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ПРОВІДНІ НАПРЯМИ ОНОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
НА ГУМАНІСТИЧНИХ ЗАСАДАХ
Назаренко Г.І.
ХОНМІБО
Анотація. Стаття присвячена питанням модернізації дошкільної освіти на цінностях гуманістичної педагогіки. Автор розкриває пріоритетні аспекти реалізації
гуманно–особистісних орієнтирів в дошкільний освітній простір.
Ключові слова: освіта, гуманізм, особистість.
Аннотация. Назаренко Г.И. Ведущие направления обновления дошкольного образования на гуманистических началах. Статья посвящена вопросам модернизации дошкольного образования на ценностях гуманистической педагогики.
Автор раскрывает приоритетные аспекты реализации гуманно-личностных ориентиров в дошкольное образовательное пространство.
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Annotation. Nazarenko G.I. Leading directions of innovation of preschool formation
on the humanist beginnings. The paper is dedicated to problems of modernizing of
preschool formation on values of humanist pedagogics. The writer uncovers priority
aspects of implementation of humane - personal landmarks in preschool educational
space.
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Вступ.
Проблема гуманізації всіх галузей суспільного життя, і передусім освіти, набула сьогодні глобального характеру. За останні 15-20
років більшість країн реформували свої освітні системи на засадах особистісно орієнтованої парадигми, в якій найповніше реалізуються гуманістичні тенденції розвитку навчально-виховного процесу. Кардинальне реформування системи загальної освіти, що полягає в переході від
функціонального до особистісно орієнтованого навчання та виховання
підростаючого покоління, вимагає переосмислення мети, змісту, методів
і форм освітньої діяльності, її орієнтації на особистість дитини. Ні в
кого не викликає сумнівів, що зазначені перетворення повинні розпочатися з дошкільної освіти.
Посилення демократичних тенденцій у житті суспільства сприяло тому, що в системі освіти переносяться акценти з масових педагогічних явищ на особистість дитини, особистість педагога. Слово “особистість” міцно увійшло в освітній простір, стало стрижневим поняттям,
яке повинно визначати, зв’язувати та спрямовувати всю педагогічну
діяльність. Уперше особистість законодавчо визнана головною цінністю
освіти.
З уведенням у дію низки законів про освіту (Закон України “Про
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освіту” (1996 р.), “Базовий компонент дошкільної освіти” (1998 р.), Закон “Про дошкільну освіту” (2001р.) законодавчо закріпилися прогресивні зміни, що відбулися за останні роки в системі української освіти, у
тому числі й у першій її ланці – дошкільній, а саме – зосередженість на
потребах особистісного розвитку й виховання дитини.
Формулювання цілей роботи.
Перед нами постало завдання – виокремити провідні напрями
оновлення дошкільної освіти на гуманістичних засадах, впровадження
яких на нашу думку, дозволить педагогам не тільки переосмислити та
значно покращити сучасний стан дошкільної освіти але й правильно
спрогнозувати тенденції щодо її гуманістичного наповнення в майбутньому.
Результати дослідження.
Зрештою, сучасна педагогічна наука визнала гуманістичні тенденції пріоритетними, а тому в останні десятиріччя все виразніше утверджуються цінності гуманістичної педагогіки. Гуманістична педагогіка - це напрям у сучасній теорії і практиці виховання, який виник у кінці
50х-60х рр. в США як педагогічне втілення ідей гуманістичної психології (Р. Бернс, А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерс, Дж. Олпорт). Гуманістична
педагогіка вимагає від педагога прийняття дитини такою, якою вона є,
проникнення до її переживань, почуттів, щирості, відвертості. Отже, в
основу оновлення системи освіти взагалі повинні лягти кращі людські
виміри – висока освіченість, моральність, духовність, совість, духовність
– у цілому людяність, гуманність, гуманізм.
Гуманний – людяний у своїх діях і ставленні до інших людей
[1].
Гуманізм – достатньо загальне визначення, що дає можливість
тлумачити його надто широко.
Гуманізм – (від лат. humanus – людський, людяний) – система
світоглядних орієнтацій, центром яких є людина, її самість, високе призначення та право на вільну самореалізацію.
Гуманізм містить у собі поняття “гуманність” – якість особистості, що характеризує повагу до людей, людської гідності, людинолюбство.
Великий тлумачний словник сучасної української мови дає таке
тлумачення поняття “гуманізм” - ставлення до людини, пройняте турботою про її благо, повагою до її гідності; людяність [1].
На думку О. Кононко, гуманізм – це насамперед визнання
цінності іншої людини (у тому числі й дитини), її права на вільний розвиток, на реалізацію своїх потенційних можливостей, на прожиття сво4

го власного, а не чужого життя [3].
Гуманістичні ідеї, прагнення до піднесення людини – явище в
педагогіці не нове. Видатні педагоги-гуманісти початку минулого століття зверталися до здібностей і якостей особистості, до її внутрішнього
світу як до джерела та механізму існування всього живого.
Чимало зроблено сучасними педагогами й психологами для утвердження гуманістичних цінностей освіти. Зберігаючи кращі здобутки
вітчизняної педагогіки, вони намагаються відповісти на питання, на які
ще сьогодні важко знайти відповіді в підручниках. Чи всі засоби традиційної освіти виявились несумісними з гуманістичними підходами? Що
саме можна взяти з величезного педагогічного досвіду? Як посісти гуманістичну позицію в педагогічній діяльності? Ці та інші питання хвилюють кожного, хто обрав нелегку професію педагога.
Отже, теоретична привабливість гуманістичних ідей, які ставлять у центр уваги дитину як суб’єкта життя, як вільну та духовну особистість, що має потребу в саморозвитку, не викликає сумнівів, проте
практична їх реалізація – дуже складна проблема.
На нашу думку, складність її полягає в тому, що попередня авторитарна система освіти, у тому числі і дошкільна, орієнтована на трансляцію суми знань, умінь і навичок, не мала особистісного спрямування,
була відчуженою від життєвих прагнень дитини. Крім того, запровадження в педагогічну практику дошкільних навчальних закладів гуманістичних ідей вимагає свободи вибору змісту, методів, засобів виховання
й навчання, ведення творчого пошуку в рамках гуманістичної парадигми. При цьому єдиним незмінним залишається погляд на дитину та дитинство як унікальний період життя людини, визнання та розкриття своєрідності її розвитку й задатків.
Реалізація гуманістичних цінностей дошкільної освіти на особистісно орієнтованих педагогічних засадах у першу чергу потребує усвідомлення кожним педагогом категорій: особистість, індивідуальність,
самобутність, саморозвиток індивіда, творчість та надання звичним для
педагогічної діяльності поняттям (виховання, навчання, принципи, методи) гуманістичного розуміння й цінності.
Перед педагогами дошкільних навчальних закладів постало завдання визначити й розкрити внутрішні сили, здібності і можливості дитини, створити сприятливі умови для найповнішого розвитку всіх її якостей.
Вирішення цього завдання неможливе без професійної компетентності, творчості, інноваційної діяльності, нового погляду на особистість, гуманізації педагогічних відносин, нових підходів і орієнтирів
5

у роботі з дітьми.
У цих пошуках справедливо віддано пріоритети дошкільній ланці
загальної освіти, яка є першою сходинкою, коли закладаються основні
риси особистості, які визначатимуть поведінку, спрямованість, потреби
та інтереси людини протягом життя.
Розглянемо основні напрями оновлення дошкільної освіти на
гуманістичних засадах, які вважаємо пріоритетними:
1. Передусім, передбачається переорієнтація професійної діяльності фахівців, які стоять на позиціях авторитарної педагогіки, на гуманістичні норми взаємодії з дітьми.
Нові гуманістичні орієнтири розбудови першої ланки загальної
освіти потребують якісної перебудови педагогічного процесу, а головне
– глибокого розуміння розвитку дошкільника, врахування його індивідуальних особливостей.
2. Важливо забезпечити підсилення уваги до запровадження
особистісно орієнтованих педагогічних інновацій у практику роботи з
дітьми, що впливає на зміни не тільки світогляду самих освітян, а і на
розкриття кращих якостей особистості кожної дитини.
Нагадаємо, що педагогічна інновація – процес створення, поширення і використання нових засобів (нововведень) для розв’язання
тих педагогічних проблем, які досі розв’язувалися по-іншому [3].
Інноваційна діяльність педагогів стає основним напрямом реалізації модернізаційних реформ у дошкільній освіті. Успіх фактично
повністю залежить від того, наскільки нові гуманно особистісні орієнтири педагогічної діяльності будуть включені в практику роботи педагогів та педагогічних колективів. Оновити інноваційними підходами
педагогічний процес на практиці можна, створивши ситуацію, у якій
педагог буде мати можливість, право і мотивацію працювати по-новому.
Вище вказане потребує науково-методичної розробки та педагогічного
супроводу.
На жаль, особистісно орієнтоване виховання і навчання дітей
ще не набуло масового характеру, інколи замінюється індивідуальним та
диференційованим підходами.
Гальмом переходу від традиційної моделі виховання і навчання
можна вважати, з одного боку, досить швидкий потік інформації, зміну
ідей, технологій, знань; з іншого – людську нездатність їх творчо засвоїти.
3. Не менш важливим є створення в дошкільному навчальному
закладі таких організаційно-педагогічних умов, за яких кожна дитина
не тільки повноцінно проживала б свої вікові періоди. Кожен етап – це
6

не підготовка дитини до життя, а саме життя, позбавлене педагогічного
насилля, приниження, грубості, страху, а й мала право на дитинство, на
гру, на своє “Я”, на помилку, підтримку дорослого, відчувала себе захищеною і щасливою. На думку відомого французького освітянина ХVІІІ
ст. Ж. Ж. Руссо, “Природа бажає, щоб діти лишалися дітьми, перш ніж
стати дорослими”. За таких умов поширення та поглиблення гуманістичних тенденцій дошкільної освіти радикально змінює розвиток педагогічної теорії, створює фундамент для істотно нової педагогічної практики, що базується на внутрішній свободі, творчості, гуманізмі взаємодії
дорослого і дитини, своєчасній педагогічній підтримці процесів саморозвитку.
Термін “педагогічна підтримка” вперше застосував у педагогічній науці О.С.Газман. На його думку, під цим слід розуміти “процес
сумісного з дитиною визначення її власних інтересів, цілей, можливостей та шляхів подолання перешкод, що заважають їй зберегти свою
людську гідність і самостійно досягти бажаних результатів у навчанні,
самовихованні, спілкуванні, способі життя” [2].
Автори гуманістичних концепцій виховання (І. Бех, В. Бочарова, О. Бондаревська,
О. Газман та інш.) визначають педагогічну підтримку як одну із освітніх
форм, яка стає сьогодні частиною особистісно орієнтованої освіти.
Педагогічна підтримка дитини – це гуманістична позиція педагога в його взаємодії і співпраці з дитиною, яка забезпечує соціалізацію
й індивідуалізацію особистості. Індивідуалізацію розуміємо як діяльність
педагога і самої дитини по підтримці й розвитку того своєрідного, неповторного, особливого, що закладено природою, та того, що вже набула вона в індивідуальному досвіді. Крім того, загальновідомо, що дошкільне дитинство вважається найважливішим періодом розвитку людини
взагалі.
4. Наступним напрямом є забезпечення емоційного комфорту в
будь-якій взаємодії дитини з життєвим середовищем. О. Кононко вказує, що емоційний комфорт – “психічний стан максимальної емоційної
зручності людини в природньому і соціальному середовищі” [3].
Стан максимальної емоційної зручності для дитини так само
значущий, як вода, їжа, повітря для організму. У традиційній моделі навчання і виховання дитина постійно залежить від дорослих і нездатна
розібратися в своїх переживаннях, а тому частіше підвладна негативним емоціям. Емоційна неволя, відсутність самостійності – атмосфера,
що не сприяє розквіту дитячої особистості. Дитина залишається пасивним об’єктом педагогічних маніпуляцій педагога.
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Як зменшити стресові ситуації, позбавити дитину тривоги, прикрощів, невдач?
Однією з ефективних сучасних технологій є педагогічна технологія “створення ситуації успіху” (за А. С. Бєлкіним), яка все частіше
впроваджується в практику дошкільних навчальних закладів, допоможе
вирішити цю проблему.
В основі педагогічної технології “створення ситуації успіху”
лежить особистісно орієнтований підхід до дитини. Добре відомо, що
позитивні емоції (успіх, радість, насолода) є стимулом будь-якої діяльності. Звичайно, вихователь виконує функцію емоційного фону в дитячому колективі, коли створює атмосферу довіри, поваги, тепла, тим самим зменшує стресові ситуації.
Основою ситуації успіху є психологічні та педагогічні механізми, а тому розведемо поняття “успіх” і “ситуація успіху”.
“Успіх”, на нашу думку, розглядається як пізнавальний результат навчання, праці, діяльності, здобуток, доробок, що відбиває факт
найвищого досягнення поставленої мети. “Ситуація” – сукупність умов
та обставин, що створюють певне середовище, викликають ті чи інші
взаємини людей [1].
Звичайно, ситуацію, за якої дитина почувається комфортно, створює педагог. Отже, ситуація успіху в умовах дошкільного навчального
закладу – це створені педагогами найсприятливіші організаційно-педагогічні умови, коли дитина переживає успіх. Як правило, переживання
успіху прищеплює впевненість у собі, у своїх можливостях. При цьому
активізується інтерес, пізнавальна активність дитини, з’являється бажання знову діяти і досягати хороших результатів. Якщо емоційної
підтримки не вистачає, дитина починає хворіти, у неї немає сил для нормального, повноцінного розвитку.
Проте, психологи і педагоги попереджають можливий негативний стан після пережитого успіху. Так як, по-перше, для кожної дитини
результати діяльності мають різну значимість, по-друге, після сильно
пережитої емоції успіху настає спад і наступна діяльність буде менш
успішною; по-третє, якщо педагог не дає адекватну оцінку результатам
досягнень дитини, то результат не приносить успіху.
Уміння педагога моделювати та створювати унікальні умови,
ситуації, середовище любові, успіху, довіри, розуміння, прийняття – майстерність педагога.
“Розуміти дітей – значить оволодіти найвищою майстерністю
виховання маленької людини,” – зазначав Ш. О. Амонашвілі.
5. Потребує переосмислення сама сутність процесу виховання
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та його призначення. У довідковій літературі поняття “виховання” трактується по-різному. Педагогічний словник у 2-х томах (1960 року видання) визначає виховання як “... передачу суспільно-історичного досвіду
новим поколінням з метою їх підготовки до суспільного життя” і констатує, що саме “під впливом середовища і спеціально створених умов
відбувається розвиток духовних і фізичних сил дітей, формування світогляду, умінь та навичок” [4].
Отже, виховання відбувається тільки за наявності об’єкта й суб’єкта виховної взаємодії, за якої провідна роль належить дорослому, який
виконує функції вихователя, а діти – об’єкт цього виховання. Такий підхід
лежить в основі авторитарної педагогіки, і лише в кінці ХХ сторіччя
формуючий підхід до виховання, де виховання – це формування особистості вихованця під держстандарт, справедливо “реставрується”.
Зазначимо, що ще 1921 року Міжнародна ліга нового виховання прийняла тлумачення, згідно з яким виховання – це створення умов
для розвитку здібностей кожного вихованця як індивіда. Сутність саме
такого розуміння виховання “як співробітництва” (суб’єкт - суб’єкт) дозволяє робити акценти на внутрішній потенціал дитини як особистості, а
вихователь опікується тим, щоб зберегти його, збагатити, надати можливість йому розкритися, а не формувати якусь стандартну особистість.
На наш погляд, це найбільш прогресивна точка зору, хоча вона
й не має однозначного визначення, але виходить з принципів гуманістичної педагогіки, за якою призначення виховання полягає в тому, щоб
створити умови для розвитку дитини, її максимальної самореалізації. У
такої точки зору на виховання багато прихильників (І. Д. Бех, О .Л. Кононко, В. А. Петровський та ін.).
Багато років тому П. П. Булонський зазначав: “Для нас повинно
бути аксіомою, що виховання має бути не обробкою, не відшліфовуванням, а внутрішнім стимулюванням розвитку дитини. Будь-яке інше виховання буде спотворенням дитини й організованим насиллям над нею”.
Отже, педагоги-гуманісти заперечували будь-яке насилля над людиною,
а тим більше дитиною, навіть з кращих спонукань.
Висновки.
Нами була розроблена експериментально - дослідна програма
“Технологія особистісно орієнтованого навчання й виховання дітей дошкільного віку” та алгоритм її провадження в практику роботи дошкільних навчальних закладів. Як показав досвід, реалізація зазначених напрямів педагогами Харківщини сприяла переорієнтації навчально –
виховного процесу на гуманістичні цінності, відходу від навчально –
дисциплінарної моделі та переходу до особистісно орієнтованого навчан9

ня й виховання дітей.
Крім того, спостерігається зміна поглядів освітян щодо інших
аспектів педагогічної діяльності – зокрема: на моделювання стилів
спілкування з дітьми на гуманістичних засадах; використання гуманістичних методів і прийомів взаємодії вихователя з дітьми; створення
атмосфери взаєморозуміння, підтримки, творчості, довіри тощо.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем оновлення дошкільної освіти на гуманістичних засадах.
1.
2.
3.
4.
5.
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ВИЗНАЧЕННЯ РЕЗЕРВІВ УДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ
ДІЙ БОКСЕРІВ ПІД ВПЛИВОМ ЗМІНИ ЇХНЬОЇ
КООРДИНАЦІЙНОЇ СКЛАДНОСТІ
Нікітенко С.А., Никитенко А.О.
Львівська комерційна академія
Львівський державний інститут фізичної культури
Анотація. У статті розглянуто шляхи підвищення підготовленості боксерів середньої кваліфікації на основі визначення резервів сили і швидкості ударів у
структурі комбінації із застосуванням порівняльного аналізу з показниками боксерів високої кваліфікації.
Ключові слова: сила та час ударів, боксери високої та середньої кваліфікації,
спрощені та складні умови виконання ударів.
Аннотация. Никитенко С.А., Никитенко А.А. Определение резервов совершенствования специальных действий боксёров под влиянием изменения их координационной сложности. В статье рассматриваются пути повышения подготовленности боксёров средней квалификации на основе выявления резервов силы и
скорости ударов в структуре комбинации сравнительным анализом с показателями боксёров высокой квалификации.
Ключевые слова: сила и время ударов, боксёры высокой и средней квалификации, простые и сложные условия выполнения ударов.
Annotation. Nikitenko S.A., Nikitenko A.A. Definition of reserves of boxers“ special
actions perfection under influence of change of their coordination complexity. In article
ways of increase of average qualified boxers“ readiness are considered on the basis of
revealing reserves of impacts force and speed in structure of a combination by the
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comparative analysis with parameters of high qualified boxers.
Keywords: force and time of impacts, boxers of high and average qualification, simple
and difficult conditions of impacts performance.

