемов в нападении центровых и
нападающих, %
№

Команды

1
2
3
4

Россия
Чехия
Испания
Украина

Подбор на
чужом щите,
n раз
123
105
111
89

Эффективность,
%

Результативные
передачи, n раз

Эффективность,
%

62
50
58
43

81
59
46
54

68
52
47
50

Показатели результативности передач мяча также ниже, чем у
остальных команд. Все это говорит о том, что у баскетболисток сборной
Украины существуют определенные недостатки в физической и технической подготовке, украинские спортсменки оказались хуже подготовленными к активной борьбе под щитом. Сказывалось также превосходство в абсолютных морфологических показателях центровых игроков центровые сборной Украины проигрывали в росте 8-12 см (кроме Л.Алешкиной).
Полученные данные эффективности и особенностей соревновательной деятельности высококвалифицированных баскетболисток в
нападении будут служить для спортсменок ориентирами в совершенствовании и достижении высоких результатов, а тренерам в создании эффективных программ тренировочного процесса и систем контроля учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности.
Выводы. В результате анализа соревновательной деятельности в нападении у нападающих и центровых игроков сборной Украины в
финальном турнире чемпионата Европы 2003 года констатируем следующее - большинство показателей соревновательной деятельности в нападении нападающих и центровых игроков украинской сборной уступает аналогичным показателям баскетболисток команд – победителей и
призеров чемпионата Европы 2003 года. Наиболее выражена разница в
показателях “подбор мяча на щите соперника”, “эффективность позиционного нападения после групповых взаимодействий”, “эффективность
атак при эшелонированном быстром прорыве”, “эффективность атак при
групповом переходе от защиты к нападению”. По показателям эффективности атак при индивидуальном переходе от защиты к нападению и
эффективности позиционного нападения после индивидуальных действий разница менее выражена. Вероятно, что именно в организации
групповых и командных действий сборной Украины кроются причины
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нынешних неудач.
Перспективы дальнейших исследований - планируется исследование соревновательной деятельности баскетболисток высокой
квалификации в отборочном турнире чемпионата Европы 2005 года и
сравнительный анализ показателей баскетболисток в нападении и защите зависимости от игровой специализации спортсменок.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА И СВОЙСТВА, ВЛИЯНИЕ
КОТОРЫХ НА СПОРТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОПОСРЕДУЕТСЯ
СТИЛЕВОЙ САМОРЕГУЛЯЦИЕЙ ПСИХИЧЕСКИХ
СОСТОЯНИЙ СПОРТСМЕНА
Емшанова Ю.А.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Аннотация. В работе рассмотрены особенности влияния стилевой саморегуляции психических состояний на результативность деятельности теннисистов.
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Ключевые слова: стилевая саморегуляция.
Анотація. Ємшанова Ю.А. Психологічні якості й властивості, вплив яких на
спортивний результат обгрунтован стильовою саморегуляцією психічних станів
спортсмена. В роботі розглянуто особливості впливу стильової саморегуляції
психічних станів на результативність діяльності тенісистів.
Ключові слова: стильова саморегуляція.
Annotation. Emshanova Y.A. Psychologic qualities and properties, influencing which
one on sporting outcome is justified by a style self-regulation of mental conditions of
the sportsman. In the article we look at the stylish self-regulation peculiarities influence
on the tennis competitions results.
Keywords: stylish self regulation.

Постановка проблемы. На сегодня, в силу ряда объективных
причин, одним из недостаточно исследованных, и в то же время исключительно актуальных аспектов психологической подготовки является
проблема психических состояний спортсменов во время соревновательной деятельности [2, 3, 4, 5, 8 и др.]. Так, например, в теннисе длительность матча зависит от счета, а не от временных единиц и за время игры
психическое состояние спортсмена, как правило, неоднократно изменяется. Результат в видах спорта, подобных теннису, где соревновательная
деятельность длиться значительное время, в существенной мере будут
определять психические состояния спортсмена, которые он переживает
непосредственно в игре, которые, в свою очередь, детерминированы
влиянием многих факторов [1 - 8 и др.]. И поэтому одним из наиболее
важных и в то же время малоизученных аспектов психологической подготовки спортсменов-теннисистов является изучение стилевой саморегуляции психических состояний.
Работа выполнена по плану НИР Национального университета
физического воспитания и спорта Украины.
Результаты анализа данных специальной литературы указывают на то, что сущность индивидуального стиля состоит в способности человека сознательно или неосознанно учитывать свои индивидуальные особенности как объективные условия деятельности и
соответственно совокупности этих условий организовывать свою деятельность (Толочек В.А., 1992; Белоусов С.Н.; Коссов Б.Б., 1995). При
этом под индивидуальным стилем деятельности понимаются не отдельные элементы деятельности, а их определенное сочетание (система приемов и способов деятельности). Формирование и развитие стиля связано
с
формированием
и
развитием
определенных
индивидуально-психологических особенностей субъекта (Климов Е.А.
1982; Мерлин В.С., 1986).
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Исследования многих авторов показывают, что на проявление
самостоятельности и других субъективных системных свойств, используемых для достижения профессиональных целей, прежде всего, оказывают влияние личностные особенности спортсмена, его направленность,
самосознание и т.д. Однако, применяемые на практике методы личностной диагностики и составленные на их основе личностные характеристики в этом направлении малоэффективны: они не дают инструментальной информации о том, как особенности личности реализуются в
индивидуальных особенностях саморегуляции, какие из них определяют ее поведение в профессиональной ситуации, в какой степени и какими средствами личность будет добиваться достижения поставленной
цели. Благодаря исследованиям [7] сформировалась гипотеза, а затем и
убеждение, что личностные особенности влияют на деятельность не
непосредственно, а через сложившиеся индивидуальные способы саморегуляции активности.
В индивидуальных особенностях саморегуляции находит отражение то, как человек планирует и программирует достижение цели,
учитывает значимые внешние и внутренние условия, оценивает и корректирует свою активность для получения субъективно приемлемых
результатов, и поэтому стилевая саморегуляцияи играет основополагающую роль в индивидуализации психологической подготовки спортсменов, в частности теннисистов (Родионов А.В., 1983).
При планировании настоящего исследования мы исходили из
предположения, что изучение особенностей и детерминант стилевой
саморегуляции психических состояний позволит существенно оптимизировать психологическую подготовку высококвалифицированных
спортсменов (теннисистов) к ответственным соревнованиям.
Целью нашей работы было определить психологические качества и свойства, влияние которых на спортивный результат опосредуется стилевой саморегуляцией психических состояний спортсмена.
Для реализации цели поставлены следующие задачи, часть из
которых удалось отразить в данном материале:
1. Исследовать психологические качества и свойства, влияние
которых на спортивный результат опосредуется через стилевую саморегуляцию психических состояний спортсмена.
2. Установить дальнейшие направления исследования стилевой саморегуляции психических состояний у высококвалифицированных тенниссистов.
Для решения поставленных задач в работе нами были использованы общепринятые методы:
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1. Теоретический анализ и обобщение данных специальной
литературы и опыта передовой практики.
2. Педагогический констатирующий эксперимент с применением ряда психологических методик (диагностика стиля саморегуляции
психических состояний по В.И. Морасановой; определение силы, подвижности и уравновешенности нервных процессов по Я.Стреляу; определение уровня самооценки по Будасси; личностной и реактивной тревожности по Ч. Спилбергеру – Ю.Ханину; уровня и структуры мотивации
по Эллерсу; и локуса субъективного контроля по Роттеру).
3. Методы математической статистики (метод средних величин, корреляционный анализ).
В экспериментальном исследовании приняли участие высококвалифицированные спортсмены-тенниссисты Украины - 12 человек (10
МС и 2 - 1 разряд).
Результаты исследования. Анализ результатов экспериментальной части исследования позволил выявить следующее:
Первое, на что следует обратить внимание, – из всех показателей,
составляющих индивидуальный стиль саморегуляции (по методике Морасановой), у исследованных спортсменов наиболее выраженной является
гибкость (рис. 1) – 8 баллов ± 0,9; наименее выраженным – самостоятельность – всего 5,4 балла ± 2,4. Кроме этого, показатель самостоятельности
характеризуется наибольшей вариативностью по сравнению с другими исследованными параметрами. Остальные показатели (такие, как планирование, моделирование, программирование и оценка результатов) имеют выраженность на уровне 6 баллов. Общий уровень саморегуляции для
исследованной группы спортсменов составил 31,4 ± 3,6 балла.
Анализ полученных результатов, на наш взгляд, отражает адаптацию личности спортсмена к условиям деятельности – постоянно изменяющиеся условия игры требуют гибкости для адекватной саморегуляции своего состояния. В то же время необходимо отметить низкий уровень
самостоятельности, что имеет место, по-видимому, в силу чрезмерного
влияния тренера и других значимых лиц. Однако, принимая во внимание
то, что во время игры, согласно правил соревнований, спортсмен не имеет права общаться с тренером, полученный результат указывает на необходимость формирования большей самостоятельности в саморегуляции
своего состояния. Полученные данные подтверждаются анализом уровня субъективного контроля у исследованных спортсменов (рис. 2). Согласно полученным данным, теннисисты чувствуют свою ответственность
за события только в ситуациях успеха, достижений (инетернальность в
области достижений – ее средний уровень выше 5,5 стенов). В других же
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значимых случаях – в области неудач, в области профессиональных отношений, в области своего здоровья (как и общий уровень интернальности) – они склонны переносить ответственность на внешние по отношению к ним явления (тренера, значимых близких, везение, случай и т.п.).
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Рис. 1. Выраженность показателей, составляющих индивидуальный
стиль саморегуляции у теннисистов (по методике В.И. Морасановой).
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Рис. 2. Уровень субъективного контроля у теннисистов
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Следующим важным результатом было то, что (рис. 3) корреляционный анализ выявил существование зависимости между стажем
спортсменов и такими показателями, как планирование (r = 0,56; p <
0,1), моделирование (r = 0,55; p < 0,1), программирование (r = 0,55; p <
0,1) и общим уровнем саморегуляции (r = 0,56; p < 0,1). При этом, как
показало исследование, от возраста зависит только уровень выраженности моделирования (r = 0,68; p < 0,5). Следовательно, возрастными особенностями формирования системы саморегуляции можно только отчасти объяснить ее более высокий уровень у старших спортсменов.
Бoльшее влияние на стиль саморегуляции оказывает ведущая деятельность – тренировочная и соревновательная.
Стилевая саморегуляция
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Рис. 3. Влияние возраста, стажа, особенностей нервных и психических процессов на стилевую саморегуляцию теннисистов
Условные обозначения:
прямо пропорциональная связь;
обратно пропорциональная связь.
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Результаты анализа корреляционных зависимостей между особенностями нервных процессов и показателями, характеризующими
стиль саморегуляции, показали, что планирование зависит обратнопропорционально от выраженности силы нервных процессов – процессов
возбуждения (r = - 0,64; p < 0,1), а гибкость – прямопропорционально от
их подвижности (r = 0,79; p < 0,5). Таким образом, на особенности стиля саморегуляции оказывают свое влияние и врожденные особенности
спортсменов (сила и подвижность нервных процессов).
Особенности свойств внимания также отражаются на стиле саморегуляции: эффективность при работе, связанной со значительным
вниманием влияет как на общий уровень саморегуляции (r = 0,67; p <
0,5), так и на выраженность планирования (r = 0,78; p < 0,01). Скорость
переработки информации в зрительно-двигательной системе также влияет и на общий уровень саморегуляции (r = 0,64; p < 0,5), и на выраженность планирования (r = 0,73; p < 0,01).
Были также получены зависимости, отражающие влияние таких особенностей, как самооценка, уровень субъективного контроля,
тревожность, мотивация и внимание на стиль саморегуляции (рис. 4).
Так, планирование зависит обратнопропорционально от уровня самооценки (r = - 0,58; p < 0,1). На наш взгляд, такой результат отражает
более тщательное отношение к планированию предстоящей ситуации
деятельности у спортсменов с заниженной самооценкой, поскольку ситуация оценки для них является очень значимой. Уровень мотивации
избежания неудачи влияет на самостоятельность – было выявлено прямопропорциональную зависимость (r = 0,58; p < 0,1)
Выраженность моделирования условий предстоящей деятельности зависит от общего уровня интернальности (r = 0,55; p < 0,1). Интернальность в области достижений влияет на показатели моделирования (r = 0,50; p < 0,1), прогнозирования (r = 0,50; p < 0,1) и (отрицательно)
самостоятельности (r = - 0,62; p < 0,5). Интернальность в области неудач отрицательно влияет на показатели прогнозирования (r = - 0,60; p <
0,5) и гибкости (r = - 0,52; p < 0,1). По-видимому, взятие на себя слишком большой ответственности за неудачи ухудшает прогностические
способности и сковывает в процессе принятия решений. Полученные
результаты согласуются с тем, что повышение личностной тревожности
связано с ухудшением показателей прогнозирования (r = - 0,51; p ? 0,1).
В то же время реактивная (ситуативная) тревожность связана с показателем прогнозирования прямопропорционально (r = 0,65; p < 0,5), а с
показателем самостоятельности – обратнопропорционально (r = - 0,66;
p < 0,5).
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Рис. 4. Влияние психологических особенностей тенниссистов на их
стилевую саморегуляцию
Условные обозначения:
прямо пропорциональная связь;
обратно пропорциональная связь.
Выводы. Анализируя полученные данные, можно заключить,
что одной из главных задач на пути к оценке и использованию индивидуальных регуляторных предпосылок теннисиста являются выявление,
изучение, и в последующем построение типологии индивидуальных стилей саморегуляции своей деятельности и поведения. При этом наиболее
значимыми являются особенности саморегуляции, характеризующие её
общий стиль, присущий данному спортсмену.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем определения психологических качеств
и свойств, влияние которых на спортивный результат опосредуется сти77

