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ВИЗНАЧЕННЯ СТАДІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ХВОРИХ З ГОСТРИМ
ПОРУШЕННЯМ МОЗКОВОГО КРОВООБІГУ, ЯК ОСНОВНИЙ
КОМПОНЕНТ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ОБСТЕЖЕННЯ
Алфєєва Віра
Львівський державний інститут фізичної культури
Анотація. У статті на основі вивчення і аналізу зарубіжної науково-методичної
літератури розглядається варіант реабілітаційного обстеження хворих з гострим
порушенням мозкового кровообігу у гострому періоді.
Ключові слова: гострі порушення мозкового кровообігу, стадії відновлення, синергії.
Аннотация. Алфеева Вера. Определения стадии восстановления больных с острим нарушениям мозгового кровообращения, как основной компонент реабилитационного обследования. В статье на основе анализа зарубежной научно-методи ческой литературы рассматри вается в ари ант реа билита ционного
обследования больных с острим нарушениям мозгового нарушения в остром
периоде.
Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, стадии восстановления, сынергии.
Annotation. Alfeyeva Vira. The determination of the recovery stage of persons with
an acute break of brain blood circulation as the basic component of the rehabilitation
examine. A version of the rehabilitation examine of persons with an acute break of
brain blood circulation is being considered in the article on basis of study and analysis
of the foreign scientific and methodic literature.
Key words: acute break of brain blood circulation, stages of recovery, synergy.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Порушення мозкового кровообігу займають одне з провідних
місць серед причин неповносправності і смертності серед населення
розвинутих країн. Кожний рік від нього страждає близько 6 млн. чоловік
у цілому світі, зокрема, 700-750 тис. - у С.Ш.А. 450 тис - у Росії, та 175
тис. - в Україні. [3].
В Україні смертність від гострих порушень мозкового кровообігу займає 2-е місце після захворювань серця.[3] За 2002 рік у Львівській
області діагностовано 2631 інсультів (що становить 0,9 на 1000 населення), з них геморагічних інсультів з гіпертонією було 683 (0,3 на 1000
населення). Зростає кількість інсультів, особливо, у працездатному віці.
Протягом року помирає 40% з тих, що захворіли, 25% виходять на
інвалідність
У 2003 році у ІІ-е неврологічне відділення комунальної міської
клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (КМКЛШМД) поступило
1866 хворих, виписано 1594, померло 272. З гострим порушенням мозкового кровообігу поступило 1278 хворих, що склало 85,4% від загаль3

ної кількості хворих з судиною патологією. Хворих працездатного віку з
ГПМК лікувалось 749 осіб. Загальна кількість хворих, охоплених реабілітацією у відділенні – 895, що складає 70% від загальної кількості хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу.
Більшість пацієнтів, що перенесли інсульт і вижили, стають неповносправними, а 20-25% з них до кінця життя потребують сторонньої
допомоги у повсякденному житті. Для набуття оптимальної самостійності, пацієнту у житті необхідна допомога фахівців фізичної реабілітації.
Фізична реабілітація передбачає застосування фізичних вправ і
природних факторів у комплексному процесі відновлення здоров’я фізичного стану та працездатності хворих. [2].
Згідно запропонованого алгоритму клінічної діяльності фахівця
фізичної реабілітації [1] процес фізичної реабілітації включає наступні
складові:
обстеження для визначення функціональних порушень та обмежень;
прогнозування результатів реабілітаційного втручання;
планування реабілітаційного втручання;
реабілітаційне втручання;
оцінювання результатів втручання
Враховуючи те, що система фізичного відновлення хворих з гострим порушенням мозкового кровообігу в умовах стаціонару є недосконала та мало ефективна для розвитку функціональних можливостей
та навичок самообслуговування, передбачається, що аналіз існуючих
методик обстеження пацієнтів з даною патологією дозволить відібрати з
поміж них таку, яка надасть повну і чітку картину про ступінь ураження
та рівень володіння руховими навичками, що, своєю чергою, забезпечить зростання ефективності всього реабілітаційного процесу.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Львівського державного інституту фізичної культури.
Гіпотеза: аналіз зарубіжних методик обстеження неврологічних хворих з геміпарезом внаслідок перенесеного інсульту, а саме
CHEDOKE - McMaster Stroke (1994), Gowland (1993), дозволить оцінити, яка з них дає більш об’єктивну інформацію про стан хворих з геміпарезом внаслідок перенесеного геморагічного інсульту.
Мета нашої роботи вивчити і проаналізувати методики обстеження неврологічних хворих з геміпарезом в Канаді та США для створення авторської методики оцінки фізичного стану пацієнтів з геморагічним інсультом.
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Результати дослідження. Вивчивши досвід канадських і американських фахівців фізичної реабілітації, ми встановили, що пацієнти
з судинно–мозковими ураженнями проходять типові етапи відновлення
рухової функції, що називаються - стадіями відновлення. Класифікація стадій відновлення базується на основі виникнення інсультних синергій.
Синергія – просторово–часова послідовність роботи м’язів, які
змушені працювати у поєднанні.
Нижче наведено перелік таких синергій, у якому найсильніші
компоненти синергічних поєднань підкреслено, а слабі компоненти
виділено курсивом.
Згинальна синергія верхньої кінцівки.
·
Піднімання, ретракція лопатки ( зведення)
·
відведення, зовнішня ротація, або перерозгинання плеча
·
згинання, супінація ліктя
·
згинання зап’ястя і пальців
·
згинання і приведення великого пальця
Розгинальна синергія верхньої кінцівки.
·
Протракція лопатки
·
приведення, внутрішня ротація плеча
·
розгинання, пронація ліктя
·
згинання зап’ястя і пальців
·
згинання і приведення великого пальця
Згинальна синергія нижньої кінцівки.
·
Згинання , відведення, зовнішня ротація стегна
·
згинання коліна на 90°
·
дорсальне згинання (розгинання), інверсія (скручення до середини) стопи
·
розгинання великого пальця нижньої кінцівки.
Розгинальна синергія нижньої кінцівки.
·
Розгинання, відведення внутрішня ротація стегна
·
розгинання коліна
·
плантарне згинання (згинання), інверсія стопи
·
згинання великого пальця ( необов’язково)
Компоненти синергій забезпечують виконання руху у суглобах
з певною амплітудою. Деякі м’язи, а саме, великий грудний, пронатор
передпліччя, згиначі кисті та пальців є деколи більш спастичні ніж їхні
антагоністи.
Для визначення стадії відновлення пацієнтів, що перенесли
інсульт, тестуються наступні показники:
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·
·
·
·
·
·
·

Біль в плечі;
постуральний контроль;
стадія відновлення фізичних функцій руки;
стадія відновлення фізичних функцій кисті;
стадія відновлення фізичних функцій ноги;
стадія відновлення фізичних функцій стопи;
ступень неповносправності.
Кожний із показників оцінюється за 7 бальною шкалою.
Після опрацювання отриманих даних, виводиться загальна
ступінь відновлення хворих з геміпарезом.
Стадія відновлення 1.
М’язові рефлекси розтягу (тобто глибокі сухожильні рефлекси)
відсутні або гіпоактивні. Не відчувається жодної протидії пасивному
рухові. Жодного активного руху не можна викликати ні рефлекторно (під
дією стимулюючого подразника), ані вольовим чином.
Стадія відновлення 2.
Відчувається протидія пасивному рухові. З’являються компоненти синергій або їх основи – це вольові спроби виконати рух. Згинальна
синергія з’являється як правило скоріше. Спастика може бути не дуже
вираженою.
Стадія відновлення 3.
Згинальна і розгинальна синергії виконуються окремо без їх
поєднань, це основна ознака 3 стадії. Пронатор передпліччя є часто дуже
напружений і це напруження не зменшується під час виконання згинальної синергії, у тому випадку буде обмеження зовнішньої ротації плеча.
Спастика згиначів кисті та пальців також сприяє прoнації передпліччя. При заміні відведення плеча ретракцією плеча з’являється
майже постійно супінація передпліччя.
Стадія відновлення 4.
Зменшуються прояви спастики, а синергії поєднуються у корисні
рухові комбінації. Є три основні комбінації:
1.
Розміщення руки позаду тіла. Цей рух використовує видозмінені
згинальні а потім розгинальні синергії.
2.
Піднімання прямої руки до горизонтального положення. Цей рух
поєднує роботу великого грудного м’язу та трьохголового м’язу плеча.
3.
Пронація і супінація передпліччя на 90° для порівняння виконується обома руками. Під час виконання руху лікоть притискають до тіла,
тулуб не повинен нахилятись.
Стадія відновлення 5.
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Відносна незалежність синергій і мало виражена спастика. Можуть виконуватись більш складні рухові комбінації. Три основні комбінації:
1.
Відведення плеча до 90° . Рух здійснюється розігнутим ліктем та
пронованим передпліччям, тут є поєднання двох синергій ( ретракція плеча та відведення і розгинання ліктя та пронація передпліччям
) і великий грудний повинен комбінуватись із тріцепсом.
2.
Піднімання (згинання) руки над головою більш ніж 90° - цей рух
має бути подібний до руху на здоровій стороні.
3.
Пронація та супінація передпліччя із розігнутим ліктем, виконується двома руками без ротації плеча.
Стадія відновлення 6.
Рухи виконуються так добре, як на здоровій стороні і повинні
бути близькими до нормальних. Тепер стають можливими різноманітні
поєднання рухів, однак при потребі швидких або складно – координованих рухів можуть з’являтися ненормальні типи рухів з неправильним їх
узгодженням у часі.
Стадія відновлення 7.
Повне одужання.
Висновки:
Методика обстеження CHEDOKE хворих з геміпарезом внаслідок перенесеного геморагічного інсульту, дозволяє отримати більш об’єктивні дані про стан пацієнтів з даною патологією.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем відновлення хворих з гострим порушенням
мозкового кровообігу, як основний компонент реабілітаційного обстеження.
1.

2.
3.

4.
5.
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ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ШВИДКІСНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ У
ЮНИХ ЛИЖНИКІВ-ГОНЩИКІВ
Власенко С.О., Кузьомко Л.М.
Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка
Анотація. На основі експериментального дослідження наведені практичні рекомендації для розвитку швидкості і швидкісної витривалості у юних лижниківгонщиків з використанням ковзанярських ходів.
Ключові слова: спортивне тренування, ковзанярські ходи, швидкість, швидкісна витривалість, відрізки..
Аннотация. Власенко С.А., Кузёмко Л.М. К вопросу развития скоростной выносливости у юных лыжников-гонщиков На основе экспериментальных исследований приведены практические рекомендации для развития скорости и скоростной выносливости у юных лыжников-гонщиков с использованием коньковых
ходов.
Ключевые слова: спортивная тренировка, коньковые ходы скорость. скоростная выносливость, отрезки.
Annotation. Vlasenko S.A., Kuzyomko L.M. To the problem of developing speed
endurance in young ski racers. On the basis of experimental investigations the authors
give some practical recommendations as to developing speed and speed endurance in
young ski-races while using skating moves.
Key words: sports training, skating moves, speed, speed endurance.

Постановка проблеми. Використання різних лижних ходів,
особливо ковзанярських з одночасним відштовхуванням руками дозволяє значно збільшити швидкість пересування по трасі. Це викликає .необхідність вести змагальну боротьбу за долі секунди в лижних перегонах, що заставляє спортсменів і їх тренерів постійно шукати нові, більш
ефективні підходи до процесу підготовки.
Необхідною умовою успішного виступу лижників-гонщиків є присутність високого рівня розвитку: сили, бистроти відштовхування. Часті,
сильні і довготривалі відштовхування руками і ногами на високій швидкості вимагають розвитку швидкісної витривалості.
Разом з тим, необхідно враховувати й те, що паралельно з ростом
розвитку швидкості підвищуються вимоги до енергетичних систем забезпечення організму. Для того, щоб ефективно використовувати ковзанярські ходи на трасі лижних гонок, необхідно всебічно розвивати специфічні швидкісно-силові і швидкісні якості, проводити більш ефективну
роботу в анаеробних умовах.
В літературі є дані відносно ковзанярських ходів, але вони свідчать
про кінематичні і біомеханічні характеристики техніки, не заглиблюючись в методику розвитку швидкісних і швидкісно-силових якостей юних
спортсменів [3, 5].
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На наш погляд, такі дослідження особливо необхідні для підготовки юнаків, тому що закономірності природного розвитку фізичних
якостей свідчать про те, що періоди сенситивного формування сили,
витривалості, бистроти змінюються періодами стабілізації, зменшення
темпів розвитку цих рухових якостей [2].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ця проблема досить
широко викладена в роботах В.Н.Плохого, де він пропонує розвивати
фізичні якості в тому порядку, в якому вони вступають у фазу інтенсивного розвитку: бистроти, швидкісно-силових якостей, сили. Маючи необхідну базу загально-фізичної підготовки з 15-17 років можна приступати до розвитку витривалості. Помірна динаміка загального об’єму
циклічного навантаження в період з 12 до 17 років дозволить повністю
реалізувати потенційні можливості, вихованню основних фізичних якостей – сили, бистроти, швидкісно-силових [4]. Практика показує, що
збільшення об’єму навантаження в юнацькому спорті не приносить бажаного результату, тому що, організм юних спортсменів не встигає
відновлюватися, а виконана робота є малоефективною або ж негативно
впливає на організм.
В той же час довготривала робота великого об’єму зі швидкістю,
значно нижчою від змагальної, пристосовує організм до такої роботи, і
в необхідний момент спортсмен не зможе показати швидкість, яку зміг
би досягнути при другому режимі тренувань.
Проблема довжини відрізків для розвитку швидкості, їх оптимальна кількість в одному тренувальному занятті постійно знаходиться у
центрі уваги всіх видів спорту. В лижних гонках це питання в останній
час розглядалося дуже мало [1].
В лижних гонках ряд авторів пропонують в основному періоді
використовувати відрізки від 100 до 400 м. (Аграновський М.А. – від
200 до 1000 м, Донський Д.Д. – 300 м; Бутін І.М., Фомін С.К. – від 100
до 500 м і т.п.) [1].
Другі автори радять для виховання швидкісної і спеціальної витривалості лижників-гонщиків розраховувати межі перевищення середньої змагальної швидкості в залежності від довжини відрізка (500 м,
800 м, 1000 м, 1500 м) [1].
Треті пропонують для розвитку аеробних і анаеробних здібностей організму спортсменів використовувати інтервали відпочинку до 2
хв. і від 4 до 5 хв. й методи тренування (інтервальний і повторний), а
оцінювати швидкість і швидкісну витривалість за зміною часу проходження відрізків і часу відновленню ЧСС в інтервалі відпочинку [1].
По даним К.Л.Чернова і Ю.Ф.Юдіна (1978), в лижних гонках са9

мий малий відрізок, де є можливість визначити максимальну швидкість
гонщика – 500 м. В той же час спортсмен не може пройти змагальну
дистанцію зі швидкістю, показаною на відрізку 500 м, і в першу чергу
це залежить від рівня спеціальної витривалості. Таким чином чим ближче
середня змагальна швидкість до максимальної швидкості на 500 м, тим
більш високий рівень спеціальної витривалості [6].
Однак це не означає, що чим вище рівень максимальної швидкості,
тим вище потенціальний резерв спортсмена. Для новачка це дійсно так, а
для спортсмена високого класу підвищити рівень максимальної швидкості
не зовсім реально. В той же час, зменшення різниці між середньодистанційною швидкістю і максимальною, показаною на відрізку 500 м, для багатьох спортсменів – задача реальна, а для юнаків – тим більше.
В спеціальній літературі нема конкретних даних на наступні питання:
· найбільш оптимальна довжина відрізків для розвитку швидкості у юнаків при проходженні на лижах ковзанярськими ходами;
· умови чергування цих відрізків з відпочинком і кількість повторень в занятті швидкісної направленості;
· оптимальні умови побудови циклів підготовки на етапі входження в спортивну форму.
На основі проведеного аналізу літератури можна зробити висновок, що розвиток швидкості і швидкісної витривалості в лижних гонках,
особливо в юнацькому віці, в значній мірі визначає ріст спортивних результатів на більш пізньому етапі тренування, особливо при пересуванні
ковзанярськими ходами на лижах.
Все це свідчить про необхідність експериментального визначення оптимальної довжини тренувального відрізка для розвитку швидкості
лижників-гонщиків.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Чернігівського
державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка.
Результати досліджень.
Метою даного дослідження є вивчення особливостей адаптації
організму спортсменів до навантажень швидкісної направленості і розробка рекомендацій з методики розвитку швидкісної витривалості в навчально-тренувальному процесі юних лижників-гонщиків груп спортивного удосконалення на заключному етапі підготовчого періоду. Це
дозволить якісно підвищити показники швидкісної і спеціальної витривалості за рахунок зниження об’єму і збільшення інтенсивності тренувальних навантажень циклічного характеру.
В дослідженнях приймали участь юні лижники-гонщики 14-16
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років відносно однакової фізичної підготовленості, які були розділені
на дві групи по 10 чоловік в кожній (експериментальна і контрольна).
Контрольна група тренувалась з використанням загальноприйнятих методик для спортсменів даного віку. Експериментальна – з урахуванням
розроблених нами методик диференційного розподілу навантажень
швидкісного характеру в середніх циклах підготовки. Об’єм навантаження в обох групах був відносно однаковий. Визначалась довжина
відрізку для розвитку швидкісних здібностей у юнаків, оптимальний
режим чергування навантажень і відпочинку в заняттях швидкісної направленості на підйомах і рівнині, оптимальна кількість таких занять в
середніх циклах підготовки, адаптація організму юних спортсменів до
навантажень вибіркової направленості.
Суть досліджень на першому етапі заключалась у визначенні оптимальної довжини відрізка, включаючого підйоми, спуски, рівнинні
ділянки для розвитку швидкості і швидкісної витривалості.
Для цього вирішувалось часткове завдання.
Вияснити, які відрізки дистанцій використовуються для розвитку
швидкісно-силової витривалості в лижних гонках.
Всі дослідження, які викладені в спеціальній літературі проводились з використанням класичних лижних ходів і в основному для дорослих спортсменів, а ми досліджували на юних спортсменах з використанням ковзанярських ходів, які мають велику перевагу перед загально
прийнятими лижними ходами.
Для визначення довжини відрізків з метою розвитку швидкості
ми досліджували, яку середню швидкість (в м/с) показували спортсмени під час проходження змагальних трас 10 і 15 км і середню швидкість
подолання підйомів різної крутизни. Із цього виходить, що середня
швидкість дистанцій дорівнює 5,6 – 6,6 м/с, а підйомів крутизною 8-10
град. – 4,3 – 5,0 м/с і 12-14 град. – 3,0-3,4 м/с. Це свідчить про те, що на
спусках спортсмени повинні показувати швидкість, яка перевищує середньодистанційну, щоб сума відсоткових співвідношень швидкості на
підйомах, рівнині і спусках дорівнювала 100 %.
На основі рекомендацій спеціальної літератури ми досліджували
як змінювалася максимальна швидкість проходження 500 м відрізка
рівнинної ділянки ковзанярськими ходами і визначали середню швидкість
кожного 50 м відрізка і в цілому 500 м.
Аналізуючи результати швидкості, яку показували спортсмени на
кожному 50 м відрізку в дистанції 500 м, можна зробити висновок, що
середня швидкість на 50 м відрізку мала тенденцію до збільшення швидкості відносно вихідного рівня і утрималася до 4 відрізка, а потім мала
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тенденцію до зниження.
Висновки.
Виходячи із наших результатів відрізки 200-250 м є найбільш ефективним для розвитку швидкості як на рівнині так і на підйомах, а повторне проходження цього відрізка декілька раз (до 8) можна розвивати
швидкісну витривалість лижника.
Це надасть можливість в практичній діяльності сприяти розвитку
швидкості і швидкісної витривалості з урахуванням умов місцевості,
кількості повторень, інтервалів відпочинку в тренувальному уроці.
В підготовці юних лижників на етапі входження в спортивну форму потрібні спеціальні тренування до подолання підйомів, розвитку
швидкості на рівнині і спусках, тому що проходження цих ділянок вимагає специфічної функціональної і технічної підготовленості, а середня
швидкість на змаганнях обумовлюється швидкістю проходження
підйомів, рівнини і спусків.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем розвитку швидкісної витривалості у юних лижників-гонщиків.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
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РОЗВИТОК ПРОСТОРОВИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ДИТЯЧОГО САДКА
Єгорова К.Ю.
Харківський Національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди
Анотація. Стаття описує рівень природної сформованості просторових уявлень
у дошкільників підготовчої групи звичайного дитячого садка, рівень їх готовності до навчання в школі.
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Ключові слова: просторові уявлення, просторова термінологія, подолання дитячого егоцентризму, природній сенсорний розвиток.
Аннотация. Егорова К.Ю. Развитие пространственных представлений у детей
старшего дошкольного возраста в условиях детского садика. Статья описывает
уровень естественной сформированности пространственных представлений дошкольников подготовительой группы обычного детского сада, уровень их готовности к обученю в школе.
Ключевые слова: пространственные представления, пространственные компоненты речи, преодоление детского эгоцентризма, естественное сенсорное развитие.
Annotation. Egorova K.Y. Development of regional introducings for children of higher
preschool age in conditions children’s kindergarten. The article describes a space
recognition’s natural level in the latest pre-school childhood and six-years-olds‘
clearness for a school educanion.
Key words: space recognition, space terminology, children’s egocentrism eliminating,
natural sensorial development.

Постановка проблеми. Аналіз генезису питання. Проблема
розвитку просторових уявлень у дітей старшого дошкільного віку не є
новою. Вона поставала с часом гостріше з огляду на все зростаючі темпи підготування дітей до школи, зростаючі вимоги до першокласника.
На теперішній час, коли шестирічні або навіть молодші першокласники зустрічаються все частіше і темпи розвитку дитини підказують батькам необхідність віддати її до школи, набуває особливого значення їхній гармонійний розвиток і повна готовність дитини до
повноцінного учбового процесу та спілкування із однокласниками.
С перших уроків перед школярем постануть завдання, що вимагатимуть вміння оперативно і чітко копіювати графічні образи, відтворювати рухи, швидко опановувати навичками письму. Виконання цих
завдань потребує від школяра вмінь орієнтуватися в просторі, розуміти
та відображувати вірно просторову ситуацію, актуалізації просторових
уявлень.
Першими дослідниками процесу формування просторових уявлень у дітей дошкільного віку були В. Штерн [1] и Ж. Піаже [2].
В. Штерн збудував власну концепцію психологічного (суб’єктивного) простору, від якого, як він вважав залежить об’єктивний (математичний), описав історію його розвитку в онтогенезі і вперше відмітив
активне прагнення дитини опанувати видимим простором.
Ж. Піаже [2] займався вивченням інтелекту дитини. При дослідженні виникла необхідність розглянути розвиток перцепції як основу
розвитку інтелекту. В пізнанні дитиною простору Ж. Піаже розрізняв
два рівні – перцептивний та когнітивний (інтелектуальний). Він вважав,
13

що перцептивний простір в своєму розвитку попереджує у дитини когнітивний.
Початково уявлення про простір пов’язані у дитини з власним
тілом, весь простір концентрується коло перцепції, обмежений самим її
процесом. Тільки своє положення дитина сприймає як точку відліку і
може змінювати напрямок тільки відносно такої егоцентричної системи
координат. „Праве” і „ліве” для дитини є постійним і вона не розуміє як
„праве” для неї може бути „лівим” для іншої людини. Це явище носить
назву дитячого егоцентризму. Вміння міняти точку відліку дитина набуває до кінця дошкільного віку.
Вперше поняття дитячого егоцентризму, егоцентричної системи координат впровадив саме Ж.Піаже.
В вітчизняній психології перші роботи з дослідження перцептивної сфери дошкільників належать А.М. Леонт’єву [3] та О.В. Запорожцю [4], в зв’язку із висунутою ними в кінці 30-х років гіпотезою про
генезис відчуття. Вчені займались питанням про роль орієнтувальних
реакцій в формуванні психічних явищ.
Встановлено, що людина відчуває потребу в отриманні вражень. Потреби у враженнях виникають та розвиваються в залежності
від готовності органів відчуття дитини до отримання таких вражень.
Джерелом виникнення таких потреб вважають орієнтувальні реакції.
Група вчених під керівництвом А.М. Леонт’єва [3] досліджувала орієнтувальні реакції та їхній вплив на генезис орієнтувально-дослідницької діяльності. Лабораторія О.В. Запорожця [4] вивчала роль
орієнтувально-дослідницької діяльності у формуванні та функціонуванні
рухових навичок у дітей дошкільного та молодшого дошкільного віку.
Саме лабораторія О.В. Запорожця вперше науково обґрунтувала необхідність спеціального навчання дошкільників орієнтувальним діям
через цілеспрямовану організацію орієнтувальної діяльності. Організацією сенсорного виховання дошкільнят, навчання їх сенсорним еталонам, формуванням зорового образа займалась вперше саме лабораторія
О.В. Запорожця [4].
Сприймаючи предмети та взаємодіячи з ними, діти все детальніше та точніше оцінюють їхню форму, колір, величину, вагу, температуру, властивості поверхні та інші ознаки. Значно вдосконалюється у дітей
вміння визначати напрямок простора, взаємне розташування предметів,
послідовність фактів та час, що їх розділяє.
Сенсорний розвиток дошкільника включає два взаємопов’язаних боки: засвоєння уявлень про різні властивості та відносини предметів чи явищ та опанування новими діями сприйняття. Такі дії дозво14

ляють більш повно та відокремлено сприймати зовнішній світ.
В цьому віковому періоді відбувається перехід від застосування
накопичених раніше уявлень про різні властивості предметів – на власне сформованих зразків – до використання загальноприйнятих еталонів.
Сенсорні еталони – це уявлення про основні різновиди властивостей
та відносин, що вироблені та прийняті людством.
Опанування дошкільниками сенсорними еталонами відбувається в процесі навчання різним видам конструктивної діяльності – мозаїка, конструювання, аплікація – ці діяльності завжди несуть необхідні
сенсорні зразки. Послідовне ознайомлення із сенсорними еталонами та
їхня систематизація – одна з провідних задач сенсорного виховання дошкільників.
Зоровий образ є основою формування просторових уявлень.
Спочатку зоровий образ маленької дитини будується на гаптико-кинестетичній основі розвитку ігрової діяльності та первинного розвитку
мовлення. Далі дитина переходить до моделюючих дій. Це складні дії
сприйняття, для яких характерне розумове розкладання об’єкту дослідження на частини та ознаки, слідкування за їхніми зв’язками та на основі цього – утворення розумової моделі цілісної складної форми дослідженого об’єкта.
Однак до проблеми формування орієнтувальної діяльності у
дошкільників вітчизняні вчені підходили не тільки з позиції вдосконалення власне орієнтувально-дослідницьких дій. З позиції розвитку мовлення як фактора, що розширює рівень такої діяльності, узагальнює та
позначає просторові сприйняття, спрямовує орієнтувальну діяльність
людини підходили до питання також О.Н. Гвоздьов та М.М. Кольцова
[5]. Вони описали декілька закономірностей розвитку просторової термінології. Ними було встановлено закономірності формування відмінкових форм, які відображують основні тенденції течії еволюції просторової орієнтації в період раннього дитинства та, просторових
термінів-антонімів. Відносне запізнення та нерівномірність розвитку
просторових компонентів граматичної будови пояснювалося потрібністю
в накопиченні знань про предмети та їхні властивості для розвитку відображення простору.
Б.Г. Анан’єв та Є.Ф. Рибалко в спільній роботі [6] розкривають
також і інші важливі фактори розвитку пізнання простору дітьми. До
таких факторів вони відносять, зокрема, зміну під впливом виховання
структури діяльності самої дитини - виникнення творчості, рольової гри
підвищує функціональний рівень усієї психічної діяльності взагалі.
Вивченням впливу гри на рівень просторової орієнтації займав15

ся ряд видатних вітчизняних вчених - Т.В. Єндовицька [7], Ф.С. Розенфельд, співробітники О.В. Запорожця. В своїх роботах вони довели, що
саме гра виступає як практикум опанування простором та предметною
діяльністю і дає необхідний стимул для вдосконалення самого механізму сприйняття простору.
Велике значення для розвитку просторово-розрізнювальної
діяльності має розвиток рук. Цей процес досліджував Ф.Н. Шемякін [8].
Розвиток функцій рук йде в напрямку диференціації пальців, а також
розвитку асиметрії, що стає основою для подальшого розрізняння напрямків.
Чітка диференціація рук, перевага правої, як встановили ленінградські психологи Н.І. Голубєва та В.Є. Бушурова [5], розвивається у
дитини в зв’язку з розвитком самостійної ходи.
Виходячи з робіт І.М. Сеченова, який вважав ходу „дробним
аналізатором простору та часу”, О.О. Люблінська [9] вважала пересування насамперед вправою м’язового відчуття, школою просторового
бачення, фактором, що розвиває такий своєрідний роздрібний аналізатор простору: наближуючись до об’єкта сприйняття, дитина практично
опановує напрямок та відстань. Такий спосіб пізнання простору є єдиним.
Правильність такого підходу до проблеми пізнання простору було
підтверджено дослідженнями Б.Г. Анан’єва [6], який співставив особливості просторового орієнтування у дітей з нормальним розвитком та у
дітей з важкими порушеннями опорно-рухового апарату.
Фактор набуття більшої мобільності і закріплення стереотипу
вертикального положення тіла визначають не тільки поточний процес
сприйняття простору, а й характер слідових реакцій, що спрощують наступні сприйняття простору і за сутністю є просторовими уявленнями.
З переходом до самостійної ходи закінчується період формування просторової орієнтації, згідно теорії В. Штерна [1]. Однак з цього
моменту починається якісно новий етап розвитку просторових уявлень.
Тепер формується системний механізм сприйняття простору як цілісного образу просторових ознак та відносин предметів зовнішнього середовища.
Новітні психологічні дослідження показують, що к трьом рокам
у дитини складається системний механізм просторової орієнтації. Він
включає певні взаємозв’язки зору, кінестезії, статико-динамічних
відчуттів рівноваги та прискорення. Умовні рефлекси, що виробилися
саме з цих аналізаторів, поєднуються в складні асоціації – чуттєве знання про простір, життєвий досвід орієнтування дитини в просторі навко16

лишнього середовища.
На початок дошкільного дитинства приходиться початок становлення єдності безпосередньо-чуттєвого та опосередковано-логічного знання про оточуюче. В контексті цього становлення відбувається
формування сенсорної сфери дитини. Тому специфіка її формування
полягає в порівнянні дитиною свого невеликого досвіду з теоретичною
інформацією і впроваджує цю інформацію у практику своєї повсякденної взаємодії з оточуючим світом.
Ми взяли за мету виявити рівень сформованості просторових
уявлень у дошкільнят підготовчої групи звичайного дитячого садочка.
Тому, обравши об‘єктом дослідження сенсорний розвиток
дітей дошкільного віку і предметом дослідження особливості формування просторових уявлень у старших дошкільників, ми визначили ціль
– визначити рівень реальної сформованості просторових уявлень у дітей
підготовчої групи звичайного дитячого садка перед їх вступом до школи.
В якості гіпотези ми припустили, що до моменту вступу до
школи просторові уявлення у дітей не достатньо сформовані, як і просторові компоненти мовлення.
Згідно із гіпотезою та ціллю дослідження визначено задачу –
виявлення рівня сформованості просторових уявлень у дітей в процесі
констатуючого експерименту.
В ході дослідження застосовані методи спостереження, бесіди, констатуючий експеримент, а також статистична обробка отриманих результатів.
Результати досліджень. Наша робота проводилася у дитячому
дошкільному закладі №382 м. Харкова, в 1999 році, у двох паралельних
підготовчих групах (№11, 12). Всього в експерименті взяло участь 52
дошкільники шестирічного віку: 27 в групі №11 та 25 в групі №12.
Для констатуючого експерименту ми обрали лютий місяць,
тому що в даний період діти вже остаточно встигли адаптуватись в підготовчій групі, усвідомити, що вони вже останній рік в садочку і скоро
стануть першокласниками. Крім того діти мають певний рівень стихійної сформованості просторових уявлень, характерний для п’яти-шестирічного дошкільника, який ми мали змогу констатувати.
На підставі аналізу загальновідомих методик розвитку просторових уявлень (М.В. Вовчик-Блакитної [10], О.М. Д‘яченко [11], Е.Я.
Степаненкової [12], Е.І. Вільчковського [13]) та спостереження і аналізу
учбового процесу, що тривав в підготовчих групах садка та результатів
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констатуючого експерименту і методик ми розробили спеціальну програму констатуючого експерименту, яка вміщувала два основних напрямки роботи.
Констатування рівня природної сформованості просторових
уявлень проходило в три етапи. Першим етапом потрібно було визначити рівень сформованості найпримітивнішої частини просторових уявлень – вміння орієнтуватись на аркуші паперу. При складанні аплікації,
малюванні, креслені, навчанні письму дитині потрібно чітко розрізняти
різні просторові терміни, вміти їх віддзеркалювати на аркуші паперу.
Для констатації рівня сформованості даних навичок нами було
проведено тестування в формі просторового диктанту. Діти розташовували знайомі геометричні фігури на розділеному на дев’ять рівних прямокутників аркуші паперу за вербальними вказівками керівника. Роботу
без помилок ми вважали виконаною на 100 %, оскільки можлива
кількість помилок в даному завданні дорівнює 5, за кожну віднімали 20
%. Отримані дані дозволили виділити три рівені успішності виконання
завдання: високий – 100–75%; середній – 70–50%; низький – менш 50%.В
результаті діти показали наступні результати:
Таблиця 1
Вміння старших дошкільників орієнтуватись на чистому аркуші (виявлене на просторовому диктанті)
Рівень вміння
високий рівень
середній рівень
низький рівень

Експериментальна група
18%
25%
57%

Контрольна група
15%
28%
57%

Друга частина констатуючого експерименту виявляла наявність
дитячого егоцентризму в сприйнятті реальної просторової ситуації. Її
було проведено в формі гри-екскурсії, на якій одна дитина водила в ролі
екскурсовода і розповідала іншим про свої власні пам’ятні речі на території дитсадка. Для цього в першій частині гри „екскурсоводу” пропонували встати лицем до групи і розповісти про речі, що знаходяться у
всіх перед очима, у „екскурсовода” за спиною, указуючи на них виключно за допомогою просторових термінів, правильно с точки зору загальної групи. Якщо дитина не впоралася із першим завданням, її позицію
змінювали на загальну і просили повторити правильно своє пояснення.
Такий експеримент привів до цікавих результатів: жодна дитина не змогла впоратись із першим завданням, в кращому випадку діти
намагались наблизити власну позицію до загальної, швидко розвернув18