Вступ.
Аналіз спеціальної літератури свідчить, що на сучасному етапі
розвитку боксу високих спортивних результатів досягають боксери з
високими фізичними кондиціями [3, 4, 5].
Слід зазначити, що показники сили і часу ударів у структурі комбінацій під впливом різноманітних факторів досліджено недостатньо [3].
Актуальність роботи полягає у підвищенні підготовленості боксерів завдяки виявленню резервів сили й швидкості ударів у структурі
комбінації з подальшим їхнім удосконаленням.
Стаття написана у відповідності до теми 1.2.10 «Формування
компонентів підготовленості кваліфікованих єдиноборців на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей» Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2001-2005
роки Державного комітету у справах молоді, спорту і туризму України.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – оптимізація спеціальної фізичної підготовки боксерів середньої кваліфікації.
Завдання дослідження:
1. Визначити максимальну силу поодиноких ударів боксерів високої і
середньої кваліфікації.
2. Дослідити динаміку сили і часу ударів триударної комбінації у боксерів високої і середньої кваліфікації під впливом зміни складності
її виконання.
3. Розробити рекомендації для удосконалення швидкісно-силових характеристик ударів боксерів середньої кваліфікації на основі порівняльного аналізу показників сили і часу ударів з показниками
боксерів високої кваліфікації.
Методи і організація дослідження. У роботі застосовано такі
методи дослідження: аналіз літературних джерел і узагальнення; педагогічне тестування з використанням методу хронодинамометрії; методи
математичної статистики.
У дослідженнях прийняли участь 35 боксерів високої кваліфікації (майстрів спорту міжнародного класу – 9, майстрів спорту – 26) і
36 боксерів середньої кваліфікації (кандидатів у майстри спорту – 22,
першого спортивного розряду – 14). Після стандартної розминки [1]
боксер займав зручну дистанцію до спеціалізованого боксерського сна11

ряду, обладнаного хронодинамометром [3]. У режимі, максимально наближеному до змагального, кожний боксер виконував триударну комбінацію прямих ударів правою-лівою-правою у спрощених умовах (поодиноке виконання триударної комбінації) і складних умовах (повторне
виконання комбінації, що об“єднано швидким відходом на дальню дистанцію кроком назад і миттєвим зближенням зі снарядом. Тобто, атака
триударною комбінацією, миттєвий відхід назад, повторна атака).
Фіксувалися максимальна сила поодиноких ударів, а також сила
і час кожного удару триударної комбінації, яка виконувалася у спрощених і складних умовах.
Досліджено динаміку сили і часу ударів за умовою послідовного виконання поодиноких ударів, триударної комбінації, повторного виконання триударної комбінації в кожній кваліфікаційній групі боксерів.
Зроблено порівняльний аналіз особливостей виконання ударів між боксерами високої та середньої кваліфікації, і на цій основі розроблено рекомендації для підготовки боксерів середньої кваліфікації. Для порівняння сили ударів боксерів різних вагових категорій визначалася відносна
сила удару: сила удару, що припадає на 1 кг маси тіла кожного боксера.
Результати дослідження.
Дослідження сили поодиноких ударів свідчать, що у боксерів
високої кваліфікації потужність ударів вірогідно вища, ніж у боксерів
середньої кваліфікації (табл. 1).
Таблиця 1
Показники сили поодиноких ударів (умовні одиниці)
К в а л іф ік а ц ія б о к с е р ів

П р я м и й л ів о ю
V%
x

П рям и й п равою
V%
x

В и с о к а (n = 3 5 )
С е р е д н я (n = 3 6 )
P

2 ,3 1
15
2 ,0 0
18
< 0 ,0 0 1

3 ,0 2
9
2 ,8 7
10
< 0 ,0 5

Тобто, боксери високої кваліфікації здатні розвивати силу ударів
за показниками вірогідно вищими, ніж у боксерів середньої кваліфікації.
Показники сили ударів комбінації (табл. 2) при спрощеному і
складному виконанні у боксерів обох кваліфікаційних груп знаходяться
на одному рівні, про що свідчить відсутність вірогідності різниці між
показниками сили кожного удару в досліджених сполученнях.
В групах боксерів високої та середньої кваліфікації величина
сили ударів не змінюється по мірі виконання комбінацій як у спрощених, так і складних умовах (табл. 2). Тобто, вірогідність різниці відсутня
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між показниками сили окремо кожного удару сполучення (першого удару, другого, або третього) відповідно впродовж поодинокого та повторного виконання.
Таблиця 2
Показники сили ударів (у.о.) триударної комбінації (прямі правоюлівою-правою) за умовою поодинокого (спрощені умови виконання
ударів) і повторного виконання (складні умови виконання ударів)
Кваліфікація боксерів

x

Висока
(n = 35)

V%

Середня
(n = 36)

V%

P

x

Поодиноке виконання

Повторне виконання

F1

F2

F3

F1-1

F1-2

F1-3

F2-1

F2-2

F2-3

2,05
16
1,88

1,23
17
1,18

2,28
14
2,14

1,89
17
1,73

1,07
15
1,04

2,05
13
1,90

2,09
9
1,91

1,13
8
0,98

2,11
10
1,92

18
>0,05

19
>0,05

12
>0,05

14
>0,05

17
>0,05

10
>0,05

13
>0,05

15
>0,05

11
>0,05

Примітки:
1. F1, F2, F3 - сила першого, другого, третього ударів при поодинокому виконанні комбінації;
2. F1-1, F1-2, F1-3 - сила першого, другого, третього ударів
першої атаки при повторному виконанні комбінації;
3. F2-1, F2-2, F2-3 - сила першого, другого, третього ударів
другої атаки при повторному виконанні комбінації після
кроку назад і миттєвого зближення зі снарядом.
Час ударів (табл. 3) вірогідно менший у боксерів високої кваліфікації, ніж у боксерів середньої кваліфікації. Тобто, боксери високої
кваліфікації виконують удари зі швидкістю, вірогідно вищою, ніж боксери середньої кваліфікації.
Враховуючи вірогідно вищі показники сили поодиноких ударів
у боксерів високої кваліфікації, ніж у боксерів середньої кваліфікації, а
також відсутність даної закономірності при виконанні комбінації ударів,
можна зробити такий висновок. Боксери високої кваліфікації цілеспрямовано знижують силу ударів, завдяки чому підвищують швидкість виконання комбінації як у спрощених умовах, так і складних умовах. Тобто, боксери високої кваліфікації за рахунок навмисного зниження сили
ударів з вищою швидкістю виконують комбінацію у спрощених і складних умовах, ніж боксери середньої кваліфікації. Дослідження підтверджують наявність довгострокового та термінового ефекту компенсаторного впливу спеціальних силових якостей боксерів на швидкісні [2].

13

Таблиця 3
Показники часу ударів (мс) триударної комбінації (прямі правоюлівою-правою) за умов поодинокого і повторного виконання
Кваліфікація боксерів

x

Висока
(n = 35)

V%

Середня
(n = 36)

V%

P

x

Поодиноке виконання

Повторне виконання

t1

t2

t1-1

t1-2

t2-1

t2-2

176
10
194

185
9
201

169
11
186

179
7
194

174
13
195

180
10
197

12
<0,05

8
<0,05

10
<0,05

12
<0,05

15
<0,01

11
<0,05

Примітки:
1 t1, t2 - час між першим і другим, другим і третім ударами
при поодинокому виконанні комбінації;
2 t1-1, t1-2 - час між першим і другим, другим і третім ударами першої атаки при повторному виконанні комбінації;
3 t2-1, t2-2 - час між першим і другим, другим і третім ударами другої атаки при повторному виконанні комбінації після
кроку назад і миттєвого зближення зі снарядом.
Боксери середньої кваліфікації по мірі виконання ударів комбінації в складних умовах утримують такий самий рівень показників сили
та часу ударів, як і при виконанні ударів у спрощених умовах. Різниця
полягає тільки у тому, що спеціальні дії боксери середньої кваліфікації
виконують з нижчою швидкістю, ніж боксери високої кваліфікації.
Висновки.
На першому етапі удосконалення швидкісно-силових характеристик спеціальних дій боксерів доцільно розвивати загальний і спеціальний рівень прояву сили та швидкості. На другому етапі вдосконалювати силу і час ударів у структурі конкретної комбінації після
встановлення певних резервів швидкісно-силових характеристик дій
боксерів шляхом порівняльного аналізу показників боксерів середньої
кваліфікації з показниками боксерів високої кваліфікації.
У подальших дослідженнях, з метою пошуку шляхів оптимізації
тренувального процесу, планується визначити динаміку часу і сили ударів
у структурі комбінацій під впливом факторів перешкоди: координаційної складності виконання ударів, втоми організму спортсменів.
1.
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МОДЕЛЕЙ РІВНЯ ЗДОРОВ’Я: ІНДЕКС ЗДОРОВ’Я ЯК МОДЕЛЬ
ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ У ФІЗИЧНОМУ
ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
УКРАЇНИ
Пех С.В., Човнюк Ю.В.
Київський національний університет будівництва і архітектури
Анотація. Обгрунтований комплекс математичних моделей рівня здоров’я. Індекс
здоров’я можна використати для реалізації цільової функції управління у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів України.
Ключові слова: обгрунтування, математичі моделі, рівень та індекс здоров’я,
цільова функція, управління, фізичне виховання, вищі навчальні заклади України.
Аннотация. Пех С.В., Човнюк Ю.В. Обоснование комплекса математических
моделей уровня здоровья: индекс здоровья как модель целевой функции управления в физическом воспитании студентов высших учебных заведений Украины. Обоснован комплекс математических моделей уровня здоровья. Индекс здоровья можно использовать для реализации целевой функции управления в
физическом воспитании студентов высших учебных заведений Украины.
Ключевые слова: обоснование, математические модели, уровень и индекс здоровья, целевая функция, управление, физическое воспитание, высшие учебные
заведения Украины.
Annotation. Peh S.V., Chovnyuk Y.V. Justification of a complex of mathematical
models of a level of health: an index of health as model of an objective function of
management in physical training of the students of higher educational establishments
of Ukraine. The substantiation of the mathematical models complex for the health’s
level is developed. One may use the health’s index as the model of the aim control
function at the physical educational processes of Ukrainian high schools’ students.
Key words: substantiation, mathematical models, health’s level and index, aim function,
control, physical education, Ukrainian high school.
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Відомо [1], що можна цілком обґрунтувати комплекс математичних моделей цільової функції управління у сфері охорони здоров’я,
котра інтерпретується як рівень здоров’я. Такий комплекс заснований
на математичних моделях множини станів організму й моделях зовнішніх
по відношенню до організму (соціальних) функцій. Послідовно уточнюючи моделі шляхом використання різноманітних функціональних
зв’язків, можна таким чином виражати здатність організму людини виконувати зовнішні функції за різних його станів. Зрозуміло, що такий
підхід є більш узагальненим по відношенню до різних класів раніше
розроблених алгоритмів розрахунку рівнів здоров’я.
Робота виконана у відповідності до плану НДР Київського національного університету будівництва і архітектури.
1.Вступ
1.1. Індекс здоров’я як модель цільової функції управління
у фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ)
України. Фізичне виховання (як, до речі, й медицина) традиційно відноситься до слабко структурованих або слабко формалізованих областей
людської діяльності. Якщо у фізиці й технічній інженерії принципи математичного моделювання, обчислювальних методів й обчислювального експерименту досить глибоко розроблені [2-4], то у фізичному вихованні й, зокрема, спортивній медицині застосування цих принципів
стримується відсутністю формалізації базових понять й структур [5-7].
Цілями усіх видів й форм діяльності у сфері фізичного виховання й спортивної медицини є укріплення, збереження чи відновлення індивідуального або суспільного здоров’я. За самою своєю сутністю
діяльність у цій сфері вимагає постійного явного чи неявного визначення рівня здоров’я окремої людини чи групи людей (наприклад, спортивної команди чи студентської групи у ВНЗ). Будь-який вид профілактики,
лікування чи відновлення фізичного стану людини включає у себе етапи
пошуку й реалізації таких впливів на організм, котрі були б раціональними з точки зору досягнення найвищого можливого рівня здоров’я.
Таким чином, рівень індивідуального чи суспільного здоров’я представляє собою цільову функцію будь-якої діяльності у медицині, охороні здоров’я, фізичному вихованні студентів ВНЗ України та ін.
Для позначення рівня здоров’я використовуються наступні синоніми й близькі поняття:
- кількісна оцінка рівня (стану, статусу) здоров’я;
- комплексний, універсальний, інтегральний показники здоров’я;
- індекс, індикатор, узагальнений показник здоров’я;
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- група, бальна оцінка здоров’я.
Протилежними „за напрямком” є поняття групи й індексу тяжкості захворювання, степеню вираження патології, (спортивної) травми, втоми й т.п.
На протязі останніх двох десятиліть продовжується створення
різних індексів здоров’я [5,6,8-18].
У даному дослідженні індексом здоров’я будемо називати алгоритми, вихідною інформацією котрих є різні дані про людину (студента ВНЗ) чи сукупність людей (студентська група, команда та ін.), а результуючою інформацією – одне число, що виражає рівень
індивідуального (суспільного) здоров’я. Індекси індивідуального здоров’я розробляються або у межах окремих дисциплін (фізичне виховання,
спортивна медицина, валеологія, спортивна травматологія та ін.), або
охоплюють більш великі групи (кластери) людей (студентів ВНЗ). Характерним є приклад шкали здоров’я, запропонований А. Віллімсом [11]:
1,0 – стан фізичного й психічного благополуччя;
0,9 – здатність до звичайної життєдіяльності, але з наявністю
деяких хворобливих відчуттів, відчуття дискомфорту;
0,8-0,3 – ряд проміжних станів, котрі відображають різний
степінь хворобливих відчуттів, обмежень (рухової) активності;
0,2 – стан гострого болю й різкого обмеження (рухової) активності за повного збереження свідомості;
0,1 – втрата свідомості;
0 – фатальний результат (смерть).
Досвід розробки різних індексів індивідуального й суспільного
здоров’я розглянутий у оглядах [6,11,12,14]. Одним з найбільших недоліків робіт даного напрямку є відсутність чіткої відповіді на питання
про те, чи можна взагалі виражати рівень здоров’я людини кількісно
одним числом й чи можна у цьому плані вживати вирази «вимірювання
здоров’я» або «вимірювання рівня здоров’я».
Сама ця проблема у явній формі, мабуть, до сих пір не сформульована.
1.2. Постановка проблеми. Задача порівняння (визначення переваги) рівнів здоров’я простіше задачі вимірювання. Але чи можна
порівнювати за рівнем здоров’я осіб, котрі знаходяться у одних й тих
самих соціальних і природних умовах, мають один і той самий вік і стать,
але абсолютно різні захворювання – наприклад, онкологічні, серцевосудинні й травми? (До речі, кількість студентів у ВНЗ України з послабленим здоров’ям, які займаються фізичним вихованням у спеціальних
медичних групах, на жаль, зростає). Чи можна порівняти рівень здоро17

в’я однієї й тієї ж людини у різному віці – тільки-но народженого, дорослого й людини похилого віку (старої людини)? Чи можна порівнювати рівні здоров’я осіб, які мають різну стать, різний вік й різну патологію?
Розмаїття характеристик і форм прояву здоров’я робить проблематичною побудову єдиного кількісного критерію. Використання двох
критеріїв – для фізичного (соматичного, тілесного) благополуччя й психічного благополуччя – здається нам більш реалістичним, як і автору
[19]. Чим більш вузьким є клас захворювань (чи відхилень від норми
здоров’я), тим точніше індекс тяжкості захворювань (індекс відхилення
від норми здоров’я). Як багато незалежних параметрів треба визначати,
щоб оцінити усі аспекти здоров’я для усіх вікових груп? Яка мінімальна
кількість необхідних індексів (критеріїв)?
По відношенню до єдиного індексу здоров’я для конкретної вікової групи (студенти ВНЗ 17-22 років) виникають питання відносно шкали вимірювання. Чи є „істинна” шкала рівня здоров’я неперервною чи
можуть бути виділені дискретні рівні – як за цілочисельної бальної оцінки? Якщо шкала неперервна, яка точність може бути досягнута при
вимірюваннях? Чи є „істинна” шкала порядковою, або інтервальною, чи
шкалою відношень, чи абсолютною?
Чи можна за допомогою одного дійсного числа відобразити усі
аспекти індивідуального здоров’я? Чи можна, спостерігаючи за змінами
цієї єдиної кількісної характеристики у часі, побачити (відслідкувати)
зниження рівня здоров’я у процесі розвитку хвороби (або, навіть занять
з фізичного виховання), збільшення - у процесі видужання (відновлення
нормального фізичного стану після тривалої втоми та ін.), стрибкоподібне зниження за наявності травми й швидке збільшення у результаті вдалої хірургічної операції (після, наприклад, спортивної тяжкої травми)?
Якою повинна бути відповідна одиниця вимірювання рівня здоров’я?
Наведені нижче результати можуть бути інтерпретовані наступним чином: за певних, досить природних, припущень рівень здоров’я
може інтерпретуватись як скалярна величина, котра вимірюється у абсолютній шкалі.
1.3. Основний критерій та мета роботи. Проблема вимірювання здоров’я (кількісного вимірювання рівня здоров’я) тісно пов’язана з проблемою визначення поняття „здоров’я”. З однієї сторони, визначення повинно бути придатним для розробки методів вимірювання
здоров’я. З іншої сторони, розвиток методології вимірювання може зробити проблему визначення здоров’я менш актуальною: єдиний загальноприйнятний метод вимірювання, який узагальнює знання лікарів, пе18