левой саморегуляцией психических состояний спортсмена.
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ЮНЫХ ГИМНАСТОВ
Худолей О.Н.
Харьковский национальный педагогический
университет им. Г.С. Сковороды
Аннотация. В статье на основе системного подхода рассматривается методика
подготовки юных гимнастов. Обоснованы элементы, намечены пути дальнейшего совершенствования механизмов управления и принятия решения в системе подготовки юных гимнастов.
Ключевые слова: юные гимнасты, система, системный подход.
Анотація. Худолій О.М. Система підготовки юних гімнастів. У статті на основі
системного підходу розглядається методика підготовки юних гімнастів. Обґрунтовано елементи, намічені шляхи подальшого удосконалювання механізмів керування й прийняття рішення в системі підготовки юних гімнастів.
Ключові слова: юні гімнасти, система, системний підхід.
Annotation. Hudoley O.N. The System of preparation young gymnast. In article on
base of the system approach is considered methods of preparation young gymnast.
The Motivated elements, is intended way of the further improvement mechanism
management and decision making in system of preparation young gymnast.
Keywords: young gymnasts, system, system approach.

Постановка проблемы. В практике подготовки юных гимнастов нередко можно встретить набор действий, не имеющих целенаправ78

ленной и прочной внутренней связи. При этом часто каждый тренер сам
решает вопрос о выборе действий, руководствуясь своим опытом работы. Вместе с тем следует отметить, что в спортивной методической литературе систему часто истолковывают как определенный порядок, последовательность в работе, логическое ее построение. Такое понимание
системного подхода можно объяснить тем, что в теории спорта системный подход к тренерской деятельности мало изучен.
Анализ современных литературных источников. В настоящее время структурно-системный подход используется широко в педагогической науке и практике [1; 10; 3; 4; 7]. Прогресс спорта высших
достижений связывается с обоснованием элементов системы подготовки юных спортсменов и ее ориентацией на спортивный результат.
Связь работы с научными программами, темами. Работа
выполнена в соответствии с планом научных исследований Харьковского национального педагогического университета им. Г.С. Сковороды по
теме: «Методология и методика моделирования процесса подготовки
юных спортсменов».
Цель исследования — определить направления развития системы подготовки юных гимнастов.
Задачи исследования: 1) определить цели и задачи системы
подготовки юных гимнастов; 2) определить механизмы управления системой подготовки юных гимнастов.
Методы исследования. Историко-педагогический, теоретический и системно-структурный метод использовались с целью систематизации теоретических знаний и обобщение опыта подготовки юных гимнастов Украины; проблемно-целевой и сравнительный — для изучения
научно-методической литературы и нормативно-инструктивных документов исследуемого периода. Историко-ретроспективный метод дал возможность охарактеризовать содержание, направления, формы и методы
подготовки юных гимнастов.
Результаты исследования и их обсуждение. Под «системой»
понимается множество элементов, находящихся в отношениях и связях
друг с другом, которое образует определенную целостность, единство.
Подготовка юных спортсменов представляет собой:
1) систему, которая обладает свойством целенаправленности, т.е.
управление на всех уровнях направлено на достижение наивысших результатов в основных составах сборных команд;
2) динамическую, развивающуюся систему, реализующую как
долгосрочные, стратегические цели, так и текущие цели, имеющие промежуточный характер;
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3) систему, управление которой основано на использовании
объективных закономерностей становления спортивного мастерства в
процессе многолетней подготовки;
4) организационную систему с многоуровневой иерархической
структурой;
5) большую систему, в которую входит много разнообразных
компонентов;
6) сложную систему, состоящую из взаимосвязанных частей. В
подобных условиях требуется выделить те звенья, которые относятся к
числу наиболее существенных.
Ведущим среди них для поступательного роста мастерства юных
спортсменов является тренировка как основная форма подготовки [2].
Главнейшая характеристика любой воспитательной системы —
цель. Вся система и ее элементы направлены на достижение цели. Так
как система подготовки спортсменов направлена на достижение высокого спортивного результата, то необходимо определиться как эта направленность влияет и ориентирует систему подготовки юных спортсменов. В юношеском спорте направленность на достижение наивысших
результатов имеет характер отдаленной цели, поэтому на первое место
выдвигается эффективность базовой подготовки. Последняя должна
обеспечивать юным спортсменам надежную основу для дальнейшего их
спортивного совершенствования, создавать благоприятные предпосылки для достижения результатов международного класса в возрасте, оптимальном для каждого конкретного вида спорта [6; 7; 9]. Целевой показатель (целевая величина), которого должны достичь юные спортсмены
на том или ином этапе многолетней подготовки, может иметь самое различное выражение, а не только быть в виде спортивного результата.
Спортивный результат для юных спортсменов планируется на основе
требований, предусмотренных учебной программой, динамики роста
спортивного мастерства, оптимальных возрастных границ достижения
олимпийского уровня. Модельная характеристика спортивного результата в соревновательной модели выпускников детско-юношеских и
спортивных школ должна находится в большинстве видов спорта на уровне 1 разряда или кандидатов в мастера спорта. Обобщенными и специальными модельными характеристиками являются в видах спорта, связанных со сложной координацией движения: 1) количество элементов
высшей сложности; 2) количество сверхоложных элементов; 3) средняя
оценка в главных соревнованиях [2].
Цель подготовки юных гимнастов может быть достигнута, а задачи практически реализованы при условии, если период подготовки
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разделить на этапы и для каждого из них определить цели и задачи. Установлено, что двигательная функция активно, но гетерохронно формируется с 7 до 13 лет, а факторами, обеспечивающими ее формирование,
являются возрастные особенности психомоторики, которая связана с
функциональной деятельностью двигательного анализатора, а также с
двигательным режимом, в котором воспитываются дети. Очевидно, и
задачи для каждого этапа подготовки должны быть не глобальными, а
очень конкретными, реализация которых даст возможность планировать
и прогнозировать двигательные способности учащихся [10].
Таким образом, цель подготовки юных гимнастов следует рассматривать как поэтапное решение специфических задач, на которые
накладывают отпечаток возрастные особенности и модельные характеристики гимнаста на этапе спортивного совершенствования. Однако
ориентироваться на гимнаста настоящего значит постоянно повторять
пройденное. В связи с этим подготовка юных гимнастов должна быть
ориентирована на воспитание спортсмена способного не только повторить пройденное, но и прибавить в исполнительском мастерстве и сложности выполнения упражнений.
Главный системообразующий компонент педагогических систем
— всегда люди. Они — субъект функционирования и развития системы,
субъект управления ею. А.М. Шлемии предлагает рассматривать систему
подготовки юных гимнастов как педагогическую систему, в которой закономерно объединены и взаимосвязаны следующие компоненты:
1. Цели и задачи подготовки, определяющие деятельность системы.
2. Учебные планы и программы, определяющие содержание.
3. Структура учебных заведений или организаций.
4. Организация и управление учебным процессом.
5. Педагогические кадры, обеспечивающие реализацию целей
и задач обучения и воспитания.
6. Учащиеся, обучение и воспитание которых является главной
задачей системы.
7. Условия, в которых проходит обучение и воспитание (см. рис. 1).
В.М. Смолевский [8], обосновывая общую концепцию многолетней подготовки гимнастов, рассматривает частично I, II, III, IV элементы системы подготовки юных гимнастов (см. рис. 1, 2), а также развивает представление об управлении подготовкой гимнастов (рис. 3).
Таким образом, выделяются следующие элементы подготовки
юных гимнастов, объединение которых в одно целое составляет методику подготовки юных гимнастов:
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Рис. 1. Схема системы подготовки юных гимнастов (по А.М. Шлемину, 1980). I-элемент — педагогические и тренерские кадры; II-элемент — учащиеся; III-элемент — учебные организации; IV -элемент
— цели и задачи подготовки; V-элемент — учебные планы и программы; VI-элемент — условия работы; VII-элемент — метод упражнения; VIII-элемент — научно-педагогические кадры.
Перечисленные элементы объединены следующими типами связей: 1) структурные связи; 2) связи функционирования; 3) связи развития;
4) связи управления.
Управление системой подготовки юных гимнастов. Согласно
современным представлениям, управление — это целенаправленный
процесс руководства со стороны отдельных лиц (организаций) определенным объектом (коллективом, организацией), обеспечивающий выполнение поставленных задач и достижение необходимого эффекта. Управление в общем случае представляет собой непрерывную процедуру в
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системе с обратной связью.

Рис. 2. Схема многолетней подготовки гимнастов высокого класса
(по В.М. Смолевскому, 1978)
Всякое управление осуществляется на основе связей управления,
которые в зависимости от их конкретного вида могут образовывать разновидность функциональных связей, или связи развития. В настоящий
момент более детально изучены связи функционирования системы подготовки спортсменов. Управление функционированием в научно-методической литературе детализировано и относится к процессу обучения
и тренировки спортсменов. Для спортивной гимнастики важными являются связи развития системы подготовки юных гимнастов, а отсюда и
управление развитием системы.
Связи функционирования объединяют все элементы системы
подготовки юных гимнастов (рис. 4). Системообразующие элементы в
педагогической системе люди: учащиеся и тренеры. Основной метод
воздействия — упражнение; через него тренер воздействует на ученика.
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Рис. 3. Схема управления подготовкой гимнастов
(по В.М. Смолевскому, 1978).
Выделяется три вида метода физического упражнения: подготовительный, вспомогательный, основной. Основной метод физического
упражнения — это методически обоснованные повторения специально
подобранных двигательных действий (в избранном виде спорта) и связанных с ними интервалов оптимальной готовности занимающихся к
очередному их выполнению с целью овладения техникой и тактическими умениями применять эти действия на запланированном уровне
спортивно-технических достижений [5].
Упражнения подбираются с учетом следующих факторов: 1)
целей и задач подготовки; 2) учебных планов и программ; 3) условий
учебно-тренировочной работы; 4) двигательной подготовленности
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учащихся. Тренер, воздействуя на ученика, ставит задачу обучить упражнению (техническая подготовка), развить двигательные способности, повысить уровень специально-двигательной подготовленности,
достичь оптимального для данного этапа уровня тренированности.
Только анализ воздействия упражнений дает возможность установить,
в какой мере решена поставленная задача. Анализ воздействия осуществляют тренер и комплексные научные группы. Управление функционированием предполагает знание: 1) процентного распределения времени, отведенного на техниче скую, физиче скую,
специально-двигательную, функциональную подготовки, которые закономерно связаны между собой через объективно протекающие процессы срочного и долговременного этапов адаптации организма; 2)
структуры воздействия упражнения. Оно в связи с этим включает в
себя такие компоненты, как программирование, организацию и коррекцию хода процесса подготовки юного спортсмена.
Накопление информации о направленности применения
упражнений в зависимости от возраста, задач учебно-тренировочного процесса; определение соотношения времени, отведенного на различные виды подготовки, а также анализ результатов спорта высших
достижений дает возможность вносить коррекцию: 1) в цели и задачи подготовки юных гимнастов; 2) учебные планы и программы; 3)
условия работы; 4) систему подготовки педагогических, тренерских,
научно-педагогических кадров. В связи с вышеизложенным управление развитием может быть выражено через схему, представленную
на рис. 5.
Управление развитием включает в себя как составную часть
управление функционированием. Эти два вида управления существовать
раздельно не могут. Управление функционированием и развитием осуществляется через сбор, передачу, получение, анализ информации, постановку целей, формирование альтернатив, выработку и принятие решений. Конечным пунктом является реализация решений.
Принятие решения в процессе подготовки юных спортсменов.
Управление в процессе тренировки предусматривает со стороны тренера ряд последовательных действий (при этом учитывается целевая установка). Первое действие — получение исходной информации о состоянии подготовленности спортсменов; определение сильных и слабых
сторон; уточнение общей и частных задач. Второе действие — ознакомление с модельными характеристиками, обеспечивающими достижение
целевого показателя.
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Рис. 4. Схема функционирования системы подготовки юных гимнастов