шись до всіх та на вихідну позицію або повернутися хоча б частково –
„примірити” свою розповідь на позицію інших дітей, в гіршому – навіть
не розуміли можливість протилежної точки зору. Задача змінити точку
відліку на неегоцентричну і відобразити таку просторову ситуацію в
своєму мовленні адекватно для старших дошкільнят виявилася занадто
складною. Завжди діти виконували вказівні жести, або намагались їх
виконати. Із простішим завданням впорались лише 50% дітей.
Лексикон та частота вживання просторових термінів мали декілька цікавих закономірностей. Виведені закономірності надали змогу
відразу ж сформувати декілька порад до оптимізації процесу формування просторових уявлень в умовах дитячого садку. По перше, діти використовували практично тільки ті терміни, що були нагадані педагогом
безпосередньо перед початком екскурсії, що свідчить про необхідність
активізувати просторову термінологію в словнику дошкільника якомога
частіше і повніше. По друге, якщо педагог тільки нагадував дітям інші
терміни, всі відразу розуміли їхнє значення безпомилково, вживали їх
доречно. Така закономірність надала нам змоги скласти уявлення про
способи та місце – як і де саме педагог може нагадати просторову термінологію, не втрачаючи на це додатковий час. По третє, ми побачили, як
і чому діти уникають вживання просторових термінів, які саме нюанси
вербальної поведінки вихователя сприяють примітивізації дитячого словника на прикладі копіювання типових вказівних жестів дітьми. Так ми
змогли точно визначити, чого вихователю треба уникати в своїй повсякденній поведінці, що заважає дітям розвивати вербальний компонент
просторових уявлень. Четвертим важливим висновком даної частини
констатуючого експерименту є висновок про користування старших дошкільнят виключно егоцентричною системою координат, що вважається
сучасними педагогами недопустимим для першокласника. Якщо ж пригадати, що вік обраних для експерименту дітей складає шість – шість с
половиною років, можна уявити собі реальний рівень сформованості
просторових уявлень у першокласників.
Відомо також, що просторові уявлення мають і третій, не менш
важливий аспект – надають дитині можливості швидше та оперативніше відтворювати прості рухи, оволодівати навичками виконання простих вправ. Процес формування таких навичок відбувається переважно
на протязі дошкільного дитинства і є базою для формування фізичних
якостей дитини, для подальшого тренувального процесу. Тому третю
частину констатуючого експерименту ми спрямували на виявлення ступеня сформованості у дітей навичок виконання простих рухів в межах
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програми дитячого садка.
Сформованість навички виконання різноманітних простих рухів
типу повзання, лазіння, стрибків ми перевіряли на заняттях з фізичної
культури, при виконанні різних естафет. Особливістю естафет була необхідність точно відтворювати просторові вказівки керівника, який не
вживав вказівних жестів. За успіхами дітей на таких фізкультурних заняттях спостерігали і фіксували типові помилки, не оцінюючи дітей.
Таким чином побачили, що на відміну від простих просторових термінів,
що їх вживали на екскурсії, складніші типу „пройти через рамку”, „пройти за рамкою” та „пройти навкруги рамки” вже розрізнялись із ускладненнями. Керівникові самому було звичніше сказати „пройди туди” або
„поповзи отут”, до чого він вдавався дуже часто. Для позначення напрямку руху керівник звичайно вдавався до вказівних жестів.
Щоб додатково уточнити отримані на експериментальних заняттях дані, експериментатор проводив додаткове спостереження за самостійними іграми дітей підготовчих груп. При спостереженні виявилося, що діти користуються при необхідності просторовою
термінологією, але виявляють чіткі пріоритети при використанні
термінів. Діти вживали частіше загальні прийменники „туди”, „сюди”,
„отам” та подібні, супроводжуючи мовлення вказівними жестами; прийменники „над”, „під”, „перед” та „за” вони легше відносили до позиції
інших, ніж „справа” та „зліва”, а прийменники напрямку руху типу „направо”, „наліво”, „повз” та „через” діти не звикли вживати зовсім.
Загальний склад груп після проведення констатуючого експерименту придбав для експериментатора чітко сформовану градацію: діти
із ліпше сформованими навичками орієнтування у просторі виявилися
більш успішними при спілкування із ровесниками. Із спостереження за
такими дітьми було видно різницю у вербальній поведінці: вони взагалі
більше розмовляли та висловлювались чіткіше. Неуспішні діти мали
протилежні властивості. Тому ми припустили, що просторові уявлення
формуються в пересічній практиці як частина вербальної поведінки, як
частина навичок мовлення, переважно на заняттях з розвитку мовлення.
Комунікативні можливості дітей із недостатньо сформованим просторовим компонентом мовлення були обмежені також і недостатньою сформованістю інших компонентів мовлення.
Отримана інформація дозволила розділити дошкільнят умовно
на три групи за рівнем природної сформованості вміння оперувати просторовою термінологією та абстрагуватися від егоцентричної системи
координат (табл. 2): до першої групи ми віднесли дітей, що легко відоб20

ражують в мовленні та в діях просторову ситуацію, вміють абстрагуватись від егоцентричної системи координат, до другої групи - дітей, що
здатні розуміти та доречно вжити просторові терміни тільки з егоцентричної точки зору на просторову ситуацію, але в умовах самостійних
ігор самостійно користуються просторовою термінологією. До третьої
групи відносяться дошкільники, що вживають та розуміють простіші
просторові терміни тільки за умови необхідності на занятті, висловлюючи при цьому ускладнення, із помилками. Діти даної умовної групи
відрізнялись за нечітким розумінням складніших просторових термінів,
задач, що ставив керівник при виконанні вправ та естафет. Вони не вживали просторову термінологію під час самостійних ігор, замінюючи слова
на вказівні жести.
Таблиця 2.
Рівень стихійної сформованості просторових уявлень шестирічних
дошкільників (виявлений на констатуючому експерименті)
Умовні групи
I (абстрагуються від
егоцентричної системи
координат)
II (вільно вживають
просторову термінологію в
егоцентричній системі)
III (розуміють просторову
термінологію в егоцентричній
системі)

Експериментальна група

Контрольна група

3%

0

24%

22%

73%

72%

Висновки.
1. В умовах звичайного дитсадка у дошкільнят стихійно формуються просторові уявлення.
2. Темп формування просторових уявлень не дозволяє дитині
до шести років бути готовою до навчання у школі.
3. Уявлення про простір до вступу дитини до школи є сінкретизованим, нечітким, злітним і завжди містить компонент егоцентризму.
Виходячи з таких висновків, ми усвідомили необхідність формування такої методики всебічного розвитку просторових уявлень в умовах дитсадка, яка б вписувалась до загальної програми.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем розвитку просторових уявлень у дітей старшого дошкільного віку в умовах дитячого садка.
1.
2.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ НЕРВОВОЇ
СИСТЕМИ У СПОРТСМЕНОК – ГАНДБОЛІСТОК ВИСОКОЇ
КВАЛІФІКАЦІЇ
Коробейніков Г.В., Коняєва Л.Д., Россоха Г.В.
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту
Анотація. Метою дослідження було вивчення особливостей функціональних
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станів нервової системи в спортсменок-гандболісток високої кваліфікації. Обстежено 17 спортсменок високого класу, членів збірної команди України з гандболу. Вивчалися нейродинамічні функції за допомогою комп’ютерної системи.
За допомогою диференціальних шкал оцінювався рівень функціональних станів
нервової системи спортсменок. Проведені дослідження свідчать про те, що функціональні стани нервової системи в гандболісток високої кваліфікації пов’язаний зі ступенем прояву індивідуально-типологічних властивостей нервових процесів. Процес формування фун кціональни х станів сп ортсменок в исокої
кваліфікації характеризується наявністю функціональної системи, відповідальної за переробку информации.
Ключові слова: гандбол, спорт, кваліфікація, нервова система.
Аннотация. Коробейников Г.В., Коняева Л.Д., Россоха Г.В. Особенности функциональных состояний нервной системы у спортсменок - гандболисток высокой
квалификации. Целью исследования было изучение особенностей функциональных состояний нервной системы у спортсменок-гандболисток высокой квалификации. Обследовано 17 спортсменок высокого класса, членов сборной команды Украины по гандболу. Изучались нейродинамические функции с помощью
компьютерной системы. С помощью дифференциальных шкал оценивался уровень функциональных состояний нервной системы спортсменок. Проведенные
исследования свидетельствуют о том, что функциональные состояния нервной
системы у гандболисток высокой квалификации связаны со степенью проявления индивидуально-типологических свойств нервных процессов. Процесс формирования функциональных состояний спортсменок высоко квалификации характеризуется наличием функциональной системы, ответственной за переработку
информации.
Ключевые слова: гандбол, спорт, квалификация, нервная система.
Korobeynikov G.V., Koniaeva L.D., Rossokha G.V. Peculiarities of functional states
of nervous system of higher qualification sportsmen-handball. The aim of the
investigation was study the peculiarities of functional states of nervous system of
higher qualification sportsmen. The 17 higher qualification sportsmen, Ukrainian
National Team of handball was investigation. The neurodynamics function with
computer’s system was study. The level of functional states of nervous system of
sportsmen was estimates by differentional scales. The functional states of nervous
system in higher qualification handballs characterized of functional system which
responsible for result of sporting activity. The optimized the information processing
with used of individual and typological characteristics of sportsmen.
Keywords: handball, sports, proficiency, nervous system.

Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний етап розвитку спортивної фізіології спрямований на
вивчення закономірностей адаптації функціональних систем організму
спортсмена, який перебуває в умовах напружених фізичних та психоемоційних навантажень [1,2]. Функціональні стани організму спортсмена
відображають інтегральний комплекс елементів функціональної системи, яка відповідає за ефективність виконуваної діяльності. Враховуючи,
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що зміни властивостей психічних реакцій, які виникають у спортсменів
в умовах тренувальної і змагальної діяльності обумовлені, насамперед,
різними станами психофізіологічних функцій, доцільним виявляється
постановка проблеми, яка пов’язана із розробкою критеріїв діагностики
функціональних станів нервової системи спортсменів високої кваліфікації.
Для спортивних ігор психофізіологічна діагностика є дуже актуальною, у зв’язку з наявністю в структурі рухової діяльності психомоторного та когнітивного компонентів [3]. Крім того, аналіз змагальної
діяльності вказує на підвищене навантаження ігрової діяльності саме на
психофізіологічні функції [4].
Робота виконана у відповідності до плану НДР Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту (ДНДІФКС).
Формулювання мети статті. Традиційно під терміном „функціональний стан нервової системи” організму людини вважають наявність стан властивостей психофізіологічних функцій [5,6,7]. Це поняття є дещо новим у психофізіології, але воно фактично відображає
результат формування функціональної системи, відповідальної за сприйняття та переробку інформації [8]. Таким чином, метою роботи було
дослідження особливостей функціональних станів нервової системи у
спортсменок-гандболісток високої кваліфікації.
Методи і організація досліджень. Було обстежено 17 спортсменок високого класу, членів збірної команди України з гандболу, які
проходили етапне обстеження на базі Державного науково-дослідного
інституту фізичної культури і спорту (ДНДІФКС).
Індивідуально – типологічні властивості вищої нервової діяльності і сенсомоторні реакції (нейродинамічні функції) спортсменок досліджувалися за допомогою комп’ютерної системи „Діагност -1”, яка є
авторською розробкою М.В. Макаренка і В.С. Лизогуба [9]. Система має
три режими тестування: оптимальний, режим зворотного зв’язку і нав’язаного ритму.
Оптимальний режим дозволяє визначати латентні періоди простої і складної зорово-моторної реакції. Режим зворотного зв’язку дозволяє визначати рівень функціональної рухливості і сили нервових процесів. Режим нав’язаного ритму також визначає рівень функціональної
рухливості і сили нервових процесів. При цьому, силу нервових процесів визначається за кількістю помилкових реакції при виконанні тестового завдання за переробкою інформації з нав’язаним ритмом різного
ступеня складності. Чим менше кількість помилкових реакції, тем вище
значення сили нервових процесів.
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Таблиця 1
Диференційні шкали оцінки стан властивостей нервових функцій для
спортсменів, які спеціалізуються в ігрових видах спорту
Показники

ЛП ПЗМП (мс)
ЛП РВ2-3 (мс)
Функціональна рухливість
нервових процесів (нав’язаний
ритм, подр. за 1 хвил)
Сила нервових процесів
(нав’язаний ритм, % помилок)

Рівень оцінки функціональних станів
нервової системи
Високий
Вище
Середній
Нижче
Низький
середнього
середнього
5
4
3
2
1
< 182
? 335
> 140

183-226
336–390
120-130

227-292
391–463
100-110

293-330
464–501
80-90

> 331
? 502
< 70

< 3,7

3,8-6,7

6,8-9,0

9,1-12,4

> 12,5

За результатами наших попередніх досліджень [10] було розроблено диференційні шкали оцінки функціональних станів нервової
системи для спортсменів, які спеціалізуються в ігрових видах спорту
(табл. 1).
Проводячи психофізіологічну діагностику за кожним з наведених на таблиці показником визначається не тільки якісна, а й кількісна
характеристика. Загальний висновок стану нервової системи спортсмена проводиться за інтегральним критерієм – індексом функціональних
станів нервової системи (ІНС), який розраховується за сумою набраних
спортсменом балів. Максимальна сума балів – 20, мінімальна – 4. У табл.
5 наведено класифікацію індексу функціональних станів нервової системи.
Таблиця 2
Класифікація індексу функціональних станів нервової системи
Р і в е н ь ф у н к ц іо н а л ь н и х
с т а н ів н е р в о в о ї с и с т е м и
В исоки й
С е р ед н ій
Н и зь к и й

Ін д е к с ф у н к ц іо н а л ь н и х
с т а н і в н е р в о в о ї с и с т е м и ( ІН С )
> 15
5 -1 4
< 4

Результати досліджень та їх обґрунтування. В ході роботи
було проведено розподіл обстеженої групи гандболісток за рівнем функціональних станів нервової системи.
Низькі значення індексу функціональних станів нервової системи відсутні серед групи спортсменок. В табл. 3 наведено значення індексу
функціональних станів нервової системи (ІНС) у гандболісток високої
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кваліфікації. Аналіз даних свідчить про достовірно більш високі значення ІПС у спортсменів з високим рівнем функціональних станів нервової системи.
Таблиця 3
Значення індексу функціональних станів нервової системи у гандболісток високої кваліфікації
П о к азн и к

Р і в е н ь ф у н к ц іо н а л ь н и х
с т а н ів н е р в о в о ї с и с т е м и
В исокий
С ер ед н ій
n=10
n=7

Ін д е к с ф у н к ц іо н а л ь н и х
с т а н і в н е р в о в о ї с и с т е м и ( у .о .)

1 5 ,7 3 + 0 , 2 1

1 2 , 1 4 + 0 ,9 8 *

Примітка: * - p < 0,05, порівняно з групою спортсменів з високим рівнем
функціонального стану
В табл. 4 наведено значення показників сенсомоторних реакцій
у гандболісток високої кваліфікації з різним рівнем функціональних
станів нервової системи.
Таблиця4
Значення сенсомоторних реакцій у гандболістів високої кваліфікації з
різним рівнем функціональних станів нервової системи
Показники

Латентний період простої
зорово-моторної реакції (мс)
Коефіцієнт варіації латентного
періоду простої зорово-моторної реакції, %
Кількість помилок
Час моторної реакції, мс
Латентний період складної
зорово-моторної реакції вибору
двох із трьох подразників (мс)
Коефіцієнт варіації складної
зорово-моторної реакції, %
Кількість помилок
Час моторної реакції, мс
Час центральної обробки
інформації, мс

Індекс функціональних станів нервової системи
Високий
n=10
260,55+5,55

Середній
n=7
272,52+5,05*

28,11+0,36

24,28+0,97*

0,66+0,28
136,02+8,17
428,57+15,21**

0,14+0,14
148,62+11,20
483,45+17,97***

18,06+1,36**

18,11+1,15**

1,31+0,26
148,51+7,82
172,01+14,51

1,32+0,43**
160,61+10,51
226,49+10,94*

Примітки:
1.*-p<0,05, порівняно із групою спортсменів з високим рівнем функціональних станів нервової системи.
2.**-p<0,05, порівняно з параметрами простої зорово-моторної реакції
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Аналіз табл. 4 свідчить, що за показниками латентного періоду
простої зорово-моторної реакції у спортсменок з високими значеннями
показників індексу функціональних станів нервової системи спостерігається достовірно кращі значення. Те ж саме стосується і латентного
періоду складної зорово-моторної реакції вибору двох із трьох подразників (табл. 4).
Наявність достовірно більшого значення коефіцієнту варіації
латентного періоду простої зорово-моторної реакції у спортсменок, які
мають високий рівень функціональних станів нервової системи, порівняно із групою спортсменок із середніми значеннями індексу функціональних станів нервової системи, вказує на зростання психоемоційного напруження при погіршанні функціональних станів. Зниження коефіцієнту
варіації зорово-моторної реакції в умовах вибору двох із трьох подразників, порівняно із простою зорово-моторною реакцією вказує ускладнення умов виконання завдання і зростання психоемоційного напруження.
Однак, показник час моторної реакції немає достовірної різниці
між умовами виконання простої зорово-моторної реакції чи вибору двох
із трьох подразників (табл.4). Спостерігається уповільнення часу центральної обробки інформації гандболісток, які мають середній рівень
індексу функціональних станів нервової системи, порівняно із спортсменками з високими значеннями індексу функціональних станів нервової системи.
Таким чином, функціональний стан нервової системи пов’язаний із якістю переробки інформації у гандболісток високої кваліфікації,
що визначається не стільки часом моторної реакції, скільки часом центральної затримки, і відображає стан когнітивних функцій [11]. Погіршання функціональних станів нервової системи у гандболісток високої кваліфікації призводить до затримки тривалості переробки інформації на
рівні кори головного мозку, і, як слідство може негативно впливати на
ефективність спортивної діяльності.
В табл.5 наведено значення нейродинамічних функцій у гандболісток високої кваліфікації з різним рівнем функціональних станів
нервової системи. Згідно даних табл.5, спортсменки із високим рівнем
функціональних станів нервової системи відрізняються кращими показниками функціональної рухливості і сили нервових процесів (табл. 5).
Таким чином, функціональний стан нервової системи у гандболісток високої кваліфікації обумовлений насамперед нейродинамічними функціями: функціональною рухливістю та силою нервових процесів.
Уповільнення функціональної рухливості та зниження сили нервових
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процесів провокує зростання тривалості переробки інформації та знижує ефективність спортивної діяльності у гандболісток високої кваліфікації.
Таблиця5
Значення нейродинамічних функцій у гандболістів високої кваліфікації
з різним рівнем функціональних станів нервової системи
Показники

Функціональна рухливість
нервових процесів (нав'язаний ритм, подр./хв))
Сила нервових процесів
(нав'язаний ритм, % помилок)

Індекс функціональних
станів нервової системи
Високий
Середній
n=10
n=7
95,56+2,68
81,42+4,59*
5,16+0,33

6,39+0,25*

Примітка: *-p<0,05, у порівнянні з групою спортсменів з високим
рівнем функціональних станів нервової системи.
Для виявлення особливостей взаємозв’язків між елементами
функціональної системи переробки інформації був проведений аналіз
множинного регресійного аналізу між ІНС та показниками нейродинамічних функцій у гандболісток високої кваліфікації.
В табл. 6 наведено результати множинного регресійного аналізу ІПС з показниками нейродинамічних функцій у гандболісток високої
кваліфікації, які мають середній рівень функціональних станів нервової
системи.
Таблиця 6
Результати множинного регресійного аналізу ІНС з показниками нейродинамічних функцій у гандболісток високої кваліфікації, які мають
середній рівень функціональних станів нервової системи
Показник
а0
Латентний період простої
зорово-моторної реакції
Сила нервових процесів
Кількість помилок складної
зорово-моторної реакції лівої руки
Час моторної реакції лівої руки
Коефіцієнт варіації складної
зорово-моторної реакції

Бетакоефіцієнт

Коефіцієнт
регресії
28,71

Помилка
коефіцієнту
0,21

Вірогідність
(t)
136,81

-0,69
-0,57

-0,05
-0,45

0,0006
0,008

- 70,54
-55,95

0,09
-0,06

0,31
-0,004

0,03
0,0008

8,13
-5,64

-0,04

-0,04

0,08

-4,31

Результати регресійного аналізу свідчать що формування функціональної системи, відповідної за переробку інформації у спортсме28

нок, які мають середній рівень ІНС відбувається за рахунок латентного
періоду простої зорово-моторної реакції, сили нервових процесів, якості
виконання складного завдання по переробці інформації, часу моторної
реакції та ступеня напруження психофізіологічної регуляції. Негативне
значення коефіцієнтів регресії означає, що зниження латентного періоду простої зорово-моторної реакції, часу моторної реакції та зростання
сили нервових процесів сприяє поліпшенню психофізіологічного стану
у гандболісток з середніми значеннями ІНС, то негативне значення вектора коефіцієнту варіації складної зорово-моторної реакції вказує на
зростання ступеня напруженості психофізіологічної регуляції (табл..6).
Це проявляється у зростанні помилкових реакцій на вибір в умовах переробки інформації (позитивне значення коефіцієнту регресії).
В табл. 7 наведено результати множинного регресійного аналізу ІНС з показниками нейродинамічних функцій у гандболісток високої
кваліфікації, які мають високий рівень функціональних станів нервової
системи.
У гандболісток, які мають високий рівень ІНС аналіз множинної регресії показує структуру формування функціональної системи,
відповідної за переробку інформації, до якої входять показники: коефіцієнт варіації латентного періоду простої зорово-моторної реакції,
кількість помилок складної зорово-моторної реакції правої руки, час
моторної реакції, функціональна рухливість нервових процесів, час центральної обробки інформації, коефіцієнт варіації складної зорово-моторної реакції лівої руки, кількість помилок складної зорово-моторної
реакції лівої руки. На відміну від спортсменок, які мають знижений рівень
ІНС, у гандболісток з високим рівнем функціональних станів нервової
системи спостерігається зниження ступеня напруженості психофізіологічної регуляції (табл.7).
Про це свідчать позитивні значення коефіцієнтів регресії показників коефіцієнтів варіації латентного періоду простої зорово-моторної реакції та складної зорово-моторної реакції лівої руки. (табл.7).
При цьому негативне значення коефіцієнтів множинної регресії
показників кількості помилок складної зорово-моторної реакції, часу
моторної реакції та часу обробки інформації вказує на покращення
швидкості та якості переробки інформації у спортсменок, які мають високий рівень ІНС.
Наявність позитивного значення коефіцієнту регресії показнику функціональної рухливості нервових процесів відображає зв’язок між
функціональним станом нервової системи та індивідуально-типологічними властивостями основних нервових процесів.
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Таблиця 7
Результати множинного регресійного аналізу ІНС з показниками нейродинамічних функцій у гандболісток високої кваліфікації, які мають
високий рівень функціональних станів нервової системи
Показник
а0
Коефіцієнт варіації латентного
періоду простої зорово-моторної реакції
Кількість помилок складної
зорово-моторної реакції правої руки
Час моторної реакції
Функціональна рухливість
нервових процесів
Час центральної обробки інформації
Коефіцієнт варіації складної
зорово-моторної реакції лівої руки
Кількість помилок складної
зорово-моторної реакції лівої руки

Бетакоефіцієнт

Коефіцієнт
регресії
13,49

Помилка
коефіцієнту
0,02

Вірогідність
(t)
572,55

1,379

0,23

0,0007

326,71

-2,39
-1,38

-2,39
-0,03

0,003
0,000006

-866,89
-567,87

0,47
-0,32

0,04
-0,01

0,0001
0,00003

318,82
-284,21

0,31

0,04

0,0005

76,04

-0,09

-0,06

0,002

-27,66

Таким чином, зростання рівня функціональних станів нервової
системи залежить від ступеня прояву індивідуально-типологічних властивостей нервових процесів та зниження напруження психофізіологічної регуляції. Як результат це приводить до покращення швидкості та
якості переробки інформації. Зниження рівня функціональних станів
нервової системи пов’язано, насамперед, із підвищенням напруженості
психофізіологічної регуляції, і, як наслідок погіршання швидкості переробки інформації.
Висновки.
1. Функціональні стани нервової системи у гандболісток високої
кваліфікації пов’язані з проявом індивідуально-типологічних властивостей нервових процесів.
2. Процес формування функціональних станів нервової системи
спортсменок високої кваліфікації характеризується наявністю функціональної системи, відповідної за переробку інформації.
3. Наявність високого рівня функціональних станів нервової системи гандболісток високої кваліфікації забезпечується зниженням напруження регуляції систем переробки інформації.
4. Зниження рівня функціональних станів нервової системи спортсменок характеризується уповільненням швидкості складних сенсомоторних реакцій за рахунок зростання тривалості переробки інформації
на рівні кори головного мозку.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем особливостей функціональних станів нервової
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системи у спортсменок – гандболісток високої кваліфікації.
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ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ ТА ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Олег Кругляк
Львівський державний інститут фізичної культури
Анотація. У статті досліджується реальний стан підготовленості майбутніх учителів фізичної культури і початкових класів до реалізації міжпредметних зв’язків
у процесі фізичного виховання молодших школярів та визначено рівні і критерії цієї підготовленості.
Ключові слова: міжпредметні зв’язки, майбутні вчителі фізичної культури та
початкових класів.
Аннотация. Кругляк Олег. Подготовленность будущих учителей физической куль-
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туры и начальных классов к реализации межпредметных связей в процессе физического воспитания младших школьников. В статье исследуется реальное состояние подготовлености будущих учителей физической культуры и начальных
классов к реализации межпредметных связей в процессе физического воспитания младших школьников, определены уровни и критерии данной подготовленности.
Ключевые слова: межпредметные связи, будущие учителя физической культуры
и начальных классов.
Annotation. Kruglyak Oleh. Schooling of the future primary school and physical
training teachers for the realization of the intersubject links in the process of physical
upbringing of the young pupils. In the article is studied a real state of readyness of the
future physical training and primary school teachers for the realization of the
intersubject links in the process of physical upbringing and also are fixed levels and
criteria of this readyness.
Key words: intersubject links, the teathers of physical culture and primary school.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Побудова українського демократичного суспільства, духовне
відродження нації зумовлюють підготовку професійно компетентних,
інтелегентних та соціально зрілих педагогів, здатних вирішувати поставлені завдання і нести відповідальність за підготовку майбутніх будівничих української держави до активної життєдіяльності.
Пріоритетним завданням вищих педагогічних закладів є підготовка студентів – майбутніх учителів фізичної культури та початкових
класів до такої організації навчально-виховного процесу в національній
школі, в умовах якого б: формувалася цілісність наукових знань, тобто
світ сприймався у природній єдності, особливо молодшими школярами.
Пізнання світу відбувалося б у взаємозв’язках при вивченні всіх навчальних предметів. На цьому наголошували видатні педагоги Я.А.Коменський, І.Г.Песталоцці, Д.Локк, К.Д.Ушинський, Г.Ващенко, В.О.Сухомлинський та підтверджують сьогоднішні науковці (І.Д.Бех, 2002;
О.А.Комар, 1996; І.В.Кошміна, 2003; О.Я.Савченко, 1999; Б.М.Шиян,
2001,2002) і відомі вчителі-практики (В.Жуковський, 2004; Й.В.Присяжнюк, 1990; Т.С.Прошкуратова, 2002).
Одним із напрямів вирішення цього завдання у початкових класах національної школи є реалізація в навчально-виховному процесі
міжпредметних зв’язків фізичної культури із іншими предметами [1, 4,
5].
Тому повноправним є судження, що “домінантною стає підготовка педагога, діяльність якого не обмежується викладанням власного
предмета, фахівця, здатного до здійснення міждисциплінарних зв’язків,
...вміння організувати навчальний процес як педагогічну взаємодію, спря32

мовану на розвиток особистості, її підготовку до розв’язання завдань
життєтворчості [2].
Незважаючи на великий теоретичний і практичний досвід педагогічної науки у підготовці кадрів для шкіл, проблема підготовки майбутніх фахівців – учителів фізичної культури та початкових класів до
реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання школярів не стала предметом досліджень науковців нашої держави.
Проведені дослідження, у яких брали участь викладачі фізичного виховання та теорії і методики фізичного виховання педагогічних
училищ і коледжів України вказують, що майбутніх учителів фізичної
культури та початкових класів не готують до реалізації міжпредметних
зв’язків у процесі фізичного виховання. Для виявлення реального стану
підготовленості майбутніх педагогів до даного виду педагогічної діяльності потрібні додаткові дослідження – опитування студентів-випускників [3].
Робота виконана у відповідності до плану НДР Львівського державного інституту фізичної культури.
Метою нашого дослідження є вивчення реального стану підготовленості майбутніх педагогів до реалізації міжпредметних зв’язків у
процесі фізичного виховання учнів початкових класів.
Завдання дослідження: 1. Дослідити реальний стан підготовленості студентів - майбутніх учителів фізичної культури та початкових
класів до реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання молодших школярів.
2. Визначити рівні і критерії підготовленості майбутнього вчителя до реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання учнів початкових класів.
Результати дослідження. Для вирішення завдань дослідження
нами проведене опитування у формі анонімного анкетування студентіввипускників педагогічних училищ і коледжів України.
Для цього у кожне педагогічне училище і коледж, які здійснюють підготовку вчителів фізичної культури та початкових класів, вислано поштою анкети для заповнення їх студентами-випускниками. Одержано 544 анкети із 22 вищих педагогічних навчальних закладів, які
заповнені 156 студентами - майбутніми вчителями фізичної культури та
544 студентами – майбутніми вчителями початкових класів.
Узагальнивши результати анонімного анкетування респондентів,
нами отримана інформація про стан підготовленості студентів - майбутніх
учителів до реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання.
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На питання анонімної анкети, яке стосувалося оцінювання респондентами за п’ятибальною шкалою власних знань і вмінь реалізовувати міжпредметні зв’язки в процесі фізичного виховання учнів початкових класів - 52,56% майбутніх учителів фізичної культури та 56,06%
майбутніх учителів початкових класів вважають, що їх знання і вміння
рівняються трьом балам, 15,38% і 2,56% майбутніх учителів фізичної
культури та 18,75% і 5,69% майбутніх учителів початкових класів – відповідно чотирьом і п’яти балам, а двома і одним балами оцінили власні
знання і вміння відповідно 22,43% і 7,05% майбутні вчителі фізичної
культури та 14,33% і 4,41% майбутні вчителі початкових класів (рис. 1).
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Рис. 1. Результати оцінювання майбутніми вчителями власних знань і
вмінь реалізовувати міжпредметні зв’язки в процесі фізичного виховання учнів початкових класів
При підрахунку якісного показника знань і вмінь майбутніх учителів фізичної культури та початкових класів, він рівняється відповідно
17,94% та 24,44%, що вказує на їх низький рівень.
Неоднакові судження мають майбутні учителі щодо значення
реалізації міжпредметних зв’язків у навчально-виховному процесі учнів
початкових класів і значенні реалізації даних зв’язків у процесі фізичного виховання школярів.
На варіанти запропонованих шести відповідей в питанні щодо
значення реалізації міжпредметних зв’язків у навчально-виховному процесі учнів початкових класів, а саме: краще усвідомлюється і закріплюється навчальний матеріал; міцно засвоюються знання і вміння; роз34

ширюється кругозір учня; створюється цілісна картина світу; здійснюється всебічний і гармонійний розвиток особистості; забезпечується підготовка учня до життєдіяльності - всі шість відповідей визначені тільки
6,4% вчителями фізичної культури та 19,85% вчителями початкових
класів, п’ять – 20,21% та 24,44%, чотири – 12,82% та 18,01%, три –
12,17% та 14,70%, дві – 19,23% та 19,30%, одна 28,84% та 3,67% відповідно вчителями фізичної культури та початкових класів. Тільки третина майбутніх педагогів (за сумою підтвердження п’яти-шести відповідей в анкеті) розуміють значення реалізації міжпредметних зв’язків у
навчально-виховному процесі учнів початкових класів. Нерозуміння
більшою частиною майбутніх педагогів значення реалізації зв’язків з
різних предметів початкової школи пов’язано з тим, що даному питанню надають мало уваги при вивченні навчальних дисциплін у вищому
навчальному закладі, що буде виявлено у відповідях респондентів на
наступні питання анкети.
У питанні “Яке значення має реалізація міжпредметних зв’язків
у процесі фізичного виховання учнів початкових класів?” респондентам
запропонували ті ж самі шість відповідей, що й у попередньому питанні. Проаналізувавши результати відповідей (визначені шість відповідей - 5,76% та 12,50%, п’ять – 13,46% та 17,09%, чотири – 11,53% та
14,70%, три – 12,17% та 13,60%, дві - 32,69% та 27,75%, одна – 24,35 та
14,33 відповідно майбутніми вчителями фізичної культури та початкових класів) можна зробити висновок про те, що переважна більшість
майбутніх педагогів теж не розуміють важливого значення реалізації
міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання учнів початкових класів. І це не випадково, адже питання реалізації зв’язків у процесі
фізичного виховання не вивчається на навчальних дисциплінах у педагогічних училищах і коледжах. На нашу думку, найбільше уваги вивченню даного питання повинно надаватися дисциплінами циклу професійно-практичної підготовки.
На запропоноване наступне питання анкети “У навчальному
процесі педагогічного училища (коледжу), з яких дисциплін Ви одержували інформацію про реалізацію міжпредметних зв’язків у навчальновиховному процесі учнів початкових класів?” – 23,07% вчителів фізичної культури вказують, що до таких дисциплін належить “Педагогіка”,
11,53% - “Теорія і методика фізичного виховання”, менше 6% - “Гімнастика з методикою викладання”, “Легка атлетика з методикою викладання”, “Рухливі ігри з методикою викладання”, решта майбутніх педагогів
не вказали жодної дисципліни.
Тоді як 42,46% майбутніх учителів початкових класів назива35

ють “Педагогіку”, а третина - методики навчальних дисциплін (математики, української мови, природознавства, іноземної мови) і “Основи
педмайстерності”, і тільки 5,14% майбутніх учителів початкових класів
вказали “Теорію та методику фізичного виховання”.
Аналіз відповідей респондентів дають підстави твердити, що у
педагогічних училищах і коледжах питанню підготовки майбутнього
вчителя до реалізації міжпредметних зв’язків у шкільному навчальновиховному процесі, в тому числі – у процесі фізичного виховання не
звертається увага. Підтверджується наш висновок і тим, що питання даної
тематики не відображено в навчальних програмах у дисциплінах педагогічних училищ і коледжів. А це один із важливих чинників, який визначає підготовленість майбутнього вчителя до реалізації міжпредметних зв’язків.
Про теоретико-методичну підготовку майбутніх учителів до реалізації зв’язків, ми з’ясували проаналізувавши відповіді респондентів
на наступні три питання анкети (таблиця 1).
Таблиця 1
Результати опитування майбутніх учителів на предмет їх теоретико-методичної підготовки до реалізацію міжпредметних зв’язків у
процесі фізичного виховання учнів початкових класів
Зміст питань анкети
Чи одержували Ви інформацію про реалізацію
міжпредметних зв’язків у процесі фізичного
виховання учнів початкових класів при вивченні
навчальної дисципліни “Теорія і методика фізичного
виховання”?
Чи отримали Ви теоретичні знання і методичні
вміння будувати урок фізичної культури (основ
здоров’я і фізичної культури) використовуючи
міжпредметні зв’язки?
Чи отримали Ви теоретичні знання і методичні
вміння будувати позаурочні форми занять фізичними
вправами із міжпредметними зв’язками?