дагогів, методистів-вихователів, викладачів, тренерів, міг би у деякому
степені замінити визначення.
Метою даної роботи є відшукання адекватної математичної
моделі (системи моделей) для кількісного визначення рівня індивідуального здоров’я студентів ВНЗ України, які займаються фізичною культурою й відвідують регулярно заняття з фізичного виховання. Для досягнення вказаної мети ми спочатку дамо вербальне визначення поняття
„здоров’я”, а потім наведемо формальне визначення, котре буде представляти собою у загальному виді модель для кількісної оцінки рівня
здоров’я.
У якості критерія здоров’я людини ми будемо використовувати
критерій здатності виконувати найбільш зовнішні по відношенню
до організму функції - соціальні функції.
Визначення 1.1 [20,21]. Здоров’ям людини називають забезпеченість зі сторони властивостей її організму здатності людини виконувати соціальні функції у даний момент і у майбутньому.
Інакше кажучи, чим менше стан організму накладає обмежень
на можливість виконання соціальних функцій, тим вище рівень здоров’я. Аналіз різних визначень здоров’я дається у [7].
Зауваження 1. Як буде зрозуміло у подальшому, у багатьох випадках зручно розглядати наступну повну сукупність соціальних функцій:
- функція виробництва чи створення умов для виробництва
цінностей чи послуг;
- функція споживання у процесі самообслуговування й задоволення потреб;
- відтворення самих людей (організмів та особистостей).
Ці функції ми для скорочення будемо називати функціями виробництва, споживання й препродуктивною функцією, і позначати,
відповідно, S1 , S 2 , S 3 . Ці три функції утворюють повну модель всієї
множини соціальних функцій, оскільки діяльність суспільства може
моделюватись як виробництво ним самого себе і свого середовища.
Зауваження 2. Визначення 1.1 не означає, що здорова людина
(студент ВНЗ, зокрема) обов’язково активна – реальне соціальне функціонування залежить не тільки від стану організму, але й від зовнішніх
умов і характеристик особистості. Однак, здоров’я є необхідною умовою виконання соціальних функцій.
Зауваження 3. Необхідність врахування можливості виконання
зовнішніх функцій у майбутньому пов’язана з наявністю прихованого
періоду розвитку захворювань (прихованої втоми, тривалих розладів не19

рвової системи і т.п.), з тим, що постійна втрата функцій (наприклад,
працездатності) характеризує більш низький рівень, ніж тимчасова і т.п.
Зауваження 4. Визначення 1.1 не орієнтоване на безпосереднє
застосування при вирішенні питання „здоровий – хворий”. На практиці
лікар, тренер, вихователь, викладач, методист та ін. спочатку досліджує
стан організму, а потім вирішує питання працездатності (зокрема, допуску студента ВНЗ до занять з фізичного виховання). Однак процес
формування критеріїв заснований у кінцевому випадку на використанні
усе ж зовнішніх критеріїв.
2. Основні визначення
2.1. Формальне визначення здоров’я (студента ВНЗ). Нехай

B = {b} - модель множини усіх станів організму людини. Це означає,

що існує спосіб співставлення з кожним можливим станом організму
єдиного елементу
b Î B. Ми будемо вважати, що

B Ì {(b0 , b1 , b2 ,..., b p )}, де b0 , b1 , b2 ,..., b p - якісні, рангові чи дійсні

змінні = координати, тобто ті чи інші показники стану організму, такі, як
зріст, вага, параметри аналізу крові й т.п. У деяких випадках стан організму характеризується кривими (такими, як ЕКГ) чи зображеннями (такими, як флюорографічний список), однак введене обмеження не принципове.
Нехай S = {s1 , s 2 ,..., s n } є довільна скінчена множина, якаа

моделює множину всіх соціальних функцій.
Іноді ми будемо позначати через B і S не моделі множин можжливих станів організму й соціальних функцій, а самі ці множини, що не
викличе непорозумінь.
Визначення 2.1 [21]. Здоров’ям людини за стану організму b і
за заданих зовнішніх умов називається забезпеченість зі сторони b здатності людини виконати функції S у даний момент і у майбутньому.
Визначення 2.2 [20]. Здоров’ям групи людей (студентів даного
ВНЗ) або громадським (суспільним) здоров’ям при станах їх організмів

b1 , b 2 ,..., b m і за заданих зовнішніх умов називається забезпеченість зі
сторони b1 , b 2 ,..., b m здатності виконати функції S кожною людиною
(студентом групи) окремо і всією групою разом у даний момент і у майбутньому.
Для побудови індекса здоров’я людини досить для кожного ста20

ну організму b, по-перше, визначити, як буде забезпечене виконання усіх
функцій s Î S на кожний момент у майбутньому, і, по-друге, узагальнити ці дані за всіма елементами множини S і по усьому часовому нау
півінтервалу t ³ 0, де t = 0 відповідає даному початковому моменту
часу. Виявляється, що обидві ці складні задачі є цілком розв’язуваними
[1].
Для побудови індексу здоров’я людини (студента ВНЗ) достатньо:
1) визначити моделі B і S.
2) визначити дійсну функцію h(b, t , s ), що виражає здатність
виконувати функції S за стану організму чи чим менш ефективно може
виконуватись ця функція, тим нижче значення h(b, t , s );
3)

визначити оператор G : h (b, t , s ) a H (b ), який дозво-

b перейти від множини значень h(b, t , s ) до єдиного дійсного числа H (b), яке інтерпретується як рівень здоров’я.

ляє за кожного даного

Позначимо R+ піввісь

t > 0. Оператор G діє з простору функцій,

заданих на B ´ R+ ´ S й неперервних по іншій змінній, у простір
функцій, заданих на множині B. Умова 3) означає, що оператор G може
же
бути представлений як серія функціоналів; кожний такий функціонал
заданий на множині функцій, визначених на R+ ´ S .
2.2. Формальне визначення рівня здоров’я (студентів ВНЗ).
Приймемо природні припущення про те, що оператор G лінійний й неперервний. Тоді внаслідок простого узагальнення теореми Рісса [22] оператор G може бути представлений у вигляді інтегралу Лебега –
Стільтьєса:
n

¥

H (b) = å ò h(b, t , si )dj (t , si ),
i =1 t = 0

де функція

(1)

j (t , si ) для кожного фіксованого є функцією з об-

меженою зміною.
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Зміст виразу (1) досить зрозумілий: функція

j (t , si ) означає

„вагу”, „значущість” виконуваності функції si через час t , t ³ 0. Приймемо ще одне припущення: нехай значущість майбутніх подій спадає, і
спадає експоненціально. Точніше, будемо вважати, що:
n

¥

i =1

t =0

H (b) = å k ( si ) ò h(b, t , si )e - rt dt , r Î [0, +¥),
із розширенням на випадок

(2)

r = +¥

n

H (b) = å k ( si )h(b, si ); h(b, si ) = h(b,0, si ).
i =1

(3)

Визначення2.3. Моделлю індивідуального здоров’я
називається набір M = S , B , h, k , r , де S = {s1 , s 2 ,..., s n } є скінчена
множина (що представляє собою модель множини соціальних функцій),

B = {b} є довільна множина (що представляє собою модель множини

всіх станів організму). Нехай h - задана дійсна функція на B ´ R+ ´ S ,

h = h(b, t , si ) ,

k - заданий

n-вимірний

вектор
ор

k = (k ( s1 ), k ( s 2 ),..., k (s n ) ), і нехай задане r Î [0, +¥). Індексом
м
(рівнем) індивідуального здоров’я моделі M за стану організму

b називають величину H (b), яка обчислюється за формулами (2) чи
(3) у залежності від заданого значення r .
Будемо вважати, що модель M фіксована. Це означає, що якщо
у довільний момент часу існує стан організму b , то йому однозначно
відповідає значення рівня здоров’я h(b).
Визначення 2.4. Індексом суспільного (громадського) здоров’я
першого роду (індексом h1 ) групи людей із станами організмів

b1 , b 2 ,..., b m

називається

m -1 × ( H (b1 ) + H (b 2 ) + ... + H (b m )).
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величина
Індексом

суспільного
о

(громадського) здоров’я другого роду (індексом h2 ) тієї ж групи людей
для
відрізку
часу
[a,d]
називається
величина
m

m

m -1 × (å H a (b j ) - å H d (b j )); нижній індекс при H вказує
ує
j =1
j =1
моменти часу.
Основне питання, котре виникає по відношенню до наведених
вище визначень – це питання про те, чи можна їх наповнити реальним
змістом. Чи можна побудувати функцію h , котра б описувала прогноз
виконання соціальних функцій при кожному стані організму ?
Дослідження, проведені на кафедрі фізичного виховання та спорту
Київського національного університету будівництва і архітектури під
керівництвом професора, к. п. н. Канішевського С.М., дозволяють
авторам роботи стверджувати, що можна побудувати серію людей
(студентів ВНЗ) індивідуального здоров’я M = S , B , h, k , r , що дає
позитивну відповідь на поставлене питання.
Приймемо ще одне припущення. Будемо вважати, що координата

b0

вектора

(b0 , b1 ,..., b p ) має

значення

1,

якщо

b = (b0 , b1 ,..., b p ) відповідає живому організму, що b0 = 0 у
протилежному випадку, і що h(b, t , s i ) = 0 при b0 = 0.
Слід зазначити, що багато з раніше опублікованих й суттєво
відмінних між собою індексів здоров’я є окремими випадками по відношенню до індексів, які задані визначеннями 2.3 й 2.4, - прикладами є
індекс [23] й індекси у роботах [6,10]. Деякі з цих індексів також успішно застосовуються у практиці проведення занять з фізичного виховання
та спортивних тренуваннях у ВНЗ.
3. Теоретико-системний підхід до оцінки рівня стану здоров’я, його моніторингу (динамічного контролю) у студентів ВНЗ, які
відвідують заняття з фізичного виховання у спеціальних медичних
групах. Однією з основних задач медично-педагогічного спостереження у процесі фізичного виховання студентів ВНЗ України є розвиток
нових методів оцінки стану здоров’я та його моніторингу (динмічного
контролю). Особливо це актуально для спеціальних медичних груп (СМГ)
студентів ВНЗ. Оцінка стану здоров’я за результатами окремих методів
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та досліджень досить трудомістка й до того ж носить опосередкований
характер, а також може призвести до помилкових інтерпретацій [28].
Багатопараметрична оцінка рівня здоров’я можлива на основі
теоретико-системного підходу [29]. Аналіз літератури показав, що єдиного підходу до визначення поняття „здоров’я” та його оцінки у фахівців
до цього часу не існувало, тому однією з фундаментальних проблем сучасної медицини й фізичної культури є визначення поняття „стан здоров’я”. Вище було показано, що на сьогоднішній день існує багато підходів
до визначення цього поняття.
На наш погляд, для адекватної багатофакторної оцінки стану
здоров’я перспективним є застосування системного підходу, що призводить до необхідності розробки й „моделі здоров’я”. Це можна здійснити
тільки за допомогою сучасних інформаційних технологій. Модельний
підхід багато у чому дозволяє систематизувати напрямки наукових досліджень й спрогнозувати можливі тенденції зміни динаміки стану здоров’я студентів СМГ, що, у свою чергу, допоможе розробляти адекватні
оздоровчі технології.
У результаті аналізу літератури [27-31] й проведених нами досліджень модель здоров’я може бути представлена як ієрархічна система,
що складається з 4-х рівнів. Перший ієрархічний рівень відповідає рівню
основних систем: психічної, біологічної та соціальної. У основу такого
поділу покладене визначення, яке дають спеціалісти Всесвітньої організації охорони здоров’я. Другий ієрархічний рівень визначається як рівень
підсистем, що відображає реально існуючі системи життєзабезпечення
людини. Рівень функціональних елементів – третій рівень ієрархії моделі. За допомогою елементів цього рівня забезпечуються основні функції
підсистем верхнього рівня. На найнижчому, четвертому, ієрархічному
рівні розміщені так звані структуроутворюючі елементи. Взаємодія цих
елементів між собою забезпечує прояв розмаїття функціональних властивостей елементів третього рівня. Елементи четвертого рівня, більше
ніж інші, знаходяться під впливом зовнішнього середовища та внутрішніх
частин системи. Параметри, які характеризують елементи цього рівня,
змінюються найбільш динамічно у порівнянні з елементами більш високих рівнів.
Аналіз результатів робіт [27-31] дозволяє у межах теоретикосистемного підходу побудувати наступну (спрощену) модель, котра може
використовуватись для оцінки стану здоров’я студентів (СМГ) ВНЗ України.
Кожний елемент відповідного ієрархічного рівня має
властивості, тобто повинен бути описаний деякою сукупністю параметрів
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Х, де X = ( X 1 , X 2 , X 3 ,..., X n ), X j - параметр, що описує кожну
властивість; i = 1, 2,..., n. Значення цих параметрів у даний момент часу
у
визначають таке поняття, як стан даного елементу. Стан усіх елементів
системи буде визначати рівень здоров’я людини як складної
макросистеми. Наприклад, якщо розглядати елемент четвертого рівня,
то можна говорити про стан серця і т.д.
У абстрактній формі стан здоров’я (СЗ) можна представити у
вигляді деякої вкладеної системи позначень:
СЗ = a (b{c[d }) ,

(4)

Де a - сукупність параметрів, які визначають стан психічної,
біологічної та соціальної систем відповідно; b - сукупність параметрів,
що характеризують стан підсистем і визначають стан систем верхнього
ієрархічного рівня; c і d - сукупність параметрів, що визначають стан
ан
елементів третього і четвертого ієрархічних рівнів відповідно.
Параметри d найнижчого, четвертого, рівня описують
мікровластивості здоров’я людини, і їх значення визначають його
мікростан. Інформація на цьому рівні дуже мінлива й суттєво залежить
від зовнішніх і внутрішніх факторів. На цьому рівні параметри у
основному характеризують стан окремих елементів людини,
взаємозв’язок між ними не настільки очевидний й носить
опосередкований характер. На третьому рівні параметри відображають
властивості взаємозв’язаних елементів, згрупованих для виконання
певних функцій, котрі на цьому рівні виступають як деяке ціле. У даному
дослідженні для передачі інформації з четвертого на третій рівень
використовується адитивна схема. Кожний j-й елемент третього рівня
характеризується одним параметром c j , котрий є сумою відповідних
параметрів четвертого рівня:

ci = d 1 + d 2 + d 3 + ...,

(5)

де d i - сума значень параметрів, що характеризують стан
першого елемента і т.д.
Тоді параметри другого рівня виражаються через параметри
третього наступним чином:
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bm = c1 + c 2 + c3 ... .

(6)

Елементи другого рівня представляють собою об’єкти, котрі
виконують деяку сукупність функцій, і тому їх можна ідентифікувати як
підсистеми.
Сукупність підсистем утворює систему, котра може розглядатись
як єдиний цілий об’єкт, що існує автономно і взаємодіє з зовнішнім
середовищем. Перший рівень – це рівень макростану системи, або
здоров’я людини. Тут можна говорити про параметри, котрі інтегрують
у собі інформацію про стан системи на нижніх рівнях і характеризують
таку сутність, як здоров’я у цілому. На цьому рівні завдяки обраній
адитивній схемі взаємодія параметрів кожної системи буде описуватись
одним параметром - a h ( h = 1, 2,3). Таким чином, отримуємо:

a h = b1 + b2 + bh + ... .

(7)

Тоді найпростіший аналітичний вираз для стану здоров’я буде
таким:

СЗ = a1 + a 2 + a3 .

(8)

Оскільки усі параметри приймають числові значення, величина
СЗ також буде числом. Тому тут правильніше казати, що вираз (8)
характеризує рівень (конкретне число) стану здоров’я (РСЗ), а

a1 , a 2 , a3 - макропараметри, що впливають на нього, і з урахуванням
(8) маємо:
3

РСЗ =

åa
h =1

h

.