Рис. 5. Схема управления развитием системы подготовки
юных гимнастов
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Ориентация на модельные показатели объясняется необходимостью как достижения более гармоничного развития, так и требованиям
избежать преждевременного форсирования подготовки. Третье действие
предусматривает построение тренировки, обеспечивающей достижение
юными спортсменами, как модельных характеристик, так и планируемых показателей. Деятельность тренера при составлении программы
всегда связана с выбором вариантов решения. Она должна базироваться
на знании общих закономерностей многолетней подготовки, возрастных
особенностей юных спортсменов, тенденции развития вида спорта. При
разработке плана и программы тренировки руководящие должно стать
положение — достижение только необходимых показателей при минимальной затрате времени. Четвертое действие — оценка эффективности избранной направленности тренировочного процесса, того или иного принятого решения. Пятое действие — анализ результатов, подведение
итогов и определение последующей целевой установки [2].
Вышеизложенное указывает на необходимость рассмотрения
вопроса, связанного с принятием решения в процессе подготовки юных
гимнастов.
Для принятия оптимального решения необходимо:
1) при анализа воздействия упражнений сравнение полученных
результатов с модельными (результатами тестов по физической, специально-двигательной подготовкам; процентным количеством высших
групп трудности для данного разряда, из всей суммы выученных упражнений; показателями уровня тренированности);
2) определение структуры, направленности воздействия упражнений с помощью многофакторных статистик, получение вариантов нагрузки, обеспечивающих оптимальные условия для обучения движениям и протекание процессов срочного и долговременного этапов
адаптации организма;
3) определение времени реализации варианта подготовки в зависимости от состояния юного спортсмена.
Само решение принимается на основе поставленных для данного этапа подготовки задач. Так, эффективность процесса может быть
измерена технической, физической, специально-двигательной, функциональной подготовленностью. В зависимости от планируемой эффективности выбираются допустимые варианты построения учебно-тренировочного процесса. Кроме этого на принятие оптимального решения
влияют такие факторы, как: 1) эмоциональный, основой которого является типология индивидуально-психологических особенностей личности;
2) стаж работы, опыт подготовки юных спортсменов; 3) высшее учеб87

ное заведение в котором обучался специалист, т.е. уровень полученных
знаний и умение их реализовать на практике; 4) традиции подготовки
юных гимнастов в данной ДЮСШ (см. рис. 6).
Эффективность процесса принятия решения, также зависит от
скорости анализа, готовых зависимостей тестовых заданий с целевыми
задачами, наличия вариантов воздействия в соответствии с целевыми
задачами. Такая информация может быть получена на основе методов
исследования операций.
Результаты опроса тренеров-преподавателей Украины свидетельствует о том, что практики оправдывают выделение системы подготовки юных гимнастов (табл. 1). Регрессионный анализ показал, что
спортивный результат зависит от стажа работы тренера, начального возраста занятий юных гимнастов, конкретизации задач подготовки по годам обучения, деления на этапы подготовки:
Y= -384,771 - 0,022Х1 + 16,797Х2 + 2,406Х3 + 1,082Х4
где, Y — результат в очках (мах = 90), XI — стаж работы, лет; Х2 —
возраст начала занятий гимнастикой, лет; ХЗ — конкретизация задач
подготовки, в %; Х4 — деление на этапы подготовки, %.

Рис. 6. Схема процесса выработки решения в период подготовки
юных гимнастов
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Коэффициент множественной корреляции равен 0,892 (Р <
0,001), коэффициент множественной детерминации равен 79,6%
(Р<0,001). Однако, обращает внимание тот факт, что тренеры-преподаватели в основном проводят подготовку по классификационным программам (87%), при этом выделяют время на специально-двигательную и
силовую подготовку.
Таблица 1
Результаты опроса тренеров-преподавателей Украины
по спортивной гимнастике
Содеркание
№
п/п

1.
2.

Стаж работы
Оправдано ли выделение
системы подготовки юных
гимнастов?, в %

3.

Какой оптимальный возраст
для начала занятий спортивной
гимнастикой лет
Нужна ли конкретизация задач
тренировки по годам
подготовки?, в %
Оправдано ли деление
подготовки юных гимнастов на
этапы?, в %
Подготовка юных гимнастов
должна осуществляться по
учебным программам?, в %
Нужно ли выделять время на
специально-двигательную
подготовку?, в %
Сколько Вы тратите времени
на силовую подготовку?, мин

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10,

Есть ли различие в методике
подготовки юных и взрослых
гимнастов?, в %
Максимальный спортивный
результат, в очках

Средн s
ее
арифм
етическ
ое
13,846 10,278
72,308 39,823

Коэффи Коэффи
циент
циент
ассимет эксцесса
рии

0,922
-1,026

-0,445
-0,617

6,5

0,764

-0,73

-0,745

97

4,83

-0,873

-1,238

93

12,517 -2,028

3,039

13,077 28,397 2,493

5,031

73,846 39,694 -1,154

-0,410

47,917 11,958 -0,274

-1,347

85

33,4

-1,905

1,902

55

30

-0,106

-1,207
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Исходя из вышеизложенного, процесс подготовки юных гимнастов представляет собой взаимодействие элементов системы подготовки,
направленное на достижение спортивного результата, высокого уровня
технической, физической, специально-двигательной, функциональной
подготовленности. Несомненно, что процесс подготовки юных гимнастов и процесс становления спортивного мастерства взаимосвязаны. Обеспечение надлежащей преемственности с этапом спортивного совершенствована осуществляется с помощью концепции нормативных
соотношений, предусматривающей установление количественных и качественных характеристик системы подготовки юных спортсменов и
выявлении ее особенностей на основе относительных величин.
Отличие процесса подготовки юных гимнастов от процесса становления спортивного мастерства в постановке целей подготовки. Так,
в юношеском спорте направленность на достижение наивысших результатов имеет характер отдаленной цели, целевой показатель (целевая величина), которого должны достичь юные спортсмены на том или ином
этапе многолетней подготовки, может иметь самое различное выражение, а не только в виде спортивного результата. Цель подготовки юных
гимнастов следует рассматривать как поэтапное решение специфических задач. Постановка, которых зависит от возрастных особенностей,
модельных характеристик гимнаста на этапе спортивного совершенствования, перспектив развития спортивной гимнастики как вида спорта.
Цель подготовки на этапе спортивного совершенствования — достижение максимального результата, успешное выступление в ответственных
международных соревнованиях.
Выводы. Элементы системы подготовки юных гимнастов объединены следующими типами связей: 1) структурные связи; 2) связи
функционирования; 3) связи развития; 4) связи управления. Это дает
право утверждать, что система подготовки юных гимнастов целостный
объект. Как было установлено, одним из наиболее сложных в управлении является выработка и принятие решений. Сам процесс выработки и
принятия решений принципиальных различий, как в подготовке юных
спортсменов, так и на этапе спортивного совершенствования не имеет.
Однако наблюдаются отличия в определении эффективности функционирования (или развития) процесса. Если на этапах подготовки юных
гимнастов эффективность процесса может быть измерена технической,
физической, специально-двигательной, функциональной подготовленностью, то на этапе спортивного совершенствования критерием эффективности является величина спортивного результата. Вышеизложенное
дает основание считать, что подготовка юных гимнастов имеет свои спе90