Варіанти
відповідей
так
ні

Результати відповідей майбутніх
учителів, %
фізичної
початкових
культури
класів
15,38
13,78
53,84
51,28

не пам’ятаю

30,76

34,92

так
ні

10,25
60,89

12,50
59,92

не пам’ятаю

28,84

27,57

так
ні
не пам’ятаю

9,61
54,48
35,89

9,55
58,08
32,35

Як видно із таблиці 1 більшість майбутніх учителів фізичної
культури (53,84% і 30,76%) та початкових класів (51,28% і 34,92%) не
пам’ятають або не одержували інформації про реалізацію міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання учнів початкових класів при
вивченні навчальної дисципліни “Теорія і методика фізичного виховання”. Щодо отримання теоретичних знань та методичних умінь будувати
урок фізичної культури (основ здоров’я і фізичної культури) і позаурочні
форми занять з фізичного виховання, використовуючи міжпредметні
зв’язки, то переважна більшість (відповіді в анкеті – “ні” і “не пам’я36

таю”) як вказують майбутні педагоги, їх не отримали.
Дані опитування свідчать про те, що абсолютна більшість майбутніх учителів не отримали у вищому навчальному закладі теоретикометодичної підготовки до реалізації міжпредметних зв’язків, а основною причиною, на нашу думку, є відсутність вивчення даного питання у
змісті навчальної дисципліни “Теорія і методика фізичного виховання”.
Твердження науковців та особистий багаторічний педагогічний
досвід підготовки майбутніх учителів переконують нас у тому, що майбутні вчителі у вищому навчальному закладі під час проходження педагогічної практики в школі повинні отримувати практичну підготовку до
проведення уроків та позаурочних форм занять, у нашому випадку - до
проведення уроків фізичної культури та позаурочних форм занять з фізичного виховання із використанням міжпредметних зв’язків у процесі
фізичного виховання школярів.
На питання анкети, яке стосувалося реалізації студентами на
уроках фізичної культури міжпредметних зв’язків, коли вони перебували на поурочній практиці, вказавши при цьому, з якими предметами,
більшість майбутніх вчителів фізичної культури (84,61%) не відмітили
жодного предмета. Тільки 15,39% майбутніх учителів фізичної культури використовували зв’язки, вказавши такі предмети: музика, математика, “Я і Україна”, валеологія. Тільки п’ята частина майбутніх вчителів
початкових класів на питання анкети щодо реалізації міжпредметних
зв’язків на уроках фізичної культури, перебуваючи на поурочній та переддипломній педагогічних практиках, відповідно 21,15% та 22,43%,
підтвердили, що вони здійснювали зв’язки із такими предметами: музика, математика, “Я і Україна”, валеологія, українська та іноземна мови.
Опитування констатує, що більша половина майбутніх учителів
фізичної культури та початкових класів на педагогічних практиках не
проводили або проводили “інколи” позаурочні заняття фізичними вправами із використанням міжпредметних зв’язків. І це закономірно, адже
питання реалізації міжпредметних зв’язків на позаурочних формах занять з фізичного виховння у змісті програмового матеріалу з дисципліни “Теорія і методика фізичного виховання” відсутнє. Звідси випливає,
що майбутнім педагогам на педагогічній практиці не пропонувалося
використовувати зв’язки у проведенні позаурочних занять фізичними
вправами з молодшими школярами.
Як свідчать результати опитування, інтерес і бажання у більшості
майбутніх педагогів до розв’язання проблеми реалізації міжпредметних
зв’язків у процесі фізичного виховання учнів початкових класів є, хоча
п’ята частина майбутніх учителів – ще не визначилася.
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Таблиця 2
Рівні та критерії оцінки підготовленості майбутніх учителів до реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання молодших школярів
Рівні
Високий

Компоненти
Мотиваційний
Змістовий
Діяльнісний

Середній

Мотиваційний
Змістовий
Діяльнісний

Низький

Мотиваційний
Змістовий
Діяльнісний

Нульовий

Мотиваційний
Змістовий
Діяльнісний

Критерії оцінювання
Проявляє стійкий інтерес та позитивне ставлення до реалізації
міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання школярів
Має повні та глибокі знання змісту навчальних програм предметів і
підручників для початкової школи та готовий до їх міжпредметної
реалізації у процесі фізичного виховання школярів
Ініціює міжпредметні зв’язки у нестандартних ситуаціях і реалізує їх на
творчому рівні.
Міжпредметна щільність 75% уроків фізичної культури та позаурочних
форм занять з фізичного виховання – високого рівня
Проявляє інтерес та зацікавлене ставлення до реалізації міжпредметних
зв’язків у процесі фізичного виховання молодших школярів
Має повні знання змісту навчальних програм предметів і підручників для
початкової школи та готовий до їх міжпредметної реалізації у процесі
фізичного виховання молодших школярів
Узгоджує доцільність міжпредметних зв’язків за допомогою керівника
педпрактики або вчителя школи і реалізує їх на конструктивному рівні.
Міжпредметна щільність 75% уроків фізичної культури та позаурочних
форм занять з фізичного виховання – середнього рівня
Епізодично проявляє інтерес та зацікавлене ставлення до реалізації
міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання молодших
школярів
Має знання змісту навчальних програм предметів і підручників для
початкової школи та не готовий до їх міжпредметної реалізації у процесі
фізичного виховання школярів
Виконує вказівки керівника педпрактики, вчителя школи щодо конкретних
міжпредметних зв’язків і реалізує їх на репродуктивному рівні.
Міжпредметна щільність 75% уроків фізичної культури та позаурочних
форм занять з фізичного виховання – низького рівня
Проявляє байдуже ставлення до реалізації міжпредметних зв’язків у
процесі фізичного виховання молодших школярів
Має поверхневі знання змісту навчальних програм предметів і підручників
для початкової школи та не готовий до їх міжпредметної реалізації у
процесі фізичного виховання школярів
Не виконує вказівки керівника педпрактики, вчителя школи щодо
конкретних міжпредметних зв’язків і не реалізує їх у процесі фізичного
виховання.
Міжпредметна щільність 75% уроків фізичної культури та позаурочних
форм занять з фізичного виховання – нульового рівня

Останнє питання анкети дало можливість вияснити, які зміни
пропонують майбутні вчителі у підготовці їх до реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання учнів початкових класів.
Прорангувавши відповіді майбутніх учителів, ми отримили такі дані:
підготувати методичний посібник; організувати методичну підготовку;
дати теоретичні знання; педагогічну практику проходити у класах, школах, де впроваджена дана технологія.
Таким чином, студенти-випускники педагогічних училищ і коледжів не готові до реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання молодших школярів. А підготовленість майбутнього
вчителя залежить від: сформованого інтересу, позитивного ставлення та
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його бажання реалізовувати міжпредметні зв’язки у процесі фізичного
виховання школярів; знань майбутніми педагогами змісту навчальних
програм з усіх предметів та підручників, які рекомендовані для початкової школи; проведення студентами всіх форм занять з фізичного виховання із міжпредметними зв’язками на педагогічних практиках у школі.
Названі вище три складові стали основою, відповідно мотиваційного, змістового та діяльнісного компонентів структури навчальної
діяльності майбутніх педагогів у підготовці їх до реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання, що дало можливість визначити рівні і критерії оцінки даної підготовленості (таблиця 2).
Запропоновані нами рівні та критерії оцінки підготовленості
дали можливість визначити реальний стан підготовленості майбутніх
учителів фізичної культури та початкових класів до реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання під час проведення формуючого експерименту, який проводився у Самбірському, Бродівському
та Луцькому державних педагогічних коледжах (училищах).
Висновки. Отримані дані опитування майбутніх учителів фізичної культури та початкових класів дають підстави для таких висновків:
1. Студенти - майбутні вчителі не готові до реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання учнів початкових класів.
Цілеспрямованої і планомірної підготовки студентів у педагогічних училищах і коледжах до реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання школярів ще не визначено, не обгрунтовано та не впроваджено в життя.
2. Нами визначені рівні (високий, середній, низький і нульовий) та критерії оцінки підготовленості майбутнього вчителя до реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного виховання молодших
школярів.
3. До реалізації міжпредметних зв’язків у процесі фізичного
виховання молодших школярів потрібно готувати майбутніх учителів
фізичної культури та початкових класів у вищому навчальному закладі.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем підготовленісті майбутніх учителів фізичної
культури та початкових класів до реалізації міжпредметних зв’язків у
процесі фізичного виховання молодших школярів.
1.
2.
3.
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ПЕДАГОГІЧНІ ЗАХОДИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОВОЇ
ПОВЕДІНКИ ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ В КОНФЛІКТНИХ
СИТУАЦІЯХ
Пліско В.І.
Національна академія внутрішніх справ України
Анотація. У статті обговорюється проблема удосконалення професійної майстерності співробітників правоохоронних органів у галузі правових відносин між
суб’єктами діяльності.
Ключові слова: застосування сили, регламентація діяльності.
Аннотация. Плиско В.И. Педагогические мероприятия регулирования правового поведения работников милиции в конфликтных ситуациях. В статье обсуждается проблема усовершенствования профессионального мастерства сотрудников правоохранительных органов в области правовых отношений между
субъектами деятельности.
Ключевые слова: применение силы, регламентация деятельности.
Annotation. Plisko V.I. Pedagogical measures of adjustment of legal behaviour of the
workers of militia in conflict situations. In article the analysis of a condition of the
law enforcement bodies employee which operates in situations dangerous to him is
given.
Key words: dangerous situations.

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження в галузі правових відносин між суб’єктами діяльності, зокрема правомірності використання тих чи інших дій співробітниками правоохоронних органів у період виникнення різноманітних
екстремальних ситуацій, проводилися багатьма спеціалістами. Проте, як
свідчать статистичні дані, проблема регламентації їхніх дій залишається й досі невирішеною. Юридична практика та реальні події, у яких перебувають працівники, недостатньо злагоджено відображають правову
оцінку діяльності. Як правило, юридична практика (проведення слідчого експерименту тощо) є наслідками тієї чи іншої події, а водночас у
співробітників не повинні виникати сумніви у правомірності застосу40

вання будь-яких дій при забезпеченні виконання завдання.
Як свідчить значна кількість розроблених методик підготовки в
різноманітних єдиноборствах та навчанні співробітників спеціальним
діям в умінні протистояти озброєному злочинцю, в основному вони сконцентровані на практичній стороні засвоєння вмінь і навичок. Водночас
існуючі наукові дослідження переважно спрямовані на правове та психологічне вирішення конфліктів. Наявність теоретичних розробок щодо
наукового обгрунтування формування професійних якостей і дій з наданням оцінки їх правомірності ще недостатньо забезпечує потреби удосконалення професійної майстерності. Підтвердженням цього є розгляд
багатьох справ у судових органах та в органах прокуратури з питання
наслідків зіткнень співробітників із супротивниками. Таким чином можна констатувати існування проблеми досконалості фахової підготовки.
Отже всебічне вивчення цього питання є надзвичайно актуальним.
Аналіз ситуацій, що мали негативні з правової точки зору наслідки для співробітників, частково розкривають причинні зв’язки, що
зумовлювали такий результат. Насамперед слабкою стороною співробітників у таких ситуаціях виявилося неуміння сприймати безпосередній
момент небезпеки, “схвачувати” образ ситуації, приймати правильне
рішення й обирати правильні дії. Недаремно узагальнений матеріал численних ситуаційних дій, пов’язаних із застосуванням сили, часто використовується судами в практиці застосування законодавства, яке забезпечує право на необхідну оборону від суспільно небезпечних посягань.
Ця проблема розглядалась на Пленумі Верховного Суду України (Постанова від 28 червня 1991 року №4 із змінами, внесеними постановами
Пленуму від 12 червня 1993 р. №3, від 3 грудня 1997 р. №12). В його
постановчий частині, пункт №3 подано узагальнене формулювання
відносно визначення дій, чинених з метою захисту інтересів чи прав
особи, яка була вимушена вдатися до захисних заходів, навіть якщо при
цьому була нанесена шкода тому, хто посягає. Такі дії оцінюються як
зумовлені потребою негайного відвернення чи припинення посягання.
Специфіка діяльності працівників правоохоронних органів пов’язана з ситуаціями, результат яких в більшості залежить від їх правильної поведінки у взаємовідносинах з громадянами. Верховна Рада
України в особі вищого законодавчого органу, закріпивши та розширивши в законі право працівників органів внутрішніх справ на застосування сили (вогнепальної зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного
впливу), визнала це застосування за необхідне, правомірне – таке, що
відповідає інтересам суспільства і держави. Численні спеціалісти юриспруденції намагаються науково обгрунтувати з правової точки зору рег41

ламентацію діяльності співробітників правоохоронних органів.
Розбіжність думок деяких спеціалістів щодо правомірності дій в одній і
тій самій ситуації (та інших) показує складність визначення істини з точки
зору правової оцінки будь яких дій, які викликали певні наслідки (шкоду). Типового вирішення проблеми недостатньо, тому що виникаючі
екстремальні ситуації “індивідуальні” у своєму прояві і за своїми характеристиками значно різняться. Тим більше, що на кожну ситуацію неможливо видати законодавчі акти.
Вирішення проблеми регламентації діяльності співробітників
правоохоронних органів в умовах виникнення складних ситуацій залежить не тільки від знань в галузі юриспруденції, але й від таких професійних якостей, як уміння швидко орієнтуватися, своєчасно сприймати
небезпеку, вибудовувати власну поведінку адекватно діям, поведінці правопорушника (громадян), прогнозувати наслідки, мати гарну реакцію.
Тобто значно підвищити виховну роль у підготовці спеціалістів, підсилити цілеспрямоване навчання, спрямоване на професійно-практичне
засвоєння знань в умовах конкретно відтворених тих чи інших дій з урахуванням просторово-часових характеристик та визначенням правової
оцінки.
Врахування правомірності дій співробітників правоохоронних
органів щодо застосування сили під час затримання правопорушника на
основі чинного законодавства має бути невід’ємною частиною педагогічного аспекту методик та засобів підготовки фахівців. Тематика дослідження власне є складовою частиною виконання “Комплексної програми вдосконалення роботи з кадрами та підвищення авторитету міліції
на 1999-2005 роки”, робочого плану організаційно-практичних заходів
МВС України щодо вдосконалення фахової підготовки працівників
органів внутрішніх справ України (п.7.12.3).
Предметом дослідження є зміст дій співробітників у критичних ситуаціях в межах правової дозволеності.
Дослідження переслідують мету підвищити ефективність навчання діям працівників правоохоронних органів в межах дотримання
їх правомірності в період виконання професійних завдань на основі використання педагогічних методів навчання. При цьому ставились такі
завдання: дослідити й проаналізувати дії співробітників в екстремальних ситуаціях з точки зору правомірності застосування сили; визначити
методи педагогічного впливу, які б підвищували ефективність дотримання співробітниками дій, що не викликають сумнівів у їх правомірності
під час виконання завдань у надзвичайній обстановці.
Робота виконана відповідно до плану НДР Національної ака42

демії внутрішніх справ України.
Результати дослідження. Діяти у певних рамках у ситуаціях,
які протягом хвилини, а іноді й лічених секунд видозмінюються, надзвичайно складно. Частково проблему складає слабка інформованість
співробітників відносно суб’єкту діяльності, а саме мотивація, характеристика тощо. На період планування передбаченої ситуації вони не виокремлюють момент існування або відсутності потенційної небезпеки,
при цьому використовують профілактичні заходи, наслідки яких провокують протилежну сторону до протидій. Аналогічне можна спостерігати під час виникнення раптової критичної для співробітників ситуації,
наслідок якої вирішують секунди.
Поряд з цим важливим є питання застосування зброї, коли його
не кваліфікують як злочин, якщо воно здійснено для захисту від нападу
озброєної особи чи нападу групи осіб, відвернення протиправного насильницького проникнення у житло чи інше приміщення, або якщо особа, яка здійснює захист, не могла внаслідок переляку або сильного душевного хвилювання, викликаного суспільно небезпечними діями,
оцінити відповідність захисту характерові посягання.
Слід також приймати до уваги, що стан необхідної оборони може
виникати не лише в момент суспільно небезпечного посягання, але і при
наявності реальної загрози заподіяння шкоди тому, хто обороняється.
При цьому необхідно враховувати поведінку нападаючого, зокрема, спрямованість умислу, інтенсивність і характер його дій, що дає підставу особі,
яка захищається, сприймати загрозу як реальну.
Майже півтори тисячі років тому у “Пандектах” Юстиніана було
занотовано: “Vim vi repellere licet”, тобто насилля дозволяється відбивати силою. Для цього, починаючи з часів прадавніх держав, утворювався
домінуючий елемент їх виконавчого апарату – спеціальні загони озброєних людей (армія, поліція, інші аналогічні формування), що були організовані і навчені для застосування сили, в тому числі, в межах держави –
проти власного населення.
Чинник «сила» має форму матеріально-технічних дій, є засобом
самостійного характеру, який призначений для припинення правопорушень шляхом: заподіяння особистісної (фізичної, психічної) шкоди
людській істоті; тимчасового обмеження свободи її рухів; заподіяння
шкоди майну.
Поняття “застосування сили” визначається сутнісним проявом
правового (узаконеного) фізичного примусу з боку держави в особі уповноважених органів та посадових осіб по відношенню до правопорушників за допомогою комплексного інструментарію (вогнепальна зброя,
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спеціальні засоби, заходи фізичного впливу) з метою припинення протиправних дій.
Емпіричне дослідження дій співробітників в екстремальних ситуаціях показує, що в даних умовах виникнення естремальності пов’язане з безпосередньою небезпекою. При участі у заздадегідь передбачених ситуаціях, коли співробітники проінформовані стосовно очікуваної
операції, під час проведення якої передбачені загрозливі дії супротивної сторони, їх дії спрямовані на превентивні заходи випереджуючого
характеру. Аналіз таких ситуацій показує, що при проведенні співробітниками операцій часто з боку правопорушників спостерігається непокора, особливо там, де відомі його агресивні наміри або протиправні дії.
У відповідності до чинного законодавства така непокора кваліфікується як порушення закону. Тому виправданим вважається, коли дії співробітників мають швидкоплинний, приголомшливий, збиваючий характер
з метою обмеження та зниження небезпеки дій з боку правопорушників.
Проте наскільки їхні дії у таких ситуаціях відповідають правомірності залежить від професійних якостей працівників міліції, рівня їх
підготовленості. Своєю задачею вони мають також оцінити та співставити його з реальним рівнем небезпеки і водночас діяти так, аби не спровокувати протидію. Тобто їхня поведінка й прийняти заходи заздалегідь
спрямовані на обмеження можливостей здійснювати протидію. Успіх
залежить від оперативно прийнятого правильно обраного позиційного
розташування й постійного контролю за діями суб’єктів і оточуючої обстановки.
При виникненні несподіваної ситуації, в якій існує ризик для
життя співробітника, його дії мають виключно оборонний характер,
оскільки ситуація розвивається в наступній послідовності – першим діє
правопорушник, другим співробітник. Але в таких ситуаціях вирішення
питання правомірності застосування силових методів (заходів) оборони
повинно йти з урахуванням питання, чи не з запізненням застосовано
оборону. Слід виходити з того, що для особи, яка обороняється, за обставинами повинно бути очевидним, що в застосуванні засобів захисту
відпала необхідність. Якщо таке переконання було відсутнє і той, хто
захищається, припускав помилку щодо необхідності продовжувати захист, то треба вважати, що він знаходився в стані необхідної оборони.
Повинно прийматись до уваги, що перехід використаних при нападі знарядь або інших предметів від нападаючого до особи, яка захищається,
не завжди свідчить про закінчення посягання.
З’ясовано, що вироблення у працівників таких професійних якостей, як уміння своєчасно сприймати небезпеку, схвачувати образ вини44

каючої ситуації сприяє правильному вибору дій, співставленню прикладених зусиль. Все це нівелює сумніви в порушенні закону з боку працівників.
Численні фахівці намагались дослідити проблему правового
регулювання застосування зброї чи силових методів. Серед інших розробкою цього питання займались О.С.Фролов, Р.С.Белкін, Я.Ю.Кондратьєв, В.О.Лефтеров, О.В.Тимченко та інші. Деякі з них при вирішенні
проблеми правового регулювання і практики застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів та заходів фізичного впливу працівниками органів внутрішніх справ дають загальну характеристику діяльності
органів внутрішніх справ по застосуванню сили, умов її застосування та
процесуального режиму. Підстави застосування силових методів повинні
знаходитись в зумовлених рамках об’єму і меж застосування заходів
правового впливу, що є забезпеченням прав і свобод громадян. Він
підкреслює, що загальними принципами діяльності органів внутрішніх
справ є законність, гуманізм, повага до особистості, гласність. При цьому автором виокремлені чотири спеціальні принципи: стримування, завдання якнайменшої шкоди, співрозмірності та достатності.
Принцип стримування підкреслює, що вдавання до силових заходів дозволяється тільки в крайньому випадку. Якщо уникнути фізичного впливу неможливо, то його застосування повинно призвести до
якнайменшої шкоди здоров’ю та майну правопорушників та інших осіб.
Саме на цьому наголошує принцип заподіяння якнайменшої шкоди. Наступний, третій принцип діяльності стоїть на стражі співрозмірності
застосування сили зі ступенем небезпеки правопорушення або чиненої
протидії. І, на разі, якщо під час припинення протиправних дій або правомірного затримання правопорушника не можна уникнути застосування сили, то воно не повинно перевищувати необхідних меж. Це складає
зміст принципу достатності.
Щоб встановити наявність або відсутність ознак перевищення
меж необхідної оборони, повинна враховуватись не лише відповідність
чи невідповідність знаряддя захисту і нападу, але й характер небезпеки,
що загрожувала особі, яка захищалась, обставини, що могли вплинути
на реальне співвідношення сил нападаючих і тих, хто захищається, а
саме: місце і час, раптовість нападу, неготовність до його відбиття,
кількість нападаючих і тих, хто захищається, їх фізичні дані (вік, стать,
інвалідність, стан здоров’я) та інші обставини. У відповідності до закону заподіяння шкоди особі, яка вчинила злочин, під час правомірного її
затримання за правовими наслідками прирівнюється до необхідної оборони відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України.
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Дослідники в своїх роботах відносно заходів фізичного впливу
спираються в першу чергу на функціональні особливості діяльності
органів внутрішніх справ, першим обов’язком яких є вживання заходів
адміністративного припинення протиправного діяння особи. Автори
О.М.Бандурка та інші показують, що більшість сучасних держав має
двохрівневе правове регулювання цієї проблеми: законодавчий та інший
нормативний, влючаючи і внутрішньовідомчий. Перш за все при цьому
розглядаються умови застосування сили, які закріплені процесуально.
Визначаються алгоритми конкретних дій відносно застосування засобів
фізичного впливу: прийняття рішення або отримання дозволу щодо застосування відповідного заходу адміністративного припинення спеціального призначення; приведення зброї або спеціального засобу у бойову
готовність; попередження про намір застосування сили; надання часу на
відповідну реакцію; власне застосування; припинення застосування;
надання необхідної допомоги; огляд місця застосування; негайна доповідь про негативні налідки застосування сили; безвідкладні слідчі дії
на місці пригоди; подання процесуальних документів про застосування
сили.
Якщо розглядати дії співробітників в екстремальних ситуаціях,
то зміни умов, середовища, психологічного стану тощо можуть призвести до таких видозмін ситуації, що незалежно від інформації про загрозу нападу, ризик для життя, дотримуватись чіткої послідовності у виконанні вищезазначених дій не завжди можливо. Як правило, співробітник
діє індивідуально, в залежності від ступеня ризика для його життя або
життя оточуючих. Тут потрібні певні вміння та навички в попередженні
дій супротивника і такі дії підкріплені чинним законодавством.
Використання спеціально спрямованих методів навчання дозволяє досягнути оптимального результату в удосконаленні професійної
майстерності співробітників. У зв’язку з цим проводився експеримент,
спрямований на пошук ефективних рішень у виборі дій, які б забезпечували позитивне виконання безпосереднього завдання та дотримання
правових норм. Експеримент передбачав моделювання епізодів ситуацій,
у яких співробітники надавали синхронної оцінки як результативності
безпосередньо виконаним діям, так і їхньої відповідності правовим критеріям. Моделювання співробітниками ситуацій виконувалося з урахуванням базових теоретичних знань у галузі юриспруденції й напрацьованих умінь у виконанні спеціальних дій. На першому етапі
передбачалося виконання цілеспрямованих дій за заздалегідь обміркованою схемою. На другому – моделювання епізодів ситуацій з непередбаченим розвитком подій та виходом на певний результат. Як показують
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результати, у тих, хто займається, значно підвищилася оперативність у
виборі дій, впевненість, орієнтованість в обстановці поряд із оперативністю оцінки правомірності виконання дій.
Висновки. Таким чином, професійна поведінка працівників
органів внутрішніх справ регулюється статутом, тобто комплексом прав
і обов’язків. Правовий же стан особи визначається наданням гарантії
дотримання прав особистості, що в даному випадку визначається межами заборони та обмеження застосування сили. Цілеспрямоване вироблення вмінь діяти в різноманітних конфліктних ситуаціях поряд із засвоєнням знань щодо правової оцінки цих дій забезпечує чітке дотримання
вимог до виконання працівниками органів внутрішніх справ своїх фахових завдань.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем виявлення готовності правоохоронців до виконання службових обов’язків під час припинення злочинів.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ЦІЛІСНОЇ СИСТЕМИ ВИХОВНОЇ
РОБОТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
Яковліва О.П.
Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського
Анотація. В статті здійснений аналіз наукової літератури з проблеми системи
виховної роботи та удосконалюється сутність понять: “виховна діяльність”, “виховна робота”, “процес виховання”. Висвітлення цих понять дає можливість
визначити структуру ціннісних орієнтацій, технологічні прийоми виховної роботи.
Ключові слова: виховна діяльність, виховна робота, процес виховання.
Аннотация. Яковлива О.П. Теоретический подход к целостной системе воспитательной работы будущих учителей. В статье осуществлен анализ научной литературы по проблеме системы воспитательной работы и усовершенствуются понятия: «воспитательная деятельность», «воспитательная работа», «процесс
воспитания». Освещение этих понятий дает возможность определить техноло-
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гические приемы воспитательной работы.
Ключевые слова: воспитательная деятельность, процесс воспитания.
Annotation. Yakovliva O.P. The idealized approach to an integrated system educational
of work of the future teachers. This article is connected with some problems of
educational work in scientific literature and reveals the essence of educational process.
It gives an opportunity to define the structure of valuable orientation, the style of
moral relations between the members of community and helps to choose Various
technological methods in educational work.
Key words: organizational work, educational process, educational activity.

Постановка проблеми. Теоретичне обґрунтування проблеми
системи виховної роботи вимагає, перш за все, комплексного дослідження цього поняття. Як зазначає С.В. Кириленко та С.О. Свириденко
[1], сучасні погляди і підходи до розвитку національної системи виховання, ми визначаємо як першочергові завдання щодо діяльності педагогічних та студентських колективів вищих закладів освіти, вирішення
яких має забезпечити кожному студенту статусу суб’єкта не тільки навчальної діяльності чи виховної роботи, а створення у цих закладах
цілісної педагогічної системи, яка б сприяла формуванню розвиненої,
творчої, працездатної та соціально-відповідальної особистості, на використання активних гуманістично спрямованих методів виховання, а також застосування адекватних систем педагогічних впливів на вихованців
[4, 5].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У розділі “Школа і
національна культура” підкреслюється, що в сучасних умовах школа є
провідним фактором прилучення молоді до національної культури і традицій. Саме тут закладаються основи національної самосвідомості, Прищеплюється любов до рідної мови, повага до свого народу, його історії
та культури. У діяльності школи органічно поєднуються елементи національного й загальноосвітнього виховання [2]. Отже, ми можемо зробити висновок, що школа ХХІ століття в Україні - це передусім школа
полікультурного виховання, школа культурного самовизначення й самореалізації особистості, де створені сприятливі умови для оволодіння
кожною дитиною базовою культурою, серцевину якої становлять духовні
цінності українського народу й світової цивілізації. Тому сьогодні такої
незаперечної значущості набуває процес виховання, в результаті якого
вчителі спрямовують свої зусилля на втілення ідей національного виховання у практичну виховну діяльність.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського.
Формулювання цілей статті. Метою роботи було обґрунту48

вати та удосконалити сутність понять і термінів стосовно проблеми дослідження: “виховна діяльність”, “ процес виховання”, “виховний захід”,
“виховна робота” [2, 3, 9, 11, 12, 13 та ін.]. Здійснений нами аналіз психолого-педагогічної літератури та результати дослідження свідчать, що
сьогодні у педагогічній науці не має однозначного трактування поняття
“виховна робота”.
Виклад основного матеріалу. Семантичний аналіз цих понять дозволив нам умовно виділити такі групи значень поняття “виховна робота”, які характеризують та визначають організацію різних видів
діяльності (пізнавальної, трудової, естетичної, спортивної, ігрової тощо);
засіб виховання у системі організованих цілеспрямованих занять; процес організації масових і групових форм роботи; форми організації відпочинку учнівської молоді (гурткова, туристична і краєзнавча, фізкультурно-спортивна робота).
Змістовий аналіз поняття дозволив передбачити, що поле
організації виховної роботи повинно включити до своєї структури
ціннісні орієнтації, стиль моральних стосунків між членами колективу
(суб’єктами виховання), стиль педагогічного керівництва їх діяльність,
а також технологічні прийоми організації виховної роботи. Так В.А
Крутецький під виховною роботою розуміє широку, планомірну і спеціально організовану роботу, яка б забезпечила формування правильних і
чітких понять про мораль. Автор співвідносить поняття “виховна робота” з методами і формами її організації, коли аналізує вимоги до проведення індивідуальних і колективних форм, як-то: етичних бесід, лекцій,
диспутів, конференцій тощо [8, 215-217].
Дослідники Ю.К.Бабанський, С.П. Баранов, В.А. Сластьонін,
О.П. Кондратюк, ототожнювали виховну роботу з позакласною та з позашкільною роботою, яку проводять педагоги шкіл або спеціальні заклади освіти після занять [10, 11]. У працях цих авторів присутній одновимірний погляд на сутність виховної роботи в позаурочний час, яка в
основному за їх трактуванням забезпечує необхідні умови для соціалізації особистості дитини.
Автори визначаючи функції виховної роботи як цілісного педагогічного процесу, наголошують на взаємозв’язку її складових, а саме:
навчальної, виховної та розвивальної, які реалізуються у пізнавальній,
дозвіллєвій, оздоровчо-спортивній, трудовій, творчій видах діяльності.
З аналізу результатів дослідження ми можемо зробити висновок, що
сутність навчальної функції виховної роботи забезпечується оволодінням навичками спілкування, як педагогів, так і студентської молоді та
забезпечує розвиток комунікативних здібностей у студентів. Саме роз49

виток цих здібностей спостерігався нами у майбутніх учителів у процесі
проведення педагогічної практики в школах та позашкільної педагогічної практики в літніх оздоровчих таборах.
Так Б.М. Ступарик та І.М. Косик у своєму дослідженні щодо
сутності виховної роботи не дають чітко визначеного трактування поняття, але обґрунтовують його зміст за такими напрямами: народознавство, патріотичне виховання, інтернаціональне та трудове [15].
Аналізуючи проблему громадянського виховання учнів в умовах українського державотворення, П.Р. Ігнатенко, Н.І. Косарєва, В.А. Поплужний вживають термін “виховний захід”, коли осмислюють та
обґрунтовують зміст, форми та методи позаурочної виховної роботи,
зокрема громадянського виховання. Дослідниками запропоновано класифікацію виховних заходів за різними ознаками й параметрами; за метою; за формою (навчальні, ігрові, змагальні, гурткові, клубні і т.д.); за
методом - роз’яснювально-ілюстративні (бесіди, розповіді, диспути та
інше); дослідно-наукові ( експедиції, екскурсії тощо). Водночас на думку цих авторів, їх можна поділити на: суспільно-корисні, трудові, пізнавально-розважальні, художньо-естетичні, військово-спортивні. Дослідники вважають, що до виховної роботи (або заходів) ставляться конкретні
організаційні вимоги і тоді вони відповідають певному виховному спрямуванню.
Н.Г.Ничкало вважає, що систему виховної роботи у вищих закладах слід будувати так, щоб виховні заходи були морально спрямованими, а зміст їх носив би випереджувальний характер. За таких умов вони
не тільки задовольняють, а й розвивають пізнавальні, інтелектуальні,
духовні, культурні потреби вихованців [12, 120-121]. У свою чергу, майбутні вчителі, у процесі виховної роботи в школах та оздоровчих таборах будуть передавати свої знання та уміння дітям, вирішуючи головне
завдання - виховувати загальнолюдські якості та всебічно розвивати
особистість.
Водночас, аналіз педагогічної практики майбутніх учителів
дозволяє зробити висновок, що ефективність цих процесів залежить від
особистості педагога-вихователя.
Значної уваги заслуговує процес виховної роботи в оздоровчих таборах і розглядається нами як підсистема виховної роботи, зміст
і організаційні форми якої зумовлені специфікою професійної підготовки майбутнього вчителя. Для виховної роботи в оздоровчому таборі притаманні цілісність та безперервність, де виховний вплив здійснюється
завдяки включенню суб’єктів виховного процесу в різноманітні види
діяльності: навчально-пізнавальну, художньо-естетичну, трудову,
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спортивно-оздоровчу, на основі:
цілеспрямованості, що сприяє розвитку пізнавальної активності,
інтересів, схильностей, здібностей у вихованців завдяки застосуванню форм організації виховної роботи в літніх оздоровчих таборах,
методів і прийомів виховного впливу на особистість чи групу;
творчий характер взаємодії учасників процесу, що створює сприятливі умови для включення майбутніх учителів в управлінський цикл
планування, підготовки, проведення, підведення підсумків і аналізу
здобутих результатів діяльності, коли йдеться про організацію та проведення різноманітних форм виховної роботи в літньому оздоровчому таборі;
наявність об’єктивних (соціальні, матеріально-технічні) та суб’єктивних (знання, вміння та навички суб’єктів виховання, позитивна мотивація спільної діяльності) умов організації виховної роботи в
оздоровчих таборах.
В результаті теоретичного аналізу психолого-педагогічної літератури та результатів дослідно-експериментальної роботи нами досліджено етимологію поняття “організація виховної роботи”, яке ми трактуємо як наслідок проникнення і запозичення педагогікою інтерпретацій
досліджуваного поняття у порівнянні з термінами “виховання”, “виховна діяльність”.
Словом “організація”, за енциклопедичним словником, визначають сукупність процесів, дій, що сприяють поліпшенню чи утворенню певних взаємозв’язків, а також характеризують об’єднання людей
для виконання суспільних завдань, програм, а також що діють на основі
певних правил і процедур [14].
Таким чином, ми дійшли висновків, що виховну роботу слід
розглядати як категорію, котра є частиною термінологічного апарату
теорії виховання і функціонує у взаємозв’язку з іншими категоріями:
“виховна діяльність”, “виховний захід” тощо.
За результатами дослідження на сучасний стан організації виховної роботи істотно вплинули положення, що містяться у ряді концепцій з основ національного виховання, громадянського виховання, які
розробили науковці, педагоги-практики останнім часом (С.У.Гончаренко, В.М.Оржеховська, В.Г.Постовий, Ю.Д.Руденко, З.О.Сергійчук, О.В.Сухомлинська та інші) [6].
Так концепція позакласної виховної роботи загальноосвітньої
школи допомагає визначити зміст виховної роботи з дітьми в оздоровчих таборах. Послідовність та варіативність застосування форм позакласної виховної роботи забезпечують цілісність і наступність у вихо51

ванні. Слід зазначити, що національна система виховання ґрунтується
на міцних підвалинах культури народу, створює умови для формування
духовного потенціалу, розвитку природних задатків, талантів кожного
громадянина України. Саме тому методологія національного виховання
є основою для виховної роботи у кожному навчальному закладі, а також
у процесі проведення відпочинку дітей в літніх оздоровчих таборах.
Подальший розвиток проблеми знайшов своє відображення у “Концепції
виховання дітей та молоді у національній системі освіти” і є джерелом
розвитку системи виховної роботи, де визначено сутність, принципи,
основні напрями та особливості виховання на різних рівнях освіти [6].
Безперервність виховання є основним методологічним підходом національної системи освіти в Україні.
Нами здійснено дослідження, яке ставило за мету визначити
ставлення студентів Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського до змісту форм і методів процесу виховної роботи.
Соціальні реалії, що склалися нині, вимагають нових підходів
до розв’язання проблем морального виховання особистості. Це зумовлено змінами суспільної свідомості щодо визначення людини як найвищої цінності та суперечностями, спричиненими недоліками суспільного
розвитку, негативними рисами поведінки дорослих.
У положеннях Державної національної програми “Освіта”
(Україна ХХІ століття), Закон України “Про освіту”, “Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти”, прийнятої Міністерством освіти України у 1996 році, визначено мету, зміст, принципи і особливості виховання особистості на різних рівнях освіти і це є основою
для підготовки та проведення виховної роботи з школярами.
Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Планується продовження досліджень з проблеми цілісної системи виховної
роботи майбутніх учителів.
Висновки:
1. Виходячи з аналізу психолого-педагогічної літератури та
результатів дослідження ми даємо власне визначення виховної роботи.
Виховну роботу майбутніх учителів в процесі педпрактики ми трактуємо, як особистісно орієнтовану педагогічну взаємодію суб’єктів виховання, метою і мірою ефективності якої є особистісний розвиток молодої людини, формування у неї рис громадянина своєї держави.
2. Підсумовуючи, слід зазначити, що розв’язання проблем виховної роботи ґрунтується на особистісно орієнтованих концепціях виховної діяльності, які відображають її гуманістичну спрямованість у
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вищому закладі, школі та літніх оздоровчих таборах, враховують пріоритети загальнолюдських та національних цінностей, котрі сприяють
набуттю молодим поколінням соціального досвіду та формуванню інтелектуального і культурного потенціалу нації.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ ФОРМ И
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КАЧЕСТВ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Гавриш В.П., Литовченко Г.А.
Черниговский государственный педагогический
университет имени Т.Г. Шевченко
Аннотация. В статье исследуется эффективность применения дифференцированного метода для совершенствования двигательных качеств у школьников
младшего возраста на уроках физического воспитания.
Ключевые слова: оптимизация, эксперимент, эффективно.
Анотація. Гавриш В.П., Литовченко Г.О. Диференційний підхід вибору форм і
методів удосконалення рухових якостей молодших школярів. В статті досліджується ефективність застосування диференційного методу для удосконалення
рухових якостей молодших школярів на уроках фізичного виховання.
Ключові слова: оптимізація, експеримент, ефективно.
Annotation. Gavrysh V.P., Litovchenko G.A. The differential way of choosing forms
and methods of improvement movable qualities of junior schoolchildren. Improvement
of movable qualities for junior schoolchildren of the physical training lessons is
investing ated in the article.
Key words: optimisation, experiment, effective.