(9)

З усього вище вказаного випливає, що стан здоров’я можна
описувати за допомогою або макропараметрів (перший рівень моделі),
або мезопараметрів (другий і третій рівні), або мікропараметрів
(четвертий рівень), що визначається степенем деталізації інформації про
рівень стану здоров’я.
Таким чином, під станом здоров’я у найбільш загальному
випадку (у межах даної моделі) розуміють конкретне значення ієрархічно
взаємозв’язаних параметрів адитивної моделі здоров’я.
Висновки.
1. Вихідні індекси (2) й (3) є теоретичним узагальненням індексів у роботах [1,5,6,10,23] і у цілому ряді інших робіт.
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2. Зараз у різних медичних дисциплінах – спортивній медицині, травматології, інтенсивній терапії та ін. – розроблені індекси, що базуються на
оцінці експертами значущості відхилень від норми різних характеристик стану організму. Практичне впровадження відповідних програм ускладнюється розбіжністю різних індексів та відсутністю спільного обґрунтування.
3. Загальна схема побудови індексів повинна бути наступною: комбінації
окремих ознак – ймовірності тих чи інших гострих чи хронічних станів
та захворювань ймовірності тимчасової або постійної втрати можливості виконання s1 , s2 , s3

о® величина H (b). Описаний підхід дозво-

ляє ввести єдину шкалу: із визначень 1-4 випливає, що здоров’я вимірюється у потенційно забезпечених роках повноцінного виконання
зовнішніх (соціальних) функцій.
4. Описані у даній статті індекси здоров’я є формальним математичним узагальненням низки робіт, що проводились у США. Державний
Центр Статистики Охорони Здоров’я США для оцінки здоров’я населення використовує показник „наступних років здорового життя”, заснований, зокрема, на оцінці здатності виконувати основну й додаткові
повсякденні види діяльності [24]. Схожі показники „еквівалентного
року за якістю життя” застосовуються у економіці охорони здоров’я
[25,26].
5. Розроблена модель здоров’я студента ВНЗ складається з чотирьох
ієрархічних рівнів: рівня основних систем, рівня підсистем, рівня функціональних елементів, рівня основних структуроутворюючих елементів.
6. Біологічна система моделі здоров’я студента ВНЗ, яка вдосконалена у
даній роботі, порівнюючи з [27-31], на рівні підсистем складається з двох
категорій: фізичного розвитку і функціонального стану. Фізичний розвиток на рівні функціональних елементів складається з: будови тіла, скелету, мускулатура, жирові відкладення, шкіряні покриви, статева зрілість.
Функціональний стан на рівні функціональних елементів складається з:
серцево-судинної системи, нервової системи, м’язової системи, кісткової системи, системи дихання, системи виділення, системи крові, ендокринної системи, системи покриву, системи травлення. На рівні основних структуроутворюючих елементів скелет, наприклад, складається
з: хребта, грудної клітини, верхніх та нижніх кінцівок, голови. На цьому
ж ієрархічному рівні серцево-судинна система складається, наприклад,
зі: стану серця, стану судин, а нервова – зі: стану соматичної нервової
системи, стану вегетативної нервової системи; система виділення – зі:
стану нирок, стану сечового міхура; ендокринна система – зі: стану щи27

товидної та паращитовидної залоз, стану гіпофізу, стану надниркових
залоз, стану статевих залоз; система травлення – зі: стану шлунка, стану
тонких кишок, стану печінки.
7. Для оцінки стану здоров’я людини (зокрема, студентів ВНЗ, які займаються фізичним вихованням у СМГ) та моделювання його розвитку
запропонована модифікована нами модель авторів [30,31], котра категорію „здоров’я” розглядає як дворівневу ієрархічно структуровану систему. До першого рівня ієрархії вказаної моделі входять: фізична підготовленість, функціональний стан організму, перенесені у минулому
захворювання, фізичний розвиток, а також захворювання, притаманні
даній людині (студенту) у даний період її життя та розвитку (які все ж
таки не завадять їй, зокрема, вчитись у ВНЗ і відвідувати заняття з фізичного виховання у СМГ). Фізичний розвиток на другому ієрархічному
рівні цієї моделі зводиться до фізичної працездатності даної людини, а
її функціональний стан – визначається станом наступних систем організму (на які, до речі, суттєво впливають правильно побудовані заняття з
фізичного виховання у СМГ даного ВНЗ): серцево-судинної, дихальної,
травлення, нервової, сечової, статевої, ендокринної, опорно-рухового
апарату.
8. Відомо, що життя представляє собою процес неперервної адаптації
організму людини до умов оточуючого (навколишнього) середовища, які
постійно змінюються. Адаптація, або неперервне врівноваження, полягає у здатності організму людини підтримувати властивості усіх його
підсистем змінювати значення параметрів життєдіяльності за змін середовища, а при відновленні його (середовища) – відновлювати їх попередні значення. Мобільні відновлювані зміни можуть бути притаманними показникам усіх систем організму: фізіологічній, психофізіологічній
та системі соціальної поведінки. У зв’язку з цим сучасний підхід до проблеми визначення інтегральних оцінок стану організму людини вимагає
комплексного розгляду стану фізичного (фізіологічного), психічного і
соціального статусів [32,33]. Зараз накопичений значний науковий матеріал, який у тому чи іншому степені зв’язаний з аналізом і прогнозом
функціонального стану окремих систем чи організму у цілому [32-39].
Проте й до сих пір пошук методів й інструментальних засобів вирішення задач оцінки стану здоров’я організму залишається актуальним. На
наш погляд, для визначення інтегральних оцінок фізіологічного стану
організму слід застосовувати алгоритм, побудований на основі аналізу
відхилень фізіологічних параметрів від номінальних значень [40], а також побудови регресійних залежностей для отримання вказаних (інтегральних) оцінок. Особливо це суттєво у випадку, коли стан системи, що
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вивчається, слід оцінювати на основі великої кількості фізіологічних
параметрів.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем обгрунтування комплексу математичних моделей рівня здоров’я студентів вищих навчальних закладів.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ СЕРЦЕВОСУДИННОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ ГИРЬОВИКІВ ВИСОКОЇ
КВАЛІФІКАЦІЇ НА ФІЗИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
Пилипко В.Ф.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація. В статті розглянуті питання визначення адаптаційних реакцій організму гирьовиків за допомогою степ-тесту.
Ключові слова: функціональна підготовленість, степ-тест, гирьовий спорт, серцево-судинна система.
Аннотация. Пилипко В.Ф. Особенности адаптационных реакций сердечно-сосудистой системы организма гиревиков высокой квалификации на физическую
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Вступ.
Існуючі у даний час різні підходи до оцінки рівня функціональної підготовленості спортсменів випливають з різних видів м’язової
діяльності, що повинні забезпечуватися адекватними пристосувальними (адаптаційними) змінами діяльності серцево-судинної системи. Відомо, що для досягнення високих спортивних результатів у будь-якому виді
спорту необхідно особливим образом організувати підготовку атлета, з
огляду на специфіку майбутньої змагальної діяльності [1-5, 10]. Організм
спортсмена досить швидко звикає до регулярних фізичних навантажень,
а виникаючі адаптаційні реакції, що виникають, приводять його до стану стійких змін у діяльності різних систем, у тому числі і серцево-су31

динній системі.
Одночасно варто звернути увагу на той факт, що з однієї сторони виникнення довгострокової адаптації може бути подібної по своїх
характеристиках у спортсменів різних видів спорту, а з іншого боку, кожному визначеному виду спорту властиві свої специфічні для нього зміни
діяльності системи кровообігу в організмі що займаються, котра найбільше адекватно забезпечує енергетичний потенціал спортсмена. У виробленні характерних стійких змін діяльності даної системи, властивих
визначеного виду спорту, значну роль грає тип енергозабезпечення, стаж
занять даним видом спорту, інтенсивність тренувального процесу, обсяги виконуваних тренувальних навантажень. Це свідчить про те, що для
досягнення спортсменами високих спортивних результатів ЧСС може
служити досить об’єктивним критерієм корекції тренувальних навантажень по який стає можливим аналіз і оцінка їхньої адаптації до вимог
конкретного виду спорту [6-9].
Робота виконана у відповідності до плану НДР Харківської державної академії фізичної культури.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження. У даному дослідженні основна увага зверталася на вивчення реакції серцево-судинної системи на дозоване навантаження під час виконання тренувальних завдань, виконання яких
залежить від механічної роботи серця як основного фактора життєзабезпечення і працездатності спортсменів-гирьовиків. На кафедрі важкої
атлетики та боксу ХДАФК було обстежено 95 гирьовиків високої кваліфікації від 1 розряду до майстрів спорту.
Результати дослідження.
В обстежених групах гирьовиків вивчалися показники загальної працездатності (за результатами індексу Гарвардського степ-тесту),
реакція частоти серцевих скорочень (ЧСС, уд/хв.), рівень систолічного
(АДс, мм рт.ст.), діастолічного (АДд, мм рт.ст.) артеріального тиску.
Під час оцінки загальної працездатності гирьовиків за показниками індексу Гарвардського степ-тесту (ІГСТ) виявилося, що вони
знаходяться в межах середніх (67,1 ум.од.) у спортсменів І розряду
(табл.1). Спортсмени-гирьовики КМС ( табл. 3 ) також показують результати, що знаходяться у межах середніх даних і становлять 76,9
ум.од.. Однак, порівняння отриманих середніх показників говорить про
те, що контрольна група КМС вірогідно (p<0,05) перевершує спортсменів І розряду за результатами ІГСТ. Різниця в показниках становить 13,5 ум.од..
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Таблиця 1
Показники реакції серцево-судинної системи гирьовиків на стандартне тренувальне навантаження (експериментальна група І розряд
(n=50))
Показник
Загальна працездатність
(за результатами індексу степ-тесту)
ЧСС перед роботою (уд/хв.)
ЧСС після першої хвилини роботи
(уд/хв.)
ЧСС після другої хвилини роботи
(уд/хв.)
ЧСС після третьої хвилини роботи
(уд/хв.)
Систолічний тиск перед роботою
(мм. Рт. Ст.)
Діастолічний тиск перед роботою
(мм. Рт. Ст.)

X

Медіана

Min

Max

G

V%

Мода

67,06

67,67

58,44

76,271

4,42

6,59

69,767

76

76

68

90

5,30

6,97

72

124,08

102

82

1108

142,27

114,6

102

116,2

116

90

136

8,69

7,48

120

125,12

126

104

140

7,82

6,25

126

124,5

120

110

140

7,58

6,09

120

72

70

60

85

5,89

8,18

70

Таблиця 2
Показники відновлення організму гирьовиків після стандартного навантаження (експериментальна група І розряд n=50)
Показник
ЧСС після першої хвилини
відпочинку (уд/хв)
ЧСС після другої хвилини
відпочинку (уд/хв)
ЧСС після третьої хвилини
відпочинку (уд/хв)
ЧСС після четвертої хвилини
відпочинку (уд/хв)

X

Медіана

Min

Max

G

V%

Мода

103,88

103

90

120

7,12

6,85

102

91,28

91

78

112

7,72

8,45

100

79,56

79

46

100

8,95

11,25

72

76,16

76

64

90

5,68

7,46

72

ЧСС після п'ятої хвилини
відпочинку (уд/хв)

76,24

76

68

90

5,23

6,86

72

Систолічний тиск після
роботи (мм. рт. ст.)

140,2

140

115

160

11,91

8,49

140

Діастолічний тиск після
роботи (мм. рт. ст.)

74,5

70

65

90

6,25

8,39

70

При цьому варто врахувати, що у спортсменів І розряду різниця
між мінімальними і максимальними показниками становить 17,9 ум.од.,
а максимальний дорівнює 76,3 ум.од.. У КМС ця різниця становить 28,6
ум.од. за максимальними показниками 100 ум.од., що за шкалою оцінки
ІГСТ класифікується як “відмінна” працездатність.
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Таблиця 3.
Показники реакції серцево-судинної системи гирьовиків на стандартне навантаження (КГ-КМС n=25)
Показник
Загальна працездатність
(за результатами індексу степ-тесту)
ЧСС перед роботою (уд/хв.)
ЧСС на першій хвилині роботи
(уд/хв.)
ЧСС після п'ятої хвилини роботи
(уд/хв.)
ЧСС після десятої хвилини роботи
(уд/хв.)
Систолічний тиск перед роботою
(мм. рт. ст.)
Діастолічний тиск перед роботою
(мм. рт. ст.)

X

Медіана

Min

Max

G

V%

Мода

79,5833

76,923

71,428

100

7,32

9,19

76,923

68,4

70

54

76

4,97

7,26

72

96,24

96

72

120

12,75

13,24

90

105,76

108

72

126

14,12

13,35

120

115,68

118

96

130

8,63

7,46

120

126,6

130

115

140

6,73

5,31

130

75,2

70

65

90

6,69

8,90

70

Таблиця 4
Показники відновлення організму гирьовиків після навантаження
(КГ-КМС n=25)
Показник
ЧСС після першої хвилини
відпочинку(уд/хв.)
ЧСС після другої хвилини
відпочинку(уд/хв.)
ЧСС після третьої хвилини
відпочинку(уд/хв.)
ЧСС після четвертої хвилини
відпочинку(уд/хв.)
ЧСС після п'ятої хвилини
відпочинку(уд/хв.)
Систолічний тиск після
роботи (мм. рт. ст.)
Діастолічний тиск після
роботи (мм. рт. ст.)

X

Медіана

Min

Max

G

V%

Мода

88,4

90

66

108

10,33

11,68

90

71,04

72

54

78

5,60

7,88

72

68,4

70

54

76

4,97

7,26

72

68,4

70

54

76

4,97

7,26

72

68,16

70

54

76

5,23

7,67

72

146,8

150

120

160

11,08

7,54

150

77

80

70

90

6,77

8,79

80

Наявні у літературних джерелах дані, присвячено вивченню
структури енергетичних можливостей спортсменів, переконливо вказує
на однотипну спрямованість характеру і динаміки різних показників
їхньої працездатності. При цьому варто врахувати, що дана спрямованість
особливо чітко виявляється в структурі функціональної підготовленості,
що займаються, а її параметри досить чітко нівелюються при підготовці
до найважливіших змагань.
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Це підтверджує правомірність застосування тестів, що дають
можливість оцінити індивідуальний рівень підготовленості гирьовиків
по показниках енергетичного забезпечення їхньої працездатності.
При оцінці індивідуальності гирьовиків варто орієнтуватися на
існуючі критерії і нормативні значення для даного виду спорту, з огляду
на при цьому їхня мінливість в оцінці індивідуальності структури функціональної підготовленості і всезростаючу роль спеціальної підготовки.
Однак характеристики компонентів відповідних реакцій серцево-судинної системи гирьовиків контрольної (КМС) і експериментальної (I розряд) груп не дають достатніх основ для проведення диференційованого
аналізу усіх факторів, що складаються, що впливають на рівень спеціальної підготовленості.
Усе це визначило необхідність більш широкого використання
результатів адаптаційних реакцій організму гирьовиків для аналізу сутності і причин змін, що відбуваються, під впливом цілеспрямованої тренувальної роботи.
Оцінюючи спеціальну працездатність гирьовиків за функціональними показниками органів і систем, варто виділити ключові фактори, її що лімітують.
Однак ці питання в гирьовому спорті розроблені явно недостатньо, а механічне використання такого типу розробок з інших видів спорту
навряд чи можливо, з огляду на специфіку виду спорту. І все-таки їхня
наявність має особливе значення для правильної побудови циклів багаторічної підготовки гирьовиків, і, особливо, етапу максимальної реалізації індивідуальних морфологічних особливостей будівлі тіла спортсмена, формування адаптаційних процесів функціональних систем,
закономірностей становлення різних сторін спортивної майстерності.
Розглядаючи вихідні дані ЧСС перед виконанням стандартного
тест-тренування (табл.1,3) видно, що у спортсменів контрольної групи
(КМС) середні показники на 7,6 уд/хв менші, ніж в експериментальній
(І розряд) і становлять, відповідно, 68,4 і 76,0 уд/хв при досить рівних і
стабільних коефіцієнтах варіації (V%) 7,3 %, 7,0%, а також середніх квадратичних відхиленнях (G) 5,0; 5,3. У той же час порівняння динаміки
змін реакції серцево-судинної системи (рис.1) на стандартне навантаження показує, що контрольна група КМС виконувала 10 хв. завдання
максимальної інтенсивності на більш низьких показниках ЧСС, ніж експериментальна. З рис.1 видно, що в контрольній групі КМС йде поступове і стабільне наростання ЧСС на 10 уд/хв кожні п’ять хвилин під час
тест-тренування, досягаючи максимуму в 116 уд/хв на 10-й хвилині. Загальний приріст показника ЧСС становить 20 уд/хв. під час тест-трену35

вання і 46 уд/хв від вихідних.
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Рис. 1. Динаміка реакції ЧСС на стандартне тест-тренування

мм рт.ст.