цифические особенности. Поэтому изучение системы подготовки юных
гимнастов целесообразно. Анализ научно-методической литературы
позволил установить, что система подготовки юных гимнастов никогда
не рассматривалась отдельно от общей системы подготовки гимнастов.
Об этом свидетельствует то, что по данным А.М. Шлемина система подготовки юных гимнастов ориентирована на спортивный результат. При
управлении функционированием и развитием системы подготовки юных
гимнастов необходимо учитывать запросы, которые будут предъявлены
юным гимнастам в будущем. В связи с этим система подготовки юных
гимнастов входит как составная часть в систему подготовки гимнастов.
Систему многолетней подготовки гимнастов можно схематически изобразить как большую систему объединяющую: 1) систему подготовки
юных гимнастов; 2) систему подготовки на этапе спортивного совершенствования гимнастов.
Такое объединение дает возможность учитывать связи развития
и целенаправленно управлять процессом развития. Оптимальное решение по управлению процессом развития в первую очередь должно реализовываться на начальном этапе подготовки юных гимнастов. Т.е. изменение целей и задач подготовки, учебных планов и программ должно
осуществляться, начиная с новичков. Такой подход дает возможность
прогнозировать развитие вида спорта в целом и существенно повысить
качество управления функционированием системы подготовки юных
гимнастов.
Перспективы проведения дальнейших исследований в данном направлении. Обоснование элементов системы подготовки юных
спортсменов даст возможность повысить качество управления функционированием системы подготовки юных гимнастов, оптимизировать по
времени учебно-тренировочный процесс.
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ZASADY PRZYGOTOWANIA P˛YWAKÓW NA FINISZU
Dariusz Kurzątkowski, Włodzimierz Tkaczuk
Kolegium Nauczycielskiego w Ciechanowie
Specjalność Wychowanie Fizyczne
Zakład Gimnastyki Instytutu Sportu
Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
Adnotacja. Dariusz Kurzątkowski, Włodzimierz Tkaczuk. Zasady przygotowania
pływaków na finiszu. W artykule, opierając się na własnych obserwacjach i
doświadczeniach w pracy trenerskiej oraz na podstawie piśmiennictwa, opisano zasady
przygotowania pływaków do jak najefektywniejszego zachowania się w strefie
finiszowej. Po to żeby przygotowanie to mogło mieć duży wpływ na wynik sportowy.
Kluczowe słowa: pływanie, trening, finisz.
Анотація. Кужотковськи Дариуш, Ткачук Володимир. Принципи підготовки
плавців на фінішу. В праці, на підставі власних спостережень і тренерського
досвіду, а також на підставі аналізу спеціальної літератури, описані принципи
підготовки плавців для ефективної поведінки на фінішній прямій, для того, щоби
така підготовка давала можливість істотного впливу на спортивне досягнення.
Ключові слова: плавання, тренінг, фініш.
Аннотация: Кужотковски Дариуш, Ткачук Владимир. Принципы подготовки пловцов на финише. В статье, на основании собственных наблюдений и опыта тренерской работы, а также на основании анализа специальной литературы, описаны принципы подготовки пловцов для эффективного поведения на финишной
прямой, для того чтобы такая подготовка могла оказывать существенное влияние на спортивный результат.
Ключевые слова: плавание, тренировка, финиш.
Annotation. Kuzhotkovski Dariush, Tkachuk Vladimir. Principles of training of the
swimmers on finish. It is ground of own observations, experience of trainer’s work, of
analysis of the special literature the principles of training of the swimmers for effective
behaviour on a finishing straight line are circumscribed. Such training renders essential
influencing on sporting outcome.
Keywords: swimming, training, finish.

Stan problem
Problem „finiszu” jako strukturalnego komponentu
współzawodnictwa, znajduje się w liczbie wielu problemów pływania na
dystansie. Dlatego prezentacja zasad doskonalenia techniki pływania w strefie
finiszowej jest ściśle powiązana z prezentacją techniki pływania na danym
dystansie. W związku z tym, wydaje się celowym rozpatrzyć problemy
doskonalenia techniki pływania znajdujące odzwierciedlenie w literaturze o
pływaniu sportowym, żeby wyjaśnić wszystkie pytania, które dotyczą
problemu doskonalenia techniki pływania w strefie finiszowej. Inaczej mówiąc
technika pływania w strefie finiszowej jest ściśle zintegrowana z techniką
pływania zawodnika, niemożliwe jest więc dogłębne przedstawienie tego
93

zagadnienia w oderwaniu od rozpatrzenia problemu techniki pływania jako
całości.
Problemowi doskonalenia techniki sportowej w literaturze
specjalistycznej nie poświęca się dostatecznej uwagi. Wyjaśniane jest to w
ten sposób, że technika pływania bezwarunkowo wpływa na osiągnięcie wyżyn
sportowego rzemiosła. Określone trudności w procesie nauczania i
doskonalenia techniki występują w okresie wstępnego przygotowania, który
jest jednym z najważniejszych etapów na drodze do szczytów sportowych
osiągnięć w pływaniu. Okres wstępnego przygotowania nakłada się na okres
rozwoju wiekowego sportowców. Dlatego też, jeśli mowa o nauczeniu techniki,
to w tym procesie należy pamiętać o zmianie wskaźników fizycznych i
nawyków poruszania się w trakcie rozwoju wiekowego zawodnika.
W rezultacie urzeczywistnienia kompleksowych badań wyciągnięto
wniosek o zasadniczej możliwości osiągnięcia przez młodych pływaków
wysokiego technicznego rzemiosła. Tak, A.W. Korobkow [1960] ustalił, że
największy przyrost mięśni w rozrachunku na 1 kg wagi ciała zauważany jest
u dzieci 11-14 lat. Zdaniem W.Ł. Kuriłowa [1970], kształtowanie siły
mięśniowej u pływaków odbywa się najbardziej efektywnie w wieku 10, 14,
17 lat. W.M. Wołkow i W.P. Filin [1983] zauważają, że u 12-14-latków już
większość mięśni jest umocniona wszystkimi rodzajami złączonych struktur i
wskaźnikami giętkości zbliżonymi do wskaźników dorosłego człowieka.
W okresie dojrzewania odbywa się intensywna przemiana wszystkich
układów organizmu. Od 11-14 lat u dzieci zauważono aktywne doskonalenie
systemu nerwowego, a także strukturalnych i biologicznych właściwości tkanki
mięśniowej. Zauważono gwałtowny skok w przyroście szybkościowych i siłowych wskaźników sportowca. W tym okresie odbywa się intensywne dojrzewanie morfologiczne i funkcjonalne systemu sercowo-naczyniowego, towarzyszące znacznej intensyfikacji przechodzących w niej procesów zmiennych i
podwyższenia jej reaktywności. Pod wpływem treningu wskaźniki wytrzymałości u dzieci zwiększają się o 2-2,5 razy. U 12-14-latków podstawowe funkcje
ruchowe osiągają wysoki stopień doskonałości, prawie analogiczne do wskaźników dorosłego człowieka. Przy wykonywaniu określonych ćwiczeń dzieci
dosyć dokładnie różnicują doznania mięśniowe. W wieku 11-13 lat struktura
zakończeń ruchowych w mięśniach dzieci jest identyczna z analogicznymi
wykształceniami dorosłych. Informacje o tym, że u 12-14-latków
morfologiczno-funkcjonalne wskaźniki są analogiczne ze wskaźnikami
dorosłego człowieka, znajdujemy w pracach L.K. Siemionowa [1966], W.S.
Fartiela [1975]; A.W. Korobkowa [1960] i innych.
Z powyższego można dojść do wniosku, że w tym wieku pojawiają
się optymalne warunki do przyswojenia techniki pływania. Przy tym praca
94