Постановка проблемы. Несмотря на то, что в методической
литературе имеется достаточно данных о путях улучшения физической
подготовленности учащихся младших классов, правильный выбор методических приемов, адекватный подбор средств и рациональная организация занимающихся этого возраста в условиях урочных форм занятий является, на наш взгляд, изучено не в полной мере и требует
дальнейшего научного обоснования. Решение этой проблемы позволит
не только улучшить процесс физического воспитания детей младшего
школьного возраста, но и обеспечит более эффективную их физическую
подготовку.
По изученной нами литературе следует, что уроки физкультуры
не способствуют уменьшению дефицита двигательной активности детей, которая является одной из причин различного рода отклонений в
состоянии здоровья. Лишь 52-58% от общего числа обучающихся в общеобразовательной школе составляют здоровые школьники (Ю.А.Ермолаев, 1989).
Изложенные факты свидетельствуют о необходимости принятия действенных мер по улучшению физической подготовленности учащихся и, прежде всего, младших школьников, ибо этот возраст является
базовым звеном в воспитании подрастающего поколения [5].
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Работа выполнена по плану НИР Черниговского государственного педагогического университета имени Т.Г. Шевченко.
Анализ последних исследований и публикаций. По данным
министерства образования и науки учебная нагрузка за последние 10
лет увеличилась на 43,5%. Количество уроков в день при пятидневной
учебной неделе в средних и старших классах составляет 7-9. Пропорционально увеличивается нагрузка и в младших классах. С учетом времени приготовления домашних заданий учебная нагрузка у них составляет
6-8 часов. Согласно проведенных исследований у большинства школьников продолжительность прогулок составляет не более 1-1,5 часа. Все
это приводит к росту заболеваемости, снижению уровня здоровья школьников[1].
Состояние здоровья детей вызывает тревогу. Все больше детей
в начале учебного года по итогам медицинского осмотра направляются
в специальные медицинские группы [2]. На наш взгляд, этого недостаточно, необходим дифференцированный подход к выбору методов для
совершенствования двигательных качеств младших школьников.
Цель наших исследований – обосновать дифференцированный
подход к выбору методов развития основных двигательных качеств младших школьников.
Рабочая гипотеза состоит в том, что выбор эффективных методов позволит в рамках урочных форм занятий ускорить (от 10 до 85%)
развития основных двигательных качеств, что, в свою очередь, окажет
положительное влияние на повышение уровня физической подготовленности и в целом, здоровья младших школьников.
Результаты исследований. Анализ результатов исследования
физического развития учащихся 1-3 классов свидетельствует об интенсивном росте длины и массы тела. Длина тела в возрастной период от 7
до 9 лет увеличивается до 13%, масса свыше 34%. В величине окружности грудной клетки за данный период происходят незначительные изменения - у мальчиков на 14%, у девочек – 4,5%. Жизненная емкость легких у мальчиков и девочек за этот возрастной период увеличивается на
25-27%.
Сопоставление физического развития мальчиков и девочек выявило некоторое преимущество мальчиков по показателям длины и массы тела (Р<0,5±0,05) и ярко выраженное - в величине жизненной емкости легких (Р<0,001).
В целях обоснования выбора средств и методов развития двигательных качеств в педагогическом эксперименте мы предприняли попытку в рамках умеренного двигательного режима решить вопрос о воз55

можностях и перспективах оптимизации учебного процесса путем дифференцированного использования средств и методов физического воспитания.
В экспериментальных классах за основу планирования учебного материала были приняты государственные тесты и нормативные оценки физической подготовленности населения Украины, (К.,1996), а также Закон Украины «Про фізичну культуру і спорт” (Україна
молода.-1994), с некоторыми нашими дополнениями в части более объемного планирования специальных упражнений для развития двигательных качеств, выполнение которых осуществляется с помощью различных методов.
В начале учебного года по результатам контрольных испытаний
учащихся экспериментальных классов предварительно были распределены по отделениях. К первому отделению были отнесены дети, имевшие по большинству показателей выше средних и высокие уровни двигательной подготовленности, во второе – со средним уровнем и третье –
ниже средних и низкие уровни двигательной подготовленности.
Предполагалось, что такой метод в классификации учащихся
опытных групп, поставив всех детей примерно в равные условия, вызовет определенную заинтересованность занимающихся, что активизирует учебно-педагогический процесс.
В ходе эксперимента, в зависимости от успехов, т.е. от улучшения их двигательной и функциональной подготовленности, учащиеся
переводились в группу более высокой подготовленности.
Для каждой четверти были составлены специальные комплексы
упражнений с преимущественной направленностью на развитие двигательных качеств, которые выполнялись в экспериментальной группе «ЭГ1» методом круговой тренировки, в «ЭГ-2» - повторно-прогрессирующим и «ЭГ-3» - спортивно-игровым методом.
Сравнительный анализ полученных данных за четыре четверти
показал, что в экспериментальных группах по всем исследуемым параметрам двигательной подготовленности произошли статистически достоверные сдвиги (Р<0,001). Однако по темам развития отдельных двигательных качеств, по абсолютной и относительной величинам годового
сдвига, они оказались различными.
Из данных, приведенных в таблице, видно наибольший годовой
сдвиг в развитии быстроты был достигнут в «ЭГ-1», где специальные
комплексы физических упражнений выполнялись методом круговой тренировки. У мальчиков скорость бега на 30 м за период эксперимента
увеличилась на 1,3с (26,3%), у девочек на 2,3с (37,8%). Наибольший
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Двигательные качества
Быстрота
Скоростно-силовые
качества
Мышечная масса
Ловкость
Гибкость

№

Пол

уровень развития скоростно-силовых качеств был достигнут в «ЭГ-1» и
«ЭГ-3», где применялись круговой и спортивно-игровой методы (20,929,8% и 12,5-40,0%). Значительная величина прироста силы была достигнута у школьников «ЭГ-3», в занятиях которой применялся спортивно-игровой метод. Динамометрия кисти увеличилась у мальчиков и
девочек соответственно: на 6,6 кг (53,2%) и 5,1 кг (57,2%). В развитии
ловкости наиболее эффективным методом оказался повторно-прогрессирующий. Школьники «ЭГ-2» увеличили скорость пробегания дистанции 3х10м на 1,1с (11,3-12%). Использование спортивно-игрового метода позволило увеличить общую гибкость у мальчиков «ЭГ-3» на 128,6%
у девочек на 78%.
Таблица 1
Зависимость темпов прироста результатов в развитии
двигательных качеств от преимущественного использования конкретного метода в (%)
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д
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Методы развития двигательных качеств
круговой

повторнопрогрессирующий

Спортивноигровой

26,3
37,8
20,9-29,8
14,3-40,0
28,2
37,1
10,1
12,0
113,3
60,8

12,5
25,4
24,5-25,4
17,0-41,9
16,1
36,8
11,3
12,0
116,6
58,7

12,5
23,5
12,5-40,0
23,2-58,3
53,2
57,2
10,4
6,2
128,6
78,0

Таким образом, результаты педагогического эксперимента подтвердили предположение о том, что увеличение двигательной активности, использование специальных упражнений с преимущественной направленностью на развитие физических качеств, выполняемых в
конкретном методическом оформлении – эффективно влияют на повышение физической работоспособности [5].
Выводы. Предусмотренные комплексной программой формы
физического воспитания по объективным причинам являются малоэффективными, так как не обеспечивают достаточного уровня развития
двигательных качеств из-за крайне низкого процента (4-9%) охвата учащихся внеурочной формой занятий (данные по г. Чернигову 2002г.).
Поэтому в настоящее время урок физической культуры остается един57

ственной формой развития двигательных качеств. Отсутствие значительного улучшения двигательной подготовленности младших школьников
указывает на необходимость принятия мер по совершенствованию учебного процесса по физическому воспитанию в общеобразовательных
школах Украины.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем дифференцированного подхода к выбору форм и методов совершенствования двигательных качеств младших
школьников.
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ 7-10 ЛЕТ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ФИТНЕССОМ
Дейнеко А.Х.
Харьковская государственная академия физической культуры
Аннотация. В статье определено физическое состояние девочек 7-10 лет, занимающихся фитнессом, выявлены их мотивационные приоритеты к занятиям
физической культурой и спортом.
Ключевые слова: физическое состояние, мотивационные приоритеты.
Анотація. Дейнеко А.Х. Фізичний стан дітей 7-10 років, які займаються оздоровчим фітнесом. В статі зазначен фізичний стан дівчаток 7-10 років, які займаються оздоровчим фітнесом, виявлені іхні мотиваціонні пріорітети до занять
фізичною культурою та спортом.
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Ключові слова: фізичний стан, мотиваціонні пріорітети.
Annotation.. Deineko A.H. Physical condition of the kids aged 7-10 y.o., going in for
health fitness. The article out physical condition of the girls aged 7-10 y.o. who go in
for health fitness, it figures out their motivational priorities causing them to go in for
physical training and sports.
Key words: physical condition, motivational priority.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. В настоящее время здоровье человека рассматривается в
тесной взаимосвязи с уровнем его двигательной активности, генетическими предпосылками, энергетическим потенциалом и образом жизни
[1, 2, 9, 10].
«Fitness» в переводе с английского «соответствие», которое заключается в соответствии разных видов спортивных упражнений и других мер по улучшению здоровья, укреплению систем организма и коррекции фигуры [3]; от английского глагола to be fit – быть в форме, т.е.
хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть и быть здоровым [11].
Занятия фитнессом могут быть спортивно – ориентированными, направленные на развитие способностей к решению спортивных
задач на достаточно высоком уровне и оздоровительными, направленными на достижение и поддержание физического благополучия и снижения риска развития заболеваний (сердечно – сосудистой системы,
обмена веществ и др.) [7].
Европейский консультативный комитет по развитию спорта, в
систему которого входит «Юрофит», разработал унифицированную методику контроля физической подготовленности детей школьного возраста [8]. Специалисты разных стран считают, что для оценки физического состояния школьников необходимо измерить уровень развития у них
ловкости, общей выносливости, динамической и статической силы, силовой выносливости, гибкости, быстроты, равновесия. Этого достаточно для того, чтобы судить о физической подготовленности детей. Кроме
того, необходимо измерить длину, массу и состав тела, и тогда комплексная оценка будет обеспечена.
Для контроля физического состояния занимающихся отечественными специалистами предлагается «Паспорт здоровья», включающий в
себя антропометрические данные, исходный уровень физического состояния, результаты двигательных и физиологических тестов в динамике за определенный период (месяц, полугодие, год), а также обязательным является графа, в которой фиксируется самочувствие (болезни,
недомогание и т.д.). Сергиенко Л.П. рассмотрены различные системы
тестирования двигательных способностей школьников (международные
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тесты, тесты в отдельных зарубежных странах, в Украине) [8].
Одним из значительных звеньев управления процессом физического воспитания детей школьного возраста являются Государственные тесты и нормативы физической подготовленности (1996), утвержденная Министерством образования и науки Украины программа
«Основы здоровья и физическая культура» для общеобразовательных
учебных заведений для 1-11 классов, в которой по окончании четвертого класса дается обязательный комплексный тест оценки состояния физической подготовленности и ориентировочные тесты по окончанию
каждого предыдущего года.
В настоящее время все более широкое распространение получает так называемое гедонистическое представление о жизни, согласно
которому работа рассматривается как необходимость для создания
средств для досуга (Holzwebber F., 1990). В последние годы в нашей
стране активно развиваются различные виды физкультурно – оздоровительных услуг. На величину привычной двигательной деятельности детей оказывают влияние: образ жизни, постановка физического воспитания в учебном заведении, посещение спортивных секций или
оздоровительных занятий.
Формировать у детей осознанную потребность к активной двигательной деятельности, значит создавать реальную базу для здорового
образа жизни в дальнейшем. Жигун К. [5] проведен опрос детей школьного возраста по уровню познавательного интереса к занятиям физической культурой, в котором отмечено, что в младшем школьном возрасте 70 % детей еще имеют очень большой интерес к занятиям физической
культурой, который сильно падает с переходами в средний (21%) и старший (6,5%) школьный возраст.
В исследованиях Круцевич Т.Ю., Безверхней Г.В. [6] рассмотрены стимулы, способствующие формированию устойчивой мотивации
подростков к самосовершенствованию средствами физического воспитания в зависимости от типа ВНД.
Как показывает анализ специальной литературы физическое
состояние детей школьного возраста и их мотивационные приоритеты
к занятиям физической культурой широко и всесторонне рассматриваются специалистами по физической культуре. Однако повышению уровня
физического состояния детей младшего школьного возраста в условиях
фитнесс- клубов в настоящее время уделяется недостаточно внимания.
Робота выполнена согласно Сводного плана научно-исследовательской работы в области физического воспитания и спорта на 200160

2005 гг. Государственного комитета молодежной политики, спорта и туризма Украины по теме: 1.2.13. “Теоретико–прикладные аспекты информационного обеспечения тренировочной и соревновательной деятельности в спорте”.
Цель. Формирование стойких мотиваций у детей младшего
школьного возраста на здоровый образ жизни, сознательной индивидуальной установки на необходимость повышения своего уровня физического состояния.
В задачи эксперимента входило: определение физического состояния девочек 7-10 лет, посещающих занятия по фитнессу, выявление
их мотивационных приоритетов к занятиям физической культурой и
спортом и формирование осознанной потребности к активной двигательной деятельности.
Изложение основного материала исследования. Было проведено анкетирование 30 девочек 7-10 лет, занимающихся не менее одного года в оздоровительном клубе «Атлант» г. Харькова (табл. 1). Результаты анкетирования показали, что основной целью тренировок дети
называют: участие в концертах и соревнованиях (73%); укрепление здоровья (67%). Посещает тренировки с целью заполнения свободного
времени только один ребенок, младшие школьники пока мало задумываются о своих формах тела (23%), они также не испытывают недостатка в движениях. Не смотря на юный возраст занимающихся многие из
них (33%) уже посещали раннее другие спортивные или танцевальные
коллективы. Все дети проживают недалеко от своего оздоровительно
клуба и добираются до места занятий менее 30 мин (93%). Результаты
анкетирования показали, что 100% детей положительно относятся к урокам физической культуры в школе, но 2 ребенка посещают их «иногда»,
так как болели в текущем учебном году «часто», но все анкетируемые
оценивают свой уровень здоровья как средний. Немногим более половины (57%) участников фитнесс клуба делают утреннюю гимнастику и
все дети осознают положительное влияние тренировок на улучшение
уровня здоровья. На вопрос о степени усталости во время тренировок 3
девочки ответили, что сильно устают, не чувствует усталости 1 ребенок,
26 человек ответили, что они устают не всегда. Из опрошенных 71%
изучают иностранный язык, 30% - занимаются рисованием, 3% музыкой и 43% детей успевают играть в компьютерные игры. Все юные участницы фитнесс клуба помимо тренировок по оздоровительному фитнессу, хорошей успеваемости в школе имеют еще какое-либо занятие.
В конце учебно-тренировочного года было проведено тестирование занимающихся, полученные результаты отображены в табл. 2.
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Таблица 1.
Результаты анкетирования детей, занимающихся оздоровительным
фитнессом, % (n=30)
Время,
затрачиваемое
на дорогу
Один час

Менее
одного часа

Менее
30мин.

Да

Нет

73

33

67

-

7

93

93

-

Полож.
влияние занятий
в клубе на
здоровье

7

100

-

-

100

-

Степень
усталости
на тренировках

Два раза

Три раза

Часто

Да

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Сильно
устаю

Уст. не
всегда

Не.уст.

Друг.двиг.д
еят.

Иностр.

Музыка

Рисован.

компьют.иг
ры

Другие
увлечения

Один раз

Выполнение
утренней
гимнастики

Ни разу

Наличие
хронических
заболеваний

Часто
болею

Нет

40

Относ.
Здор.

Да

3

Соверш.
здор.

Участ.
конц.сор.

67

Заболеваемость
в текущем учебном
году

Нет

Спорт.
результ.

23

Уровень
физического
здоровья

Да

Заполн.
своб.врем.

13

Полож.отн.
к урок.физк.

Иногда

Укрепл.
здор.

Посещение
уроков
физкультуры
в школе

Улучш.фор
мы тела

Занятия
раннее др.
видами
двиг. деят.

Потребн. в
движ.

Цель тренировок

-

43

37

13

7

7

93

57

43

100

-

10

87

3

-

70

3

30

43

Таблица 2.
Результаты тестирования детей, занимающихся оздоровительным
фитнессом (n=22)

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

X
s
V

Сгиб.раз Подним.
гиб. рук рук и ног
Бег 5с
из полож.
упоре
(кол-во)
.лежа
лежа
(кол-во) (кол-во)
25
19
20
20
18
18
18
18
20
25
20
18
18
21
18
21
20
20
18
16
17
17
19,32
2,28
11,78

20
20
17
25
15
20
17
13
20
15
16
22
18
9
18
10
20
18
22
22
23
18
18,09
4,00
22,10

21
26
10
20
27
21
15
13
15
28
15
15
15
19
10
28
15
20
18
18
19
9
18,05
5,61
31,09

Удержа
н. угла в
седе
руки в
стороны
(с)

правы
й

левый

попере
чн.

79
90
60
120
52
60
105
55
98
38
20
30
12
39
20
90
98
43
90
60
90
20
62,23
32,12
51,62

9,6
8,3
8
8
9
7
9
6
8,5
8,5
9
8
8
9
7
9
10
8
5
8
8
5
8,00
1,31
16,41

9,1
8
7
6,5
8
5
8
6,2
8
9
8
7
7
8
7
8
9
8
6
9
7
7
7,54
1,07
14,18

9,5
8
6
5,5
8,6
5,5
9,5
7,2
8
9,5
7
6
8
8
5
7
9
8
8
8,5
7
7
7,54
1,34
17,80

Шпагаты (баллы)

Мост
(балл
ы)

Накло
Прыж
н со
ок с
скаме
места
йки
(см)
(см)

8
8
8
9
8,5
8
8
8
8
9
8
7,5
8
8,5
8,5
8
10
9
8
7,5
8,5
8
8,27
0,57
6,91

10
8
9
11
12
8
14
11
14
14
11
10
11
14
14
12
11
15
10
11
12
11
11,50
1,99
17,34

Гарвардски
й степ-тест
(характ..
выносливос
ти)

145
Хор.
Дост
142
Хор.
138
Хор.
145
Неуд
130
Неуд
125
Н.средн
130
Хор.
137
Хор.
140
Хор.
135
138
Хор.
130
Хор.
135
Дост.
142
Дост.
130
Хор.
Н.средн
138
Хор.
142
Хор.
150
Средн.
138
Н.средн
126
Плох.
135
Средн.
138
136 Хор-ср-74%
6,39 Н.ср-13%
4,69
Плох.-13%

Результаты исследования. Анкетирование детей выявило необходимость в большем внимании теоретическим знаниям в клубе о значении физической культуры для здоровья школьника, о биологической
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потребности организма человека в движениях, о необходимости выполнения утренней гимнастики, культуре питания и т.д., а также сведений о
соблюдении основных принципах тренировочного процесса для достижения соревновательной формы.
Тестирование проводилось с 22 участницами фитнесс клуба,
которые относятся к основной тренировочной группе, остальные 8 девочек, имеющие стаж занятий не менее одного года, но обладающие более
скромными успехами в физическом развитии и двигательной подготовленности, относятся к подготовительной группе, хотя все дети имеют
возможность участвовать в соревнованиях и концертах.
Тестирование участниц оздоровительного клуба выявило высокие результаты физического развития и двигательной подготовленности
занимающихся, так обязательный комплексный тест оценки состояния
физической подготовленности школьниц 10 лет предусматривает: сгибание, разгибание рук в упоре лежа – от 4 до 11 раз, X участниц фитнесс клуба – 18 раз, s- 4, V – 22%, что указывает на высокий и довольно
стабильный показатель в группе силы мышц плечевого пояса; наклон
из седа ноги врозь в обязательном комплексном тесте предусматривает
результат от +6 до +17 см, участницы фитнесс клуба в наклоне со скамейки показали X - 11,5 см, s- 1,99, V - 17%. Среднестатистические
результаты тестирования выполнения шпагатов следующие: правый X 8 баллов, s- 1,31, V – 16%; левый X - 7,5 балла, s- 1,07, V – 15%; поперечный X - 7,5 балла, s - 1,34, V – 18%. Среднестатистический результат тестирования по гимнастическому мосту - X - 8,3 балла, s - 0,57, V
– 7%. Полученные результаты тестирования по гибкости указывают на
высокий уровень развития этого качества в группе занимающихся фитнессом. Скоростные способности оценивались по бегу 5с на месте с высоким подниманием бедра: X - 19, s - 2,28, V – 12%.
Выводы:
1. По результатам анкетирования мотивационными приоритетами девочек 7-10 лет к оздоровительной физической культуре, занимающихся оздоровительным фитнессом являются: участие в концертах и
соревнованиях (73% опрошенных); укрепление здоровья (67% опрошенных).
2. По результатам тестирования были получены следующие среднестатистические показатели уровня физического состояния девочек 710 лет, занимающихся оздоровительным фитнессом: сгибание, разгибание рук в упоре лежа - 18 раз, наклон со скамейки показали - 11,5см;
шпагат правой - 8 баллов, левой - 7,5 балла, поперечный - 7,5 балла;
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гимнастический мост - 8,3 балла; бег 5с – 19 раз; результат Гарвардского степ -теста у 74% детей – средний и выше.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем физического состояния детей 7-10 лет,
занимающихся оздоровительным фитнессом.
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ОСОБЕННОСТИ ТРАВМАТИЗМА В ФУТБОЛЕ
Макарова Э.В., Залойло В.В.
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины
Аннотация. В статье рассматриваются особенности травматизма в футболе и
основные пути профилактики.
Ключевые слова: травма, футбол, профилактика.
Анотація. Макарова Е.В., Залойло В.В. Особливості травматизму у футболі. У
статті розглядаються особливості травматизму у футболі та основні шляхи профілактики.
Ключові слова: травма, футбол, профілактика.
Annotation. Makarova E.V., Zaloilo V.V. The peculiarities of traumatism in football.
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In the article it is being peculiarities of the traumatism and principal ways of the
profilaction.
Keywords: injuries, football, profilaction.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. За последнее время количество спортивных травм значительно возросло. Современный профессиональный спорт с интенсивными и повышенными нагрузками на организм спортсмена предъявляет значительные трудности, и тем самым, увеличивает риск получения
травмы. Количество травм в спорте постоянно возрастает. Для каждого
вида спорта характерны определенные специфические спортивные травмы и каждый вид спорта характеризуется определенным типом и различной степенью повреждений опорно-двигательного аппарата (Muckle,
1978). Каждый вид спорта предъявляет определенные требования к организму спортсмена, которые можно представить в виде широкого спектра – от микро- до макротравмы [1-5].
Работа выполнена по плану НИР Национального университета
физического воспитания и спорта Украины.
Цель работы – изучить особенности травматизма в футболе.
Изложение основного материала. Проблема травматизма усугубляется исключительно высокими тренировочными и соревновательными нагрузками современного спорта. Например, многократно выполняющиеся движения в условиях прогрессирующего утомления
способствуют резкому возрастанию вероятности травмы опорно-двигательного аппарата. Утомление неизбежно приводит к изменению структуры движений, что создает аномальную нагрузку на костную, мышечную и соединительную ткани, приводя к их повреждению. Многократное,
систематическое действие этого фактора способно привести к развитию
дегенеративных процессов (Моффруа, 2002).
Контактный вид спорта футбол изобилует столкновениями, обуславливает воздействие, преимущественно макротравматических усилий,
на многие участки тела спортсмена, а также специфичные игровому
амплуа микротравмы определенных анатомических участков. Чаще травмируются вратари, нападающие и игроки средней линии. Вратари в основном травмируются во время столкновений, нападающие во время
бега, столкновений, падений. Основными видами повреждений являются мышечно-сухожильные и остеосуставные ушибы и растяжения мышц,
вывихи, переломы и другие. 90% травм приходится на нижние конечности (П. Альетти и др., 2003).
По данным Бернард Сечессер, Бенно М. Нигг количество травм
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нижних конечностей у футболистов составляют в среднем 71% от общего количества травм. Травмы чаще всего возникают в коленном и голеностопном суставах (повреждение связок, капсулы). По сравнению с
бегом футбол включает, по меньшей мере, два дополнительных элемента движений: вращение и боковые движения. При боковых движениях
латеральные связки комплекса голеностопного сустава подвергаются
нагрузкам, следовательно, травмы этих связок могут возникать при чрезмерных движениях. Часто встречаются разрывы мышц бедра, надрывы
внутренней головки икроножной мышцы. Переломы и ушибы чаще всего локализуются в области голени вследствие случайного или умышленного нарушения техники отбора мяча, а вывихи – в области плечевого сустава, что является результатом падений на выставленную руку.
Травмы хрящей в этом виде спорта составляет примерно 6% всех
диагностированных повреждений. Предполагается, что большинство из
них обусловлено чрезмерными ударными силами. На долю острых травм
опорно-двигательного аппарата футболиста приходится более 80% всей
патологии, на много больше, чем в других игровых видах спорта. Наиболее часто травмируются молодые игроки 18-19 лет, опытные профессионалы получают травмы значительно реже (П. Альетти и др., 2003).
Например, очень опасен в отношении усталостных переломов пубертатный период, когда кости детей больше, чем у взрослых, подвержены
деформации и чувствительны к избыточной механической работе. Вероятность травм у великовозрастных спортсменов, находящихся на этапе сохранения достижений, возрастает и в связи с тем, что у них чаще
всего отмечаются следы предыдущих травм, что делает соответствующие звенья опорно-двигательного аппарата более уязвимыми (Зеттерберг, 2002).
Результаты многочисленных исследований показывают, что поверхность, на которой осуществляется спортивная деятельность, связана с этиологией спортивных травм. В таблице 1 приводим данные исследований частоты травм, опубликованные Национальной спортивной
студенческой ассоциацией (Бенно М. Нигг, 1990-1991).
Результаты показывают, что на искусственном покрытии частота травм значительно выше, чем на естественном травяном покрытии
независимо от вида деятельности. По данным Башкирова В.Ф. в футболе более 60% травм спортсмены получают во время соревнований.
Проблема профилактики травм является одной из главных в
спорте. В настоящее время проведены многочисленные исследования
по определению механизмов возникновения спортивных травм и их классификация, что дает возможность предпринимать действия, направлен66

ные на снижение частоты и тяжести спортивных травм. Методы предупреждения принято делить на внутренние и внешние. Внутренние механизмы спортивной травмы связаны с уровнями психической и физической подготовленности спортсмена. К внешним механизмам относят
структуру тренировочной программы, условия окружающей среды, экипировка, питание, допинг и другие (Платонов В.Н., 2004).
Таблица 1.
Травмы в футболе, связанные с типом игровой поверхности
Вид спорта

Пол
Ж

Деятельность
Тренировочная
Соревновательная

Футбол

М

Тренировочная
Соревновательная

Поверхность
Трава
Искусственный дерн
Трава
Искусственный дерн
Трава
Искусственный дерн
Трава
Искусственный дерн

Травмы, %
27
32
26
31
26
28
22
28

Одним из примеров профилактики травм во всех игровых видах спорта могут служить правила игры, целью которых является сделать данный вид спорта максимально безопасным для спортсменов. В
настоящее время доказано, что свободная замена игроков в спортивных
играх существенно снизила риск травм. Отсутствие такой возможности
в футболе является одним из факторов повышения травматизма в этом
виде спорта. Наблюдения показали, что удаление игроков на 10 минут
после предъявления «желтой карточки», дало положительный результат
(Йоргенсен, 2002).
Профилактика травм спортсменов предполагает работу по устранению факторов риска, которым они подвержены в условиях подготовки и участия в соревнованиях. Поэтому по данным Платонова В.Н.
существуют наиболее типичные ошибки тренеров и спортсменов, приводящих к травмам:
1. Недостаточное внимание к установлению эффективной, нетравмоопасной спортивной техники.
2. Нерациональное чередование нагрузок, когда последующие занятие
проводится на фоне выраженного утомления.
3. Применение излишне продолжительных дистанций, приводящих к
глубокому утомлению.
4. Сверхвысокая интенсивность работы, не соответствующая уровню
адаптации мышечной, костной и волокнистой тканей.
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5. Недостаточно эффективная разминка.
6. Отсутствие восстановительных средств между стартами и отдельными тренировочными занятиями с большими нагрузками.
7. Отсутствие контроля за качеством спортивных сооружений, мест
занятий, инвентаря, обуви, питьевым режимом, питанием, применением фармакологических средств.
Выводы. Таким образом исследования по определению механизмов возникновения спортивных травм, их классификация, дают возможность предпринимать действия, направленные на снижение частоты и тяжести спортивных травм, например, проведение
профилактических мероприятий и другие.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других особенностей травматизма в футболе.
1.

2.
3.
4.

5.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА НА
УРОВЕНЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
Масунов Л.И.
ОРИГУ НАГУ при Президенте Украины
Аннотация. В статье главной задачей явилось изучение динамики физического
состояния, функциональных возможностей организма и умственной работоспособности под кумулятивным влиянием различных по содержанию двигательных
режимов в учебном процессе по физическому воспитанию.
Ключевые слова: целенаправленная тренировка, физическая подготовленность,
корреляционный анализ, линейный регрессионный анализ, двигательная активность, развитие выносливости, основные “физиологические “ факторы.
Анотація. У статті головною задачею явилося вивчення динаміки фізичного стана,
функціональних можливостей організму і розумової працездатності під кумуля-
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тивним впливом різноманітних по утриманню рухових режимів у навчальному
процесі по фізичному вихованню.
Ключові слова: цілеспрямоване тренування, фізичної підготовленості, кореляційний аналіз, лінійний регресійний аналіз, рухова активність, розвиток витривалості, основні “фізіологічні “ фактори.
Annotation. Masunov L.I. Influencing of different motor operations of physical activity
of the students of high school on a level of a functional state. Influence of various
impellent modes of physical activity of students of High school on a level of a functional
condition. In clause the main task was studying dynamics of a physical condition,
functionalities of an organism and intellectual working capacity under cumulative
influence various under the maintenance of impellent modes in educational process
on physical training.
Keywords: purposeful training, physical readiness, the correlation analysis, impellent
activity, development of endurance, the basic “physiological” factors.