В експериментальній групі (І розряд) також відбулося збільшення ЧСС у відповідь на виконане стандартне навантаження. Однак середні значення ЧСС виявилися вищими, ніж у контрольній групі. На 1-й
хвилині середній рівень показників ЧСС досяг 124 уд/хв і подальше виконання роботи відбувалося приблизно на однаковому рівні.
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Рис.2 Зміна артеріального тиску в результаті тест-тренування
У той же час свідчить той факт, що різниця показників ЧСС
становить між контрольною й експериментальною групою на 1,5,10 хвилинах 28,10,9 уд/хв відповідно. Крім цього, варто сказати, що даний
рівень досягається на першій хвилині роботи в тест-тренуванні і потім
стабільно підтримується протягом усього часу стандартного тренувального завдання з поступовим зменшенням до її кінця.
Як правило, ЧСС тренованих спортсменів у спокої не перевищує 60 уд/хв (рис.1). Середня величина ЧСС у контрольній групі КМС у
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спокої становила 68 уд/хв, а в експериментальної—76 уд/хв. При цьому,
у контрольній групі мінімальні значення становили 54 уд/хв, а максимальні—76 уд/хв. В експериментальній ці значення склали, відповідно,
68 і 90 уд/хв, за досить стабільних показниках коефіцієнта варіації (V%)
7,0% і середньоквадратичному відхиленні 5,3. Подібні дані, відповідно,
мала і контрольна група 7,3% і 5,0. Слід також зазначити той факт, що у
деяких спортсменів-гирьовиків експериментальної групи вона була істотно вища (ЧСС 90 уд/хв), що свідчить про посилення симпатичних екстра кардинальних впливів на діяльність серця, що спостерігається при
психічних напруженнях чи невідновлені. Це вимагає посилення відбудовних впливів типу релаксації, застосування фізичних методів відновлення, а може і корекції інтенсивності тренувальних навантажень у спортсменів-гирьовиків.
Дослідженнями встановлено, що середній рівень Атс у спортсменів-гирьовиків контрольної та експериментальної груп знаходиться
в оптимальній зоні і становив перед виконанням стандартного тренувального завдання відповідно 126,6±1,43 мм рт.ст., і 124±1,37 мм рт.ст..
Причому мінімальні і максимальні показники у цих групах становили
115,0—140,0 мм рт.ст. і 110,5—140,0 мм рт.ст. відповідно, що в цілому
мало незначні відмінності від середніх значень на 11-14 мм рт.ст. (табл.1
і 3).
Середні значення рівня Атд наближаються в обох групах до нижньої границі вікової норми (Адд 76,5 мм рт.ст.), складаючи у контрольній
75,2 мм рт.ст., а у експериментальній 72,0 мм рт.ст.. Говорячи про оптимальні межі Атд середн., свідчить, що величини параметрів, які характеризують тонус системних артерій, свідчить про їхню здатність до адаптації під час фізичного навантаження.
Як видно з рис. 2 пульсовий тиск у груп гирьовиків знаходиться
в межах вікових норм, а ЧСС значно нижче відповідної величини, що є
нормою для здорової, але нетренованої людини.
У цілому, протікання процесу відновлення у спортсменів обох
груп протікають приблизно ідентично. Різниця в показниках (рис.3) працездатності за ЧСС (10') складала 9 уд/хв.. Після першої хвилини відновлення ЧСС експериментальної групи зменшилося на 21 удар пульсу в
хвилину, досягаючи величини 104 уд./хв. У контрольній групі подібні
зміни досягли таких же величин після першої хвилини (21 уд/хв.). Різниця середніх показників ЧСС контрольної й експериментальної груп становила на першій хвилині відновлення 16 уд/хв. На другій хвилині відновлення зменшення ЧСС в експериментальній групі становило 13 уд/хв і
досягло 91 уд/хв. У контрольній групі відбулися подібні зміни і змен37

шення ЧСС склало 17 уд/хв, досягнувши середнього рівня 71 уд/хв. При
цьому різниця середніх показників ЧСС між групами, що брали участь у
експерименті, становила 20 уд/хв. На третій хвилині відновлення експериментальна група мала частоту пульсу 80 уд/хв., а контрольна 68 уд/хв
при різниці середніх показників між ними 12 уд/хв. Четверта хвилина
відновлення показала, що як у контрольній, так і в експериментальній рівень ЧСС досяг 76 уд/хв. В обох групах показники ЧСС досягли вихідних, котрі спостерігалися у спортсменів до початку виконання стандартного навантаження. Контрольна група, при цьому, досягла вихідного рівня на одну хвилину раніше, тобто на третій хвилині. Різниця
показників ЧСС між групами становила всього 8 уд/хв. на четвертій хвилині.
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Рис.3. Особливості протікання процесу відновлення ЧСС у спортсменів-гирьовиків.
Таким чином, відновлення ЧСС до вихідних даних відбулося в
контрольній групі за три хвилини, а в експериментальній за чотири. При
цьому рівень змін ЧСС убік зменшення склав 46 уд/хв. і 49 уд/хв у кожній
із груп відповідно.
Висновки.
Аналіз результатів досліджень, що відбуваються у спортсменівгирьовиків під впливом стандартних навантажень, дозволив зазначити,
що пульсовий тиск в обох обстежених групах знаходиться в межах нижніх
кордонів вікової норми, а середньодинамічний тиск відповідає загальноприйнятій нормі.
Доведено, що рівень фізичного розвитку, досягнутий спортсменами до початку активних занять, визначає успіх у спортивній спеціалізації. Це забезпечує кращу фізичну і технічну готовність спортсменів до
виступу у конкретному виді спорту.
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Для кращого вирішення спеціальної рухової задачі завжди перевагу має різнобічна фізична підготовка. Однак для високих досягнень
успіху у гирьовому спорті все-таки необхідна спеціалізація функціональних механізмів до визначеного виду спортивних досягнень на базі різнобічної підготовки.
Подальші дослідження в даному напрямку можуть стосуватися
вивчення особливостей адаптації організму у гирьовиків високої кваліфікації під час змагальної діяльності.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАРКЕТОЛОГІВ ТА
ЇХ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩІ ЯКОСТІ У ППФП
Ребрина А.А.
Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка
Анотація. В статті проаналізовані результати анкетування маркетологів, студентів-маркетологів старших курсів і магістрантів, що пройшли виробничу практику з метою визначення особливостей їх трудової діяльності та професійно значущих якостей як одного із елементів ППФП.
Ключові слова: анкетування, професійно значущі якості.
Аннотация. Ребрина А.А. Особенности трудовой деятельности маркетологов и
их профессионально значимые качества в ППФП. В статье проанализованы результаты анкетирования маркетологов с целью определения особенностей их
трудовой деятельности и профессионально значимых качеств в ППФП.
Ключевые слова: анкетирование, профессионально значимые качества.
Annotation. Rebryna A.A. Singularities of labor activity of experts in marketing and
them is professional significant qualities. In article are considered a question on
revealing features of professional work and professionally important qualities of experts
in marketing which can affect on competitive an opportunity of experts of experts in
marketing on a labour market.
Keywords: questionnaire, professionally important qualities.

Вступ.
Ринкові перетворення в Україні, що широко розповсюджуються та впроваджуються в усі сфери господарської діяльності, зумовили
появу нових інтелектуальних професій. Спеціальність маркетолога є
однією з них. Маркетинг – вид людської діяльності, невід’ємна частина
сучасних ринкових відносин. Маркетинг – процес планування і втілення задуму утворення ціни просування та реалізації ідей, товарів та послуг через обмін, який задовольняє цілі окремих осіб та організацій [10].
Сьогодні спостерігаються кардинальні зміни у рейтингу інтелектуальних професій. Престижними є ті професії, що забезпечують
економічну необхідність молодої держави у фахівцях в умовах переходу
до сучасної ринкової системи господарювання [2]. Саме тому у вищих
закладах освіти (ВЗО) на факультетах бізнесу, економіки тощо відкривається спеціальність „Маркетолог” з поступовим розширенням набору
студентів з кожним роком. Не кожен із випускників-маркетологів є конкурентноспроможним на ринку праці, такими є лише ті фахівці, які мають значні професійні переваги: високий рівень професійно-значущих
якостей (ПЗЯ), знань, вмінь та відмінний стан фізичного та психічного
здоров’я. В усі часи найбільше цінувалась професійна майстерність [11].
Проведено детальний аналіз дисертаційних досліджень та пуб40

лікацій, програмно-нормативних документів та інших літературних джерел, що стосуються проблеми професійної підготовки та професійної
діяльності студентів економічних спеціальностей засобами фізичного
виховання (М.В.Вачевський, 2004; С.М.Иванов, 2004; С.И.Кириченко,
1999, Н.И.Тонков, 1999; Н.І.Фалькова, 2002; А.Ф.Павленко, 2004; Л.А.Мороз, 2002; D.Peter, 1995 та ін.)
Виявлено, що дослідженням професійно важливих якостей майбутніх фахівців переймалися: С.В Кальницький, 2003 (курсантів фінансово-економічного військового вищого навчального закладу); Е.І Маляр, 2004 (студентів-податківців) та інші.
На думку Н.І Фалькової (2002), врахування взаємозв’язку морфологічних та функціональних особливостей студенток-менеджерів дозволяє ефективно використовувати засоби фізичного виховання, визначати динаміку розвитку їх рухових здібностей [9].
Н.І.Тонков (1999) та С.І Кириченко (1999) досліджували питання професійно-прикладної фізичної підготовки (ППФП) для підвищення професійної майстерності майбутніх спеціалістів економічного профілю [6,8]. Вплив фізичної підготовки на професійну діяльність курсантів
фінансово-економічного вузу вивчав С.М Іванов,2004.
Питання ППФП студентів маркетологів засобами фізичного виховання з урахуванням особливостей їх професійної діяльності та професійно значущих якостей (ПЗЯ) залишається не вивченим.
Робота виконана відповідно до плану НДР Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження. Вивчити особливості трудової діяльності
маркетологів та їх ПЗЯ.
Завдання дослідження:
1. Виявити особливості професійної діяльності маркетологів.
2. З’ясувати ПЗЯ маркетолога.
3. Вивчити суб’єктивну оцінку стану здоров’я та професійної працездатності маркетологів.
4. Вивчити думку фахівців з приводу змісту фізичного виховання для
професійної підготовки майбутніх маркетологів.
Методи дослідження: анкетування, бесіда, інтерв’ювання.
Результати дослідження.
Соціологічне дослідження проводили у різних регіонах України: Київській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій
та Чернівецькій областях. Були проанкетовані фахівці-маркетологи, які
працюють за обраною спеціальністю; студенти IV-V курсів, магістранти
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спеціальності «Маркетинг», які пройшли виробничу практику. Всього в
опитуванні взяли участь 244 респонденти: з них 96 фахівців-маркетологів, 129 студентів та 19 магістрантів.
Розроблена нами анонімна анкета складалася із трьох частин:
вступної, демографічної та основної. Вступна частина представлена зверненням до респондентів . Демографічна частина включала в себе 6 питань про стать, вік, освіту респондентів та забезпечувала репрезентативність вибірки.
Основна частина анкети складалася із 25 питань, які за своїм
змістом можна розподілити на 4 блоки:
1 – безумовних та умовних питань про мотиви вибору професії
маркетолога;
2 - закриті та контрольні питання віялом, що визначають ПЗЯ
маркетолога;
3 - закриті питання про професійно спрямований зміст фізичного виховання студентів маркетологів;
4 - дихотомічних та закритих питань про стан здоров’я, професійну працездатність та рухову активність маркетологів;
З вибірково проанкетованих нами респондентів 36,5% є представниками чоловічої та 63,5% - жіночої статі. Вони є фахівцями наступних спеціальностей: 72,9% – маркетологи; 5,8% – менеджери; 16,2%
– економісти; 5,2% – інші. Значна частина респондентів - молоді люди
віком до 30 років (76,1%); опитаних віком 31-40 років було 18,3%; респонденти віком 41-50 років складали 4,7%; і лише 1,1% опитаних нами
маркетологів віком більше 50 років. Нами було виявлено, що стаж роботи переважної кількості респондентів складає до 10 років (79,7%). Інші
маркетологи, стаж роботи яких за спеціальністю становить 11-20 років,
складають 8,9%. Незначною є кількість опитаних, які працюють маркетологами 21-30 років (4,2%) та більше 30 років (2,1%). Відповідь на це
питання ми не отримали у 5,1% респондентів. 70 % опитаних мають
вищу освіту; 28,1% респондентів – незакінчену вищу освіту і лише 1,1%
працюють за спеціальністю із середньо-спеціальною освітою.
Аналіз результатів першого блоку основної частини анкети виявив, що деякі проанкетовані нами спеціалісти обрали професію маркетолога з причини її перспективності в умовах розвитку ринкових відносин в Україні (16,3%); цікавою за змістом вона виявилася для 18,4%
респондентів; за особистими вподобаннями обрали «маркетинг» 9,9%
опитаних; престижною її вважають 3,3% маркетологів; 5,6% респондентів вважають, що обрати спеціальність маркетолога їх примусило
життя; у 17,9% виявлені інші причини, що вплинули на вибір професії;
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не відповіли на це питання – 21,1%. Значна частина респондентів (83,1%)
стверджують, що обрали би професію маркетолога сьогодні знову.
Отже, у цій галузі жінки-маркетологи переважають на ринку
праці. Більшість фахівців галузі є високоосвіченими спеціалістами віком
до 30 років. Проведене нами опитування підтверджує актуальність та
престиж професії маркетолога.
Аналіз даних другого блоку питань свідчить про те, що маркетологам для виконання професійних обов’язків вкрай необхідні такі ПЗЯ,
як комунікабельність (89,2%); аналітичне мислення (88,5%); концентрація уваги (88,1%); оперативна пам’ять (83,6%); ініціативність (83,4%);
оперативне мислення (82,2%); креативність (75,0%); кмітливість (74,2%);
активність (70,2%); наполегливість (69,6%) (рис.1).
ПЗЯ
35,6%
38,5%
Швидкість реакції – 40,0%
Спритність – 46,4%
Спец. витривалість – 46,8%
Витримка – 47,6%
Акуратність –

Дисциплінованість –

Самостійність – 50,8%
Урівноваженість – 53,0%
Сміливість – 55,5%
Уважність – 62,0%
Рішучість – 63,6%

Бажані якості

Необхідні якості

Наполегливість – 69,6%
Активність – 70,2%
Кмітливість – 74,2%
Креативність – 75,0%
Оперативне мислення – 82,2%
Ініціативність – 83,4%
Оперативна пам’ять – 83,6%
Концентрація уваги – 88,1%
Аналітичне мислення – 88,5%
Комунікабельність – 89,2%

Вкрай необхідні якості

Рис.1. Професійно значущі якості маркетолога.
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До того ж, отримані нами відповіді дали можливість виявити
необхідні маркетологу ПЗЯ. Це рішучість (63,6%); уважність (62,0%);
сміливість (55,5%); врівноваженість (53,0%); самостійність (50,8%).
Бажаними якостями маркетолога для якісного виконання своїх
професійних обов’язків виявились: спеціальна витривалість (48,8%);
витримка (47,6%); спритність (46,4%); швидкість реакції (40,0%); дисциплінованість (38,5%); акуратність (35,6%).
Аналізуючи відповіді респондентів на контрольне запитання, яке
перевіряє правдивість інформації про ПЗЯ маркетологів, «Вкажіть напрямок фізичних вправ ППФП студентів-маркетологів», ми отримали
результати, які засвідчують необхідність розвитку концентрації уваги
(73,5%); оперативної пам’яті (73,3%); аналітичного мислення (84,1%);
оперативного мислення (77,2%).
Високий ступінь правдивості відповідей ми отримали при виявленні бажаних якостей маркетологів. Так, на необхідність прояву швидкості реакції маркетологів в професійній діяльності вказали 34,5% проанкетованих; спеціальної витривалості – 47,5%; спритності – 38,7%
респондентів.
У третьому блоці питань основної частини анкети, оцінюючи за
10-бальною шкалою важливість професійних знань та вмінь маркетолога, що формуються у процесі фізичного виховання, нами виявлено, що
знання „основ здорового способу життя”, „стратегії і тактики фізичного
та духовного самовдосконалення”, на думку опитаних, не входить до
числа найважливіших знань та вмінь маркетолога (5,68 бала).
Визначаючи ступінь важливості окремих теоретичних питань з
дисципліни «Фізичне виховання» у формуванні спеціалістів-маркетологів
у ВЗО, ми запропонували опитаним визначити рейтинг основних знань
з дисципліни «Фізичне виховання». Найбільш значущими виявились
знання: «Дотримання основ здорового способу життя» (І місце); «З основ організації і методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності й уміння застосовувати їх на практиці у своїй
фізичній активності» (ІІ місце); «Основ ППФП і вміння застосовувати їх
на практиці» (ІІІ місце). Нумеруючи завдання фізичного виховання студентів ВЗО за ступенем важливості мети, респонденти віддали перевагу
зміцненню здоров’я, всебічному розвитку організму, профілактиці захворювань, забезпеченню високого рівня фізичного стану та працездатності протягом усього періоду навчання (І місце). Значна частина проанкетованих (65,7%) бажають бути більш обізнаними у змісті
професіограми спеціальності „Маркетинг”. Майже половина опитаних
(49,4%) хотіли б більше знати про професійні захворювання маркето44

логів та використання фізичних вправ, спрямованих на їх профілактику
(32,6%). Більш як четверта частина респондентів (29,4%) вважають за
необхідне вивчати питання особливостей та організації самостійної
ППФП.
У четвертому блоці основної частини анкети було виявлено, що
протягом останнього року хворіли 58,6% опитаних, з них 18,7% розцінюють своє захворювання як „професійне”. Як вважають опитані, внаслідок професійної діяльності найбільше страждають від захворювань:
органи чуття (45,8%), центральна нервова система (39,0%), серцево-судинна система (29,4%), опорно-руховий апарат (10,5%), інші системи
організму (3,8%). У процесі виконання професійних обов’язків стомлюються 72,6% опитаних. Професійна діяльність викликає у них розумову
(53,6%), емоційну (42,4%), сенсорну (35,5%) та фізичну (25,6%) втому.
Основними ознаками втоми маркетологи вважають зниження загальної
працездатності (58,9%), почервоніння очей (42,6%), підвищення збудливості (28,7%), порушення сну (28,4%), загострення захворювань
(6,85%). На питання «Як Ви оцінюєте свою професійну працездатність?»
респонденти відповіли: «як високу» – 38,9%, «середню» – 55,3%, «низьку» – 5,4%, «не визначилися» – 0,4%. У той же час 51,6% опитаних вважають за потрібне збільшити кількість годин у навчальному процесі студентів-маркетологів для підвищення професійної працездатності. Для
відновлення працездатності респонденти в основному використовують
душ (52,3%), ванну (47,9%) та масаж (27,9%). Інші засоби рекреації використовуються рідше. Лише 30,9% опитаних виконують фізичні вправи для відновлення працездатності. Оцінюючи власний стан здоров’я,
лише 12,0% опитаних вважають його відмінним, 58,8% – добрим, 20,5%
– задовільним, 2,35% – поганим.
Понад 50% опитаних відмітили, що їх робочий день є ненормованим. Більше половини респондентів (62,2%) добираються до місця
роботи авто- та електротранспортом, пішки – 36,3%, а 1,6% – велосипедом. До того ж на дозвіллі надають перевагу читанню (книг, журналів,
газет тощо) 54,6%; перегляду телепередач – 55,9%, комп’ютерним іграм
– 15,7%, що ускладнює ситуацію з обмеженою руховою активністю маркетологів. Тільки третя частина опитаних займається фізичними вправами (33,9%), а 13,8% віддають перевагу іншим видам активного відпочинку: збирають гриби та рибалять.
Висновки
1. Діяльність фахівців-маркетологів характеризується напруженою розумовою та емоційною працею, значним навантаженням зорового і рухового аналізаторів, обмеженою руховою активністю.
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2. Професійно значущими якостями маркетологів є: комунікабельність, аналітичне мислення, концентрація уваги, оперативна пам’ять, ініціативність, оперативне мислення, креативність, кмітливість, активність, наполегливість. Необхідними є також: рішучість, уважність,
сміливість, урівноваженість, самостійність. Бажаними виявились: витримка, спеціальна витривалість, спритність, швидкість реакції, дисциплінованість, акуратність.
3. Більшість маркетологів оцінили свій стан здоров’я як „добрий” та „відмінний”, незважаючи на хвороби протягом року, а працездатність - як „високу”, незважаючи на низьку рухову активність та швидку
втому внаслідок виконання професійних обов’язків.
4. Змістом фізичного виховання маркетологів з урахуванням
особливостей їх професійної діяльності повинні бути теоретичні питання про зміцнення здоров’я та здоровий спосіб життя; професійні захворювання і використання фізичних вправ, спрямованих на їх профілактику; основи організації і методики найбільш ефективних видів і форм
рухової діяльності й вміння застосовувати їх на практиці.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Результати анкетування фахівців-маркетологів, студентів та магістрантів спеціальності «Маркетинг» будуть враховані у розробці методики елективного компоненту програми з фізичного виховання майбутніх
маркетологів у ВЗО.
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ОРГАНІЗАЦІЯ І КОМПЛЕКCНЕ ПЛАНУВАННЯ
ПЕДАГОГІЧНИХ ДІЙ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
ДІТЕЙ 7-8 РОКІВ
Сембрат С.В.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди
Анотація. Аналіз структури фізичної підготовки в процесі удосконалення фізичних здібностей засвідчує, що особливий інтерес для практики фізичного виховання дітей і підлітків становить комплексне планування, яке дозволяє отримати інформацію про розвиток і виховання сили, швидкості, витривалості, гнучкості
та спритності при проведенні уроку фізичної культури.
Одержані дані є основою для змін змісту і спрямованості засобів і методів
педагогічного впливу у відповідності до особливостей формування фізичних
здібностей дітей 7 – 8 років.
Ключові слова: планування,фізична підготовка, здібності.
Аннотация. Сембрат С.В.Организация и комплексное планирование педагогических воздействий в процесе физической подготовки детей 7-8 лет. Анализ
структури физической подготовки в процесе усовершенствования физических
способностей свидетельствует, что особый интерес для практики физического
воспитания детей и юношей представляет комплексное планирование, которое
дает возможность получить информацию о развитии и воспитании силы, скорости, выносливости, гибкости, ловкости при проведениии урока физической культуры.
Ключевые слова: планирование, физическая подготовка, способности.
Annotation. Sembrat S.V. The article shows the increase the effectiveness of physical
upbringing system.The necessity of receiving new facts concerning determination of
the proper values of the selecting pedagogical influence, which directs on the
development of the definite physical abilities, are considered too. This aproach gives
the opportunity to decide the whole range of the tasks.
Keywords: physical, training, ability.