nad technicznym mistrzostwem dodatnio wpływa na ogólny harmonijny rozwój
młodych zawodników w związku z tym, że zajęcie się pływaniem stymuluje
rozwój skoordynowanych zdolności. Razem z tym zauważa się, że u dzieci w
wieku szkolnym mięśnie rozwijają się tak samo jak mięśnie dorosłych. Na
równi z dobrym rozwojem ruchowym, obserwuje się mniejszą niż u dorosłego
zdol adaptacji organizmu do obciążeń fizycznych. Wykonywanie pracy
odbywa się mniej ekonomicznie z bardziej znacznymi posunięciami
funkcjonalnymi. W tym okresie zajęcia treningowe powinny odbywać się z
obciążeniami, poddawane dozorowi i kontroli.
Doskonalenie ruchu jest jednym z głównych procesów w wieloletnim
przygotowaniu pływaka. Za ogólno przyjęte można uważać pojęcie o tym, że
technika pływania uzależniona jest od stopnia rozwoju fizycznego, a zdolności
fizyczne pływaka nie mogą przejawiać się w pełnym stopniu, jeśli nie są one
realizowane na podstawie racjonalnej, dobrze ukształtowanej techniki. Taka
sytuacja prowadzi do wniosku, że osiągnięcie wysokich rezultatów sportowych
bazuje na całościowym procesie specjalnego przygotowania fizycznego i technicznego rzemiosła, przy umiejętnym doborze środków i metod.
W ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci została uzasadniona i weszła
do codziennej praktyki teza o możliwości rozszerzenia arsenału
wykorzystywanych środków, kosztem wydzielenia specjalnego komponentu
pracy na lądzie. K.K. Molinskij [1976] ustalił, że zastosowanie ćwiczeń na
lądzie pozwala zwiększyć możliwości szybkościowe pływaków i polepszyć
rezultat na dystansie kontrolnym, a specjalne dobrane ćwiczenia siłowe
stosowane w wodzie, umożliwiają lepszy rozwój zdolności fizycznych.
Obfitość idei i rezultatów empirycznych poszukiwań zmuszają autorów do
usystematyzowania otrzymanej wiedzy, nieuchronnie prowadząc do
wykorzystania różnorodnych prezentacji systemowych w pracy nad
doskonaleniem mistrzostwa technicznego pływaków (hierarchia środków i
rodzajów przygotowania, dobranie wiodących „systemowo kształcących”
procesów, funkcjonalnych miejsc i więzi systemowych i in.). Tak daje się
zauważyć, że stopień rozwoju specjalnej wytrzymałości w cyklicznych
okresach określa stopień rozwoju technicznego, fizycznego, psychologicznego
przygotowania sportowca i w określonym stopniu uzyskuje odzwierciedlenie
w osiągnięciach sportowych. Taka zależność sprawdza się i w specjalnym
przygotowaniu siłowym. Wysoki stopień wpływu giętkości na technikę
pływaka zauważa W.D. Tretiakow [1982], twierdząc, że polepszenie
ruchliwości w stawach barkowych o 15 % pozwala zwiększyć szybkość w
przepłynięciu dystansu o 13 %.
Szczególne znaczenie ma stworzenie prezentacji o systemowym
podejściu do fizycznego przygotowania pływaka. Jako główny punkt
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orientacyjny występuje tu funkcjonalnie uzasadniony zbiór ćwiczeń: zamyka
się on w dążeniu do zabezpieczenia wyższego stopnia przygotowania
fizycznego przy przeważającym rozwoju organów i systemów
zabezpieczających pracę organizmu pływaka na dystansie. Te specjalne
przygotowane ćwiczenia, najczęściej stosowane są podczas kompleksowego,
specjalnego przygotowania fizycznego. S.M. Wajciechowskij [1976] określa
kompleks funkcji specjalnego przygotowania fizycznego, który powinien
zabezpieczyć:
§
Selektywny rozwój mięśni i grup mięśni, wykonujących
najcięższą pracę podczas pływania.
§
Ustalenie indywidualnych niedoborów w rozwoju fizycznym,
które przeszkadzają opanowaniu prawidłowej techniki.
§
Poprawienie błędów w technice.
W.F. Kitajew, M.Ja. Nabatnikowa [1960], określając ćwiczenia, odnoszące się do specjalnego przygotowania fizycznego, podkreślają konieczność
zgodności nie tylko funkcjonalnej, ale i strukturalnej ćwiczeń, które powinny
być zgodne ze stylem pływania, w którym specjalizuje się sportowiec. W
jakości strukturalnych jednostek wydzielają się grupy mięśniowe, biorące
najaktywniejszy udział w podstawowej pracy. Badania O.I. Łogunowej, M.S.
Faraonowa [1968], Ł.W. Kuriłowa [1970], pokazują, że włączenie do procesu
treningowego pływaków – stylu klasycznego i delfina - ćwiczeń maksymalnie
zbliżonych do wiosłowania w wodzie, daje duży efekt w pływaniu
odległościowym.
W ten sposób, strukturalno-funkcjonalne podejście do perfekcyjności
techniki określa konieczność rozwoju fizycznego w zależności od zadań doskonalenia technicznego.
Ta wystarczająco uzasadniona sytuacja otwiera drogę do rozwiązania
zadania doskonalenia techniki finiszu. Ale dochodząc do takiego wniosku
należy wskazać jeden szczegół. Większość autorów prowadzących badania
nad problemem techniki pływania, wolało dowodzić prawdziwości swoich
najbardziej ogólnych hipotez i praktycznych propozycji, wykorzystując w
charakterze obiektu eksperymentu lub pływania w całości, lub pływania
dystansowego, a nie wykonania finiszu. Można przypuszczać, że przyczyną
tego była nie tylko złożoność ustalenia charakterystyk finiszu, ale i trudność
określenia efektywności takich lub innych eksperymentalnych zmian techniki,
w tej strefie, która do tego ma bardzo dużo wariantów w parametrach.
Podsumowanie. Z artykułu wynika, iż doskonalenie rzemiosła
technicznego powinno odbywać się już od najmłodszych lat pływaka. Na
podstawie racjonalnej dobrze ukształtowanej techniki oraz gibkości można
prawidłowo rozwijać siłę mięśniową, wytrzymałość specjalną i przygotowanie
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psychiczne sportowca. Podejście takie powinno w końcowym efekcie
przyczynić się do polepszenia wyników na dystansie.
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MOTYWACJA UPRAWIANIA AEROBIKU I JEGO WPLYW NA
SPRAWNOŚĆ FIZYCZNA KOBIET
Tatiana Polishchuk
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Warszawa
Анотація. Поліщук Т. Mотивація при заняттях аеробикой і її вплив на фізичну
підготовку жінок. У статті був проаналізований вплив систематичних занять
аеробикой протягом 10 місяців на фізичну підготовку жінок різних вікових груп.
Також були визначені основні мотиви занять аеробикой.
Ключові слова: фізична підготовка, аеробика, фізична активність.
Аннотация. Полищук Т. Mотивация при занятиях аеробикой и ее влияние на
физическую подготовку женщин. В статье было проанализировано влияние систематических занятий аэробикой в течение 10 месяцев на физическую подготовку женщин различных возрастных групп. Также были определены основные
мотивы занятий аэробикой.
Ключевые слова: физическая подготовка, аеробика, физическая активность.
Annotation. Polischuk T. Motivation at occupations aerobics and its influencing on
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physical training of the women. In paper influencing systematic occupations aerobics
within 10 months on physical training of the women of different age-grades was parsed.
Main motives of occupations aerobics also were defined.
Keywords: physical training, aerobics, physical activity.