Постановка проблемы. Снижение социальной активности
людей умственного труда вообще и учебно-трудовой активности
студентов вуза в частности становится в настоящее время серьезной
проблемой. В данных условиях устойчивость умственной
работоспособности студентов становится все более решающим условием
подготовки бедующих специалистов. А состояние здоровья и
функциональные возможности их организма – все в большей мере
лимитирующим фактором.
Анализ последних исследований и публикаций. В настоящее
время большое внимание уделяется научной разработке вопросов по
внедрению повышенного режима физической активности студентов в
учебно-рабочую практику Вуза. Однако пути повышения эффективности
физического воспи-тания студентов в доступной нам литературе
освещены достаточно противоречиво. Так в целях разностороннего
влияния физического воспитания на организм студентов, повышения
моторной плотности и физической нагрузки урока ряд авторов
предлагают применять круговой метод тренировки. В тоже время В.М.
Гавриленко, и др. отдают предпочтение комплексному развитию
физических качеств с акцентом до 50 % времени урока на скоростносиловую подготовку. К тому же часть авторов рекомендуют уделять
основное внимание на учебных занятиях направленному развитию
качества выносливости. Однако некоторые исследователи указывают на
необходимость направленного, акцентированного развития на учебных
занятиях отстающих двигательных качеств. Результаты исследования
проведенные свидетельствует о целесообразности углубленного
совершенствования более сильных сторон подготовленности студентов.
Так И. С. Бериташвили, считает наиболее эффективной формой
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физического воспитания студентов вуза такой вариант занятий, в котором
органически сливаются специализация в том или ином виде спорта с
комплексной разносторонней физической подготовкой.
В системе государственных тестов являющихся и нормативной
программой и основой Государственной программы по физическому
воспитанию для Вузов, доминируют циклические упражнения.
Поскольку легкоатлетическая подготовка для выполнения является
основной дисциплиной, поэтому целесообразно применять на занятиях
со студентами именно циклические упражнения.
Общеизвестно, что среди циклических упражнений наиболее
доступным является бег. При беге в работу вовлекаются большие
мышечные группы, активно функционирует аппарат дыхания и
кровообращения, оживляется деятельность нервной системы и желез
внутренней секреции, что создает благоприятные предпосылки для
повышения функционального состояния всех органов и систем,
обеспечивает достаточно высокую их согласованность. Так К. Купер
предлагает применять в качестве одного из основных средств
равномерный бег в течение 12 минут, который позволяет объективно
судить об уровне развития общей выносливости человека. При
существенном переносе двигательных качеств на начальном этапе их
развития длительный бег является важ-ным средством развития общей
выносливости. Его проведение в сочетании с другими средствами
физического воспитания способствует повышению уровня развития
других физических качеств у занимающихся. К тому же, П.М. Гайдарская,
отмечает, что наиболее заметное развитие двигательных качеств
особенно наблюдается в первые два года занятий.
Необходим поиск эффективных средств, методов и
методических принципов используе-мых при физическом воспитании
студентов.
Работа выполнена по плану НИР ОРИГУ НАГУ при Президенте
Украины.
Цель работы - изучение изменения количественных и
качественных показателей основных психофизиологических функций у студентов под влиянием направленной физической подготовки в
учебном процессе по физическому воспитанию и разработка на этой
основе методических рекомендаций.
Задачи работы - изучение динамики физического состояния,
функциональных возможностей организма и умственной
работоспособности под кумулятивным влиянием различных по
содержанию двигательных режимов в учебном процессе по физическому
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воспитанию.
Организация и методы исследования.
Педагогический эксперимент проводился с шестью группами
студентов 1 и 2 курса факультета Менеджмента – организации ОРИГУ
УАГУ при Президенте Украины, в течение учебного года.
Применяемые различные средства и методы в учебном процессе
по физическому воспитанию, определили различие между группами по
величине физиологической нагрузки и моторной плотности учебных
занятий, как основных параметров эффективности режима физической
активности студентов на учебных занятиях в целом. Физиологическая
нагрузка (80-135 уд/мин) и моторная плотность (в среднем 45,72 %)
учебных занятий по физическому воспитанию у студентов группы К1
были наименьшими в отношении остальных групп.
Результаты исследования и их обсуждение.
Данные нашего исследования, показали, что подобная
физиологическая нагрузка на академических занятиях по физическому
воспитанию не обеспечивает более высокого уровня физической и
функциональной подготовки занимающихся.
Наивысшими данные показатели были на учебных занятиях по
физическому воспитанию у студентов группы Э3, где преобладающими
явились продолжительные упражнения циклического характера,
равномерный бег, на местности.
В процессе обучения физиологическая нагрузка в основной
части урока данной группы колебалась в широких пределах - от 115 до
170 уд/мин. Уже в начальном периоде обучения равномерный
продолжительный бег совершался при ЧСС 130-140. уд/мин, что
приводит к положительным сдвигам в сердечно-сосудистой системе.
Такой режим пульса указывает на выполнение нагрузки,
превышающей 50% от максимальной аэробной мощности.
Мощность работы студентов данной группы на заключительном
этапе эксперимента достигала 80 % и более от аэробного максимума,
поскольку ЧСС во время продолжительного равномерного бега
держалась на уровне 150-160 уд/мин. На заключительном этапе
эксперимента величина равномерного бега на каждом занятии Э3 группы
выросла до 7-8 км
Кривая физиологической нагрузки на занятиях носила
равномерный характер, а групповой показатель моторной плотности
составлял в среднем 82,95%. Самое существенное превышение уровня
физической подготовленности за экспериментальный период нами
отмечено у студентов групп Э3 и Э4. Режим физической активности на
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учебных занятиях студентов группы Э3 оказался наиболее эффективным.
Целенаправленная тренировка на выносливость путем
применения продолжительных упражнений циклического характера,
выполняемых по равномерному методу тренировки, обеспечила не только
существенное улучшение группового достижения в беге на 1000 м
(р<0,001), но и остальных показателей физической подготовленности.
Такое равномерное глобальное повышение уровня развития
основных физических качеств у студентов группы Э3 служит
подтверждением на то, что всякая тренировка должна начинаться с
развития выносливости, т.е.: создания более высокого фона
функциональной работоспособности. Не вызывает сомнения и то, что
здесь произошел положительный перенос двигательных навыков и
физических качеств, который, как отмечают В.М.Зациорский,
А.Н.Макаров, Н.Г.Озолин и др., проявляются у лиц, имеющих
недостаточную физическую подготовку, и обусловлен сходством связей,
обеспечивающих выполнение движений, и сходством происходящих при
этом морфофункциональных изменений в организме занимающихся. В
ходе факторного анализа, проведенного по методу главных компонентов,
явления, отражение особенности динамики физического состояния и
функционального состояния системы организма студентов, были
описаны относительно небольшим числом факторов.
Всего выделено 8 обобщенных факторов, на долю которых
приходится 79,46 % общей дисперсии выборки. На долю 1-го фактора,
который мы интерпретировали как гемодинамический, приходится 19,42
% общей дисперсии выборки. По-видимому, он является главным
фактором, определяющим уровень функционального и физического
состояния организма студентов.
С помощью множественного линейного регрессионного анализа
мы получили уравнения регрессии, позволяющие выявить факторы и
показатели функциональной готовности организма и физического
состояния студентов, оказывающие наибольшее влияние на
количественно- качественные их стороны их умственной
работоспособности.
Выводы:
Таким образом, результаты регрессионного анализа показали,
что при оценке функционального и физического состояния в процессе
обучения студентов в рамках данного исследования наибольшей
информативностью обладают показатели аэробной производительности
организма.
Выявлена определенная взаимосвязь между показателями
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функционального состояния организма и отдельными параметрами, как
умственной работоспособности, так и физического состояния.
Стратегическая обработка результатов исследования позволила
выявить 8 обобщенных факторов, учитывающих особенности
функционального состояния организма и физического состояния
студентов.
Результаты проведенного нами исследования учебного процесса
по физическому воспитанию, направленное на преимущественное
развитие одного из физических качеств у студентов, указывают на
эффективность целенаправленной физической подготовки на развитие
выносливости в улучшении физического и функционального состояния
занимающихся, повышение их умственной работоспособности и
позволяют рекомендовать ее для других вузов.
Дальнейшие исследования предполагается провести в
направлении изучения других проблем влияния различных двигательных
режимов физической активности студентов вуза на уровень
функционального состояния.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ СТАБИЛОГРАФИИ В
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ
Мистулова Т., Слива С., Миленькая С.
Государственный научно-исследовательский институт физической
культуры и спорта, Киев, Украина
ЗАО”ОКБ”Ритм”, Таганрог, Россия
Национальный университет физического
воспитания и спорта, Киев, Украина
Аннотация. В статье анализируется методика контроля вестибуломоторной системы спортсменов на этапе формирования двигательных навыков с использованием компьютерного стабилоанализатора. Предложена схема тренировок на
основе игр-тренажеров с обратной связью.
Ключевые слова Вестибуломоторная система, центр давления тела спортсмена,
методика стабилографии, метатели молота.
Анотація. Містулова Т., Сліва С., Миленька С. Використання методики стабілографії в спортивному тренуванні та реабілітації. В статті аналізується методика контролю вестибуломоторної системи спортсменів на етапі формування
рухових навичок з використанням комп’ютерного стабілоаналізатора. Пропонується схема тренувань на основі ігор-тренажерів із зворотним зв’язком.
Ключові слова. Вестибуломоторна система, центр тиску тіла спортсмена, методика стабілографії, метальники молоту.
Annotation. Mistulova T., Sliva S., Milen’kaya S. Use of the method of measure of
stabilography in sports training and rehabilitation. In the article, the method of
monitoring of vestibular and motor system of the sportsmen at a stage of shaping of
moving skills by means of use of the computer stabilography is analyzed. The scheme
of training with the aid of computer simulators with the feedback is offered.
Keywords. Vestibular and motor systems, centre of pressure of a body of athlete,
method of stabilography, hammer’s throwers.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. На устойчивость человека в процессе поддержания вертикальной позы впервые обратили внимание специалисты еще в
конце XIX-го века. И.М. Сеченов отмечал в свое время, что биомеханические показатели позы и движений человека являются самыми “отзывчивыми” на изменение системных связей во внутренней и внешней среде организма. По его меткому выражению, “…все бесконечное
разнообразие внешних проявлений мозговой деятельности сводится
окончательно к одному явлению – к мышечному движению”.
Как известно, удержание равновесия человеком является динамическим феноменом, проявляющимся в непрерывном движении тела,
и это непрерывное движение является результатом взаимодействия вестибулярного и зрительного анализаторов, суставно-мышечной пропри74

орецепции, высших отделов центральной нервной системы, различных
морфофункциональных образований. Тело человека, который стоит, делает иногда практически невидимые, а иногда хорошо заметные колебательные движения в различных плоскостях вокруг некоторого среднего
положения. Характеристики колебаний – амплитуда, частота, направление, среднее положение проекции на плоскость опоры – являются чувствительными показателями, отображающими состояние различных
систем, задействованных в поддержке баланса вестибулярной системы
организма спортсмена.
Методика точного количественного, пространственного и временного анализа устойчивости человека в заданной позе, названная стабилографией, была разработана В.С. Гурфинкелем с соавторами еще в
1952 году и затем многократно совершенствовалась [1, 7]. Сложность
визуализации и обработки получаемых сигналов при исследовании устойчивости тела человека предопределила чисто академический интерес к стабилографии на протяжении почти 40 лет, и лишь бурное развитие компьютерной техники, дающее возможность быстро и качественно
измерить и интерпретировать биомеханические параметры устойчивости дало методике стабилографии второе рождение [3, 5, 6, 10].
В современной спортивной науке на наш взгляд недостаточно
полно изучены научно-методические вопросы использования современной компьютерной стабилографии для совершенствования спортивной
техники сложнокоординационных движений, а также в процессе реабилитации спортсменов после различного рода травм опорно-двигательного аппарата. Проблема исследования и оценки уровня развития функции равновесия, параметров статодинамической устойчивости тела,
работы вестибулярного аппарата и координации движений спортсмена
для разработки дидактических программ совершенствования технического и исполнительского мастерства остается весьма актуальной в условиях бурного развития современного спорта [2, 3, 4, 9]. Актуальность
исследований состоит также и в том, что использование методики стабилографии для изучения биомеханических параметров функции равновесия тела спортсменов является современным диагностическим средством, как для нормальных состояний, так и для реабилитации различных
нарушений и тренировки статодинамической устойчивости тела.
Указанные проблемы обусловили выбор цели исследований –
совершенствование функции равновесия спортсменов путем использования методики стабилографии и компьютерных игр-тренажеров с биологической обратной связью.
Работа выполнена по плану НИР Государственного научно-ис75

следовательского института физической культуры и спорта.
Научной гипотезой послужило предположение о том, что методика стабилографического контроля вестибуломоторной системы тела
спортсмена позволит выполнить качественный биомеханический анализ техники спортивных упражнений со сложнокоординационной структурой движений, обосновать комплексы упражнений для тренировки и
реабилитации [5].
За рубежом энергичное развитие компьютерной стабилографии
и внедрение её в практику медицины, спорта и физической культуры
началось во 2-ой половине 70-х годов. В настоящее время среди зарубежных фирм, уверенно вышедших на международный рынок такого
рода техники, следует выделить три фирмы: NeuroCom (США), Toennies
(Германия) и Kistler (Швейцария).
На территории постсоветского пространства лидером по количеству экспериментальных образцов и в поиске областей эффективного
использования компьютерной стабилографии следует признать ОКБ
“Ритм” (г. Таганрог, Россия). На аппаратном комплексе «Стабилан-01»
производства ОКБ «Ритм» были выполнены и наши исследования, явившиеся естественным продолжением многолетних экспериментов в области методики стабилографии в лаборатории совершенствования физической подготовленности и технического мастерства спортсменов
Государственного научно-исследовательского института физической
культуры и спорта Украины [4, 5, 8].
Компьютерная стабилография на современном уровне развития
позволяет выделить следующие направления ее применения в физической культуре и спорте:
научно-исследовательское, включающее в себя изучение функции
равновесия и системы управления движениями в комплексе с другими системами жизнеобеспечения, психофизиологией спортсмена
и его состоянием в экстремальных и неблагоприятных ситуациях во
многих видах спорта, особенно, сложнокоординационных: стрельба, гимнастика, прыжки в воду, борьба, прыжки на лыжах с трамплина, биатлон, групповая акробатика и др.;
контроль функционального состояния спортсменов, не имеющий
альтернатив по комфортности и времени обследования, высокой
чувствительности к отклонениям функционального состояния, возможности формирования индивидуальных и групповых нормативов, а также мониторингу текущего состояния спортсменов;
обучение и тренинг на основе компьютерных технологий, направленные на совершенствование управления спортсменами отдельны76

ми мышечными группами, формирование правильной начальной
позы и осанки в соответствии с требованиями спортивной специализации, адекватных сохранений равновесия после возмущений и
т.п.;
диагностика и реабилитация в спортивной медицине, аналогичные
методам, используемым в обычной медицине с поправкой на кондиционные возможности спортсменов, характер травм и скорость
их восстановления;
использование в сфере спортивных услуг в таких организациях, как
фитнесклубы, залы для шейпинга, бассейны и т.п., с целью контроля функционального состояния занимающихся.
Методы и организация исследований. Методика измерений
базируется на использовании компьютерного стабилоанализатора «Стабилан-01», включающего в себя персональный компьютер (стационарный или ноутбук), стабилоплатформу, комплект датчиков для съема физиологических сигналов (динамометрия, миография и др.), комплекс
методик и игр-тренажеров с обратной связью.
В исследованиях и экспериментах (за прошедший 2004 год) принимали участие спортсмены различной квалификации (от 1 разряда до
МСМСК), занимающиеся легкой атлетикой (метания), художественной
гимнастикой, стрельбой из лука, акробатикой, современным пятиборьем и другими видами спорта (общее количество – 306 человек).
Для оценки уровня развития функции равновесия применялись
стабилографические пробы, такие как стандартный и усложненный (ноги
в одну линию, пятка-носок) тест Ромберга, тест со ступенчатым воздействием, изометрическая проба, вариационная пульсометрия и др. Тесты
Ромберга состояли из двух проб: с открытыми и закрытыми глазами, с
использованием в первом случае визуальной стимуляции в виде чередующихся цветных кругов на экране, а во втором случае – звуковой стимуляции в виде тональных сигналов. На основании сравнения таких стабилограмм можно определять степень визуальной стабильности стояния,
т.е. степень обратной связи, обеспечиваемой оптической чувствительностью – так называемый коэффициент Ромберга [1]. Тест со ступенчатым воздействием, являющийся психофизиологической методикой, позволяет по виду получаемого переходного процесса судить о
соотношении силы торможения и возбуждения в нервной системе. Вариационная пульсометрия предполагает анализ вариабельности сердечного ритма с использованием показателей Р.М. Баевского.
Для совершенствования статодинамической устойчивости и координации движений, а для отдельных спортсменов – в реабилитацион77

ном периоде, использовался тренинг (компьютерные игры-тренажеры
«Мячики», «Построение картинок», «Стендовая стрельба», «Арканоид»
и др.) с биологической обратной связью.
«Стабилан-01» позволяет оценить статокинетическую устойчивость непосредственно во время выполнения тестов с помощью универсальных (смещение центра давления, разброс по сагиттальной и фронтальной осям, длина кривой статокинезиограммы, оценка движения,
качество функции равновесия и др.) и специальных (площадь зоны отклонения, число набранных очков и ошибок и др.) статистических показателей (рис.1). Затем можно провести необходимый статистический
анализ всех функциональных параметров устойчивости, которые исследуются, оценить характер и способы поддержания статодинамической
устойчивости тела спортсменами и получить выводы относительно ее
соответствия нормативам.

Рис.1. Результат выполнения теста Ромберга на дисплее.
Результаты исследований и их обсуждение. Наш педагогический эксперимент (рассмотрим его на примере метателей молота, юношеская сборная Украины) по плану состоял из пяти этапов, из которых
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мы коротко остановимся лишь на первом и втором.
Сначала было проведено первичное исследование уровня развития вестибуломоторной функции метателей молота. Часть результатов первичного исследования представлена в таблице 1. Известно, что
небольшая скорость при активных процессах поддержки вертикальной
позы говорит о своевременной компенсации возникающих отклонений
тела. Результаты показали, что диапазон средней скорости перемещения центра давления (ЦД) у испытуемых составил: с открытыми глазами 4-12,2 мм/с, с закрытыми глазами - 6-14,1 мм/с (т.е. разность показателей средней скорости перемещение ЦД с открытыми и с закрытыми
глазами составляет приблизительно 8мм/с). Этот результат отвечает нормам, которые рассчитаны разработчиками программного обеспечения
комплекса «Стабилан-01» с учетом требований спортивной и реабилитационной медицины.
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Таблица 1
Статистические показатели состояния вестибуломоторной системы метателей 14-16 лет (N=11)
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2,3
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31,7
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25,5
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101,7
58,9
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12,5
82,9
150,6
119,6
84,2
110,2
23,2

123
98,9
99,8
184,3
22,1
101,8
271,8
226,3
101,2
231,3
23,4

224
186
140
188
102
136
224
174
144
190
96

236
216
224
222
140
258
342
246
242
292
136

Испытуемый П.Д. имеет минимальные показатели среди всех,
как по фронтальной, так и по сагиттальной оси (а также имеет лучшее
выполнение тестов-тренажеров с биологической обратной связью, результаты которых мы не излагали в табличном виде). Для испытуемого
М.А. такой показатель, как средний суммарный разброс колебаний ЦД
тела спортсмена составил 4,28 мм с открытыми и 3,36 мм с закрытыми
глазами, т.е., с закрыванием глаз качество функции равновесия в него
улучшилось. Этот факт ярко подчеркивает индивидуальный характер
развития вестибуломоторной функции и подготовленности спортсменов,
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даже одного возраста и квалификации.
Выполнение второй пробы теста Ромберга (с закрытыми глазами) является показателем сложных условий поддержки динамического
равновесия, и чем больше длина статокинезиограммы, тем больше величина колебаний тела спортсмена. Коэффициент увеличения длины
по группе составил 1,05–1,89, что тоже находится в границах общих норм.
Здесь также наблюдаются интересные индивидуальные различия. Например, у испытуемого П.Д. минимальные значения показателей и с открытыми и с закрытыми глазами (102 мм и 140 мм соответственно), но
сам коэффициент увеличения составляет 1,37. У испытуемого С.Е. значение 224 мм и 236 мм соответственно, а коэффициент составляет лишь
1,05. Это тоже можно интерпретировать как важное доказательство индивидуальных свойств функции равновесия тела спортсменов и использованием ими индивидуальных способов поддержки равновесия в сложных условиях.
Проанализировав результаты исследования и сделав сравнение
с параметрами вестибулярной устойчивости аналогичных исследований
спортсменов других спортивных специализаций, мы разработали комплекс индивидуальных тренировок (в системе общей физической подготовки) с использованием упражнений на формирование двигательных
навыков для развития вестибуломоторной системы спортсменов, а также программу развивающих упражнений на стабилографе с использованием компьютерных тренажеров с биологической обратной связью.
В течение месяца группа исследуемых метателей молота проводила трижды на неделю тренировки по общей физической подготовке с
использованием специальных упражнений в подготовительной части
занятия (приблизительно 20-30 минут, например, повороты (5-8) с молотом и без за счет пяточно-носкового способа с открытыми и закрытыми глазами или кувырки левым и правым боком с руками вверх с максимальным темпом по 5-10 секунд с открытыми и закрытыми глазами).
Параллельно выполнялись три тренинга в неделю на компьютерном комплексе «Стабилан-01», используя развивающие игры-тренажеры «Мячики» и «Построение картинок» (три подхода по 5 минут каждый).
Поскольку второй этап педагогического эксперимента еще длится (предусмотрено проведения его на протяжении трех месяцев), рано
делать какие существенные выводы относительно эффективности разработанных программ тренировок. Но уже сейчас ясно, что система исследования вестибуломоторной функции организма спортсмена на комплексе «Стабилан-01» имеет высокую информативность и комфортность
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выполнения, а предложенная система тренировок с использованием специальных упражнений и тренажеров с биологической обратной связью
имеет свою привлекательность, вызывает повышенный интерес к занятиям и новую мотивацию для юных спортсменов.
Дальнейшим направлением нашего исследования является
проведение третьей части педагогического эксперимента – вторичное
тестирование спортсменов, а потом – анализ и оценка эффективности
предложенных комплексов двигательных упражнений с использованием компьютерных программ-тренажеров с биологической обратной связью.
Также на третьем этапе планируется дополнение наших стабилографических исследований видеокомпьютерным анализом техники
движений метателей. Для этого будет использован аппаратно-программный комплекс “Lumax”, который внедрен в практику подготовки сборной команды Украины по легкоатлетическим метаниям (видеограммы
сильнейших спортсменов мира как модели техники движений, биомеханическая видеосъемка выполняемых двигательных действий исследуемых спортсменов и т.д.).
Выводы. Только учитывая индивидуальные особенности соотношения биомеханических параметров устойчивости и координации
движений и исследуя уровень развития функции равновесия тела спортсмена обязательно в динамике, можно адекватно анализировать уровень
технического мастерства, разрабатывать современные технологии
спортивной тренировки и реабилитации.
Предложенные комплексы упражнений с использованием программ компьютерных игр-тренажеров с биологической обратной связью можно рекомендовать для применения в тренировочном и реабилитационном процессах спортсменов различной квалификации, особенно
на этапе формирования двигательных навыков, направленных на развитие статодинамической и вестибулярной устойчивости.
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МОДЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ФУТБОЛИСТОВ С ДЦП
Овчаренко С.В., Шамардин В.Н.
Днепропетровский Государственный институт
физической культуры и спорта
Аннотация. В статье предложены модельные характеристики различных сторон
подготовленности футболистов-инвалидов с ДЦП.
Ключевые слова: церебральный паралич, функциональные показатели, модель.
Анотація. Овчаренко С.В., Шамардин В.Н. Модельні характеристики функціональної і фізичної підготовленості футболістів із ДЦП. У даній статті запропоновані модельні характеристики різних сторін підготовленості футболістівінвалідів із ДЦП.
Ключові слова: церебральний параліч, функціональні показники, модель.
Annotation. Ovcharenko S., Shamardin V.N. Model characteristics functional and
physical conditioning of footballers with Cerebral Palsy. In the clause presented model
characteristics for comprehensive conditioning of disabled footballers with Cerebral
Palsy.
Key words: cerebral palsy (CP), functional the indicators, model.

Постановка проблемы. Одним из наиболее эффективных и
перспективных направлений в реабилитации инвалидов с поражением
опорно-двигательного аппарата (ПОДА) и, в частности, детским церебральным параличом (ДЦП) является вовлечение их в занятия массовой
физической культурой и спортом, тем более, если учесть все возрастающее количество инвалидов молодого и среднего возраста с проблемами
опорно-двигательного аппарата.
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Паралимпийский спорт, как и спорт высших достижений, создает мощный стимул для мобилизации резервных возможностей организма и дает надежду людям, имеющим тяжелые недуги или травмы,
преодолеть свои болезни посредством занятий физической культурой и,
в частности, футболом. Между тем, современные тенденции развития
паралимпийского движения во всем мире показывают, что спорту инвалидов присуще высочайшие физические нагрузки во время тренировок
и соревнований, высокое нервно-эмоциональное напряжение борьбы,
что считалось возможным только в спорте здоровых спортсменов. Не
является исключением и паралимпийский футбол.
Сегодня, когда в области футбола накопился обширный экспериментальный материал, а практический опыт получил обстоятельное
обобщение, появилась возможность дальнейшей разработки этой проблемы. Для этого необходимо использовать весь передовой научно-методический опыт ведущих тренеров и специалистов команд высших разрядов футбола здоровых спортсменов с учетом особенностей подготовки
спортсменов-инвалидов.
Анализ последних исследований и публикаций позволил
выявить, что в последнее время в футболе одним из перспективных направлений оптимизации учебно-тренировочного процесса стало применение метода моделирования. Разработаны теоретические и методологические подходы к решению этой проблемы [1-4], построены блок схемы моделей в основных группах видов спорта [5-7].
Вместе с тем следует отметить, что практических исследований, направленных на разработку моделей различных сторон подготовленности футболистов-инвалидов до настоящего времени не проводилось.
Работа выполнена в соответствии с планом НИР Государственного комитета Украины по вопросам физической культуры и спорта на
2001–2005 гг. по теме 1.2.16 (номер государственной регистрации
0101V001889).
Целью нашего исследования явилось разработка модельных
характеристик физической и функциональной подготовленности футболистов с ДЦП.
Методы и организация исследований. Для оценки уровня
физического развития и физической работоспособности спортсменовинвалидов с ДЦП, занимающихся футболом, были проведены углубленные медицинские обследования, в ходе которых главной задачей было
определить уровень функциональных возможностей и физической работоспособности организма.
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Для этого были измерены антропометрические показатели занимающихся: рост, масса, окружность грудной клетки (ОГК), сила мышц
кисти, жизненная емкость легких (ЖЕЛ). При помощи велоэргометрического тестирования была определена величина максимального потребления кислорода (МПК).
Для оценки уровня развития двигательных качеств применялись
следующие тесты: бег 10 метров, бег 50 метров, бег 7x50 метров, прыжок с места вверх, бег 20 минут.
Для выявления влияния тренировочных нагрузок на организм
футболистов был проведен ряд биохимических тестов с определением
показателей концентрации молочной кислоты, мочевины и гемоглобина
в крови до и сразу после аэробной работы (кросс 9000 м со скоростью
3,5 - 4 м·с-1).
Для определения процессов восстановления измерялись частота сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД). При
оценке сдвигов АД учитываются изменения систолического (степень
увеличения), диастолического (направлен-ность) и пульсового давления.
Из полученных результатов расчетным методом мы определяли: пульсовое и систолическо-диастолическое давление, ударный и минутный
объемы сердца, периферическое сопротивление сосудов.
Результаты исследований. Применение метода моделирования в футболе инвалидов, как и в спорте здоровых спортсменов, позволит тренерам определить эффективность проведенного периода тренировки, получить информацию о состоянии футболистов на тренировках,
в процессе восстановления и на основании этого индивидуализировать
нагрузки футболистов, корректировать учебно-тренировочный процесс.
В спортивной практике встречаются три подхода к разработке
модельных характеристик. Первый - когда у большой группы ведущих
спортсменов измеряют комплекс показателей и на основании расчета
средних значений составляют модель подготовленности. Второй подход подразумевает разработку модели по самым высоким показателям,
зафиксированным у разных спортсменов одной квалификации и специализации.
Третий подход заключается в том, чтобы разработать модель
для каждого спортсмена, исходя из его подготовленности. По-видимому, этот подход в паралимпийском футболе и является наиболее правильным. Дело в том, что в составе футбольной команды выступают
игроки от 18 до 30 и более лет. Кроме существенных возрастных различий, они имеют и индивидуальную структуру физической подготовленности. Это связано с влиянием ряда факторов: генетической обуслов84

ленностью, спецификой игровой деятельности (амплуа) и, самое главное, степенью поражения опорно-двигательного аппарата, ограничивающей их двигательные возможности. Поэтому для эффективного управления подготовкой индивидуальные модельные показатели футболистов
с ДЦП, учитывающие их моторные возможности (классы), имеют большее значение, чем средне командные.
В процессе исследований, проведенных в период 1997 – 2000
г.г., нами были разработаны модельные характеристики функциональной и физической подготовленности игроков с ДЦП (таблица 1). При
разработке количественной модели состояния футболиста-инвалида с
ДЦП мы также учитывали тот факт, что паралимпийская команда Украины по футболу за этот период показала хорошие результаты в международных соревнованиях (выиграли звания чемпионов мира и Европы,
стали серебряными призерами игр в Сиднее).
Таблица 1
Модельные характеристики функциональной и физической подготовленности футболистов с ДЦП
Тесты

Минимальная модель
(для футболистов с
поражением 6 класса)

Усредненная модель
(для футболистов
с поражением 7 класса)

Эталонная модель
(для футболистов
с поражением 8 класса)

Масса, кг
Рост, см
ОГК, см
ЖЕЛ, мл

66,6
174,6
91,6
4222

69,5
176,7
93,8
4525

72,4
178,7
96,1
4828

МПК,
мл·мин -1·кг -1
Бег 20 мин, км
Бег 10 м, с
Бег 50 м, с
Прыжок, см

44,9
4,8
1,86
6,76
44,4

48,8
5,0
1,83
6,52
45,7

52,6
5,2
1,80
6,64
46,9

Бег 7x50 м, с

65,6

64,6

63,7

Эти модельные характеристики имеют три уровня. Первый уровень (эталонная модель) отражает результат показателей физического
состояния футболистов, имеющих наименьшую степень поражения опорно-двигательного аппарата (согласно 8 классу международной классификации).
Второй уровень (усредненная модель) соответствует показателям футболистов, имеющих среднюю степень поражений опорно-двигательного аппарата (7 класс международной классификации).
Третий уровень (минимальная модель) определяет нижнюю гра85

ницу показателей физической подготовленности и физического развития футболистов с ДЦП, имеющих наибольшую степень поражения опорно-двигательного аппарата (6 класс международной классификации).
Достижение этих результатов дает возможность на данном этапе определять эффективность тренировочного процесса.
Динамика физиологических и медико-биологических показателей в ходе нагрузочного тестирования не зависит от степени поражения
опорно-двигательного аппарата футболистов с ДЦП, а определяется уровнем их тренированности. Поэтому в результате проведенных исследований нами предложены усредненные модельные характеристики медикобиологических и физиологических показателей ответной реакции систем
организма спортсмена-инвалида на аэробную нагрузку (таблица 2).
Таблица 2
Модельные характеристики показателей функционального состояния
футболистов с ДЦП при выполнении непрерывной аэробной нагрузки*
Показатели

До нагрузки

После нагрузки

Изменение в %

Гемоглобин, г·л -1
НЕЖК, ммоль·л -1
Мочевина, ммоль·л -1
Глюкоза, ммоль·л -1
Молочная кислота,
ммоль·л -1

143 - 153
0,54 - 0,66
4,36 - 5,58
3,88 - 4,31
2,29 - 2,69

146 - 155
0,39 - 0,49
4,74 - 6,24
4,52 - 5,68
3,52 - 4,67

+1-2%
снижение на 26 – 28%
+ 9 – 12%
+ 17 – 32%
+ 54 – 73%

ПВК, ммоль·л -1
ЧСС, уд·мин -1
АДс, мм.рт.ст.
АДд, мм.рт.ст.

0,09 - 0,11
64,8 - 73,2
126,2 - 132,1
72,3 - 81,1

0,21 - 0,27
139,6 - 157,7
144,4 - 160,5
69,3 - 80,6

+ 133 - 145%
+ 115 %
+ 14 - 21%
снижение на 1 – 4%

ПД, мм.рт.ст.

46,5 - 58,5

68,4 - 86,6

+ 48%

СДД, мм.рт.ст.
УО, мл.

115,2 - 123,8
108,7 - 115,8

119,2 - 132,5
119,4 - 129,9

+ 3 – 7%
+ 10 - 12%

МО, мл.

7,2 - 8,5

16,9 - 20,2

+ 135 – 138%

ПСС, дин·мм-2

1099 - 1351

476 - 616

снижение на 54 – 57%

* - время работы – 40-45 мин, средняя ЧСС – 150 уд·мин-1
На данном уровне развития команды эти модельные характеристики являются оптимальными и отражают реальное состояние учебнотренировочного процесса, дальнейшей оптимизации которого они будут способствовать.
Вывод. Разработанная система контроля физической подготов86

ленности и функционального состояния футболистов с ДЦП, предусматривающая количественную и качественную оценку уровня подготовленности, служит основой диагностики состояния, как необходимого
информационного элемента системы управления, на основании ко-торого может осуществляться анализ хода подготовки и принятие решений по коррекции учебно-тренировочного процесса спортсменов-инвалидов.
Модельные характеристики подготовленности футболистовинвалидов с ДЦП разработаны по критериям, составляющим структуру
физической подготовленности футболистов: стартовая и дистанционная
скорость, общая и специальная выносливость, прыгучесть. Разработаны медико-биологические и физиологические модели ответной реакции
систем организма на длительную непрерывную аэробную нагрузку.
Количественные характеристики уровней физической и функциональной подготовленности, в связи с отсутствием унифицированных
тестов для футболистов с ДЦП, можно квалифицировать как «нормативные требования», т.к. их достижение обеспечивается оптимальным
функционированием основных систем организма.
Дальнейшие исследования предполагается направить на изучение проблемы технико-тактической и психологической подготовки футболистов-инвалидов с ДЦП
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ И
АКЦЕНТУАЦИЙ
Харченко Д.Н.
Черкасский национальный университет им. Б. Хмельницкого
Аннотация. Исследовалась зависимость между чертами личности, акцентуациями и некоторыми психофизиологическими показателями. Установлена связь между свойствами нервной системы и некоторыми чертами личности.
Ключевые слова: нейрофизиологические основы, свойства нервной системы,
профиль личности, черты личности.
Анотація. Харченко Д.М. Досліджувалась залежність рис особистості та акцентуацій з деякими психофізіологічними показниками. Встановлений зв’язок між
властивостями нервової системи і деякими рисами особистості.
Ключові слова: нейрофізіологічні основи, властивості нервової системи, профіль
особистості, риси особистості.
Annotation. Kharchenko D.N. Nervousphysiological fundamentalses of features of
the person and indexes. The dependence of a personality’s traits and accentuations
with some psychophysiological indexes was investigated. The correlation between
the nervous system properties and some personality’s traits was established.
Key words: nervous system properties, personality’s traits.