Вступ.
Удосконалення фізичної підготовки дітей молодшого шкільно47

го віку може бути ефективною, якщо цей процес розглядається як система з багатьма взаємопов’язаними компонентами: планування засобів і
методів фізичної підготовки відповідно до вікових особливостей організму дітей,організаціею занять з фізичної культури.
Дослідники [1,3,6] зазначають, що в системі фізичного виховання дітей 5 – 7 років традиційно склалася структура, зміст і методика проведення занять, спрямованим головним чином, на засвоєння конкретного обсягу рухових дій.
Розробка системи фізичної підготовки дітей шкільного віку, як
зазначають автори [2,5,7.], потребує комплексного вивчення вікових особливостей розвитку фізичних здібностей з урахуванням статевих особливостей. При цьому у розроблених рекомендаціях наявні деякі необґрунтовані методичні положення, які перш за все стосуються співвідношення
засобів виховання фізичних здібностей для дітей різного віку.
Крім цього, потрібне уточнення величини тренувальних навантажень та інтервалів відпочинку між ними з урахуванням віку і спрямованості педагогічного впливу.
Робота виконана у відповідності до плану НДР ПереяславХмельницького державного педагогічного університету імені Григорія
Сковороди.
Формулювання цілей роботи.
Метою даного дослідження є розроблення рекомендацій по
організації та комплексному плануванні педагогічних дій у процесі фізичної підготовки дітей 7-8 років.
Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:
1.З’ясувати стан дослідження проблеми в педагогічній теорії та
практиці фізичного виховання.
2. Визначити педагогічні дії у прроцесі фізичної підготовки дітей
7-8-річного віку, які ґрунтуються на основі визначення вікової динаміки
розвитку основних компонентів, темпів їх річного розвитку та наявності
сенситивних періодів.
Результати досліджень.
Комплексні дослідження вікових особливостей розвитку фізичних якостей були проведені А.А.Гужаловським [4]. Автором підтверджена практична необхідність урахування критичних, сенситивних періодів розвитку фізичних здібностей для розробки програми фізичної
підготовки підростаючого покоління і його планування.
У проведених раніше дослідженнях при розробці планів фізичної підготовки дітей і підлітків використовували показники темпів розвитку фізичних здібностей і не давали конкретних рекомендацій із виб48

іркового впливу на виховання певних фізичних здібностей.
У проведених нами дослідженнях використана технологія розроблена Л.В.Волковим, яка дозволяла конкретизуватися у нормуванні
фізичних навантажень вибіркової спрямованості при розвитку фізичних
здібностей.
Такий підхід дає можливість встановити, використовуючи дані
про структуру фізичної підготовленості та особливості вікового розвитку її компонентів – сили, витривалості, швидкості, гнучкості та спритності – норми вибіркового педагогічного впливу в межах 5 – 25 % навчального часу.
На цій підставі було розроблено планування як вибіркового, так
і комплексного розвитку фізичних здібностей дітей 7-8 -річного віку.
Для визначення належних величин вибірково педагогічного
впливу, спрямованого на розвиток певних фізичних здібностей, нами була
вироблена наступна стратегія диференціації темпів розвитку фізичних
здібностей:
- високий темп передбачає щорічний приріст розвитку фізичних
якостей більше як на 20 % в сенситивний період, що дає можливість нормувати річний тренувальний вплив у межах 15 – 25
% навчального часу;
- середній темп – щорічний приріст складає до 20 %, що вимагає
відводити в навчальному році 10 – 15 % часу, на спрямований
розвиток фізичної якості;
- низький темп (від 0 і нижче), який спостерігається в незначній
кількості випадків вікового розвитку фізичних здібностей і становить до 5 % часу, спрямованого на підтримку його вікового
функціонування.
У семирічному віці (Рис. 1) спостерігається загальна тенденція
до зменшення темпів розвитку фізичних якостей як у хлопчиків, так і у
дівчаток, що, вірогідно, є відображенням зниження рухової активності
дітей у зв’язку із змінами режиму їх життя.
Темп розвитку окремих фізичних здібностей не перевищує
25,0%, а його уповільнення відзначається в дівчаток за показниками
швидкісно-силових можливостей (стрибок угору) і гнучкості. Показник
гнучкості погіршується також і у хлопчиків.
Найбільший темп розвитку, а відповідно і необхідність вправ вибіркового напряму спостерігається у дівчаток і хлопчиків за показниками сили і частоти руху, що вимагає збільшувати кількість відповідних
вправ до 25,0 % навчального часу ( табл. 1).
Темп розвитку інших фізичних можливостей як дівчаток, так і
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хлопчиків у даний віковий період не перевищує 10,0 %.
С ила
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Рис. 1. Віковий темп розвитку ( в %) компонентів фізичної підготовленості дівчаток та хлопчиків від 7 до 8 років.
Таблиця 1
Планування фізичних навантажень (%) вибіркового впливу у навчальному році для дівчаток та хлопчиків у залежності від вікових особливостей розвитку фізичних здібностей
ДІВЧАТКА
Сила
Швидкісно-силова
(стрибок вгору)
Швидкісно-силова
(стрибок у
довжину)
Швидкість рухів
Частота рухів
Витривалість
Гнучкість
Спритність

ВІК (РОКИ)
7
8
25,0
15,0
5,0

15,0

10,0

15,0

10,0
25,0
10,0
5,0
10,0

10,0
10,0
10,0
15,0
10,0

ХЛОПЧИКИ
Сила
Швидкісно-силова
(стрибок вгору)
Швидкісно-силова
(стрибок у
довжину)
Швидкість рухів
Частота рухів
Витривалість
Гнучкість
Спритність

ВІК (РОКИ)
7
8
25,0
10,0
10,0

15,0

10,0

10,0

10,0
20,0
10,0
5,0
10,0

10,0
10,0
10,0
25,0
10,0

Таким чином, вправи, спрямовані на виховання спритності,
швидкості, витривалості, а також швидкісно-силових можливостей, за
винятком стрибка вгору у дівчаток, будуть складати по 10,0 % часу, який
відводиться в навчальному році на фізичну підготовку дівчаток і хлопчиків 7-річного віку.
Враховуючи, що рухливість у суглобах як у хлопчиків, так і в
дівчаток, значно зменшується, необхідно відводити на фізичні навантаження даного напряму до 5,0% часу. Такий же процент часу відводиться
і на розвиток швидкісно-силових можливостей.
50

Таким чином, віковий період від 7 до 8 років характеризується
значним зниженням темпів розвитку всіх фізичних якостей, при цьому в
дівчаток він значно нижчий (- 3,3 %), ніж у хлопчиків (3,3 %).
Дана закономірність відмічається й іншими дослідженнями, які
пояснюють цей факт зниженням рухової активності, пов’язані зі вступом до школи та особливостями вікового розвитку.
Крім цього, зниження темпів розвитку фізичних якостей у дівчаток можна пояснити тим, що вони більше часу проводять за підготовкою домашніх завдань, тобто проявляють більшу відповідальність, ніж
хлопчики.
Висновки.
1.Аналіз науково-методичної літератури виявив, що рівень фізичної підготовки, основними компонентами якої є сила, швидкість, витривалість, спритність і гнучкість, у значній мірі визначає стан фізичного і
психічного здоров’я дітей.
2.Конкретизація педагогічних впливів у фізичній підготовці дітей
7-8-річного віку ґрунтується на основі визначення вікової динаміки розвитку основних компонентів, темпів їх річного розвитку та наявності
сенситивних періодів.
3. Встановлено, що темп щорічного розвитку фізичних здібностей у дітей молодшого шкільного віку у деякому віковому періоді досягає + 50%, що в значній мірі відображає особливості вікового розвитку
підростаючого організму.
4.Розвиток фізичних здібностей характеризується гетерохронністю, наявністю сенситивних періодів, а їх загальна активність у розвитку має хвилеподібний характер із значним зменшенням темпів розвитку як у дівчаток, так і в хлопчиків у 7-річному віці.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем організації і комплекcного планування педагогічних дій у процесі фізичної підготовки дітей 7-8 років.
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4.

5.

Література.
Вільчковський Е.С., Козленко М.П., Цвек С.Ф. Навчальна робота з фізичної культури в 1-3 класах. К.: Рад. школа- 19. - 223 с.
Волков Л.В. Физическое воспитание учащихся. - К.: Рад. школа, 1988.- 184с.
Выгодский Л.С. Проблемы возрастной периодизации детского развития //Вопросы психологии, №2, 1972. - С. 14-16.
Гужаловский А. А. Этапность развития физических (двигательных) качеств и проблема оптимизации физической подготовки детей школьного возраста. Автореф.
... докт. пед. наук. М., 1979. - 26 с.
Куц А.С. Модельные показатели физического развития и физической подготовленности населения Центральной Украины. - К.: Искра, 1993. - 256 с.

51

6.
7.

Сембрат С.В. Фізична підготовка щколярів: особливості розвитку фізичних здібностей дітей молодшого шкільного віку.-К.: Знання України, 2003. - 31с.
Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів. - Львів: ЛОНМІО. 1996. –
232 с.
Надійшла до редакції 13.04.2005р.

МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ТА ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНА
ОБУМОВЛЕНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХИСНИХ ДІЙ ЮНИХ
ФУТБОЛІСТІВ 11-15 РОКІВ
Степаненко В.М., Дудін М.П.
Національний університет фізичного виховання і спорту України
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди
Анотація. Для досягнення оптимального результату необхідна інтегрована взаємодія груп показників. У різних вікових групах юних футболістів змінюється
співвідношення окремих груп показників та їх внесок у формування структури
ефективного виконання захисних тактичних дій.
Ключові слова: футбол, підготовка, захист.
Аннотация. Степаненко В.М., Дудин М.П. Морфофункциональная и психофизиологическая обусловленность эффективности защитных действий юных футболистов 11-15 лет. Для достижения оптимального результата необходимое интегрированное взаимодействие групп показателей. В разных возрастных группах
юных футболистов изменяется соотношение отдельных групп показателей и их
вклад в формирование структуры эффективного выполнения защитных тактических действий.
Ключевые слова: футбол, подготовка, защита.
Annotation. Stepanenko V.M., Dudin M.P. Morfofunctional and psychophysiological
condition of efficacyy of protective actions of the juvenile football players 11-15
years. For reaching optimum outcome the indispensable integrated interplay of bunches
of parameters. In miscellaneous age-grades of the juvenile football players the
interrelation of separate bunches of parameters and their contribution to shaping frame
of effective performance of protective tactical operations variates.
Keywords: football, preparation, guard.

Вступ.
Сучасний дитячий футбол розвивається шляхом підвищення
вимог до всіх сторін підготовленості (7, 8). Однією зі складових цього
процесу є удосконалення захисних дій та морфофункціональних і психофізіологічних характеристик, що визначають їх ефективність. Однак
напрямки, що стосуються досліджень захисних тактичних дій та факторів, що визначають їх ефективність у юних футболістів не висвітленні
належним чином.
Аналіз науково-методичної літератури (8, 9) дав нам можливість
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стверджувати про відсутність у вітчизняній та доступній нам іноземній
літературі відомостей про ступінь та характер впливу морфофункціональних та психофізіологічних особливостей юних футболістів на ефективність виконання ними захисних тактичних дій.
Робота виконана згідно теми 1.3.1. науково-дослідної роботи
кафедри біології людини НУФВСУ „Модельні характеристики системної діяльності організму людини у процесі довгострокової адаптації до
фізичних навантажень”.
Формування цілей статті.
Для вирішення проблеми визначення факторів що обумовлюють ефективність ведення захисних тактичних дій юних футболістів,
необхідно методами математичного аналізу виділити групи значущих
морфофункціональних та психофізіологічних характеристик.
Методи та організація дослідження. Для досягнення цілей були
використані наступні методи досліджень: аналіз літературних джерел та
досліду передової практики, педагогічне спостереження, педагогічне
тестування, морфофункціональні методики (визначення аеробних, анаеробних можливостей, антропометрія), рефлексометрія, методи математичної статистики. У ході першого етапу дослідження основна увага була
приділена вивченню стану питання по даній проблемі у науково-методичній літературі, обґрунтований підбір методів та розроблена технологія проведення тестування. На другому етапі був проведений констатуючий експеримент по визначенню морфофукціональної та
психофізіологічної обумовленості ефективності захисних тактичних дій
юних футболістів 11-15 років.
В дослідження приймали участь юні футболісти 11-15 років, що
займаються на відділенні футболу НВК с. Щасливе, Бориспільського
району. Загальна кількість юних спортсменів, які взяли участь у дослідженнях, склала 82 чоловіки. При цьому чисельність досліджуваних нараховувала в 11 років – 15 чоловік (середній вік – 10,68), в 12 років – 17
чоловік (11,91), в 13 років – 15 чоловік (12,98), в 14 років – 19 чоловік
(13,94) та у 15 років – 16 чоловік (15,08).
Результати досліджень.
Теоретичні та експериментальні дослідження дали змогу виділити три групи показників, що мають тісні взаємозв’язки з характеристиками ефективності захисних тактичних дій.
Першу групу сформували сенсомоторні показники, які на думку багатьох авторів обумовлюють успішність змагальної діяльності у
спортивних іграх (2, 4, 7).
У результаті проведеного кореляційного аналізу було встанов53