Wprowadzenie. Aerobik to jedna z popularniejszych form rekreacji,
a o szerokim zainteresowaniu świadczy dynamiczny rozwój i powstawanie
jego nowych odmian zachęcających coraz szerszą grupę ludzi do prowadzenia
zdrowego stylu życia.
Aerobik – ćwiczenia fizyczne przy muzyce w szybkim tempie o
charakterze tanecznym, ukierunkowane głównie na rozwój wytrzymałości
aerobowej, koordynacji ruchowej, gibkości oraz siły [3].
W sytuacji, gdy na skutek stałego wzrostu ułatwień cywilizacyjnych
drastycznie zmniejsza się poziom obciążeń zarówno w pracy zawodowej, jak
i codziennym życiu – systematyczne uprawianie ćwiczeń aerobowych ma
ogromne znaczenie profilaktyczne i w znaczący sposób wpływa na nasz stan
zdrowia i jakość życia. Należy również zwrócić uwagę na motywy uprawiania
systematycznej aktywności ruchowej. Motywy te ulegają zmianom w ciągu
życia osobniczego.
Aerobic jest rodzajem filozofii życiowej. To nie tylko ćwiczenia
fizyczne, to także sposób postępowania, mający na celu zwiększenie
wydolności całego organizmu, regulacji masy ciała oraz zmniejszenie napięcia
psychicznego.
Sprawność fizyczna jest jednym z najbardziej dyskusyjnych pojęć
w naukach o wychowaniu fizycznym i sporcie.
Mimo znacznego dorobku teoretycznego oraz osiągnięć praktyki
nadal jest przedmiotem prac badawczych i dociekań teoretyków. Sprawność
fizyczna rozumiana jest różnie przez wielu autorów, zdarza się, że te same
zespoły zjawisk określa się odmiennymi pojęciami.
Sprawność fizyczna jest właściwością bardzo złożoną. Zależy ona
od płci, wieku, stanu zdrowia, budowy ciała, sprawności aparatu ruchowego,
trybu życia i wielu innych. Każda osoba ma inną sprawność. Zmienia się ona
z czasem, miejscem, wykonywaną pracą. Jest wynikiem codziennej aktywności
i genetycznie zakodowanych możliwości indywidualnych. O rodzaju i
poziomie sprawności decyduje nie tylko suma zdolności motorycznych, ale i
wzajemne stosunki i współzależności między tymi składnikami oraz budową
fizyczną [2].
Sprawność fizyczna jest zwykle rozumiana jako zaradność w
rozwiązywaniu przez człowieka zadań ruchowych lub jako zdolność do
efektywnego i ekonomicznego wykonywania pracy mięśniowej [4].
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W każdej interpretacji chodzi o ocenę zdolności motorycznych z
nawiązaniem do stanu zdrowia i umiejętności ruchowych. Zdolność ta nie
jest dana człowiekowi raz na zawsze i każdemu w równym stopniu. Trzeba o
nią zabiegać i dbać tak, aby służyła nam jak najdłużej.
Ze zdefiniowaniem pojęcia aktywności fizycznej nie ma takich
problemów, tu autorzy są zgodni. Aktywność fizyczna jest kategorią
biologiczną i psychospołeczną. Dotyczy wszelkiej aktywności ruchowej
człowieka o znaczeniu utylitarnym (chód, bieg, praca fizyczna) w związku z
wykonywaniem czynności zawodowych, domowych lub rekreacyjnych
(spacery, sporty, jazda na rowerze, turystyka, tańce, zabawy ruchowe,
ćwiczenia fizyczne). Dla wielu, aktywność fizyczna jest nie tylko formą
wypoczynku i regeneracji sił fizycznych i psychicznych, ale staje się
czynnikiem kulturotwórczym tworząc subkultury.
Aby określona forma aktywności ruchowej przyniosła oczekiwane
efekty musi być odpowiednio dostosowana intensywność, czas trwania i
częstotliwość zajęć do możliwości ćwiczących. Aktywność ruchowa prowadzi
do nabycia trwałych nawyków, które skłaniają człowieka do dbania o zdrowie
i sprawność fizyczną i psychiczną, powoduje również podwyższenie
metabolizmu i utrzymanie go na tym poziomie [7].
Celem pracy było określenie wpływu aerobiku na ogólną sprawność
fizyczną kobiet w różnym wieku oraz na wybrane elementy ich budowy
somatycznej. Również analizie były podane odpowiedzi ankietowanych kobiet
na temat stosunku badanych do aerobiku jako nowoczesnej formy rekreacji
oraz innych form rekreacji.
Materiałem badawczym było 119 pań z Warszawy i okolic w
przedziale wiekowym od 16 do 60 lat, regularnie uczęszczających (dwa razy
w tygodniu, 60 min., 10 miesięcy) na zajęcia z aerobiku w różnych klubach
fitness. Badania zostały przeprowadzone na grupach ćwiczebnych o dużej
rozpiętości wiekowej, ponieważ w klubach fitness na praktyce nie ma podziału
ze względu na wiek i na zajęcia uczęszczają kobiety starsze i młodsze. Badane
kobiety zostały podzielone na dwie grupy wiekowe: grupa I - 16-31 lat, grupa
II - 30-pow. Wypełniono ankietę, której celem było określenie stosunku
polskich kobiet do uczęszczania na aerobik.
Badania przeprowadzono w dwa etapy i obejmowały swym zakresem
wyniki wybranych prób sprawności fizycznej, a dokładniej wybranych cech
motorycznych jak siły mięśni brzucha, tułowia i ramion; gibkości; skoczności.
Dokonano także pomiaru masy ciała, wysokości, oraz pomiaru tkanki
tłuszczowej.
W czasie jednostki treningowej należy zwracać uwagę na
samokontrolę tętna przez uczestników zajęć. Do celów badawczych, kobiety
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mierzyły sobie tętno trzykrotnie: rano, przed i po zajęciach.
Aby ustalić najbardziej optymalną intensywność ćwiczeń dla każdej
uczestniczki zajęć, był wykorzystany obiektywny wskaźnik możliwości
wysiłkowych każdej z nich, jakim jest tętno spoczynkowe (RHR). Na
podstawie RHR oraz wieku danej osoby ustala się indywidualnie zakres jej
bezpiecznego tętna treningowego (rycina 2) (THRR – z ang. Treining Hesrt
Rate Range). Służy do tego wzór Karwonena [1]. Przeanalizowano również
dynamikę tętna w różnych warunkach: rano w spokojnym stanie, przed
zajęciami z aerobiku i po zajęciach.
Wyniki badań. Podstawą oceny poziomu ogólnej sprawności fizycznej
badanych osób są wyniki prób, które określają poziom wybranych cech.
Zebrane czynniki informują o poziomie i zmianach sprawności fizycznej w
ciągu 10 miesięcznego procesu szkoleniowego.
W analizowanym okresie stwierdzono widoczne zmiany wytrzymałości
określonej za pomocą pomiaru tętna powysiłkowego. Wytrzymałość, czyli
zdolność używania mięśni do ciągłej powtarzanej pracy bez zbytniego zmęczenia
pozwala nam wykonać w życiu codziennym pewien powtarzany wysiłek z
łatwością i sprawnością. Zdolność do wykonywania ciągłej pracy pozwala