Постановка проблемы. Анализ последних исследований и
публикаций. На формирование и развитие черт личности и акцентуаций существенно влияют такие факторы, как воспитание, трудовая деятельность, условия быта и др. Многими учёными делались попытки исследования психофизиологической обусловленности некоторых черт
личности.
Биологические основы индивидуальных различий между людьми по ряду психологических характеристик были изучены В.М. Русаловым [4].
Некоторые исследователи, используя методики изучения черт
личности разработанные методом факторного анализа (Р. Кеттел), питались обнаружить связи с типологическими особенностями проявления свойств нервной системы, в результате были обнаружены определенные закономерности, но только на испытуемых с крайними
проявлениями свойств нервной системы [6]. Хотя сам Р. Кеттел утверждал, что черты личности не имеют никакого реального нейрофизиологического статуса и как таковые могут быть обнаружены лишь при точном измерении наблюдаемого поведения.
Изучая идивидуально-психологические различия В.Д. Небылицын пришел к выводу, что в структуре темперамента можно выделить
два главных ортогональных параметра, которые он назвал активность и
88

эмоциональность. Используя электроэнцефалографию он предполагал,
что индивидуальные характеристики активности как черты темперамента связаны с особенностями лобно-ретикулярного комплекса мозговых структур, а параметры эмоциональности детерминируются лобнолимбической системой мозга [5].
Ганс Айзенк попытался установить нейрофизиологическую основу черт личности. Он тоже выделил две ортогональные суперчерты
(или типы) экстраверсия – интроверсия и нейротизм – эмоциональная
стабильность. В результате электроэнцефалографических исследований
было установлено, что интроверсия – экстраверсия тесно связаны с уровнем корковой активации, а нейротизм – эмоциональную стабильность
он связывал с деятельностью лимбической системы мозга [8].
Как видим, оба ученных почти в одно и тоже время пришли к
сходным выводам. Г. Айзенк разработал еще и теорию психопатологии.
Суть которой состоит в том, что различные виды симптомов или расстройств могут быть отнесены на счет комбинированного влияния черт
личности и функционирования нервной системы. Вместе с тем, автор
утверждал, что психические расстройства не являются обязательным
результатом генетической предрасположенности. По его мнению, наследственно предрасположено поступать и вести себя определенным
образом в определенных ситуациях. По мнению автора, существует генетический фундамент психических расстройств, но факторы окружающей среды определенным образом могут изменить такого рода нарушения.
Как видим, большинство учёных пришли к заключению, что
существуют нейрофизиологические основы черт и типов личности. Некоторые исследователи склонны считать, что существуют определённые
предрасположенности к психическим расстройствам. Поэтому было
решено изучить связь черт личности и акцентуации с некоторыми мало
изученными психофизиологическими показателями.
Работа выполнена по плану НИР Черкасского национального
университета им. Б. Хмельницкого.
Методика исследований
Изучение параметров нейродинамических функций включало
характеристики максимальной скорости переработки информации по
дифференцированию положительных и тормозных раздражителей, и
общего количества переработанных сигналов.
Для предъявления нагрузки и определения результатов обработки информации была использована методика [7] и компьютерная про89

грамма разработанные в Институте физиологии им. А.А. Богомольца
НАН Украины.
Испытуемому предъявляют сигналы на экране монитора в виде
квадрата, круга и треугольника, на появление которых он должен быстро и правильно нажимать правую кнопку правой рукой при появлении
квадрата, при появлении круга нажимать левую кнопку левой рукой.
Треугольник является тормозным сигналом и в ответ на его предъявление ни на одну из кнопок нажимать не следует.
В методике показателем силы нервных процессов (работоспособности головного мозга) является количество ошибочных реакций в
процентах к общему количеству раздражителей, предъявляемых за период выполнения задания.
Принято считать, что чем меньше ошибок делает испытуемый
во время работы, тем выше у него сила нервных процессов.
Для оценки личностных черт использовали сокращенный вариант Миннесотского многоаспектного личностного опросника. Этот тест
на сегодняшний день по данным разных авторов [1, 2] занимает ведущее место в мире среди других личностных опросников. Первоначальное предназначение опросника состояло в том, чтобы служить вспомогательным средством психиатрической диагностики, а методы,
используемые при его разработке, делали его непригодным для оценки
личности нормальных людей. Несмотря на это ММРІ широко использовался и используется в работе с нормальными, а не только с психически
больными людьми.
Методика позволяет оценить уровень нервно-эмоциональной
устойчивости, степень интеграции личностных свойств, уровень адаптации личности к социальному окружению [3]. Тест состоит из 11 шкал
(8 основных и 3 дополнительные), каждая из основных шкал связана с
определенным свойством личности.
Для диагностики типа акцентуации личности использовался
опросник Шмишека [3]. Опросник состоит из 88 вопросов с помощью
которых определяются 10 типов акцентуации личности.
Тестирование проводилось на стандартизированном бланке,
разработанном специально для этих целей. По полученным данным строился «профиль личности». Испытуемыми были студенты разных факультетов и курсов.
Обработку полученных данных производили с использованием
программы Statistica v. 5.0.
Результаты исследований
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В соответствии с методикой оценки силы нервных процессов
испытуемые были разделены на три группы: в 1-ю группу вошли испытуемые с высоким уровнем силы нервных процессов, во 2-ю со средним
и в 3-ю вошли испытуемые со слабым уровнем силы нервных процессов.
По показателям средних величин двух выборок с крайними проявлениями свойств нервной системы были построены «профили личности» (рис. 1).
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Рис. 1 Профиль личности по средним показателям двух выборок с
крайними проявлениями свойств нервной системы.
сильные нервные процессы
слабые нервные процессы
Сравнение средних значений величин по некоторым шкалам у
людей с крайними проявлениями свойств нервной системы показало
достоверные различия (р<0,05) в таких шкалах как истерия, паранойя,
психастения и шизофрения.
Соответственно и корреляционная связь между величинами основных шкал профиля личности и силой нервных процессов была отрицательной и наиболее выраженной по перечисленных шкалах, что видно с таблицы 1.
При изучении взаимосвязи между свойствами нервных процессов и типами акцентуации личности нами не обнаружены ни достоверные корреляции, ни достоверные различия по показателях средних величин.
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Таблица 1
Ш калы
1
2
1. Ипохондрии 1
2. Депрессии
0,4094 1
3. Истерии

3

4

6

7

8

9

СНП

0,5935 0,5688 1

4. Психопатии 0,6734 0,4542 0,548 1
-0,2383 0,0202 0,2876 0,0486 1
6. Паранойи
7. Психастении 0,683
8. Ш изофрении 0,626
9. Гипомании
СНП

0,5889 0,5852 0,7948 0,2433 1
0,2972 0,3266 0,8272 0,1609 0,8774 1

-0,1056 -0,2977 -0,4904 0,2344 -0,0251 0,0731 0,422 1
-0,1804 0,1081 -0,4385 -0,1399 -0,5725 -0,4039 -0,3211 0,0443 1

Выводы
Между показателями основных шкал профиля личности у людей с
крайними проявлениями силы нервных процессов выявлена отрицательная связь, которая наиболее выражена по таким шкалам как:
истерия, паранойя, психастения и шизофрения.
2. Между свойствами нервных процессов и типами акцентуаций не
выявлено достоверных взаимосвязей.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем нейрофизиологических черт личности
и акцентуаций.
1.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКОЙ НА
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕНСОМОТОРИКИ И
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯМИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Худолей О.Н.
Харьковский национальный педагогический
университет им. Г. С. Сковороды
Аннотация. Статья посвящена определению закономерностей формирования
двигательной функции как в естественных условиях, так и в условиях режима
высокой двигательной активности. В результате исследования встановлено положительное влияние занятий спортивной гимнастикой на изменение показателей моторики и управления движениями у детей и подростков.
Ключевые слова: спортивная гимнастика, моторика, управление движениями,
дети, подростки.
Анотація. Худолій О.М. Вплив занять спортивною гімнастикою на зміну показників сенсомоторики і керування рухами в дітей і підлітків. Стаття присвячена
визначенню закономірностей формування рухової функції як у природних умовах, так і в умовах режиму високої рухової активності. У результаті дослідження
встановлено позитивний вплив занять спортивною гімнастикою на зміну показників сенсомоторики і керування рухами в дітей і підлітків.
Ключові слова: спортивна гімнастика, сенсомоторика, керування рухами, діти,
підлітки.
Hudoley O.N. The Influence occupation by atheletic atheletics on change the factors
sensomotion and management motion beside children and teenager. Article is dedicated
to determination of the regularities of the shaping to motor function both in natural
condition, and in condition of the mode to high motor activity. As a result of studies
positive influences occupation by atheletic atheletics on change the factors sensomotion
and management motion beside children and teenager.
Keywords: atheletic atheletics, management motion, children, teenager.

Постановка проблемы. Важным моментом в построении
спортивной тренировки есть выяснение закономерностей формирования
двигательной функции как в естественных условиях, так и в условиях
режима высокой двигательной активности.
Анализ современных литературных источников. Занятия
спортивной гимнастикой оказывают существенное влияние на
формирование и протекание нервных процессов. По мнению Е.Н. Федорова
[16] латентный период является интегральным показателем
функционального состояния центральной нервной системы, поэтому
величина его может быть обусловлена изменениями как возбудимости, так
и функциональной подвижности. В школьном возрасте, когда нервная
система детей и подростков отличается высокой пластичностью,
систематические занятия спортивной гимнастикой совершенствуют
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подвижность и уравновешенность нервных процессов, что является
необходимой базой для роста спортивного мастерства юных гимнастов.
А.М. Шлемин [19] указывает, что, кроме возраста, на изменение времени
скрытого периода двигательной реакции влияют и другие факторы. Одним
из них оказался двигательный опыт и характер мышечной деятельности.
Двигательные действия, требующие проявления быстроты мышечных
сокращений, более, нежели другие, способствуют повышению лабильности
нервных процессов и обусловливают быстроту двигательной реакции.
Чак Фук Фонг [17] отмечает, что способность гимнастов
дифференцировать пространственные и временные параметры движений
находится в тесной зависимости от их спортивной квалификации. В.Н.
Афонин [1] подчеркивает, что все три показатели точности
воспроизведения усилий, времени и пространства не коррелируют друг
с другом. Точность движения гимнастов на различных снарядах (брусья,
кольца, перекладина) не одинакова, наиболее точны движения в упоре на
брусьях, наименее точны движения в висе на перекладине (B.C. Чебураев,
[18]). А.Д. Гринштейн [3] указывает, что гимнасты с лучшими
показателями по воспроизведению амплитуды движения и интервалов
времени более успешно овладели гимнастическими упражнениями.
По мнению ряда авторов (B.C. Фарфель, [15]; И.М. Семенов, [14];
А.В. Николаенко, [12]), с возрастом улучшается способность к
дифференцированию движений, к 12—14 годам она достигает
наивысшего уровня. А.М. Шлемин [19] указывает, что дети, регулярно
занимающиеся гимнастикой с 10—11 лет, к 12—13 годам достигают
известного совершенства в способности дифференцировать временные
и пространственные параметры изучаемых двигательных действий.
Дальнейшее развитие этих способностей в большей мере зависит от
применения специальных упражнений. Т.Н. Макарова, Е.Н. Федоров [10]
подчеркивают, что юные гимнасты (10—18 лет), особенно при
воспроизведении малой амплитуды движения, отличаются более тонким
дифференцированием, чем школьники того же возраста. А.И. Кравчук
[6] отмечает, что в целом, точность оценки движений сгибания и
разгибания тела с возрастом изменяется. Далее автор подчеркивает, что
наиболее интенсивное развитие точности движений происходит в 12—
14 лет. Отмечается высокая точность оценки 10-летними сгибания тела в
вертикальном положении головой вниз.
Ю.М. Нидерштарт, Б.М. Нидерштарт [11], Л.Н. Сагалаков [13]
указывают, что точность пространственной оценки движения с возрастом
увеличивается скачкообразно: с 7—8 лет до 10 лет точность
увеличивается, затем она держится на уровне до 12 лет, а с 13 лет снова
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увеличивается. Л.Е. Любомирский [7, 9] подчеркивает, что интенсивное
развитие функций восприятия и усвоения сигналов разной модальности
приходится на младший школьный возраст: 7—12 лет — на
кинестетические и зрительные сигналы; 7—14 лет — на тактильные и
слуховые сигналы. Следующая работа Л.Е. Любомирского [8] показывает,
что ряд регуляторних функций (коррекция, программирование начала
движения) интенсивно совершенствуются от 7—8 до 11—12 лет. Далее
автор подчеркивает, что динамика их развития резко снижается в
подростковом возрасте и вновь убыстряется вплоть до 17 лет. Л.Н.
Данилова [4] указывает, что занятия гимнастикой убыстряют развитие
точности воспроизведения движения именно в тот возрастной период,
когда наблюдается замедление в ее формировании у не занимающихся
спортом школьников от 9 до 13 лет. Из результатов исследования,
проведенных В.П. Киселевым [5], видно, что двигательная
чувствительность с возрастом изменяется, достигая наилучших
показателей в 11 лет. Д.Я. Богданова [2] считает, что повышение точности
движений в 8—10 лет обусловлено увеличением моторной деятельности
детей.
Таким образом, основным условием развития способности к
управлению движениями является моторная деятельность занимающихся.
Чем выше двигательный уровень гимнаста, тем выше способность
дифференцировать пространственные и временные параметры движения.
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 влияние занятий спортивной
гимнастикой на изменение показателей сенсомоторики и управления
движениями у детей и подростков.
Методы
исследования.
Историко-педагогический,
теоретический и системно-структурный метод использовались с целью
систематизации результатов исследования, проведенных в период 1960—
2004 годов.
Для определения влияния занятий гимнастикой на управление
движениями применялись педагогические контрольные испытания. Для
выявления у гимнастов и школьников, не занимающихся спортом, умения
дифференцировать временные величины при выполнении упражнений
им было предложено выполнить пять прыжков по разметкам (расстояние
между разметками — 0,5 м) в темпе, без задержки и со взмахом руками.
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В первой попытке прыжки выполнялись в темпе, удобном для
испытуемого; во второй — за 3 с; в третьей — за 5 с. Время, затраченное
на
выполнение
задания
фиксировалося
с
помощью
электромиорефлексометра ЭМР-01. Для этого использовались два
контактных коврика и «чешки» с контактным проводом. Включение
электросекундомера основано на размыкании контактов, при замыкании
контактов время фиксируется. Анализировалась средняя ошибка. Для
выявления умения дифференцировать мышечные усилия измерялась
максимальная сила правой кисти, после этого предлагалось выполнить
усилие в полсилы (50 %). Каждый испытуемый выполнял по три попытки,
анализировалася средняя ошибка в определении усилий в полсилы. Для
определения пространственной точности движения применялся метод
динамокинематометрии. Пространственная точность движения
регистрировалась посредством горизонтального кинематометра М.Н.
Жуковского. Как показатель пространственной точности, применялась
средняя арифметическая величина ошибки воспроизведения движений
(25°) в пяти попытках. При вычислении средней величины знак во
внимание не принимался. Латентное время двигательной реакции
регистрировалось на нейрохронометре «Интеграл», производства
Казанского университета. Испытуемым предлагалось выполнить 13 проб
реакций на световой раздражитель средней интенсивности. Для анализа
брались 10 проб, первый три отбрасывались.
В лонгитюдных исследованиях приняли участие юные гимнасты
ДЮСШ №1, СДЮСШ ХОС «Динамо» и «Зенит» г. Харькова (30 чел.), а
также школьники 8—13 лет СШ № 131, 147, 55 г. Харькова (30 чел).
Анализировались результаты, показанные за период 1995—2000 годов.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ результатов
исследования показал, что юные гимнасты 8 лет отличаются от
сверстников, не занимающихся гимнастикой, меньшим латентным
временем двигательной реакции и меньшей ошибкой в дифференцировке
мышечных усилий. У юных гимнастов и их сверстников в возрастном
аспекте наблюдается сокращение длительности латентного времени
двигательной реакции, увеличение максимальной силы кисти, снижение
ошибки в пространственной точности движения, дифференцировке
временных и силовых характеристик движения. Однако, эти изменения
более значительно выражены у юных гимнастов. Так, у гимнастов 11—
13 лет меньше длительность латентного времени двигательной реакции,
значительно меньшая ошибка в пространственной точности движения,
дифференцировке временных характеристик движения и мышечных
усилий (Р<0,001), (табл. 1).
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Таблица 1.
Возрастная динамика показателей сенсомоторики, силы, управления
движениями у мальчиков 8—13 лет
Содержание

Латентное
время двигательной
реакции.
X±m
293±8,652

Сила кисти

Пространст- Дифференциро Дифференциро
венная точ- вка временных вка мышечных
ность дви- характеристик
усилий
жения.
движения
X±m
X±m
Х±m
X±m
1,002±0,046
16,444±1,774
11,555±0,572 5,266±0,371

Гимнасты 8
лет
Школьники 382±14,305 12,353±0,884 5,375±0,775
8 лет
Разница
–89; P<0,001
–0,798;
–0,109;
P>0,05
P>0,05
Гимнасты 9 256±5,665
14,17±0,775 4,035±0,422
лет
Школьники 367±20,068 13,555±0,76 7,055±0,993
9 лет
Разница
–111; P<
0,615; P>0,05 –3,02; P<0,01
0,001
Гимнасты
226±6,503
17±0,483
2,2±0,326
10 лет
Школьники 288±7,768 16,624±0,801 4,862±0,698
10 лет
Разница
–62; P<0,001 0,376; P>0,05
–2,662;
Р<0,01
Гимнасты
185±9,484 17,305±0,649
2,4±0,41
11 лет
Школьники 280±11,25 19,047±0,783 4,885±0,874
11 лет
Разница
–95; Р<0,001
–1,742;
–2,485;
Р<0,05
<0,001
Гимнасты
171±8,7
26,647±0,78
2,3±0,212
12 лет
Школьники
226±8,9
20,38±0,903
3,305±0,47
12 лет
Разница
–55; Р<0,001 6,267; Р<0,01
–1,005;
P<0,05
Гимнасты
175±4,444
19±0,49
2,1±0,31
13 лет
Школьники 216±8,433
25±1,119
3,626±0,616
13 лет
Разница
–41; Р<0,001
–6; Р<0,01
–1,526;
P<0,05

1,107±0,067

31,391±4,134

–0,105; P>0,05 –14,947; P<0,01
0,612±0,044

30,78±2,737

0,718±0,097

49,668±5,078

–0,106; P>0,05 –18,888; P<0,01
0,595±0,063

21±2,256

1,052±0,085

25,417±3,634

–0,457; P<0,05 –4,417; P<0,05
0,387±0,057

18±2,584

1,293±0,074

36±5,008

–0,906; P<0,001

–18; P<0,001

0,316±0,15

8±0,78

1,204±0,086

27±2,281

–0,888; P<0,001

–19; P<0,001

0,33±0,032

11,05±1,221

0,975±0,085

51±5,151

–0,645; P<0,01

–40; P<0,001

Выводы. Занятия спортивной гимнастикой оказывают
существенное влияние на сокращение длительности латентного времени
двигательной реакции, увеличение силы кисти, уменьшение ошибки в
пространственной точности движения, дифференцировке временных и
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силовых характеристик движения.
Перспективы проведения дальнейших исследований в
данном направлении. Результаты исследований, связанные с
установлением возрастных закономерностей формирования двигательной
функции в современных условиях, позволят по новому взглянуть на
разработку педагогического аспекта данной проблемы.
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2.
3.
4.

5.
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7.
8.

9.
10.

11.
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SZPITALNA REHABILITACJA FIZYCZNA PO ŚWIEŻYM
ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO, STOSOWANA WEDŁUG
WŁASNEJ METODY
Zbigniew Nowak, Georgij Verich, Michał Plewa, Grażyna Osiadło
Akademia Wychowania Fizycznego Katowice, Polska
Streszczenie. Zbadano 90 chorych ze świeżym zawałem mięśnia sercowego, których
podzielono na dwie grupy: A (42 osoby w wieku śr. 55 lat) z niepowikłanym zawałem
przebywający na OIOM-ie jeden dzień u których nie stosowano betablokerów i których
usprawniano modelem 7 dniowym, B (48 osób w wieku śr. 56 lat) z powikłanym
zawałem przebywający na OIOM-ie dwa dni, u których stosowano betablokery, oraz
usprawniano także modelem 7 dniowym. Wyniki badań porównano z grupa kontrolną
C (39 osób w wieku śr. 56,7) przebywającą na OIOM-ie powyżej 3 dni i usprawnianą
modelem 10 dniowym bez testu schodowego. Celem pracy była ocena własnego modelu
wczesnej rehabilitacji w oparciu o submak symalną próbę wysiłkową na
cykloergometrze, odpowiedź na pytanie czy istnieje zależność wartości wysiłkowych
od spoczynkowych oraz które parametry testu wysiłkowego mogą stanowić podstawę
ustalenia odpowiedniego modelu rehabilitacji II etapu. Wykazano w gr.A zależność
ciśnienia skurczowego wysiłkowego od spoczynkowego, w gr. B tętna wysiłkowego
od spoczynkowego. Obciążenie maksymalne (WAT), wydatek energetyczny (MET),
czas trwania testu wysiłkowego (min), tętno maksymalne oraz czas normalizacji
parametrów to wskaźniki testu, którymi należy się kierować przy ustalaniu programu
rehabilitacji II etapu
Słowa kluczowe: zawał serca, własny model rehabilitacji, test wysiłkowy.
Анотація. Збігнєв Новак, Георгій Верич, Михал Пліва, Гражина Оcіадво.
Побудова програм фізичної реабілітації хворих після недавно перенесеного
інфаркту міокарда Досліджено 90 хворих після недавно перенесеного інфаркту
міокарда. Всі хворі були розділені на дві групи: А (42 особи у віці від 39 до 72
років) з неускладненим інфарктом міокарда, які перебували у відділі інтенсивної
тера пії один ден ь і не одержували бетаблокатори. Ця група проходила
реабілітацію по розробленій нами 7-ми денної моделі. Група В (48 хворих у віці
від 37 до 56 років) з ускладненим інфарктом міокарда. Перебували у відділі
інтенсивної терапії два дні, приймали бетаблокатори й 7-ми денну модель
реабілітації. Отримані функціональні показники цих груп хворих порівнювали
з контрольною групою хворих (39 пацієнтів у віці від 36 до 76 років), які
перебували на лікуванні у відділі інтенсивної терапії 3 дні й проходили
реабілітацію по 10-ти денної моделі. Метою роботи була оцінка ефективності
розробленої моделі ранньої реабілітації з використанням субмаксимального
навантажувальної проби на велоергометрі й з’ясування питання - чи існує
залежність між вихідними даними й параметрами навантаження. Також становило
практичний інтерес виявити, які параметри навантажувального тесту можуть
бути використані як інформативні для ефективного проведення подальшої
реабілітації. Установлено залежність у групі А систоличного тиску при напрузі
від його вихідних величин, а в групі В пульсового тиску навантажувальної
напруги від вихідних величин цього параметра. Для проведення подальшої
реабілітації як інформативні показники й тестів варто використати, визначення
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субма кси мального н ава нта жен ня, працездатно сті, ча су продовжен ня
навантажувального тесту й часу нормалізації параметрів після виконання тесту.
Ключові слова: фізичн а реабілітац ія, нові схеми, інфаркт міокарда,
навантажувальні проби.
Аннотация. Збигнев Новак, Георгий Верич, Михал Плева, Гражина Оcиадво.
Построение программ физической реабилитации больных после недавно
перенесенного инфаркта миокарда Исследовано 90 больных после недавно
перенесенного инфаркта миокарда. Все больные были разделены на две группы:
А (42 особы в возрасте от 39 до 72 лет) с неосложненным инфарктом миокарда,
которые пребывали в отделе интенсивной терапии один день и не получали
бетаблокаторы. Эта группа проходила реабилитацию по разработанной нами 7ми дневной модели. Группа В (48 больных в возрасте от 37 до 56 лет) с
осложненным инфарктом миокарда. Находились в отделе интенсивной терапии
два дня, принимали бетаблокаторы и 7-ми дневную модель реабилитации.
Полученные функциональные показатели этих групп больных сравнивали с
контрольной группой больных (39 пациентов в возрасте от 36 до 76 лет), которые
пребывали на лечении в отделе интенсивной терапии 3 дня и проходили
реаби литаци ю п о 1 0-ти днев ной модели . Целью работы была оцен ка
эффективности разработанной модели ранней реабилитации с использованием
субмаксимальной нагрузочной пробы на велоэргометре и выяснение вопроса существует ли зависимость между исходными данными и параметрами нагрузки.
Та кже представ ляло п рактич еский интере с в ыяв ить, каки е п ара метры
на грузоч ного теста могут быть использован ы как информати вные для
эффективного проведения дальнейшей реабилитации. Установлена зависимость
в группе А систолического давления при напряжении от его исходных величин,
а в группе В пульсового давления нагрузочного напряжения от исходных величин
этого параметра. Для проведения дальнейшей реабилитации в качестве
информативных показателей и тестов следует использовать, определение
субмаксимальн ой нагрузки, работосп особности, времен и продолжен ия
нагрузочного теста и времени нормализации параметров после выполнения теста.
Ключевые слова. Физическая реабилитация, новые схемы, инфаркт миокарда,
нагрузочные пробы.
Abstract. Zbigniew Nowak, Georgij Verich, Michał Plewa, Grażyna Osiadło.
Construction of programs of a physical aftertreatment the ill ambassador recently of
transferred myocardial infarction. The study group consisted of 90 patients who recently
underwent myocardial infarction (MI). The study group was divided into two
subgroups: A (42 patients, mean age of 52 years) with non-complicated MI, with 1day stay at Intensive Care Unit (ICU), who were not receiving beta blockers and who
were subjected to 7-day inpatient rehabilitation program; B (48 patients, mean age of
48 years) with complicated MI, with 2-day stay at ICU, who were receiving beta
blockers and who were subjected to 7-day inpatient rehabilitation program. The
obtained results were contrasted to those obtained in control group of 39 patients
(mean age of 56,7 years), who were treated for 3 days or more at ICU and who were
subjected to 10-day inpatient rehabilitation program without stairs exercise test. The
objective of the present study was to evaluate our modified early rehabilitation program
based on submaximal exercise test performed on cycle ergometer and to assess a
possible correlation between values of exercise and resting parameters and to find out
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which exercise test parameters may be used for establishing of appropriate program
of phase II rehabilitation. The correlation between exercise and resting systolic pressure
was found in group A and between exercise and resting heart rate in group B. Maximal
exercise load [WATs], energy expenditure [METs], exercise test time duration [min],
maximal heart rate and time of parameters normalization constitute exercise test
parameters, which should be taken into consideration for planning of phase II
rehabilitation program.
Key words: myocardial infarction, modified rehabilitation program, exercise test.

Rozwój rehabilitacji kardiologicznej stosowanej po świeżo
przebytym zawale serca spowodował, że w różnych krajach i różnych
zespołach klinicznych powstały liczne modele postępowania rehabilitacyjnego,
a zwiększanie obciążenia wysiłkiem fizycznym w miarę usprawniania oparte
jest na różnych kryteriach diagnostycznych, oceniających możliwości
zwiększania tego obciążenia w czasie kolejnych zajęć rehabilitacyjnych
[11,14]. Stosowanie zajęć fizycznych w tej grupie chorych obarczone jest
niebezpieczeństwem przeciążenia ich nadmiernym wysiłkiem, gdyż nie jest
możliwa codzienna ocena wydolności tych osób, po to, aby dobrać właściwe
obciążenie wysiłkowe podczas kolejnych zajęć usprawniających. Dodatkową
trudnością w ustaleniu odpowiedniego programu jest z pewnością różna
osobnicza, uwarunkowana genetycznie wydolność fizyczna, od której zależy
tolerancja wysiłku. O doborze odpowiedniego modelu rehabilitacji decyduje
bardzo często stopień ciężkości zawału. Odstępuje się już obecnie od
długoterminowego unieruchomienia pacjenta w pozycji leżącej, z uwagi na
negatywne skutki bezczynności ruchowej [13]
Zarówno zawał prosty jak i powikłany można rehabilitować modelem
tzw. szybkiej pionizacji, uwzględniając fakt, iż pacjenci z powikłanym
zawałem są prowadzeni zwykle na lekach z grupy betablokerów, a różnice w
planie postępowania terapeutycznego dotyczą tylko czasu przebywania na
sali intensywnej opieki medycznej. Konieczne jest więc, opracowanie takiego
modelu rehabilitacji fizycznej, w którym program nie powodowałby
nadmiernego przeciążenia organizmu pacjenta, zwłaszcza w pierwszym
okresie choroby i byłby dostosowany do aktualnej tolerancji wysiłkowej
[3,7,10,13,17]. Oceniony zaś na podstawie testu wysiłkowego jego efekt oraz
aktualny stan kliniczny pacjenta, pozwoliłby przewidzieć z dużym
prawdopodobieństwem dalszy przebieg leczenia.
CEL PRACY
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie oraz ocena własnego
modelu szybkiej rehabilitacji chorych ze świeżym zawałem serca, w oparciu
o submaksymalna próbę wysiłkową na ergometrze rowerowym, oraz próba
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analizy zależności wartości wysiłkowych od spoczynkowych i określenie tych
parametrów testu wysiłkowego, które mogłyby stanowić podstawę ustalenia
odpowiedniego modelu rehabilitacji podczas drugiego etapu.
MATERIAŁ I METODA
Zbadano 90 mężczyzn -pacjentów Górnośląskiego Ośrodka
Kardiologii w Katowicach, ze świeżym zawałem serca, których z uwagi na
charakter incydentu, czas przebywania na Oddziale Intensywnej Opieki
Medycznej (OIOM) oraz faktu stosowania lub nie, leków z grupy betablokerów
podzielono na dwie grupy:
A – 42 chorych w wieku 39 do 72 lat (x = 55 ± 8,46) z zawałem
niepowikłanym, którzy przebywali na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej
jeden dzień i u których nie stosowano betablokerów
B – 48 chorych w wieku od 37 do 74 lat (x = 56 ± 9,05) z zawałem
powikłanym (zaburzenia rytmu lub przewodzenia, wstrząs kardiogenny),
którzy przebywali na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej dwa dni i u
których stosowano betablokery.
Po ustąpieniu w/w powikłań zostali oni przeniesieni na salę
podstawowej opieki. Poszczególne etapy rehabilitacji szpitalnej oraz test
diagnostyczny dla pacjentów z grupy B, przeprowadzono na lekach z grupy
betablokerów.
Uzyskane wyniki badań porównano następnie z grupą kontrolną C
w skład której wchodziło 39 osób w wieku 36-76 lat (x=56,7 ± 9,6) którzy
przebywali na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej powyżej trzech dni,
których rehabilitowano znacznie wolniej (około 10 dni) zgodnie z założeniami
tradycyjnego modelu usprawniania [2,10], zaś w trzecim etapie rehabilitacji
szpitalnej nie zastosowano testu schodowego.
Wszyscy chorzy byli usprawniani wg własnego modelu szybkiej i
intensywnej rehabilitacji szpitalnej (Tab.1). Ćwiczenia były prowadzone w
czterech okresach, z uwzględnieniem podstawowych zasad rehabilitacji
kardiologicznej [9,13].
Submaksymalna próba wysiłkowa została przeprowadzona w 7 dobie
po zawale (w grupie kontrolnej w 10 dobie). Wykonano ją na ergometrze
rowerowym wg protokołu skandynawskiego: początkowe obciążenie wynosiło
0 WAT, prędkość 60 obrotów/ min. Co 3 min następował wzrost obciążenia o
50 WAT.
Przed rozpoczęciem badania w trakcie jego trwania oraz po
zakończeniu wykonano zapisy krzywej ekg, dokonano pomiarów tętna i
ciśnienia. Próbę przerywano w momencie uzyskania tętna submaksymalnego
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[ obliczonego wg wzoru: (220-wiek) x 0,85], bądź wystąpienia objawów
nietolerancji wysiłku przyjętych za wskazania do jego przerwania [9,12,13].
Analizowano następujące parametry: czas trwania testu [min], tętno
spoczynkowe [HR sp], tętno maksymalne [HR max], obciążenie maksymalne
[WAT], wydatek energetyczny [MET], czas normalizacji parametrów po
wysiłku [tn]. Przebieg wykonywanego testu był przez cały czas nadzorowany
przez lekarza kardiologa, fizjoterapeutę oraz pielęgniarkę.
Tab.1
Program usprawniania wg własnego modelu.
Model 7 dniowy
(bez betablokerуw)
(doba)

Model 7 dniowy
(z betablokerami)
(doba)

2

3

3

4

4/5

5/6

6/7

7

Rodzaj stosowanych ćwiczeń
Pozycja leżąca: ćwiczenia małych,
średnich grup mięśniowych kończyn
górnych i dolnych, ćwiczenia
oddechowe, rozluźniające, mała
bierna pionizacja do siadu z
oparciem tułowia o zagłówek łóżka.
Psychoterapia
Pozycja siedząca: ćwiczenia
dynamiczne, dużych grup
mięśniowych kończyn i tułowia,
ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe
Pozycja stojąca: próba ortostatyczna
3 minutowa, ćwiczenia czynne
kończyn i tułowia we wszystkich
płaszczyznach, półprzysiady, marsz
w miejscu z wysoko unoszonymi
kolanami (ok. 30 krokуw)
Spacery o wzrastającym dystansie
50-150 m na dobę, test schodowy do
I piętra (około 30 stopni)

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej przy pomocy
programu Statistica. Jako poziom statystycznie istotny przyjęto p<0,05.
WYNIKI
Poniżej w tabelach przedstawiono wyniki parametrów
spoczynkowych w poszczególnych grupach (tab2), wyniki testów wysiłkowych
(tab.3), korelacje pomiędzy wartościami spoczynkowymi i wysiłkowymi testu
(tab.4) oraz zależności analizowanych parametrów w zależności od
skuteczności rehabilitacji (tab. 5,6,7).
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Tab.2
Średnie wartości parametrów spoczynkowych przed testem wysiłkowym
Parametr
n

Grupa A
42

Grupa B
48

Grupa C
39

HR sp

74,2±7,1

75,1±6,6

76,8±8,1

SBP sp

136,4±11,2

134±8,8

133±10,2

DBP sp

80±7,1

82±4,4

80±2,2

p
A-B
A-C
B-C
A-B
A-C
B-C
A-B
A-C
B-C

ns
ns
ns

HR sp– tętno spoczynkowe, SBPsp – ciśnienie skurczowe spoczynkowe, DBPsp
– ciśnienie rozkurczowe spocz.
Tab. 3
Średnie wartości analizowanych parametrów testu wysiłkowego.
n
HR max
(ud/min)

Parametr

Grupa A
42

Grupa B
48

Grupa C
38

146,2±20

138,2±18,4

127,3±19,2

SBP max
(mmHg)

190±21,2

184±10,4

178±18,4

DBP max
(mmHg)

110±11,4

95±18,4

110±11,2

8,1±3,4

6,1±2,2

6,4±3,3

150±33

160±42

110±11,8

8,2±2,4

8,6±1,1

5,0±1,4

2,3±2,2

2,44±1,4

3,4±2,0

Czas testu [min]
Obciążenie max [WAT]
Wydatek energetyczny [MET]
Czas normalizacji parametrуw

p
A-B ns
A-C 0,01
B-C 0,01
A-B 0,000
A-C ns
B-C 0,02
A-B 0,01
A-C ns
B-C 0,01
A-B ns
A-C 0,000
B-C 0,000
A-B ns
A-C 0,000
B-C 0,000
A-B ns
A-C 0,000
B-C 0,000
A-B ns
A-C 0,01
B-C 0,02

HRmax - tętno maksymalne, SBPmax - ciśnienie skurczowe maksymalne,
DBPmax - ciśnienie rozkurczowe maksymalne.
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Tab.4
Korelacje pomiędzy wartościami spoczynkowymi i maksymalnymi testu
wysiłkowego.
K o r e la c j a
n
H R sp / H R m a x
S B P sp / S B P m ax
D B P sp / D B P m a x