лено, що для ефективного виконання захисних дій, окрім іншого, необхідно враховувати такі неспецифічні види реакцій як латентний час простої реакції (ЛЧПР), латентний час складної реакції (ЛЧСР), проста реакція на рухомий об’єкт (ПРРО), складна реакція на рухомий об’єкт
(СРРО) та гострота та швидкість зорових сприймань (ГШЗС).
Середній показник ЛЧПР корелював з КЕ відборів практично у
кожній з вікових груп (виключення складає вік 12 років), що очевидно
свідчить про важливість короткого ЛЧПР для ефективного виконання
відборів у досліджуваних вікових групах. Також необхідно відмітити
наявність значущих зв’язків між середніми показниками перших та останніх десяти реакцій у тесті ЛЧПР з інтегральним коефіцієнтом ефективності (ІКЕ) захисних дій тільки у 11-ти річних юних футболістів (r =
-0,55 та r = -0,59, p < 0,05, відповідно), це підтверджує дані деяких авторів (2, 9), про те що з підвищенням рівня тактичної майстерності значення простих реакцій для ефективного виконання тактичних дій у
спортивних іграх зменшується.
Разом з тим очевидно, що з віком та підвищенням тактичної
майстерності зростає значення складних реакцій. Так середні та кращі
показники ЛЧСР у 11-ти річних спортсменів корелювали з коефіцієнтом ефективності (КЕ) відборів, КЕ протидій та ІКЕ захисних дій, а вже
починаючи з 12-ти річного віку з усіма показниками ефективності захисних дій та з ІКЕ захисних дій. Необхідно також відмітити, що величина коефіцієнтів кореляції постійно зростає до 14-ти років, а у віці 15
років незначно зменшується.
Реакцію на рухомий об’єкт відносять до одного з видів перцептивної антиципації. Її значимість для спортивних ігор, і зокрема футболу, обумовлена тим, що довільна регуляція рухової діяльності можлива
тільки за попереднім програмуванням та отриманням подальшої інформації каналами зворотного зв’язку про відповідність моторних дій об’єктивним умовам їх виконання або неузгодженістю з ними (1).
Необхідно відмітити, що кореляційний аналіз підтвердив значущість показників ПРРО та СРРО для ефективного виконання захисних тактичних дій.
В зв’язку з тим, що практично всі компоненти спортивної, а разом з тим і ігрової діяльності опосередковані внутрішнім співвідношенням нервових процесів збудження та гальмування ми вважали за необхідне визначити, як саме ці процеси впливають на ефективність ведення
захисних дій.
Результати кореляційного аналізу юних футболістів 11-ти років
показують, що середні величини часу упередження та запізнювання у
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всіх показниках тесту ПРРО від’ємно корелюють практично з усіма показниками захисних дій та ІКЕ захисних дій. Така ж специфіка залежностей спостерігається із середніми величинами часу упередження та запізнювання у показниках тесту СРРО, причому величина коефіцієнтів
кореляції зростає. Враховуючи і те, що показник відношення часу упередження до часу запізнювання у тесті ПРРО даної вікової групи від’ємно
корелював з КЕ відборів (r = -0,58, р < 0,05) необхідно відмітити, що
ефективне виконання захисних тактичних дій, у цьому віці, буде очевидно обумовлюватися наявністю деякого балансу між процесами збудження і гальмування.
Що стосується 12-ти річних то середні величини часу упередження у тесті ПРРО (40 реакцій) від’ємно корелюють з усіма показниками захисних дій та ІКЕ захисних дій, а середні величини часу запізнювання тільки з КЕ перехоплень та КЕ гри головою в захисті (r = -0,48 та
r = -0,55, р < 0,05 відповідно).
У тесті СРРО спостерігається велика кількість значущих зв’язків
між часом упередження у всіх показниках тесту та практично всіма показниками захисних дій й ІКЕ захисних дій.
У юних футболістів 13 років також спостерігається велика кореляційна активність між середніми величинами часу упередження у
показниках тесту ПРРО та характеристиками захисних дій (КЕ відборів
та КЕ протидій) й ІКЕ захисних дій.
Що стосується тесту СРРО то середній час упередження (40
реакцій) від’ємно корелював з КЕ відборів та КЕ протидій (r = -0,55 та r
= -0,58, р < 0,05 відповідно), а середній час упередження в перших десяти реакціях тільки з КЕ відборів (r = -0,64, р < 0,05).
Результати кореляційного аналізу юних футболістів 14-ти років
також свідчать про високу кореляційну активність між середніми величинами часу упередження у показниках ПРРО та характеристиками ефективності захисних дій.
Так середні величини часу упередження (40 сигналів) та середня величина часу упередження в останніх 10-ти реакціях від’ємно корелювали з усіма показниками захисних дій та ІКЕ захисних дій.
У показниках тесту СРРО відмічена практично така ж специфіка залежностей.
Характер кореляційних зв’язків цих показників у юних футболістів 15-ти років вирізняється деякими особливостями.
Крім наявності від’ємних кореляційних зв’язків між середніми
величинами часу упередження у показниках ПРРО та СРРО з ІКЕ захисних дій та більшістю показників ефективності захисних дій, спостері55

гається кореляційний зв’язок між середніми величинами часу запізнювання останніх 10-ти реакцій у тестах ПРРО та СРРО та більшістю показників захисних дій, а також з ІКЕ захисних дій.
Таким чином у юних футболістів 12-15 років спостерігається
спільна особливість, що відображається з одного боку у наявності високої кореляційної активності між середніми величинами часу упередження у показниках тестів ПРРО та СРРО й показниками захисних дій та
ІКЕ захисних дій, а з іншого боку спостерігається низька та епізодична
кореляційна активність між показниками захисних дій та ІКЕ захисних
дій й середніми величинами часу запізнювання у тестах ПРРО та СРРО.
З цього можна зробити висновок, що очевидно високий рівень
процесів збудження може негативно впливати на ефективність виконання захисних дій юних футболістів 12-15 років.
Разом з цим дані залежності опосередковано обумовлюють деяке очікування вигідної ситуації для виконання тактичних дій спрямованих на відбір м’яча у суперника.
Також необхідно відмітити, що у юних футболістів 14-ти років
ІКЕ захисних дій від’ємно корелює з показниками відношення часу упередження до часу запізнювання у тестах ПРРО та СРРО (r = -0,71, р <
0,001 та r = -0,49, р < 0,05 відповідно).
Дані залежності свідчать про необхідність збалансованості процесів збудження та гальмування для ефективного виконання захисних
дій у даній віковій групі.
Дані науки та практики свідчать, що швидкість сенсомоторних
реакцій, та в свою чергу, здатність гравця до своєчасного виконання доцільних дій у складних ігрових умовах пов’язані з особливостями зорового сприйняття та швидкістю переробки зорової інформації.
Наші дослідження показали зростання з віком (з 11 до 15 років)
значущих зв’язків між характеристиками ГШЗС та показниками ефективності захисних дій.
Так у юних футболістів 11-ти років середній показник ГШЗС
(60 сигналів) та середні показники реакцій на перші та останні 10 сигналів від’ємно корелюють тільки з КЕ відборів (r = -0,59, r = -0,60 та r =
-0,63, р < 0,05 відповідно).
У віці 12-ти років кількість значущих зв’язків ГШЗС з показниками захисних дій значно зростає, а ІКЕ захисних дій від’ємно корелює
з усіма характеристиками тесту ГШЗС.
Така ж специфіка кореляційних зв’язків спостерігається і у юних
футболістів 13-ти та 15-ти років, а у 14-ти річних кореляційна активність
цих показників незначно зменшується.
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Ці дані підтверджують зростання з віком важливості ГШЗС для
ефективного виконання захисних дій юними футболістами.
Значущість показників даної групи підтвердили також результати регресійного та факторного аналізів. Практично у кожній з досліджуваних груп сенсомоторні характеристики з високими коефіцієнтами
значущості приймати участь у формуванні головного фактору.
Так у юних футболістів 11-ти років крім інших показників головний фактор формували характеристики часу упередження та запізнювання у тестах ПРРО та СРРО, а третій по значущості фактор сформували показники ГШЗС.
У юних футболістів 12-ти років головний фактор сформували
виключно сенсомоторні показники (ЛЧСР, час упередження у тестах
ПРРО та СРРО, відношення часу упередження до часу запізнювання у
тестах ПРРО, СРРО та ГШЗС).
Другий фактор 13-ти річних спортсменів сформували показники ЛЧСР та часу упередження у тестах ПРРО та СРРО. У юних футболістів 14-ти років досліджувані сенсомоторні показники приймали
участь у формуванні головного фактору та повністю сформували другий фактор.
Показники ЛЧСР увійшли до головного фактору юних футболістів 15-ти років, а інші досліджувані сенсомоторні показники сформували третій та четвертий фактори.
У кожну з побудованих регресійних моделей юних футболістів
11-15 років увійшли показники сенсомоторики. До рівнянь регресії кожної вікової групи увійшли середні показники часу упередження у тесті
ПРРО, а до рівнянь юних спортсменів 12, 13, 14 та 15-ти років увійшли
показники ГШЗС. В окремих вікових групах до регресійних моделей
входили показники ЛЧПР, ЛЧСР та часу упередження і запізнювання у
тесті СРРО.
Таким чином група досліджуваних сенсомоторних показників
очевидно відіграє значну роль у формуванні ефективного виконання
юними футболістами захисних тактичних дій.
Другу групу сформували функціональні характеристики, які теж
на думку багатьох авторів в значній мірі обумовлюють успішність змагальної діяльності у спортивних іграх (1, 7).
Кореляційний аналіз підтвердив, що для успішного ведення захисних дій, окрім іншого, необхідно враховувати ще й такі характеристики, як, максимальне споживання кисню (МСК), абсолютну та відносну анаеробну фосфогенну потужність, показники анаеробної потужності
та індексу її зниження в процесі виконання навантаження, а також по57

казники точності відтворення м’язових зусиль (ТВМЗ) та точності відтворення часових інтервалів (ТВЧІ), що у великій мірі характеризують координаційні можливості юних футболістів.
Загальновідомо, що показники МСК визначають рівень аеробних можливостей організму, які в свою чергу обумовлюють здатність
спортсменів до ефективного та довготривалого виконання роботи неспецифічного характеру, що справляє позитивний вплив на процес становлення специфічних компонентів спортивної майстерності завдяки
підвищенню адаптації до навантажень та наявності явищ „переносу”
тренованості з неспецифічних видів діяльності на специфічні.
Високу кореляційну активність практично у всіх вікових групах
(виключення складають 12-ти річні) демонстрували показники МСК, які
корелювали як із показниками захисних дій так і з ІКЕ захисних дій.
В зв’язку з цим необхідно відмітити важливість високих показників МСК у даних вікових групах для ефективного виконання захисних
тактичних дій.
Успішна змагальна діяльність у спортивних іграх забезпечується також здатністю до ефективного виконання роботи анаеробного характеру (8).
Найбільша кореляційна активність показників абсолютної та
відносної анаеробної фосфогенної потужності по відношенню до показників захисних дій та ІКЕ захисних дій спостерігається у юних футболістів 11-ти та 14-ти років. В інших вікових групах цей показник епізодично корелював з окремими КЕ захисних дій.
Практично така ж специфіка залежностей спостерігається і з
показниками анаеробної потужності перших та останніх 10с роботи в
60-ти секундному стрибковому тесті та індексом її зниження.
Таким чином кореляційний аналіз показав дещо більшу значущість показників МСК для ефективного виконання захисних дій, але
очевидно, що з підвищенням майстерності та ростом інтенсивності змагальної діяльності значущість анаеробних показників буде зростати.
Значну роль у ефективному виконанні тактичних (в тому числі і
захисних) дій відіграє здатність до точного відтворення рухів по просторовим, силовим та часовим параметрам (5).
Це положення підтверджується і у наших дослідженнях. Так,
результати кореляційного аналізу свідчать, що характеристики ТВМЗ у
юних футболістів 11-ти, 13-ти та 15-ти років від’ємно корелюють практично з усіма показниками захисних дій й з ІКЕ захисних дій. Кореляційна активність цих характеристик у 12-ти та 14-ти річних спортсменів
значно нижча.
58

Значущість характеристик ТВЧІ для ефективного виконання захисних дій зростає з віком. У юних футболістів 14-ти та 15-ти років спостерігається значно більша кореляційна активність цих характеристик з
показниками ефективності захисних дій та відмічено значне зростання
величин коефіцієнтів кореляції.
Значення даних функціональних характеристик підтвердили і
результати факторного аналізу.
За його результатами характеристики МСК та ТВМЗ приймали
участь у формуванні головного фактора, а характеристики анаеробної
потужності з високою значущістю формували другий фактор у юних
футболістів 11-ти років. Практично така ж специфіка формування структури підготовленості спостерігається і у юних спортсменів 13-ти та 15ти років.
У юних футболістів 14-ти років характеристики анаеробної потужності формували третій по значущості фактор, а характеристики
ТВМЗ та МСК відповідно четвертий та п’ятий фактори.
Необхідно також відмітити, що проаналізовані показники у
різному співвідношенні входили у регресійні моделі юних футболістів
11-15 років, а коефіцієнти регресії даних характеристик були найвищими.
Таким чином необхідно зазначити, що дані функціональні характеристики відіграють значну роль у забезпеченні ефективного виконання юними футболістами захисних тактичних дій.
Третю групу сформували морфологічні характеристики (довжина тіла, обхват стегна, довжина нижніх кінцівок).
Кореляційний аналіз засвідчив їхню значущість по відношенню
до окремих показників ефективності захисних дій.
Так у кожній з досліджуваних груп зареєстровано кореляційні
зв’язки між довжиною тіла та КЕ гри головою в захисті, що підтверджує
важливість даної характеристики для ефективного ведення гри головою
в захисті.
Також практично у кожній з вікових груп (виключення складають 12-ти річні) спостерігається позитивний кореляційний зв’язок між
довжиною нижніх кінцівок та КЕ перехоплень.
Необхідно відмітити, що у юних футболістів 15-ти років спостерігається позитивний кореляційний зв’язок між КЕ відборів та обхватом стегна (r = 0,58, р < 0,05), а також від’ємний кореляційний зв’язок
між цим показником та довжиною тіла (r = -0,63, р < 0,01). Наявність
даних залежностей може свідчити про те, що з віком відбори краще будуть виконувати футболісти з порівняно меншою довжиною тіла та з
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більшим обхватом стегна.
Дані залежності можуть бути важливими при комплектуванні
команди та визначенні амплуа юних футболістів.
Очевидно, що наявність окремих морфологічних особливостей
обумовлює їх використання з найбільшою користю у грі на відповідних
ділянках футбольного поля.
Окрім того, необхідно зазначити, що отримання інформації про
такі психофізіологічні характеристики як швидкість переробки інформації, рівень уваги та продуктивність переробки інформації у процесі
коректурної проби за допомогою кілець Ландольта очевидно не дає змоги у повній мірі оцінити значення даних характеристик для ефективного
виконання захисних тактичних дій. Значущі залежності між показниками ефективності захисних дій та даними характеристиками спостерігались тільки у віці 13-ти років, а у віці 12-ти років були епізодичними.
Разом з цим багато авторів визначають дані характеристики вагомими у
тактичному удосконаленні в ігрових видах спорту [3, 6].
Висновки.
1. Таким чином необхідно зазначити, що у відповідності до структурно-системного підходу, ефективність ведення захисних тактичних
дій обумовлюється трьома групами основних показників: сенсомоторною, функціональною та морфологічною. Сенсомоторні характеристики забезпечують надходження інформації, її переробку та
зворотний зв’язок. Функціональні характеристики створюють передумови для ефективного енергозабезпечення роботи м’язів та точності виконання рухових дій. Морфологічні характеристики обумовлюють ефективне виконання окремих захисних тактичних дій
створюючи передумови для загальної їх ефективності.
2. Для досягнення оптимального результату необхідна інтегрована взаємодія даних груп показників. Очевидно, що у різних вікових групах
та з підвищенням майстерності юних футболістів змінюється
співвідношення окремих груп показників та їх внесок у формування структури ефективного виконання захисних тактичних дій.
Подальший напрямок дослідження. Виділені морфофункціональні та психофізіологічні характеристики обумовлюють необхідність
удосконалення навчання захисним тактичним діям юних футболістів 1115 років.
1.
2.
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ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТИВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
Троценка В.В.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди
Анотація. У статті, на основі систематизації та аналізу літературних даних з
фізіології, спортивної психології, теорії методики фізичного виховання і спорту
дана характеристика спортивної діяльності з психологічної точки зору.
Ключові слова: спортивна діяльність, психологічна характеристика, нервова
система, динаміка мотивації.
Аннотация. Троценко В.В. Психологическая характеристика спортивной деятельности. В статье, на основании систематизации и анализа литературных данных
по физиологии, спортивной психологии, теории методики физического воспитания и спорта дана характеристика спортивной деятельности с психологической
точки зрения.
Ключевые слова: спортивная деятельность, психологическая характеристика,
нервная система, динамика мотивации.
Annotation. Trotsenko V.V. Psychologic performance of sporting activity. In paper, it
is ground systematizations and analysis of literary datas on physiology, sporting
psychology, the performance of sporting activity from the psychologic point of view
is given to the theory of procedure of physical training and sports.
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Вступ.
Сучасний спорт розвивається стрімкими темпами, і цей розвиток має прогресуючий характер. Учителі майбутніх і тренери сьогоднішніх кандидатів у чемпіони, очевидно, відчувають, що подальше
підвищення росту спортивних результатів їх вихованців не може йти
тільки за рахунок ще більшого збільшення об’єму і інтенсивності тренувальних навантажень, подальшого удосконалення системи організації
учбово - тренувального процесу і підготовки до змагань. Необхідно краще використовувати приховані резерви, закладені в самій особистості
спортсмена. [5].
Індивідуальний підхід до підготовки спортсмена, оснований на
знанні особливостей його психіки, заслуговує самої пильної уваги, так
само він має ще не використані резерви підвищення ефективності навчання і тренування в спорті. Завдання спеціалістів - психологів, працюючих у цій галузі полягає в тому, щоб поряд з аналітичною характеристикою окремих властивостей темпераменту прагнути до інтегральних
характеристик індивідуальності спортсменів на основі останніх досягнень в галузі фізіології та психології. Потрібно постійно вивчати компенсаторні механізми, закладені в самому темпераменті, завдяки яким
при різноманітних умовах і вимогах діяльності, спортсмен досягає високих результатів. [2].
Робота виконана у відповідності до плану НДР ПереяславХмельницького державного педагогічного університету імені Григорія
Сковороди.
Формулювання цілей роботи.
Мета. Вивчити взаємозв’язок індивідуально-психологічних
відмінностей нервової системи і динаміки мотивації в структурі спортивної діяльності.
Завдання.
1. Розкрити роль потреб, цілей і мотивації спортивної діяльності.
2. Охарактеризувати структуру діяльності, зокрема спортивної,
з точки зору психологічних механізмів.
Результати дослідження.
Формування мотивів діяльності та успішне її удосконалення
пов’язані з тим, в якій мірі уявлення особистості про майбутню професію відповідає її потребам. При виборі будь - якої професійної діяльності чи виду спорту людина порівнює мотивацію цього вибору, задово62

лення своїх потреб із структурою майбутньої діяльності. Саме відношення до конкретної діяльності, тобто причини які визначають ціле направлені, ефективні дії людини у вибраній сфері. [3].
При виборі певного роду діяльності, зокрема, спортивної, береться до уваги не один чи кілька мотивів, а цілий їх ряд, який і визначає
потреби, цілі і спонукання, які намагаються реалізувати в даній діяльності. У проведеному нами експерименті на базі студентів І і IV курсів
факультету фізичного виховання і контрольні групи гребців на байдарках - членів збірної України, була виявлена хвилеподібна закономірність
мотиваційного вагання. Методика проведення експерименту складалася
з анкетування, усному опитуванні і педагогічному спостереженні, а також на основі особистого попереднього досвіду. Внаслідок експерименту були отримані дані про динаміку розвитку спортивних мотивів.
Усі отримані на протязі експерименту результати були оформлені в єдину таблицю, де оцінка мотиву показувалася у балах (з розрахунку середнього арифметичного).
Таблиця 1
Результати експерименту