utrzymać gotowość do pracy w długim czasie. Niski poziom wytrzymałości
izolowanych grup mięśniowych może doprowadzić do przerwania ćwiczenia,
nawet, gdy pozostałe mięśnie będą mogły dalej pracować.
Porównano wyniki pierwszego i drugiego badania tętna w grupie I.
Możemy stwierdzić, że wskaźniki otrzymane przed treningiem poprawiły się
z 79 ± 14,68 ud•min-1 na 77 ± 15,70 ud•min-1. Bardzo widoczne zmiany widać
w wartości tętna po zajęciach: ze 151 ± 7,19 ud•min-1 na 10 1± 7,69 ud•min1
. Przy porównywaniu odpowiednio wyników w grupie II mieli miejsce
następujące zmiany: przed treningiem - z 76,67 ± 7,96 ud•min-1 na 67,67 ±
4,81 ud•min-1 i po zajęciach - z 98 ± 7,19 ud•min-1 na 87 ± 7,69 ud•min-1.
Wyniki otrzymane rano różnią się nieznacznie.
Można stwierdzić, że zajęcia z aerobiku w skład, których wchodzą
także ćwiczenia aerobowe mają duży wpływ na wytrenowanie organizmu, a
co się z tym wiąże to poprawa wartości wskaźników fizjologicznych organizmu
(rycina 1).
Efektem ćwiczeń jest utrata dużej ilości kalorii podczas ćwiczeń.
Następuje spadek wagi ciała. Tętno przez 30 min. podczas zajęć powinno
wahać się na poziomie 150 – 160 ud•min-1, jest to czas oraz intensywność
ćwiczeń, które wystarczają na wykorzystanie dużej ilości energii do pracy,
które w znacznym procencie pochodzi ze spalenia wolnych kwasów
tłuszczowych [6].
Zbadano poziom tkanki tłuszczowej u poszczególnych osób podczas
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I i II badania, zaznaczona była różnica W badaniu pierwszym największy
procent tkanki tłuszczowej wynosił 37%, najmniejszy – 18%. W drugim
badaniu największy procent tkanki tłuszczowej równa się 35%, najmniejszy
– 18%. Uzyskane wyniki świadczą o spadku masy ciała po zaznaczonym
okresie szkolenia. Średnia wartość spadku masy ciała między pierwszym, a
drugim badaniem wynosi 3,9 ± 1,2 kg. Procent tkanki wykazał jeszcze pewny
spadek. Średnia wartość spadku procentu tkanki tłuszczowej między
pierwszym, a drugim badaniem wynosi 3,7%.
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I grupa (16-31 lat)
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Rycina 1. Porównanie wyników I-ego i II -ego badania tętna w I (n=60) i
II (n=59)
grupie kobiet: rano, przed i po treningu
Wyniki wybranych prób sprawności fizycznej: siły mięśni brzucha,
tułowia i ramion; gibkości; wytrzymałości; skoczności – pokazały, że zmiany
u kobiet po zakończeniu badań były widoczne. U niektórych osób różnice
były niewielkie u innych znaczniejsze, ale w każdym przypadku poziom ten
zwiększył się.
Gibkość to właściwość układu ruchowego do osiągania dużej
amplitudy wykonywanych ćwiczeń, uzależniona od kształtu stawów,
elastyczności mięsni, ścięgien oraz pory dnia, temperatury i stanu pobudzenia
centralnego układu nerwowego [5]. W próbie gibkości osoby badane musiały
wykonać skłon dosiężny, była mierzona głębokość skłonu w centymetrach.
Między badanymi zauważona znaczna różnica poziomu gibkości (10,56 ±
8,52 cm). Pomimo zróżnicowania poziomu między badanymi, przez 10
miesięcy wszystkie osoby poprawiły swoją gibkość (13,89 ± 8,49 cm).
Gibkość jest ujemnie skorelowana z siłą. Nadmiar ćwiczeń siłowych
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ogranicza ją. Negatywny wpływ siły na rozwój gibkości można zmniejszyć
przez połączenie treningu siłowego z gibkościowym. Brak gibkości powoduje
osłabienie mięśnia z jednej lub obu stron stawu.
Warto również zwrócić uwagę na bardzo zróżnicowany poziom siły
mięśniowej pomiędzy badanymi zarówno podczas badania I jak i badania II
(rycina 2). Może być to wywołane różnymi czynnikami, np.: różnica wieku,
różnicą w ilości czasu poświęconemu na rekreację, w wadze badanych,
prowadzonym trybie życia i pracy.
Podczas próby siły mięśni brzucha, badane osoby musiały wykonać
jak największą liczbę siadów w określonym czasie. Średnia wyników w
pierwszym badaniu była 17,56 ± 3,32 powtórzeń w pierwszej grupie oraz
22,12 ± 2,05 powtórzeń – w grupie drugiej.
Największy przyrost możemy zaobserwować w próbie siły mięśni
ramion, który wynosi 5 powtórzeń. Ten wskaźnik powiększył się w I grupie z
14,22 ± 6,83 do 19,78 ± 6,30 powtórzeń.
Wszystkie (poza 6 badanych) osoby poprawiły swoje wyniki, a tym
samym podniosły poziom siły mięśni ramion i brzucha. Na podstawie
uzyskanych rezultatów możemy stwierdzić, że zastosowany trening
spowodował wzrost siły mięśniowej w grupie badanych kobiet.
Przyrost siły należy przypisać progresji treningu oporowego
wykonywanego przy użyciu stepów z zastosowaniem ciężarków i taśm
gumowych lub ciężaru ćwiczonych części ciała. Jednak minimalne przyrosty
sprawności fizycznej odnotowano w próbach skoczności.
Uginania ramion
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Rycina 2. Porównanie wyników badań siły mięśni ramion (prostowania i
uginania ramion) i brzucha (siad z leżenia) w I (n=60) i II (n=59) grupie
kobiet
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Charakterystykę wyników ankiet ukazują poniższe wykresy. Ilustrują
one odpowiedzi kobiet na niektóre z pytań zamieszczonych w ankiecie.
Pytanie, jakie zostało postawione w ankiecie miało dowieść, z jakich form
rekreacji kobiety najczęściej korzystają. Dane, jakie uzyskano zostały
przedstawione na wykresie w procentach (rycina 3).
Oprócz tego przedstawione zostały wyniki stanu zdrowia
ankietowanych kobiet. Odpowiadając na pytanie miały one do dyspozycji
cztery możliwe odpowiedzi: bardzo dobry, dobry, przeciętny, słaby. Żadna z
ankietowanych nie zaznaczyła czwartej z możliwych odpowiedzi.
Wyniki analizy ankiet udowodniły, że znaczna większość kobiet
uczęszczających na zajęcia z aerobiku mają na celu profilaktykę zdrowia, bo
54% badanych kobiet na pytanie o ich stan zdrowia odpowiedziało - bardzo
dobry. Dzięki przeprowadzonej ankiecie wiemy, że niezależnie od wieku, braku
czasu lub pieniędzy, aerobik jest jedną z najpopularniejszych i najchętniej
uczęszczanych form rekreacji, dzięki której kobiety cieszą się bardzo dobrym
stanem zdrowia.
Stan zdrow ia, %