G ru pa A
42
r = 0 ,1 2
p < 0 ,3 4
r = 0 ,6 1 *
p < 0 ,0 0 0 *
r = 0 ,2 1
p < 0 ,1 4

G rupa B
48
r = 0 ,4 5 *
p < 0 ,0 1 *
r = 0 ,1 5
p < 0 ,4 6
r = 0 ,0 7
p < 0 ,5 6

G rupa C
38
r = 0 ,3 5
p < 0 ,0 5 5
r = 0 ,2 4
p < 0 ,0 6
r = 0 ,3 1 *
p < 0 ,3 8 *

Tab.5
Srednie wartości spoczynkowych parametrów (przed próba wysiłkową) z
uwzględnieniem skuteczności rehabilitacji
Parametr
n
HR sp
SBP sp
DBP sp

Rehabilitacja skuteczna
40
74,2±7,1
136,4±11,2
80±7,1

p
ns
ns
ns

Rehabilitacja przeciętna
2
75,1±10
142±0,0
80±7,3

Tab. 6
Średnie wartości parametrów testu wysiłkowego z uwzględnieniem
skuteczności rehabilitacji
Parametr
n
HR max
SBP max
DBP max
Czas testu [min]
Obciążenie max [WAT]
Wydatek energetyczny [MET]
Czas normalizacji parametrуw

Rehabilitacja skuteczna
40
144,2±28,3
180±12,2
110,4±10,2
8,2±3,4
153±22,4
8,5±1,6
3,1±1,5

p
ns
ns
ns
ns
ns
ns
ns

Rehabilitacja przeciętna
2
134,2±00
182±10
115,1±23
7,5±4,4
146±10
7,1±2,2
4,3±00

Tab.7
Korelacje pomiędzy parametrami spoczynkowymi i maksymalnymi testu
wysiłkowego z uwzględnieniem skuteczności rehabilitacji
Parametr
Rehabilitacja skuteczna Rehabilitacja przeciętna
n
40
2
HR sp / HR max
r = 0,21*
r = 0,53*
p < 0,019*
p < 0,0001*
SBP sp / SBP max r = 0,48*
r = 0,2*
p < 0,000*
p < 0,000*
DBP sp / DBP max r = 0,22*
r = 0,48*
p < 0,021*
p < 0,02*
106

DYSKUSJA
Wyniki badań obserwowano w grupie 42 pacjentów ze świeżym
zawałem serca (gr.A) przebywających na Oddziale Intensywnej Opieki
Medycznej (OIOM) jeden dzień, oraz u 48 pacjentów z zawałem powikłanym
prowadzonych na lekach z grupy betablokerów (gr.B), którzy przebywali na
OIOM-ie dwa dni. Wykazano, iż w grupie chorych przebywających dłużej na
OIOM-ie (gr.B) istotnie niższe okazały się średnie wartości ciśnienia
skurczowego mierzonego 3 minuty po zakończonym wysiłku (p< 0,000) oraz
ciśnienia rozkurczowego (p<0,01) w porównaniu z osobami, których pobyt
na OIOM-ie nie przekroczył jednego dnia i nieleczonymi betablokerami, co
świadczy o hipotensyjnym działaniu leków sympatykolitycznych [15].
Wartości pozostałych parametrów - ciśnienia spoczynkowego i wysiłkowego
zarówno skurczowego jak i rozkurczowego oraz tętna maksymalnego w obu
analizowanych grupach nie różniły się istotnie [4,5,8] Kontrowersyjnym
zagadnieniem jest w dalszym ciągu wybór optymalnej metody rehabilitacji
chorych poddawanych dłuższej hospitalizacji i rehabilitacji późnej pionizacji.
Stwierdzono jednoznacznie, porównując ze sobą grupy A, B i C iż każdy
dzień unieruchomienia wpływa niekorzystnie na wyniki próby wysiłkowej.
W grupie kontrolnej (gr. C) wyniki były istotnie niższe w porównaniu z grupą
pacjentów poddawanej wczesnej pionizacji. Dotyczy to takich parametrów
jak: wydatek energetyczny MET (p< 0,0000), czas trwania testu wysiłkowego
(p< 0,0000) maksymalne obciążenie WAT (p<0,0000), tętno maksymalne
(p<0,01) oraz czas normalizacji parametrów (p<0,01). Analiza zależności
parametrów wysiłkowych od spoczynkowych wykazała, iż w grupie A,
wysiłkowe ciśnienie skurczowe zależy od spoczynkowego, w gr. B tętno
wysiłkowe zależy od spoczynkowego, natomiast w gr. C nie stwierdzono
żadnej zależności.
Dalsza analiza statystyczna ujawniła kolejne interesujące szczegóły.
Dokonano analizy danych w grupach, w których rehabilitację oceniano jako
skuteczną, przeciętną oraz nieskuteczną na podstawie testu schodowego
wykonanego w przeddzień próby wysiłkowej.
U wszystkich chorych z gr. A, rehabilitacja okazała się w pełni
skuteczna, natomiast w gr.B, u 83 % badanych, rehabilitację oceniono jako
skuteczną, u 10% jako przeciętną a tylko u 7% jako nieskuteczną.
Jeśli chodzi o grupę kontrolną (C), wynik zadawalający uzyskało
jedynie 39% chorych, u 37% uznano wynik rehabilitacji jako przeciętny, u
24% rehabilitacja okazała się nieskuteczna.
Wyniki badań dowodzą jednoznacznie, jak istotna jest wczesna
terapia zapobiegająca zakłóceniom homeostazy ustroju na skutek hipokinezji
[1,6,16].
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1.

2.

WNIOSKI
Spośród wszystkich analizowanych korelacji parametrów
wysiłkowych od spoczynkowych w analizowanych grupach,
stwierdzono zależność ciśnienia skurczowego wysiłkowego od
spoczynkowego w grupie A oraz tętna wysiłkowego od
spoczynkowego w grupie B
Przy ustalaniu programu II etapu rehabilitacji należy brać pod uwagę
następujące
parametry: obciążenie maksymalne (WAT), wydatek energetyczny
(MET), czas trwania testu wysiłkowego (min), tętno maksymalne
oraz czas normalizacji parametrów.
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PROBLEMY WIELOLETNIEGO PRZYGOTOWANIA
SPORTOWCÓW
Płocharski Mirosław
Kolegium Nauczycielskie w Ciechanowie
Ан ота ція. Плохарскі Міро сла в. Проблемі баг атолітн ьох підготов ки
спорт-сменів.У праці провадиться аналіз специальної літератури, яка торкається
проблеми багатолітньої підотовки спортсменів в загалі і у спортивних іграх,
частково.
Ключові слова: гандбол, модель чемпіона, аналіз літератури
Ан нотаци я. Плохарски Ми рослав . Проблемы мн оголетней подготов ки
спортсменов. В работе проводится анализ специальной литературы, касающейся
проблемы многолетней подготовки спортсменов вообще и в спортивных играх,
в част-ности.
Ключевые слова: гандбол, модель чемпиона, анализ литературы
Annotation. Plocharski Miroslaw. Problems of perennial preparation of the sportsmen.
In work the analysis of the special literature tangent problem of perennial preparation
of the sportsmen generally and in sporting games, in a detail will be carried out.
Key words: handball, model of the champion, literature review.

Sytuacja problemowa
Szkolenie sportowcуw zgodnie z poziomem ich profesionalnych lub
amatorskich kwalifikacji to wieloletni, napięty oraz wielostronny
edukacyjnowychowawczy proces, ktory opiera się na danych kompleksowych
badań naukowych oraz najnowszym dośwaidczeniu specjalistów całego Świata.
Szczególna uwaga takich specjalistów jest skierowana początkowy etap tej
pracy przygotowanie młodych sportowców.
W wielu pracach specjalistów z dziedziny wychowania fizycznego i
sportu zostały sklasyfikowane, uzasadnione oraz aprobowane w warunkach
treningu i zmagań podstawowe zasady wieloletniego przygotowania młodych
sportowców [N. Ż. Bułhakowa, 1978; W. M. Zaciorski, 1979, 1987; L. W.
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Wołkow, 1984; N.G. Ozolin, 1970; N. A. Fomin, W.P. Filin, 1980; H. Sozański,
1984; Z. Ważny, 1982; W. Jagiełło, 2002; J.Czerwiński,1996 i wielu innych].
W tych zasadniczych zagadnieniach znalazły odzwerciedlenie
specyficzne rysy wykorzystania obciążeń, zastosowanie różnorodnych środków
wychowania fizycznego tak pojedyńczo jak i w całosci. Takie samo zagadnienie
zastało również opracowane wobec metod działania pedagogicznego na
organizm dziecka, uzasadnione akcenty w kierunku procesu
edukacyjnotreningowego. Ustalono najbardziej racjonalne stosunki wzajemne
pomiędzy rodzajami przygotowania, opracowano mnóstwo rekomendacji
praktycznych dotyczących rozbudowania wieloletniego przygtowania młodych
sportowców.
W tym wielostronnym procesie sa wykorzystywane wyniki oraz wiedza,
które zostały otrzyamane w pokrewnych dyscyplinach naukowych fizjologii
ogуlnej i sportowej, biochemii sportu, biomechaniki, kinezjologii, medycynie
sportowej, pedagogice ogуlnej, psychologii sportu i innych. Wykorzystując
otrzymane w tych naukach prawidłowości, specjaliści z dziedziny kultury
fizycznej i sportu adaptowali je do takich problemów jak wiekowa dynamika
rozwoju ruchliwości dziecka, zasady fizycznego wychowania dzieci i
nastolatków,
szczegółowe
cechy
rozbudowania
procesu
edukacyjnotreningowego w wieku dziecka i nastolatka [L. W. Wołkow, 1981;
W. M. Wołkow, 1983; A. A. Gużałowski, 1986; J. D. Zeleźniak, 1981; N. A.
Fomin at all., 1986; R. Hedman, 1980; G.Wawrzyniak 2000, W. Stawiarski
1963,1974 ; J. Żarek,1959; J. Czerwiński, 1996; E. ZiołkowskaŁajp, Strzelczyk,
2000; i wielu innych].
Na postawie wieloletnich badań zostały uogólnione doświadczenia,
dotyczące udoskonalenia kierowania procesem przygotowania rezerwy
sportowej [A.N. Worobjew, K. L. Czernow, 1986; M.A. Godik, 1980; oraz
wielu innych], programów selekcji utalentowanych dzieci i nastolatków [M.S.
Bril, 1980; N.Ż. Bułhakowa, 1978; W. Zapororzanow, H. Sozański, 1997]
pytania budowy, planowania, organizacji oraz metodycznego zaopatrzenia
teoretycznego, taktycznego, psychicznego oraz morlanego przygotowania
młodych sportowców [W.W. Pietrowski, 1978; W.A. Wiatkin, 1978; A.W.
Popow, G.S. Luej, 1983; J.F. Bujlina, M.F. Kuramczyna, 1981; Z. Naglak,1962;
J. Czerwiński, 1995 i wielu innych].
Doświadczenie różnorodnej rozumowej lub fizycznej działalności
człowieka świadczy o tym, że jedni ludzie mogą mieć przewagę nad innymi
przy opanowaniu i wykonaniu jakichkolwiek działań, ale przy tym ulegać im
przy wykonaniu innego rodzaju pracy. Uważa się, że przyczyna tego zjawiska
kryje się w zdolnościach lub ich braku, to znaczy kompleksu jakości
osobowości człowieka, co składa się na jego gotowość do aktywnej i
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produktywnej działalności, która powoduje łatwość, wysoką jakość opanowania
określonych działań oraz ich wykonania [W.I. Miedwiediew, A.M. Paraczew,
1971;]. Przy tym, według W.K. Balcewicza at all. [1987] koniecznie trzeba
uwzględniać również i to, że podstawowy potencjał sportowej zdolności
sportowych jest determinowany przez czynniki genetyczne oraz treść
aktywności fizycznej na wcześniejszych etapach rozwoju dziecka.
Dla osiągnięcia długotrwałego celu W.K. Balcewicz at all. [1994]
rekomenduje przeprowadzanie kontroli i na jej podstawie korekcję procesu
rozwoju sportowo utalentowanego dziecka, wieloletniej permanentnej ocenie
stanu zdrowia, statusu morfofunkcjonalnego, fizycznego, taktycznego oraz
psychologicznego przygotowania atlety, jej adekwatności wobec
zbalansowanego rytmu rozwoju działań sportowych i ruchowych.
W dalszej kolejności, zdolności są formowane na podtsawie
morfofizjologicznych predyspozycji. Wskaźniki te łatwo poddają się pomiarom
i w tym kierunku zastała wykonana znaczna ilość prac.
Tak więc, związek zgodności parametrów antropometrycznych rodzicуw
i dzieci jest pokazany w pracach K. Yoshide, 1942; J. Wari, L. A. Malcolm,
1969; B. B. Welch, 1979; W. Muller, 1976; P.J. Byard’a, 1983, oraz innych.
Róznorodne powiązania zostały ustalone również do takich ważnych
parametrów działalności ruchowej jakimi są cechy motoryczne; w szczególności
w parametrach siłowych [N. Wolanski, 1976; N. Wolanski, E. Kanozzak, 1976;
J. Żarek 1963; Z.Naglak,1962,1967; i inni], parametrach wytrzymałości
motorycznej [J. Żarek,1965; N. Wolanski, 1985; oraz wielu innych].
Charakterystykami mogą być również dwa główne wskaźniki:
parametry biologiczne oraz czynniki socjalne,uważa się, że to właśnie
wspólność ta określa kierunek rozwoju dziecka. Dlatego, wśród biologicznych
charakterystyk dziecka, koniecznych dla produktywnej selekcji do tej lub innej
specjalizacji sportowej, obowiązkowo wchodzą parametry genetyczne. W tym
kierunku w sposób owocny pracuja specjaliści biologii ogólnej, jak również
morfolodzy sportowi. Badanie związku statystycznego pomiędzy wskaźnikami
statusu antropometrycznego rodziców oraz ich dzieci zajmuja największy zakres
wśród prac o podobnym kierunku [M.I. Rubinow, 1974, 1976; B.E. Starikow,
1970; M.Bauchlova, A.Gerylova, 1970; T. Furusho, 1973; W.H. Mueller, 1976;
Y.M. Tanner, H. Goldstein, R.H. Whitehouse, 1970; R. Tiisala, R.L. Kantero,
1971; L. Wark, L.A. Malcolm, 1969; B.B. Welch, 1970; Z. Welon, T. Rielicki,
1971 i wielu innych].
Podczas procedury opracowywana modelowych cech sportowca, który
specjalizuje się w zakresie tego lub innego rodzaju sportu, lub wykonuje
różnorodne czynności w grach sportowych, przez wielu praktyków uważane
jest za konieczne kierowanie się nie przeważnie rodzajem sportu, ale nadawanie
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priorytetu charakterowi działalności sportowej. I właśnie takie podejście ma
zasadnicze znaczenie. Jest to doskonale potwierdzone przez wynikii badań,
przeprowadzonych przez Bril’a [1980], które świadczą o tym, że sportowcy
wykonujący rózne funkcje w tej samej dyscyplinie sportu w znacznym stopniu
różnią się od siebie pod względem parametrów morfologicznych,
funkcjonalnych oraz psychicznych. Co więcej, można nawet przypuszczać, że
istnieją pewne różnice pomiędzy sportowcami nawet wewnątrz jednej
specjalizacji [M .Walid Khalid, Amin T. Horyd, 1985; oraz inni].
Takie warunki znacznie utrudniają wypracowanie charakterystyk
modelowych tej lub innej grupie sportowców, pełniących różne funkcje w jednej
dyscyplinie sportu, jak i również przedstawicieli różnych rodziajów sportu,
koniecznych dla bardziej bardziej dokładnej selekcji sportowców na różnych
etapach ich szkolenia. Wszystko, co zostało wymienione, warunkuje
wykorzystanie takiego metodycznego podjeścia, które by zaspokajało
otrzymywanie najlepszych wyników. Do osiągnięcia takiego celu na pozycje
priorytetową wysuwa się zasada podejścia kompleksowego.
Tym czasem kompleksowość to jest tylko jeden z elementów
jednolitego systemu selekcji. Nie mniej ważny jest i inny z zastosowaniem
jakich metod są opracowywane dane empiryczne oraz na podstawie jakich
metod są wyciągane wnioski co do niezawodności, walidności, wiarygodności
oraz wariacyjności tej lub innej charakterystyki modelowej.
W tej płaszczyźnie pod charakterystyka modelowa jeszcze dość często
(nawet w pracach dysertacyjnych, nie mówiąc już o działalności praktycznej)
pojmowana jest jako po prostu średnia arytmetyczna tego lub innego wskaźnika
z jej minimalnymi statystycznymi parametrami. Jeszcze rzadziej jest
wykorzystywana metoda najprostszje liniowej interpolacji lub ekstrapolacji.
W sposobach tych zdarzają się dwie metodyczne niedokładności. Pierwsza
jest powiązana z tym, że w obiektach biologicznych procesy rozwoju i
kierownictwa bardzo rzadko zachodzą zgodnie prawidłowościami liniowymi.
One, z reguły, są wahadłowe [I.S. Kuczerow, 1970; W.G. Tkaczuk, 1986; W.
Tkaczuk, B. Petrowicz, 2003] oraz inni
I dlatego liniowa ekstrapolacja lub interpolacja może prowadzić do
niedokładnych ocen i wniosków. I co dalej celów i zadań pracy. Druga
niedokładność jest powiązana z tym, że jeden wskaźnik jest przedstawiany
jako wielkość niezależnaz, chociaż dla całościowego organizmu takie
przedstawienie daleko nie odpowiada rzeczywistemu stanu sprawy. I znów
absolutnie słusznie wynika, że wykorzystanie średniostatystycznych
wskaźników przy opisie modelowej charakterystyki powoduje, że różnorodne
morfofunkcjonalne i psychiczne oznaki są rozpatrywane jako współzależne i
równowartościowe w aspekcie ich wpływu na wynik sportowy. Dla
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udowodnienia takiego postulatu konieczne jest użycie prawa dużych liczb, a
spośród olbrzymej ilości wskaźników nie widać konkretnego sportowca, dla
którego właściwie przeprowadzne jest całe te opracowanie i badanie.
Modele sporotowców służą jako podstawa dla racjonalnego systemu
kierowania procesem treningowym. Przy pomocy wzorcowych charaktreystyk
sportowca dla róznych etapów i cyklów realizacja indywidualnego podejscia
przy planowaniu srodkow i metod wydaje sie autorom najbardziej mozliwa
[M.A. Godik, 1980; J. Czerwiński, 1996;] oraz inni.
Na konieczność budowania wzorcowych modeli sportowcуw
niejednokrotnie wskazywali naukowcy tacy jak W.M. Zaciorski and all., 1981;
N. G. Ozolin, 1970; W.W. Pietrowski, 1978 oraz wielu innych.
Biorąc pod uwagę to, że charakterystykami są dwa główne wskaźniki:
parametry biologiczne oraz czynniki socjalne,uważa się, że to właśnie
wspólność ta określa kierunek rozwoju dziecka. Dlatego, wśród biologicznych
charakterystyk dziecka, koniecznych dla produktywnej selekcji do tej lub innej
specjalizacji sportowej, obowiązkowo wchodzą parametry genetyczne. W tym
kierunku w sposób owocny pracuja specjaliści biologii ogólnej, jak również
morfolodzy sportowi. Badanie związku statystycznego pomiędzy wskaźnikami
statusu antropometrycznego rodziców oraz ich dzieci zajmuja największy zakres
wśród prac o podobnym kierunku [M.I. Rubinow, 1974, 1975; B.E. Starikow,
1970; M. Bauchlova, A. Gerylova, 1970; T. Furusho, 1973; W. H. Mueller,
1976; Y.M. Tanner, H. Goldstein, R.H. Whitehouse, 1970; R. Tiisala, R.L.
Kantero, 1971; L. Wark, L.A. Malcolm, 1969; G. B. Welch, 1970; Z. Welon, T.
Rielicki, 1971 i wielu innych].
Cel pracy
Sprawdzenie stanu literatury dotyczącej problemów wieloletniego
przygotowania szczypiornistów i budowania charakterystyki modelu mistrza
sportowego.
Metody badań
Metoda badawcza to analiza piśmiennictwa dotyczącego sytuacji
problemowej. Analizie zostały poddane pozycje literatury fachowej z zakresu
wychowania fizycznego (a zwłaszcza piłki ręcznej) , jak również z dziedzin
ściśle z nim współpracujących biologii ogуlnej fizjologii ogуlnej i sportowej,
biochemii sportu, biomechaniki, kinezjologii, medycynie sportowej, pedagogice
ogуlnej, psychologii sportu , antropologii, antropometrii, statystyki i wielu
innych. Znaczną część stanowiła literatura obcojęzyczna (rosyjska, angielska,
Niemiecka, francuska).
113

Wyniki badań
Z przeprowadzonej analizy literatury dotyczącej problemów
wieloletniego przygodowania sportowców wynika, że wielu naukowców
zajmowało się powyższym tematem. Badaniom były poddawane cechy
motoryczne, genetyczne, antropometryczne. Takie samo zagadnienie zastało
również opracowane wobec metod działania pedagogicznego na organizm
dziecka, wpływu czynników socjalnych i społecznych na poziom przygotowania
sportowca do pełnionej przez niego roli.
Jednak aby stworzyć pewien model mistrza sportowego, pewną
charakterystyką modelową, należy zbadać tę samą grupę sportowców
kompleksowo, używając do tego zestawu licznych testуw morfofunkcjonalnych,
psychologicznych, sportowopedagogicznych oraz skomplikowanych metod
analizy statystycznej.
Dyskusja
Sportowiec, a zwłaszcza piłkarz ręczny, powinien posiadać dobre
zdrowie, wielostronnie oraz w sposób wysokowyspecjalizowany rozwinięte
cechy motoryczne szybkość, siłę, wytrzymałość, zręczność, itd. Wysoki poziom
przygotowania fizycznego zapewnia wysoką kondycję oraz pozwala zachować
stabilną grę w okresie zawodów. Jednakże, żaden najwyższy poziom
przygotowania motorycznego nie zapewni efektywnej gry, w tym również w
piłce ręcznej, jeżeli sportowiec nie posiada arsenału technicznych chwytów,
charakterystycznych dla konkretnego rodzaju sportu. Oprócz tego, jakiekolwiek
właściwości ruchowe nie istnieją same w sobie, ale w praktycznej działalności
sportowca są realizowane w konkretnych działaniach do gier (umiejętności i
nawyki), które właśnie stanowią istotę technicznego przygotowania sportowca.
Jednak, wiadomości przeważnie o charakterze ogólnoteoretycznym,
ujawniające prawidłowości rozbudowania procesu pedagogicznego, posiadają
szereg sprzeczności, zastrzeżonych przez brak jednolitościowych
systemowostrukturowych wyobrażeń co do Elementów oraz samym systemie
procesu edukacji w treningu sportowym. Likwidacja takich luk, jak myślą liczni
specjaliści, pozwoli dokonać skoku jakościowego w osiągnięciu wysokich
wynikуw sportowych.
W naszej dziedzinie wychowanie fizyczne i sport wielowymiarowa
analiza daje możliwość rozwiązywania problemów, które są ważne dla
opracowania charakterystyk modelowych tych lub innych rodzajуw sportуw,
rodzajуw działalności w konkretnym rodzaju sportu lub sportowców w różnych
grupach wiekowych, itd., dla wyłonienia z całokształtu różnorodnych
parametrów, a zwłaszcza takich, które w najbardziej ciasny sposób korelują
oraz określają te lub inne strony przygotowania sportowców. Oprócz tego,
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podobna analiza pozwala wyłonić kompensatoryjnie czynniki, które są
stosowane w toku przygotowania oraz ocenić stopień ich efektywności. Z jej
pomocą wydaje się możliwe tworzenie modelowych charakterystyk, które biorą
pod uwage nie skrajne, ale optymalne znaczenia głównych parametrуw procesu
edukacyjno trenignowego. Poszukiwanie oraz dowody optymalności ukazują,
jak już zostało zaznaczone powyżej, nieliniowe powiązania pomiędzy różnymi
obiektami.
Wnioski
Podwyższenie efektywności kierowania różnymi rodzajami
przygotowania szczypiornistów jest powiązane z wiedzą nie tylko
prawidłowości pedagogiki, psychologii, fizjologii, ale również biomechaniki.
Ostatnia ważna jest, dlatego, żeby znając biomechaniczną strukturę ruchów,
stosując środki techniczne w toku zajęć, modelując na tej podstawie programy
edukacyjnotreningowych zajęć, podwyższać efektywność pracy trenera oraz
sportowca. Przy tym, realna działalność praktyczna ciągle stawia przed
specjalistami nowe, coraz bardziej skomplikowane problemy i zadania,
większość, z których w tym lub innym stopniu są związane z koniecznością
intensyfikacji ruchowej działalności sportowca [W.M. Zaciorski, 1970; J.
Czerwiński 1994,1996; i inni]. Szczególnie wyraźnie to zjawisko jest
postrzegane w rodzajach sportu do gier. Właśnie, osiągnięcie wysokich
wyników sportowych w działalności do gier w dużej mierze zależy od tego, na
ile niezawodnie ma opanowany sportowiec cały arsenał środków technicznych.
Jednym z wymagań, stawianych, na przykład, szczypiorniście, jest umiejętność
wykonywania technicznych chwytów, z użyciem minimum czasu na ich
przygotowanie oraz realizację [A. M. Zielencow at all., 1989; i inni]. Jednym
z ważnych warunków wykonania technicznych chwytów w grach sportowych
jest to, że one są nader zróżnicowane, a więc, niezwykle ważnym jest, żeby
technika wykonania chwytów do gry była jednocześnie stateczna, jak również
posiadała przystosowawczą zmienność [A. M. Zielencow at all., 1989; i inni].
Jednocześnie z przygotowaniem fizycznym i technicznym,
szczypiorniście potrzebna jest umiejętność wykorzystania w sposób efektywny
swoich zdolności w toku rywalizacji. Wszystkie gry sportowe wymagają nie
tylko wysokiego indywidualnego mistrzostwa, ale również zharmonizowanych
kolektywnych działań w małych, średnich, a także w wielkich koalicjach
sportowców oraz drużyny w całości [A. M. Zielencow at all., 1989]. Dlatego
ważnym rozdziałem wieloletniego procesu treningowego jest nauczanie sztuki
przeprowadzania drużynowej sportowej walki taktyki oraz strategii
We współczesnej piłce ręcznej postęp jest ciasno powiązany z
optymizacją metodyki przygotowania szczypiornistów i przede wszystkim
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metodyki treningu sportowego. Wśród wielu kierunków jej udoskonalenia jedno
z czołowych miejsc posiada rozpracowanie naukowych podstaw kierowania,
które zakładają optymizację różnych składników
procesu
edukacyjnotreningowego oraz zabezpieczenia poziomu przygotowania,
odpowiednio do działalności rywalizacyjnej sportowca. Precyzyjnie
wyobrażenia o strukturze działalności rywalizacyjnej służą jako podstawa dla
opracowania odpowiednich modelowych charakterystyk systemu kontroli oraz
kierowania na wszystkich etapach wieloletniego przygotowania sportowców.
Ale, przy tym należy pamiętać, że istota procesu nauczania musi polegać nie
tylko na opanowaniu sportowych umiejętności, ich formy, kinetycznymi oraz
dynamicznymi parametrami, ale również na udoskonaleniu “procesu
rozwiązania” ruchowych zadań w gwałtownie zmieniających się warunkach
działalności do gier [W.M. Zaciorski, 1979; A. M. Zielencow at all., 1989; i
inni].
Wykonując w toku treningu duże fizyczne obciążenia, powiązane
również z wysokimi obciążeniami psychicznymi, konieczne jest branie pod
uwagę również prawidłowości procesуw adaptacji do nich.
System organizmu człowieka, jak również innych systemów
biologicznych, posiada zdolność do samorozwoju oraz samoregulacji. U
podstaw samoregulacji leżą mechanizmy adaptacji, tzn. zdolności organizmu
przystosowywania, w sposób racjonalny zmieniać swoją działalność zgodnie
z zewnętrznymi oddziaływaniami na organizm człowieka. Sportowa wydajność
pracy w sporcie jest rozpatrywana jak wyrażenie liczb funkcjonalnych
możliwości organizmu człowieka. W grach sportowych polega ona na
umiejętności wykonywania wielkiej objętości ruchowych działań przy
zachowaniu ich efektywności. Ostatnia w dużym stopniu zależy od szybkości
i dokładności wykonania taktycznotechnicznych działań. W celu osiągnięcia
stabilności oraz racjonalnej wariatywności technicznych chwytów,
podwyższenia ich efektywności w skomplikowanych warunkach do gier
stosowane są metody skomlikowania zewnętrznych warunków oraz ćwiczeń
przy różnych funkcjonalnych stanach orGaniżmu sportowców. Dla cząstkowej
przebudowy ruchów specjaliści stosują metody ułatwiania warunków,
wykonania chwytów technicznych oraz sprzężonych oddziaływań [A. M.
Zielencow at all., 1989; i inni]. Dla skomplikowania zewnętrznej sytuacji
maksymalnego oporu umownego przeciwnika, skomplikowanych sytuacji
wyjściowych, maksymalnej szybkości oraz dokładności wykonania działań, a
również wykonania działań w nietypowych, niezwykłych warunkach.
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SMAROWANIE I KONSERWACJA W SNOWBOARDZIE
Sinczak, Maciej
Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
Adnotacja. Praca daje skumulowaną wiedzę na temat prawidłowej eksplatacji i
konserwacji sprzętu snowboardowego. Wyartykuowuje dane na temat klasyfikowania
doboru smarów do warunków pogodowych. Podaje praktyczne wskazówki dotyczące
ostrzenia krawędzi.
Słowa kluczowe: snowbord, smarowanie, konserwacja.
Анотація. Сінчак Мачей. Змазування і консервація сноуборда. Робота при-свячена
узагальненим знанням за темою правильної єксплуатації і збереження сноу-борда.
Показано дані по классифікації та визначенню мастил в залежності від погод-них
умов. Наведені практичні рекомендації до заточки країв сноуборда.
Ключові слова: сноуборд, змазування, консервація
Аннотация. Синчак Мачей. Смазка и консервация сноуборда. Работа посвя-щена
обобщенным знаниям по теме правильной эксплуатации и сохранению сноуборда.
Приведены данные по классификации по определению мазей в зависимости от
погод-ных условий. Приведены практические рекомендации по заточке краев
сноуборда.
Ключевые слова: сноуборд, смазка, консервация
Annotation. Sinczak Maciej. Lubrication and conservation snowboard. The work is
dedicated to generalized knowledge of a subject of exact maintenance and conservation
snowboard. The datas on classification on definition of Unguentums in dependence
on weather conditions are reduced. The practical references on sharpening edges
snowboard are reduced.
Keywords: snowboard, lubrication, conservation.
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Niezależnie od tego czy snowboardzista jest osobą początkującą czy
zaawansowaną powinien dokładnie zapoznać się z rodzajami dostępnych na
rynku smarów i tak je dobrać, aby osiągnąć zamierzony efekt poślizgu.
Dobór właściwego smaru zależy od warunków pogodowych (różnych
gatunków śniegu i temperatury). Wymaga to utrwalenia pewnych nawyków i
świadomości czemu ten zabieg ma służyć.
Dzięki smarowaniu deski uzyskujemy:
1. zabezpieczenie ślizgu deski przed drobnymi uszkodzeniami
mechanicznymi,
2. zmniejszenie do minimum współczynnika tarcia - otrzymujemy optymalne
parametry ślizgu.
Zależnie od tego czy mamy do czynienia ze sprzętem nowym czy
używanym przyjmiemy odpowiedni tok przygotowań.
Celem tego doniesienia jest przekazanie informacji na temat
konserwacji i przygotowania sprzętu do jazdy z uwzględnieniem własnych
doświadczeń nabytych podczas zajęć ze studentami Akademii Wychowania
Fizycznego.
Sprzęt nowy
Ślizg jest zabezpieczony tylko przed utlenianiem cienką warstwą
smaru, krawędzie naostrzone pod kątem 90°. Wydawać by się mogło, że deska
jest gotowa do jazdy. Nic bardziej mylnego.
W związku z tym należy wykonać:
1.

2.
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Zagruntować ślizg twardym smarem (na niskie temperatury lub
utwardzaczem do lodu) koniecznie na gorąco przy pomocy żelazka.
Czynność tę powinno się powtórzyć wielokrotnie. Tak zagruntowany
ślizg będzie się zdecydowanie wolniej utleniał, oraz będzie znacznie
bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne. Na tak przygotowany
nowy ślizg powinno się nakładać na gorąco smary właściwe dla
danych rodzajów śniegu i temperatur. Należy również zwrócić uwagę
na rodzaj ślizgu. Do ślizgów z dodatkiem grafitu stosuje się specjalne
smary - oznaczone srebrnym kolorem.
Przygotować krawędzie - naostrzyć krawędzie pod odpowiednim
kątem ( w zależności od konkurencji i stopnia utwardzenia stoku,
kąt ten waha się między 86° a 90°) ma to szczególne znaczenie dla
osób dynamicznie jeżdżących na stokach utwardzonych, mniejsze

dla początkujących.
Sprzęt używany
1.
2.

Deska przygotowana do konserwacji powinna być sucha i ciepła
(woda z mikroporów znajdujących się w ślizgu musi odparować).
Należy z niej usunąć resztki starego smaru przy pomocy
metalowej cykliny, zwrócić uwagę na prawidłowe jej trzymanie
i sposób prowadzenia - od siebie, od dziobu do tyłu deski.

Ryc. 1. Cyklinowanie
3.

Po scyklinowaniu cały ślizg umyć zmywaczem
(rozpuszczalnikiem) za pomocą szmatki, a głębokie rysy
szczoteczką. Tak oczyszczoną deskę pozostawić na 20 min. żeby
zmywacz odparował.

a)
b)
Ryc. 2. Czyszczenie ślizgu zmywaczem w aerozolu
4.

Zalewanie ubytków:

a) Ubytki zalewa się zapaloną pałeczką kofiksową lub poliuretanową.
Czynność powtarzamy kilkakrotnie do całkowitego wypełnienia
ubytku na przemian cyklinując i zalewając je (kolejne warstwy
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nakładamy po wystygnięciu poprzednich).
b) Ubytki zasypuje się specjalnym proszkiem, układa folię i przykłada
żelazko o temperaturze 140° na około 15 - 20 sekund.
W obu przypadkach nadmiar naniesionego materiału usuwa
się raszplą a następnie cykliną metalową.
5. Ostrzenie krawędzi. Odpowiednio naostrzone krawędzie wpływają
na lepszą jazdę i zapewniają większe bezpieczeństwo na trudnych
oblodzonych stokach. Wykonuje się to za pomocą ostrzałki z
ustawionym odpowiednio kątem, oraz dla bardziej doświadczonych
pilnikiem pod odpowiednim kątem. Krawędzie ostrzy się najczęściej
po katem 90°. Ostrzy się od przodu do tyłu - zawsze do siebie.
Krawędzie bardzo uszkodzone na początku piłuje się pilnikiem
zwanym raszplą, a później drobnym pilnikiem tzw. jedwabnikiem (
naciętym tylko w jedna stronę).
Po tych czynnościach deskę należy dokładnie oczyścić
szmatką lub miękką szczotką. Na koniec należy usunąć wióry z ostrza
krawędzi za pomocą drobnoziarnistego kamyka - marmurku, lub
drobnym papierem ściernym nałożonym na pilnik. Należy pamiętać,
aby ostrzenie rozpocząć od spodu deski, następnie ostrzymy
powierzchnię boczną.

a)

b)
Ryc. 3. Ostrzenie krawędzi

6.
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Smarowanie na gorąco. Deska musi mieć temperaturę pokojową.
Smar przykłada się do rozgrzanego żelazka. Rozprowadza się
na powierzchni ślizgu żelazkiem płynnymi ruchami, należy
zwrócić uwagę by nie odparzyć ślizgu. Po ostygnięciu deski
nadmiar smaru ściąga się plastikową cykliną, profesjonaliści
używają do tego odpowiedniej twardości szczotek.

a)

b)

e)
Ryc. 4. Smarowanie na gorąco

7.