Formy rekreacji, %
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Rycina 3. Wyniki analizy ankiet (n=119) - formy rekreacji, z których kobiety
najczęściej korzystają i stan zdrowia kobiet, uczęszczających na zajęcia z
aerobiku
Wiadomości dotyczących aerobiku, jego odmian oraz metod i form
nauczania w literaturze polskiej i zagranicznej jest dużo. Problem zaś stanowi
uzyskanie informacji o wpływie tej formy aktywności ruchowej na organizm
kobiet w różnym wieku.
Na podstawie wykonanych badań u kobiet uprawiających aerobik
można powiedzieć, że zajęcia te miały pozytywny wpływ na rozwój siły
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mięśniowej i gibkości.
Po roku regularnego uczęszczania na zajęcia z aerobiku
zaobserwowano durzą poprawę sprawności fizycznej u badanych kobiet,
szczególnie w grupie pierwszej, gdzie zgromadzono kobiety w wieku 16-31
lat.
Zmiany wskaźników takich jak tętno i masa ciała, po zakończeniu
badań były widoczne. Zmiany tętna w grupie kobiet młodszych były większe
niż w grupie badanych w wieku 31-pow. Wskaźnik masy ciała w grupie I nie
zmienił się znacząco, zaś w grupie II zaszły zmiany.
Otrzymane wyniki i informacje z przeprowadzonej ankiety oraz
sondaży krajowych pokazują, że spośród wielu form rekreacji kobiety w
różnym wieku najchętniej odwiedzają kluby fitness, aby uczestniczyć w
zajęciach z aerobiku jako nowoczesnej formy rekreacji.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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The Jedrzej Sniadecki
Academy of Physical Education and Sport
in Gdansk
Department of Sports Medicine
Cordially Invite to the National Scientific Conference
with foreign guests’ participation
Pro-health Life Style – Social Determinants
The Conference will be held on 19-20 July 2005
at the Academy of Physical Education and Sport
in Gdansk, Wiejska 1, Poland
Lectures are held in mother tongues.
Proposed subjects of the debate:
1.Attitudes of young people and adults towards health.
2.Physical activity and health problems.
3.Physical capacity and fitness of children, young people and adults.
Anyone interested in participation in the Conference is asked to send the
manuscript:
• in electronic form (on a disk or as attachment) and
• two paper copies
to the Organizing Committee of the Conference together with the Application
Form by February 18, 2005.
Anyone interested in more detailed information about the Conference
and in receiving application forms and requirements for publishing please
contact :
e-mail: medycyna@awf.gda.pl
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6 - 10 мая 2005 г. Гродно (Республика Беларусь)
Международный симпозиум
“Физическая культура и спорт в системе образования.
Здоровьесберегающие технологии и формирование здоровья”
Направления работы симпозиума:
·
научное обеспечение организации и методики физической
культуры и спорта;
·
физическая культура в формировании здорового образа жизни.
Теоретические и практические проблемы здоровья и
оздоровления детей и подростков средствами физической
культуры
·
спортивное совершенствование в условиях учебного заведения;
·
проблемы разработки новых здоровьесберегающих технологий,
обучения им и внедрения в практику физической культуры, спорта
и медицины;
·
проблемы
подготовки
специалистов
спортивнооздоровительного туризма, физической культуры, спорта и
системы охраны и укрепления здоровья здорового человека.
Тезисы (до двух стр.) и статьи (5-6 стр.) на русском языке
представляются: в печатном виде (2экз.) на странице 210 х 297 мм и в
электронном виде на дискете или отправляются электронной почтой
- формат текста MS WORD (6 или 7) for WINDOWS, шрифт Times New
Roman, размер 14 пт., выравнивание по ширине без переносов, абзацный
отступ 1,27 см; межстрочный интервал - одинарный; поля страницы сверху
- 25 мм, снизу - 25 мм, слева - 25 мм, справа - 25 мм, страницы не
нумеровать.
Структура тезисов и статей: название; инициалы и фамилия
автора; название организации без сокращений; город, страна; аннотация
и ключевые слова (рус., англ.); объем аннотации - 4 строки, ключевых
слов - 1 строка; текст; список литературы по алфавиту. Автор имеет право
опубликовать до трех тезисов или статей. Число соавторов не должно
превышать пяти человек. В сборник принимаются ранее не
опубликованные материалы. Присланные материалы не возвращаются.
Оргкомитет оставляет за собой право отклонять тезисы и статьи
и не публиковать материалы, оформленные не в соответствии с
перечисленными требованиями и поступившие после 1 марта 2005 года.
К началу работы планируется издание сборника материалов симпозиума
в Красноярске. Публикация материалов платная – 15 €. Указанную сумму
отправлять в рублевом эквиваленте по адресу: 660041 г. Красноярск, пр.
Свободный-79, Красноярский госуниверситет, факультет физической
культуры и спорта, Шатровой Светлане Сергеевне с пометкой «Орг. взнос»
или сдавать лично в оргкомитет ответственному секретарю Шатровой
С.С.
Автор или один из соавторов получают один экземпляр сборника.
Лучшие материалы будут представлены для публикации в «Вестнике КГУ»
- сборнике ВАК России и «Веснiке Гродзенскага дзяржаўнага унiверсiтэта
iмя Янкi Купалы» - сборнике ВАК Беларуси.
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Для участия в работе симпозиума необходимо выслать в адрес
оргкомитета (Россия) или сдать лично до 1 марта 2005 года: заявку на
участие (см. прил. 1); текст работы и дискету (текст должен быть
тщательно отредактирован); копию квитанции оплаты взноса. Без
указанных документов материалы к рассмотрению не принимаются.
Расходы на участие в симпозиуме несут командирующие
организации. Для участников симпозиума в г. Гродно дополнительный
оргвзнос 20 € при регистрации (фуршет, кофе-брейк, закрытие
симпозиума).
Программа симпозиума: 6 - 7 мая – приезд и размещение
иногородних, регистрация участников, посещение спортивных баз и
научных лабораторий вузов города, открытие симпозиума, пленарное
заседание;
8 мая – работа симпозиума, подведение итогов, закрытие
симпозиума; 9 мая – юбилейные мероприятия, экскурсии, посещение
музеев, выставочных салонов; 10 мая – отъезд иногородних.
Адрес оргкомитета: 660041 Россия, Красноярск, пр. Свободный, 79,
спорткомплекс КрасГУ, ауд. 2-04. Тел-факс (391-2) 44-87-81 E-mail:
conffks@lan.krasu.ru, Кузьмину Владимиру Андреевичу или Климацкой
Людмиле Георгиевне. Телефон для справок (391-2) 44-04-16 – Кузьмин
В.А., 23-88-15 - Климацкая Л.Г., 44-59-32 – Шатрова С.С.
Адрес оргкомитета: 230023 Беларусь, Гродно, ул. Ожешко, 22,
Факультет физической культуры Гродненского университета им. Янки
Купалы. Тел. для справок: (0152) 75-33-85 - Навойчик Андрей Иосифович,
75-42-49 - Храмов Виталий Владимирович, 75-49-08 – Шпаков Андрей
Иванович.
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