Smarowanie na zimno. Jest to sposób doraźny często stosowany
na stoku. Deska powinna być również oczyszczona i wysuszona.
Do takiego smarowania używa się smarów w postaci mydełek,
sztyftów, past, aerozolu. Tak nałożony smar po wyschnięciu
należy wetrzeć w ślizg filcem lub miękką szmatką.

Doboru smaru należy dokonać biorąc pod uwagę rodzaj śniegu, jego
temperaturę i wilgotność. Takie dane producenci podają na opakowaniach
swoich produktów.
Podstawowe rodzaje smarów (parafin) używanych przez
snowboardzistów
Smar bezbarwny (bazowy) - uniwersalny, służy do gruntowania desek jak
również do ich konserwacji na czas letni.
Smar żółty - miękki (zakres temp. 0° C / -4° C)
Smar czerwony - smar o średniej twardości (zakres temp. -4° C / 10° C)
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Smar niebieski - twardy (zakres temp. -10° C / -30° C)
Smar na śniegi sztuczne - bardzo twardy. Występuje w dwóch
wersjach uniwersalnej (0° C / -30° C) i fluorowej (-4° C / -10° C).
Niezbędne narzędzia potrzebne do konserwacji deski:
1. Imadła - służą do przymocowania deski do stołu.
2. Cykliny (metalowa i plastikowa) - do wyrównywania ślizgu i
usuwania smarów
3. Żelazko - do nakładania smarów.
4. Pilnik (jedwabnik-cięty w jedną stronę, raszpla, diamentowy) do ostrzenia krawędzi.
5. Szczotki (miedziana, nylonowa, z końskiego włosia) - do
usuwania resztek smarów i ładunków elektrostatycznych.
6. Zmywacz - do odtłuczenia ślizgu.
7. Pałeczki kofiksowe, poliuretanowe lub proszek - do uzupełnienia
ubytków.
8. Folia do proszku - do uzupełnienia ubytków za pomocą proszku
i żelazka
9. Smary (różne rodzaje)
10. Kamień - do wygładzenia krawędzi jak również do usunięcia
wióru - drutu.
11. Kątówki - do nadania odpowiedniego kąta krawędzi.
12. Rylec - do usunięcia smaru np. z krawędzi.
13. Klip do pilnika - do zespolenia pilnika z kątówką.
14. Gumka do krawędzi - do wygładzenia krawędzi.
15. Ostrzałka do cykliny plastikowej.
16. Papier ścierny - drobno ziarnisty do ślizgu i krawędzi.
Każdy snowboardzista powinien trzymać się zasady - należy wychodzić
na stok z odpowiednio przygotowanym sprzętem. Im częściej smarowany jest
ślizg deski snowboardowe tym jej wartość zjazdowa jest większa. Uważam, że
powinna być ona smarowana po każdym dniu eksploatacji.
Podsumowując, jestem przekonany iż, właściwe smarowanie i
konserwacja sprzętu ułatwia kontrolę, zwiększa bezpieczeństwo
snowboardzistów, oraz innych użytkowników stoków. Ułatwia osiągnięcie
lepszej techniki, sprawia większą przyjemność z jazdy.
Z tego wniosek, że przysłowie „Kto smaruje ten jedzie” jest w tej
dyscyplinie sportu bardzo trafne.
Piśmiennictwo
1. Disler P. (1998) Snowboard. BK Wrocław.
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TOLERANCJA PILOTÓW WOJSKOWYCH NA PRZYSPIESZENIA
DZIALAJACE W PODŁUŻNEJ OSI CIAŁA (+GZ) W ASPEKCIE
WSKAŹNIKÓW MORFOLOGICZNYCH I PRZEJAWIANEJ
AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ
Tadeusz Jasiński
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
Pracownia Psychologii Eksperymentalnej WIML
Adnotacje. W pracy podjęto problem analizy parametrów morfologicznych i czynników
towarzyszących aktywności fizycznej pilota na zaobserwowaną różnicę tolerancji
przyspieszenia +Gz. Rozszerzone badania tolerancji przeciążeń i parametrów
morfologicznych oraz czynników towarzyszących ak tywności fizycznej
przeprowadzono wśród 152 pilotów wojskowych, w ramach badań okresowych w
WIML. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że zbyt intensywne formy treningu
aerobowego na niekorzyść treningu anaerobowego mogą wpływać na tolerancję
przyspieszeń. Obciążenia fizyczne pilotów oraz czynniki anatomiczne i fizjolo-giczne
mogą różnicować pilotów pod względem tolerancji na przyspieszenia.
Slowa kluczowe: Tolerancja przyspieszeń +Gz, parametry morfologiczne, aktywność
fizyczna, piloci wojskowi.
Анотація. Тадеуш Ясінски. Толерантність войскових пілотів до прискорень, які
діють у продольній осі тіла (+GZ) у аспекті морфологічних показників, що
вияв-ляю ться у фізичній активно сті. В пра ці п одана проблема аналізу
морфологічних параметрів і причин, які супро-воджують фізичну активність
пилота на спостереженій різни ці толерантн ості до прискоренн я (+GZ).
Дослідження проведені за участю 152 войскових пілотів. Аналіз отриманих
результатів показав, що зайві по інтенсивності форми аеробнох тре-нувань
можуть впливати на аеробне тренування і толерантність до прискорення. Фі-зичні
навантаження пілотів, а тако ж анатомічні і фізиологічні параметри можуть
приводити до різниці пілотів з толерантності до прискорення.
Ключові слова: толерантність до прискорень +Gz, морфологічні параметри,
фізична активність, військові пілоти.
Аннотация. Тадеуш Ясиньски. Толерантность военных пилотов к ускорени-ям,
действующи м в продольной оси тела (+ GZ) в аспекте морфолог ичн ых
показа-телей и проявляющихся в физической активности. В работе поднимается
проблема анализа морфологических параметров и причин сопутствующих
физической активности пилота на наблюдаемой разнице толерантности к
ускорению +GZ. Рассматриваемые исследования проведены на 152 военных
пилотах. Анализ полученных результатов показал, что излишне интенсивные
формы аэробной тренировки на тренировку анаэробную могут оказывать влияние
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и на толерантность к ускорениям. Физические нагрузки пилотов, а также
анатомические и физиологические параметры могут приводить к различению
пилотов под взглядом толерантности к ускорениям.
Ключевые слова: толерантность к ускорениям +Gz, морфологические пара-метры,
физическая активность, военные пилоты.
Annotation: Tadeusz Jasinski. Oblong body axis acceleration tolerance of military
pilots in aspect of morphological coefficients and manifested physical activity.
The article examines the impact of morphological parameters and factors related with
pilot’s physical activity, on observed differences in acceleration tolerance +Gz. In
depth research into tolerance of acceleration, morphological parameters and factors
accompanying physical activity has been conducted on 152 military pilots during
flair regular medicals in WIML. Results at the analyses showed flat too intensive
aerobic training with insufficient anaerobic training may worsen acceleration tolerance
+Gz. Physical burden as well as anatomical and physiological factors may differ pilots
the level of acceleration tolerance.
Key words: Tolerance of accelerations +Gz, morphological parameters, physical
activity, military pilots.

Wprowadzenie
W badaniach tolerancji przeciążeń kandydatów do lotnictwa i
czynnych zawodowo pilotów Sił Powietrznych chodzi i określenie progu, po
przekroczeniu którego organizm nie jest już w stanie sprostać wyzwaniu jakie
stanowi środowisko hipergrawitatycje. Próg ten, zwany granicą tolerancji
przeciążeń (ang. GIL - G-tolerance Level) określa się podczas badania w
wirówce przeciążeniowej.
Pośród morfologicznych elementów, które ograniczają możliwości
wpływania na organizm osobnika oraz modyfikują sposób postępowania
motorycznego wyróżnia się (14): anatomiczną budowę ciała w ujęciu
trójwymiarowym, proporcje miedzy długościami poszczególnych kończyn i
umięśnienia. Ogólne prawidłowości budowy ciała w odniesieniu do możliwości
motorycznych warunkuje następujące założenie: siła mięśni jest proporcjonalna
do powierzchni poprzecznego przekroju, czyli proporcjonalna do kwadratu
wymiaru liniowego, natomiast ciężar jest funkcją sześcienną (11, 9, 15).
W literaturze przedmiotu niejednokrotnie postulowano zależność
tolerancji przeciążeń od czynników antropometryczno-fizjologicznych (np.
budowy ciała, HR, czy wartości skurczowego ciśnienia tętniczego krwi). O
ile zależność tolerancji od odległości serce - oko jest bezdyskusyjna, o tyle
wpływ innych czynników fizycznych nie był do końca jasny. Postanowiono
zbadać wpływ na tolerancję takich czynników jak: wiek, masa ciała, wzrost,
oraz wartości skurczowego ciśnienia tętniczego krwi. Okazało się, że tolerancja
+Gz koreluje pozytywnie z wiekiem, masą ciała i ciśnieniem skurczowym, a
negatywnie ze wzrostem (13).
Pośród wszystkich czynników wpływających na zdrowie i sprawność
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fizyczną, nie tylko pilota, bardzo istotne znaczenie ma systematyczna
aktywność ruchowa (1, 7). Zakłada się bowiem, że ukierunkowany,
systematyczny trening fizyczny prowadzony przez personel latający prowadzi
do pożądanych, z punktu widzenia zawodowego, korzyści psychologicznych.
Na tolerancję przyspieszeń +Gz ma także wpływ stopień
wytrenowania organizmu, wydolność oraz nalot. Większość tych czynników
określana jest jako czynniki „towarzyszące” aktywności fizycznej (częstość
ekspozycji na działanie przeciążeń, nalot „życiowy” i roczny na danym typie
samolotu, wydolność fizyczna itd.) Przedmiotem zainteresowania
przeprowadzonego eksperymentu był ewentualny wpływ tych czynników na
zaobserwowaną różnicę tolerancji przyspieszenia +Gz w kolejnych badaniach.
Materiał
W badaniach brało udział 152-ch mężczyzn - pilotów Polskich Sił
Powietrznych - latających na samolotach odrzutowych różnych typów. Piloci
ci zgłaszali się na badania okresowe w Wojskowej Komisji Lekarskiej Sił
Powietrznych(WKLSP) przy Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej
(WIML) w Warszawie.
Średni wiek badanej grupy pilotów wynosił 31,22 ± 7,1 lat, średni
wzrost 176,8 ± 5,2 cm, a średnia masa ciała 77,2 ±8,2 kg. Średni nalot ogólny,
wynosił w badanej grupie 824,7 ± 567,8 h. Średni nalot roczny wynosił w
chwili badania 48,3 ± 35,8 h. Wyniki uzyskane przez wszystkich badanych
porównano z uzyskanymi w poprzednim okresowym badaniu na wirówce
przeciążeniowej.
Ocena istotności różnic poziomu Granicy Tolerancji Przyspieszeń
(GTP) badanych pilotów w programie liniowym i interwałowym, wskazywała
na pewne różnice, które aczkolwiek widoczne, nie były istotnie statystycznie
(tab. 1).
Tabela 1.
Ocena istotności różnic poziomu GTP badanych pilotów w programie
liniowym i interwałowym, Test T dla grup niezależnych
Grupująca: Grupa
Grupa 1: program liniowy
Grupa 2: program interwałowy
N=76 dla każdej z grup
Zmienna

x

GTP

6,157

G1

x
6,054

Sd G1

G2

0,627

Sd G2
0,689

t
-0,962

df
150

p
0,337

Objaśnienia:
x - średnia arytmetyczna,
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Sd - odchylenie standardowe,
t - wartość statystyki testu t,
df - liczba stopni swobody.
Wszyscy uczestniczący w badaniach piloci podawali, że prowadzą
aktywny tryb życia i regularnie uprawiają wysiłek fizyczny. Okazało się, że
preferowanym przez nich typem wysiłku jest wysiłek fizyczny tzw. tlenowy
(tab. 2).
Tabela 2.
Preferowana aktywność fizyczna badanych pilotów
R o d z a j a k ty w n o ś c i
P iłk a n o ż n a
P iłk a s ia tk o w a
B ie g a n ie
P ły w a n ie
P iłk a k o s z y k o w a
Ja z d a n a ro w e rz e

%
9
7
6
3
2
1

p ilo tу w
2 ,5 5 3
9 ,7 8 7
7 ,0 2 1
6 ,1 7 0
4 ,4 6 8
7 ,0 2 1

Metody
Badanie tolerancji przyspieszeń +Gz przeprowadzono w wirówce
przeciążeniowej WIML. Przed badaniem piloci zapoznawani byli z celem,
przebiegiem oraz spodziewanymi wynikami eksperymentu. Przy określaniu
granicy tolerancji przyspieszenia (GTP) stosowano rutynowy program
ekspozycji przeciążeniowej dla pilotów latających na samolotach
odrzutowych, to jest program GOR (gradual onset rate) charakteryzujący
się liniowym wolno narastającym przyspieszeniem z prędkością 0,1 G-1,
oraz interwałowy program ROR (rapid onset rate) różniący się szybkością
narastania przyspieszenia (1 G-1) oraz czasem działania maksymalnego
przeciążenia, opartych na założeniach Wojtkowiaka (21).
Wszyscy badani, niezależnie od typu ekspozycji nie używali
technicznych środków ochrony przeciwprzeciążeniowej (spodnie
przeciwprzeciążeniowe czy nadciśnienie oddechowe). Badanych
instruowano, aby zachowywali się tak jak podczas lotu samolotem
dopuszczając wykonywanie manewru przeciwprzeciążeniowego. Jeśli
wszystko przebiegało zgodnie z założeniami, ekspozycję kończono w
momencie osiągnięcia jednego z poniższych standardowych - kryteriów
końca wirowania:
- 100% utraty widzenia obwodowego (100% PLL - ang . peripheral light
loss),
- częstości skurczów serca > 200 ud/min,
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zaburzenia rytmu serca pod postacią: komorowa bigeminia / trigeminia,
tachykardia nadkomorowa / komorowa, bradykardia, itp.;
- jakikolwiek nienormalny ból lub inne objawy,
- brak przepływu krwi w płatku usznym przez okres co najmniej 4s,
Program wirowania kończono po osiągnięciu 15-to sekundowego
plateau na poziomie 7 +Gz lub przerwania badania przez pilota (puszczenie
dźwigni bezpieczeństwa, będącej stałym elementem wyposażenia gondoli
wirówki, powodowało automatyczne zatrzymanie wirówki).
Podczas wszystkich badań zapewniona była łączność audi-wizualna
pomiędzy prowadzącym badanie a badanym pilotem. Łączność wizualna była
łącznością jednostronną (prowadzący badanie obserwował badanego, ten
jednak nie widział prowadzącego badanie), natomiast foniczna zapewniała
kontakt dwustronny.
Wartość tolerancji przyspieszeń +Gz w obydwu programach
(liniowym i interwałowym) wyznaczana była z dokładnością do 0,1 G.
Po badaniu, każdy z uczestników badania wypełniał ankietę, w której
podawał następujące informacje:
1) nazwisko i imię,
2) wiek (lata skończone),
3) wzrost (w cm) i masę ciał (w kg),
4) datę i wynik ostatniego badania w wirówce oraz program ekspozycji,
5) typ samolotu na którym lata dany pilot,
6) nalot ogólny i roczny (w godzinach),
7) długość przerw w lotach (w tygodniach),
8) tryb życia (siedzący, aktywny), jeśli badany uprawiał regularny wysiłek
fizyczny minimum 2 razy w tygodniu zaliczano go do grupy aktywnej
fizycznie,
9) aktywność fizyczna - w tym punkcie określano rodzaj aktywności
fizycznej (sportów) uprawianej przez badanego: bieganie (w km/tydzień),
kulturystyka / ćwiczenia na przyrządach typu Atlas (grupy mięśniowe,
liczbę powtórzeń), pływanie (w km/tydzień) oraz inne (badany określał
rodzaj aktywności oraz jej częstotliwość).
Wydolność fizyczną określano metodą określania pochłaniania tlenu
w teście wysiłku maksymalnego na cykloergonometrze rowerowym (Siemens
38B) w Pracowni Diagnostyki Wysiłkowej WIML.
Rejestracja danych
Podczas każdej ekspozycji wirówkowej rejestrowane były
następujące sygnały:
- EKG w odprowadzeniach kończynowych V2 i V5,
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fala tętna z płatka usznego (czujnik przezierności),
fala oddechowa (czujnik termistorowy umiejscowiony w otworach nosa),
odpowiedzi na zielone bodźce świetlne przekazywane z polomierza
umieszczonego w obwodowym polu widzenia,
wartość przyspieszenia +Gz.

Wstępną obróbkę zapisów parametrów fizjologicznych (usunięcie
artefaktów, wybór odcinków czasowych do analizy) przeprowadzono przy
pomocy programu OSCYLOSKOP (program wykonany specjalnie na potrzeby
Pracowni Patofizjologii Przyspieszeń, WIML). Wszystkie dane przesyłano
następnie do arkusza kalkulacyjnego (MS Excel, Windows), gdzie następowało
ich przygotowanie do analizy statystycznej.
Normalność rozkładu analizowanych zmiennych oceniano testami
Kołmogorowa-Smirnowa i Shapiro-Wilka. Do określenia jednorodności
wariancji stosowano test Levene a. Analizę wariancji wykonano metodą
ANOVA (analiza parametryczna) oraz testem Kruskala-Wallisa (analiza
nieparametryczna). W przebiegu całej analizy użyto programu komputerowego
STATISTICA dla Windows.
Wyniki
Wyniki badań przedstawiono w tabelach 3 i 4. W pierwszej
kolejności analizie poddano wpływ na różnicę tolerancji +Gz parametrów
morfologicznych, takich jak: wzrost i masa ciała badanych, wydolność
fizyczna oraz ich staż pracy w powietrzu, tj. nalot ogólny i roczny (tab. 3).
Podstawą podziału danych empirycznych był typ samolotu, na którym latali
badani piloci.
Dane zawarte w tabeli 3, pozwalają stwierdzić, że badani piloci
byli w zasadzie grupą jednor odną. Anal iza r ozkła dów da nych
morfologicznych (wysokości i masy ciała oraz wydolności ocenianej za
pomocą VO2 max), w grupach pilotów zróżnicowanych ze względu na typ
samolotu, na którym latali, wykazała brak istotnych statystycznie różnic.
Natomiast, znamiennie różnicowały badanych czynniki towarzyszące
aktywności fizycznej (wiek, nalot ogólny i roczny). Zaobserwowane różnice
związane były z wiekiem badanych, bowiem starsi piloci na ogół latali na
starszych typach samolotów (TS-11 i Mig-23 młodsi piloci - Mig-29 i Su22).
Wyniki globalnego testu istotności zależności różnicy tolerancji +Gz
od wszystkich analizowanych zmiennych przedstawiono w tabeli 4.
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Tabela 3.
Mediany i poziom istotności różnicy analizowanych zmiennych, w grupach
zróżnicowanych ze względu na typ samolotu, na którym latali badani piloci
Grupa
Parametry

(0) TS-11,
Mig-21

M
Sd
Min-Max

32,8
7,22
25-40

M
Sd
Min-Max

176,7
5,54
171-182

M
Sd
Min-Max

83,2
11,71
72-95

M
Sd
Min-Max

36,9
8,77
25-47

M
Sd
Min-Max

800
323,1
450-1150

M
Sd
Min-Max

62,5
21,9
40-84

(1)
Mig-23

(2)
Mig-29

(3)
Su-20

Wiek (lata)
31,4
35,0
7,18
5,24
24-41
29-35
Wzrost (cm)
175,6
176,0
175,4
4,69
4,07
5,87
171-180
172-181
170-182
Masa ciała (kg)
79,8
76,0
76,9
8,50
8,21
8,42
68-88
67-87
68-88
VO2 max
37,1
37,2
39,8
7,68
8,70
10,10
29-45
28-46
29-50
Nalot ogуlny (h)
1285
895
1038,5
383,5
617,8
398,7
850-1650 260-1500 650-1450
Nalot roczny (h)
78
58
59,5
37,3
22,4
28,9
40-115
25-82
31-90
36,3
4,96
31-41

(4)
Su-22

a

27,4
6,47
21-34

0-4 = ,003
2-4 = ,001

178,2
5,37
172-184

ni.

77,0
8,04
69-88

0-4 = ,030

34,8
6,73
27-42

ni.

250
519,4
150-800

0-1 = ,001
0-4 i 1-4 = ,000
2-4 i 3-4 = ,007

20
31
20-52

1-4 = ,002
3-4 = ,003

Objaśnienia:
M - mediana,
Sd - odchylenie standardowe,
Min-Max - wartość minimalna i maksymalna,
a - poziom istotności różnicy, przy p<0,05,
ni.- brak różnic istotnych statystycznie.
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Tabela 4.
Wyniki globalnego testu istotności dla zależności tolerancji +Gz
od wskaźników morfologicznych i czynników towarzyszących aktywności
fizycznej
P a ra m e try

S (S d ) 2

LSS

E fek t
B łą d

0 ,5 5 8
5 7 ,6 6 6

7
100

x

(
)2
0 ,0 7 9
0 ,5 7 6

F

p

0 ,1 3 8

0 ,9 9 5

Objaśnienia:
“ (Sd)2 -suma kwadratów odchyleń standardowych,
LSS - liczba stopni swobody,
( x )2 - średnia kwadratów,,
F- wartość statystyki test - F,
p- poziom istotności różnicy.
Wynik testu F (p = 0,995) dla wszystkich zmiennych jest
jednoznaczny, co daje podstawy do wyciągnięcia wniosku, iż badane zmienne
morfologiczne i tzw. towarzyszące nie były powiązane z zmienną - różnicą
tolerancji przyspieszeń +Gz. Dodatkowa analiza korelacji pomiędzy różnicą
tolerancji przyspieszeń +Gz, a nalotem ogólnym i rocznym potwierdziła wynik
testu globalnego.
Omówienie
Uważa się, że regularny trening aerobowy obniża aktywność
współczulnego układu nerwowego, co manifestuje się obniżeniem częstości
skurczów serca, zarówno w spoczynku jak i w odpowiedzi na stres (2, 5, 6,
17).
Preferowanym przez większość pilotów wysiłkiem był trening typu
aerobowego, pod postacią gier zespołowych oraz biegania i pływania.
Jakkolwiek obniżenie częstości skurczów serca nie jest zjawiskiem pożądanym
w przypadku ekspozycji na przyspieszenia +Gz to inne efekty treningu
tlenowego mogą mieć pozytywny wpływ na tolerancję przyspieszeń +Gz.
Bieganie pływanie oraz inne rodzaje wysiłku lekkoatletycznego są tymi
rodzajami aktywności fizycznej, które predysponują do wzrostu siły mięśni
oddechowych, szczególnie zaś mięśni odpowiedzialnych za wdech (3, 8, 16).
W przypadku ekspozycji na przyspieszenia większe od ziemskiego, gdy rośnie
ciężar klatki piersiowej i wykonanie wdechu wymaga o wiele większego
wysiłku niż w warunkach grawitacji ziemskiej zwiększona siła mięśni
wdechowych może zdecydowanie ułatwić oddychanie.
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Preferowana przez pilotów badanej grupy aktywność sportowa
wpływa nie tylko na mięśnie oddechowe, ale również na płuca. Całkowita
pojemność płuc, wraz z funkcjonalną objętością ulega wyraźnemu zwiększeniu
u ludzi uprawiających dyscypliny lekkoatletyczne (2). W wyniku tego może
dochodzić do kilku, korzystnych z punktu widzenia tolerancji przyspieszeń
+Gz, zmian (2):
- zwiększenia powierzchni wymiany gazowej w płucach,
- zmniejszenia wahań stężenia gazów oddechowych we krwi tętniczej
pomiędzy oddechami (funkcjonalna objętość zalegająca działa jak
zbiornik zapasowy gazu).
Dane dotyczące preferowanej i uprawianej przez badanych pilotów
aktywności fizycznej zebrane w ankiecie nie wskazują raczej na wystarczającą
intensywność uprawiania sportów w badanej grupie. Zatem można z dużym
prawdopodobieństwem założyć, że opisane powyżej zjawiska nie miały
miejsca i uzyskane wyniki tolerancji nie zostały zmodyfikowane przez poziom
wydolności fizycznej, aczkolwiek mogły wpłynąć na utrzymanie się pewnego
poziomu tolerancji przyspieszeń +Gz.
Zbyt niska aktywność fizyczna badanych grup pilotów była,
prawdopodobnie powodem nie zaobserwowania innych skutków treningu
aerobowego. Jednym z ubocznych efektów treningu wytrzymałościowego
(tlenowego), oprócz obniżenia częstości skurczów serca, jest zwiększenie
objętości płynów ustrojowych. Powoduje to bądź zwiększone hamowanie
baroreceptorów sercowo - płucnych bądź adaptację baroreceptorów zatok
szyjnych, co w efekcie prowadzi u osobników trenowanych aerobowo do
znacząco niższej odpowiedzi częstości skurczów serca na bodziec
przedciśnieniowy (LBNP) niż u osób nietrenujących (18). W żadnej z
badanych grup pilotów nie zaobserwowano zmniejszenia częstości skurczów
serca, zarówno wyjściowej jak i maksymalnej. Jeśli wziąć pod uwagę
procentowy przyrost częstości skurczów serca podczas ekspozycji
wirówkowej, to okazuje się, że w grupie 1, przyrost ten był mniejszy niż w
pozostałych grupach, aczkolwiek różnica ta nie była istotna statystycznie. W
świetle powyższych rozważań nie wydaje się jednak, aby ta różnica mogła
zostać przypisana treningowi fizycznemu.
Maksymalne wysiłkowe pochłanianie tlenu (VO2 max) jako dobry
prognostyk zdolności układu krążeniowo-oddechowego do tolerowania
wysiłku fizycznego ma swoją ustaloną pozycję w świecie sportu (10). Ponieważ
poddawanie organizmu ludzkiego wpływowi przyspieszeń +Gz można
traktować jako szczególną formę wysiłku fizycznego podjęcie próby oceny
wpływu stopnia wytrenowania badanych na tolerancję przyspieszeń +Gz
wydawało się uzasadnione. Nie udało się jednak uzyskać statystycznie
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istotnego dowodu na zależność różnicy tolerancji +Gz w kolejnych badaniach
od wysiłkowego, maksymalnego pochłaniania tlenu (VO2 max). Wydaje się,
że taki stan rzeczy zależny jest od zbyt małej intensywności prowadzonej
przez badanych pilotów aktywności fizycznej, zwłaszcza treningu
anaerobowego i izometrycznego, zwiększającego siłę mięśni szkieletowych.
Niestety nie przeprowadzono u badanych pilotów testów wydolności
anaerobowej. Uzyskane dane wykazały, że badani piloci nie prowadzili
intensywnego treningu siłowego ukierunkowanego na zwiększenie tolerancji
przyspieszeń +Gz. Testy takie niewątpliwie należałoby wprowadzić do badań
rutynowych pilotów samolotów bojowych, albowiem zwiększenie tej formy
treningu jest wskazane.
Badani piloci podawali w ankiecie, że częstość uprawiania przez
nich zdeklarowanych ćwiczeń fizycznych odbywa się z częstotliwością jeden,
dwa razy w tygodniu. Większość z nich twierdziła, że - w zasadzie - jedyną
okazją do uprawiania regularnego wysiłku fizycznego były zajęcia z
wychowania fizycznego, prowadzone w godzinach służbowych. Żaden z
badanych nie uprawiał sportów regularnie w czasie wolnym od pracy.
Z danych piśmiennictwa wiadomo, że brak aktywności fizycznej
powoduje niekorzystne następstwa, ujawniające się przy wysiłku fizycznym,
jak: nadmierne zwiększenie częstości skurczów serca, spadek amplitudy
ciśnienia tętna oraz niestabilność ciśnienia tętniczego (4). Ze względu jednak
na fakt, iż w przeprowadzonym eksperymencie nie wykonywano pomiaru
ciśnienia tętniczego krwi podczas ekspozycji wirówkowej nie można tego
doniesienia odnieść do uzyskanych wyników.
Zaobserwowane podczas ekspozycji wirówki wszystkich grup
badanych wartości częstości skurczów serca pozwalają również na
potwierdzenie innego zjawiska. Ponieważ, jak wyjaśniono wcześniej, wszyscy
uczestnicy badań uprawiali tlenowy wysiłek fizyczny istniała obawa, że może
on być wykonywany ze zbyt dużą intensywnością wpływającą na tolerancję
przyspieszeń +Gz (19, 20).
Wnioski
1) Zbyt intensywne formy treningu aerobowego na niekorzyść treningu
anaerobowego mogą wpływać na tolerancję przyspieszeń
2) Obciążenia fizyczne pilotów oraz czynniki anatomiczne i fizjologiczne
mogą różnicować pilotów pod względem tolerancji na przyspieszenia.
1.
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ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ
Текст обсягом 6 і більше сторінок формату А4 (до 70 знаків у рядку, до
30 рядків на сторінку) на українській (російській, англійській, польській) мові
переслати електронною поштою в редакторі WORD. До статті можна включати
графічні матеріали - рисунки, таблиці та ін. Шрифт - Times New Roman 14, поля
20 мм, орієнтація сторінки - книжкова, інтервал 1,5.
Структура статті: назва статті, прізвище та ініціали автора, назва організації, анотації і ключові слова (трьома мовами - укр., рос., англ., обсяг кожної
анотації 4 рядки, ключових слів - 1 рядок), текст статті за структурою згідно
Постанови ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1, література, авторська довідка.
Редакція на протязі місяця надішле за вказаною Вами адресою 1 прим.
збірника.
Тел. (057) 706-15-66; 70-72-289; факс: 706-15-60; 61068, м.Харків-68,
а/с 11135, Єрмаков Сергій Сидорович.
Листування з авторами виключно електронною поштою. Повідомлення
про прийняття (або відхилення) статті до друку надсилається автору електронною поштою після рецензування її членами редколегії.
Умови щодо формування списку літературних джерел: при наявності
посилань на збірники «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту» та «Физическое воспитание студентов творческих специальностей» редакційна колегія розглядає статтю першочергово.
Електронна пошта:
pedagogy@ic.kharkov.ua - щоденно;
pedagogy@mail.ru
- щоденно;
artdesign@online.kharkiv.com - постійно включена на протязі робочого
дня.
Web-сторінка:
www.pedagogy.narod.ru
- загальна інформація;
www.nbuv.gov.ua/eb/khhpі.html
- архів статей за 1996-2004рр.
http://lіb.sportedu.ru/books/xxpі
- російськомовна сторінка.
-----------------------------------------Витяг з Постанови ВАК України від 15.01.2003 N 7-05/1
“Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК
України”
(бюл. ВАК №1, 2003р.)
3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір
статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть
у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні
елементи:
постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими
науковими чи практичними завданнями;
аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано
розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення
невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується
означена стаття;
формулювання цілей статті (постановка завдання);
виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням
отриманих наукових результатів;
висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному
напрямку.
4. Спеціалізованим ученим радам при прийомі до захисту дисертаційних
робіт зараховувати статті, подані до друку, починаючи з лютого 2003 року,
як фахові лише за умови дотримання вимог до них, викладених у п.3 даної
постанови.
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ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Харківська державна академія фізичної культури, Національний фармацевтичний
університет, Харківська державна академія дизайну і мистецтв мають честь запросити
представників Вашої організації до участі у конференції
ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СПОРТИВНИХ ІГОР ТА
ЄДИНОБОРСТВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ЕЛЕКТРОННА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
(15 січня 2005 року)
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Вимоги до статей. Текст обсягом 2-3 сторінки формату А4 подається в редакторі
WORD електронною поштою. До статті можна включати графічні матеріали - рисунки,
таблиці та ін. Шрифт - Times New Roman 14, поля 20 мм, орієнтація сторінки - книжкова,
інтервал 1,5.
Структура статті: назва статті, прізвище, ім’я, по батькові автора, звання, повна
назва організації, текст статті, поштова адреса.
Матеріали направляти за е-mail: sport2005@bk.ru
У полі «Тема» («Subject») ОБОВ’ЯЗКОВО ВКАЗАТИ (ЛАТИНИЦЕЮ!): PP2005.
Тільки в цьому випадку Ваша стаття потрапить у потрібну папку. Ім’я файлу - прізвище
автора латинськими літерами.
Основні дати:
Ч ас п о дач і статей
З а с ід а н н я , с е м ін а р , к р у г л и й с т іл *
( т і л ь к и д л я п р е д с т а в н и к ів В Н З м . Х а р к о в а )

Р о з с и л а н н я з б ір н и к а а в т о р а м
О б г о в о р е н н я т а д и с к у с ія в м е р е ж і
Інт е р н е т

д о 1 5 с іч н я 2 0 0 5 р .
8 л ю т о го 2 0 0 5 р . о 1 4 :0 0
(к а ф е д р а с п о р т и в н и х іг о р , к а ф е д р а
єди н оборств Х Д А Ф К )
до 0 8 л ю то го 2 00 5 р .
h t tp : //w w w .u k r f a .k h a r k o v . u a /c y r /m a in .
htm l

* Автори з інших міст можуть взяти участь у засіданні, семінарі, круглому столі тільки
за запрошенням кафедра спортивних ігор, кафедри єдиноборств ХДАФК. Всі витрати за
рахунок організації, що відрядить.
Вартість збірника матеріалів конференції-20 грн.
Банківські реквізити: рахунок №262085113 в Харківській обласній дирекції АППБ
«АВАЛЬ» МФО 350589, КОД 23321095. Призначення платежу: перерахування коштів
на о/р №П07000308 на видання збірника конференції.
ОБОВЯ’ЗКОВО копію квитанції направляти за е-mail: sport2005@bk.ru Тільки в цьому
випадку редколегія вишле на Вашу адресу збірник матеріалів конференції.
Довідки: (057) 70-72-289 - кафедра ФВ ХДАДМ
ОРГКОМІТЕТ

-----------------------------------------6 - 10 мая 2005 г. Гродно (Республика Беларусь)
Международный симпозиум
“Физическая культура и спорт в системе образования. Здоровьесберегающие
технологии и формирование здоровья”
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

137

сумму отправлять в рублевом эквиваленте по адресу: 660041 г. Красноярск, пр. Свободный79, 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.
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, 7549-08 – Шпаков Андрей Иванович.

--------------------------------------------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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