Прагнення до
самовдосконалення
Прагнення до
самоствердження
Соціальні установи
Задоволення
матеріальних і
духовних потреб

Курс, група

Мотиви

Періодизація
Початкова стадія
заняття спортом

I
IV
КГ
I
IV
КГ
I
IV
КГ
I
IV
КГ

12,1
8,5
7,4
16
14,5
13,1
8,2
5
3,3
10,5
9,3
8,9

Період
спеціалізації
14,2
12,5
13,5
19,6
17,8
18,4
7,5
4,8
3,2
10,4
13,5
10,9

Період
підвищення
спортивної
майстерності
14,9
12
15,7
17,2
18,5
20,6
7,6
4,8
3,1
9,9
14
11,6

Період
отримання
спеціальності,
пов’язаної із
спортом
15
12,5
14,6
18,3
14,5
16
7,1
4
3,6
9,5
11,5
10,9

Спочатку розглянемо якісну діяльність мотивів в цілому на
різних етапах спортивної діяльності. Як вияснилося у ході експерименту, сама висока ступінь мотивації притаманна на II етапі - етапі вибору
спортивної спеціалізації. Виключення складає лише контрольна група чоловіча збірна України з греблі. У цієї групи самий високий степінь
мотивації притаманній III етапу - етапу вищої спортивної майстерності.
Це пояснюється спортивним рангом досліджуваних. В першій групі ми
маємо студентів І курсу, які хоча і мають спортивні знання, але в даний
момент рівень їх домагань знаходиться в ранзі змагань на першість вузів
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України. Якщо ж розглядати другу групу -студентів IV курсу, то у них
тим паче предмет спортивної спеціалізації по рівню значущості є предметом в заліковій книжці студента і майже для всіх далеко не основним.
Контрольна група, маючи самий високий рівень спортивних результатів,
яка складається з діючих спортсменів з високим рівнем домагань, підтверджує, що чим вищий мотиваційний фон, тим вищий спортивний результат, чим вищі потреби, тим вищі цілі.
Контрольна група гребців - це той випадок, коли мотив досягнення, який являється латентним і відносно стабільною властивістю,
актуалізується ситуативними змінами, взаємодія мотиву досягнення з
вищими ситуативними факторами набуває мотивуючий характер і виступає в формі актуалізованої мотивації досягнення.
Більший інтерес представляють особливості розвитку кожного
мотиву на чотирьох етапах спортивної діяльності. Самим значним мотивом у всіх дослідженнях є прагнення до самоутвердження. В ієрархії
мотивів цей мотив займає ведучу роль на всіх етапах спортивної діяльності, а самий високий рейтинг у нього на III етапі - в період вищої
спортивної майстерності. Можливо, було б поспішно стверджувати, що
певний якісний рівень цього мотиву може служити прогнозом майбутньої майстерності, так як з перших двох груп великих майстрів не вийшло, а контрольна група, у складі якої призери і переможці України та СНД,
не може слугувати показником і якимось критерієм у цьому питанні, хто
ж знає, як переживуть ці юнаки перехід із спортивної юності в спортивну
зрілість. Однак, дивлячись на вище сказане, нам здається, було б одностороннім, розвиток у спортсменів в більшій мірі соціальних мотивів,
тому що людина, як істота ідеальна і неповторна, в будь - якій діяльності
самоутверджується. [І].
Наступним по значущості змагаються два мотиви - прагнення
до самовдосконалення і задоволення матеріальних і духовних потреб.
Причому у студентів І курсу і контрольної групи поривання до самовдосконалення є переважаючим мотивом, тоді як у студентів IV курсу
навпаки. Очевидно, це пояснюється соціальним статусом випробуваних,
тому що студенти IV курсу уже отримали професію, пов’язану зі спортом,
дві інших групи знаходяться на початку цього шляху.
Менш значним для всіх трьох груп являється мотив соціальної
установки. Причому, на IV етапі спортивної діяльності у студентів І курсу і контрольної групи він підвищує свою значущість, а у студентів IV
курсу -знижує. Уваги заслуговує той факт, що мотив соціальної установки у контрольної групи самий низький у порівнянні зі студентами І і IV
курсів, а ця група має саму стійку домінанту спортивної діяльності.
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Із вищесказаного слідує, що особам із сильною нервовою системою допустима прямолінійна педагогічна стимуляція мотивів із зовні
на протязі всіх етапів спортивної діяльності. Для осіб із слабкою нервовою системою. Такий підхід не завжди ефективний. Педагогічний вплив
на „слабких» повинен бути зваженим і індивідуалізованим. Цей процес
повинен постійно коректуватися через їх самосвідомість. «Слабким» не
можна ставити питання „ребром», бо результат буде зовсім протилежний тому, що чекають, і те, що особи із слабкою нервовою системою
залишають назавжди спортивну діяльність - це вина їх природних особливостей, а недостатня компетенція тренера в подібних питаннях. [4].
Висновки:
1. У сучасному спорті необхідно використовувати комплексні
методи дослідження. Саме такий підхід допомагає складанню модельних характеристик, прогнозуванні ефективної змагальної діяльності.
2. Дуже важливу роль у спортивній діяльності і її ефективності
грає мотивація цієї діяльності.
3. Шляхом проведення досліджень над студентами І і IV курсу
виявлені суттєві відмінності в розвитку і ієрархічній значущості окремих мотивів.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем психологічної характеристики спортивної діяльності.
1.
2.
3.
4.
5.
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ПРОПЕДЕВТИЧНА ПІДГОТОВКА РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ
ДІТЕЙ ДО ОВОЛОДІННЯ СПОРТИВНИМИ ІГРАМИ ЯК
ЗАСОБУ ЇХ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Шептицький Д.В.
Спеціальна школа № 1, м. Кіровоград
Анотація. Статтю присвячено проблемі розуміння необхідності нових підходів
запровадження рухливих ігор в широкому спектрі реабілітаційної діяльності
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учнів з розумовими вадами.
Ключові слова: гра, дитина, підготовка, управління, фізичне виховання.
Аннотация. Шептицький Д.В. Пропедевтическая подготовка умственно отсталых детей к овладению спортивными играми как способу их физической реабилитации. Статья посвящается проблеме понимания необходимости новых подходов вв едения подвижных иг р в ши роком спектре реаби литаци онн ой
деятельности учеников с умственными недостатками.
Ключевые слова: игра, ребёнок, подготовка, управление, физическое воспитание.
Annotation. Sheptitskiy D.V. Propaedeutic preparation of mentally retarded children
for mastering by sports as to a way of their physical rehabilitation. Clause is devoted
to a problem of understanding of necessity of new approaches of introduction of outdoor
games in a wide spectrum of rehabilitation activity of pupils with intellectual lacks.
Key words: game, the child, preparation, management, physical training.

Вступ.
З моменту проголошення самостійності в українській державі
спостерігаються суттєві трансформації економіки та соціальних відносин на засадах демократії, гуманізму ринкового вектору розвитку. Подальше входження України у світовий простір супроводжується усвідомленням суспільства необхідності обґрунтування та реалізації власної
стратегії подальшого прогресу загалом та окремих сфер своєї життєдіяльності, зокрема, збереження здоров’я нації. На це спрямована Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту - система орієнтирів та погляд в на роль, організацію та функціонування сфери фізичної
культури і спорту в Україні на довгостроковий період з урахуванням стратегії розвитку держави та світового досвіду.
В основу Доктрини покладено ідею пріоритету загальнолюдських цінностей, потреб та мотивації й кожного представника суспільства
у створенні умов для розвитку фізичної культури.
Фізична реабілітація, що виникла на перетині й взаємодії медицини, біології, фізичної культури, педагогіки, психології та соціології,
дедалі більше стверджується як інтегральний засіб збереження і підтримки здоров’я, відновлення функцій організму при різних патологічних та
перед патологічних станах.
Спостереження вчених реабілітологів свідчить про погіршення
стану здоров’я і зниження рівня фізичної підготовленості учнів, загальноосвітньої і спеціальної школи. З початком навчання їх рухова активність
знижується. Статистика свідчить, що 90 % дітей, нашої країни мають
відхилення у стані здоров“я, а понад 50 % - незадовільний стан фізичної
підготовленості, 63 % учнів - порушення постави, 45-50 % старшокласників потерпають від різних неврозів [2,3,5]. Це не повний перелік не66

дугів.
Законами України «Про фізичну культуру і спорт», Про загальну середню освіту», цільовою комплексною програмою «Фізичне виховання - здоров’я нації» передбачено реформування фізичного виховання, висуваються завдання сприяти фізичному, психічному здоров’ю,
зокрема, молоді, утвердження пріоритетів здорового способу життя.
Особливої уваги на сучасному етапі розвитку нашого суспільства потребує робота з дітьми, які мають певні відхилення у стані здоров’я і в зв’язку з цим навчаються у спеціальних закладах.
За останні роки кількість таких дітей невпинно збільшується.
Така ситуація вимагає від науковців та педагогічних працівників особливого ставлення до учнів у школі і потребує пошуків подальших шляхів
більш досконалої їх фізичної реабілітації.
Однією з форм фізичної реабілітації, яку рекомендують застосовувати у фізичному вихованні розумово відсталих школярів, є різноманітні ігри. Завданнями рухливих ігор має бути загальне зміцнення таких дітей, їхнього опорно-рухового апарату, посилення м’язового корсета,
поліпшення кардіореспіраторних функцій. Рухливі ігри пропонують використовувати при порушені постави, плоскостопості, при порушенні
обміну речовин, при бронхолегеневих серцево-судинних захворюваннях
[1, 4].
На жаль, значна кількість фахівців з фізичного виховання приділяють недостатньо уваги реабілітаційному впливу рухливих та спортивних ігор на учнів з вадами розумового розвитку, тому наше експериментальне дослідження мало за мету усунути цю прогалину в робот
практичних працівників.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: полягає у виявленні найбільш ефективних
психолого-педагогічних умов активізації реабілітаційної роботи в допоміжній школі засобами спортивних ігор.
Методи дослідження - теорія фізичної реабілітації; вивчення і
узагальнення педагогічного досвіду; тестування; анкетування; спостереження; система діагностичних формуючих завдань; кількісний та якісний аналіз експериментальних даних.
Вся експериментальна робота дисертаційного дослідження складалася з двох значних пролонгованих періодів:
Першого діагностичного періоду, який полягав у виявленні
фізичних можливостей розумово відсталих дітей, порівняння їх з нормою, визначення показників, як підлягали корекції у процесі опанування як комплексів вправ, так рухливих ігор.
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Другого, який являв собою сам процес навчально - продуктивно експериментально діяльності по засвоєнню необхідних елементів
рухливих та спортивних ігор за програмою спеціальної школи.
Вибір змісту завдань експериментальної роботи був тісно пов’язаний з визначенням сучасних методичних систем дослідження. Холістичні методи викладання орієнтовані на роботу із знаковими системами в середині самої людини. Ці методи побудовані на візуалізації, або
«відстеженні мислеформи». На думку спеціалістів, вони абсолютно безпечні з погляду психології і фізіології, а результативність їх дуже висока. Переважно, це релаксаційно-активні методи.
Практика школи, особливо спеціальної, показала, що значна
частина освітян інтуїтивно прийшла до використання образного бачення матеріалу з метою полегшення його засвоєння учнями.
Ми звернулися до біоадекватної методики тому, що, на наш погляд, вона вдало поєднує елементи двох вже відомих нам технологій.
Одна з них - теорія поетапного формування дій.
Поетапно сформоване уміння є міцним, відтворюваним, гнучким і творчо переноситься на роботу у нових умовах. Друга - це нейропрактичне програмування, яке забезпечує ефективне формування вмінь
завдяки дії подразників на певні канали сприймання. Дитина має побачити, почути, відчути, щось зробити таким чином у комфортному для
неї режимі засвоїти нову інформацію.
Результати дослідження.
Формуючий експеримент було розпочато на базі Кіровоградської загальноосвітньої школи для розумово відсталих дітей у 2002 році.
Експериментальна робота побудована за принципом спіральної циклічності і складалася з трьох послідовних етапів: Перший етап проводився
до початку вивчення рухливих ігор і був пропедевтичним періодом до їх
опанування. Його зміст полягав у вивченні комплексів спеціальних вправ,
які спрямовували розумово відсталих дітей до оволодіння рухливими
іграми в той же час здійснювали оздоровчо-фізичний корекційний вплив.
Цим етапом охоплювалися учні 1,2 класів (друге півріччя 1 - го класу і
перше півріччя 2 - го класу).
Другий етап полягав у вивченні самих рухливих ігор, запровадження їх у всі форми навчально-позанавчальної діяльності учнів допоміжної школи. Його основу складали стилізовані ігри народів світу, а також базові комплекси рухливих ігор, детермінованих у різних регіонах
України. Цим етапом охоплювалися учні 2,3 класів.
Третій етап передбачав опанування елементами колективних
рухливих ігор з використанням спеціального спортивного інвентарю, як
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підготовчого періоду до оволодіння спортивними іграми за програмою
допоміжної школи. З метою полегшення переходу до такого складного
виду психофізичної діяльності в експериментальних умовах нами було
запроваджено принципово новий вид гри, який включав і ознаки рухливих ігор, і ознаки спортивних ігор. Цей комплекс ми визначили новим
поняттям - REABALL. На даному етап до експериментальної роботи
залучалися учні 4,5 класів.
Учасники експериментальної групи займалися фізичною культурою на уроках за розробленою нами методикою активного застосування рухливих ігор в реабілітаційному процесі. Ця методика передбачала:
а) теоретичну підготовку і практичне використання рухливих
ігор у корекційно-реабілітаційній роботі по покращенню фізичних
здібностей розумово відсталих молодших школярів;
б) розробку моделі оптимальної форми уроку фізичного виховання з використанням спеціальних рухливих ігор як підготовчого періоду до оволодіння спортивними іграми за програмою допоміжної школи;
в) запровадження ігрової діяльності в урочну систему початкової школи окремими елементами;
г) запровадження принципово нового виду гри, який ми визначили поняттям REABALL.
Контрольна група учнів брала участь у всіх фізкультурно-масових заходах відповідно до програмових вимог спеціальної школи для
розумово відсталих дітей.
Особливо уваги в експерименті вимагало моделювання уроків
фізичної культури. Саме тому ми прийшли до розуміння необхідності
нових підходів запровадження рухливих ігор в широкому спектрі реабілітаційної діяльності учнів з розумовими вадами. Вони складалися з двох
основних компонентів: обґрунтування змісту REABALLU та часового
розташування його в уроці.
REABALL став основою нашого експериментального дослідження як пропедевтична гра для подальшого вивчення більш складних
за змістом та емоційною насиченістю - спортивних ігор.
Результати етапу експерименту дали підстави стверджувати, що
дана гра має оздоровчий характер і позитивно вплинула на досліджувані нами основні рухові здібності розумово відсталих дітей молодшого
та середнього шкільного віку.
Аналіз даних експериментальних досліджень дає підстави для
позитивної оцінки впливу ігрових вправ, рухливих ігор та REABALLU
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на всі сторони діяльності розумово відсталих дітей молодшого та середнього шкільного віку. Послідовно з кожним етапом поліпшувались результати фізичної підготовки, поступово зростаючи за всіма параметрами запропоновано нами методики тестування на початку експерименту.
Висновки.
Отже, дане дисертаційне дослідження підтвердило основні положення гіпотези про те, що активне використання рухливих ігор
REABALLU в роботі з розумово відсталими дітьми молодшого та середнього шкільного віку безпосередньо пов’язане з їх фізичним та інтелектуальним розвитком, має сприяти формуванню позитивних якостей
особистості, поліпшенню загального стану здоров’я, психічної стійкості
та оптимізації реабілітації в умовах сучасного суспільства. В цьому і
полягає значення досліджуваної проблеми, розуміння як спроби доцільної організації спільної діяльності школярів в особливих ігрових умовах.
Як показав аналіз загальної та спеціальної педагогічної і психологічної літератури, вивчення досвіду з проблеми дослідження, в ігровій
діяльності дітей-олігофренів не в повній мірі використовуються тенденції
до розвитку, удосконалення активного впливу на сенсомоторні функції
організму. Особливі потенції позитивного впливу мають рухливі та
спортивні ігри, оскільки вони уособлюють в собі не тільки емоційні
фізичні потяги до спілкування діяльності, але і корекційно-відновлювальні та реабілітаційні аспекти цільового впливу на ушкоджену особистість в цілому і, зокрема, на ті ланки структури, активізація яких іншими засобами педагогічного процесу виявилася малоефективною.
Запропоновані програмою фізичного виховання кількість, якість,
а, особливо, зміст рухливих та спортивних ігор потребує значного удосконалення конкретизації. В практиці роботи допоміжної школи недостатньо розроблена модель уроку фізичного виховання з активним використанням ігрової діяльності, обґрунтуванням місця, тривалості ігри,
взаємодії з іншими компонентами навчального процесу.
Є підстави вважати, що рухливі та спортивні ігри недостатньо
активно використовуються в загальноосвітньому навчанні, позакласній
і позашкільній роботі. Особливе занепокоєння викликає той факт, що в
переважній більшості сімей з розумово відсталими дітьми батьки не
сприяють організації ігрової діяльності в домашніх умовах, а, отже, так
діти відчувають психологічний дискомфорт у спілкуванні зі своїми нормально розвинутими однолітками.
Окрім того аномальні діти тривалий час були обмежені та відокремлені від участі в спортивних іграх і змаганнях на рівні регіону, дер70

жави, що збіднювало їх ігровий досвід стримувало індивідуальні прояви в рухливих іграх.
Матеріали констатуючих дослідів дозволили виявити недостатність рівня знань про національні рухливі ігри, бажання приймати в
них участь, поліпшувати основні ігрові показники. Такий стан пояснюється особливостями розвитку хворих дітей неадекватним ставленням до
активізації ігрової діяльності в спеціальних школах з боку різних категорій педагогічних працівників, методистів, керівників шкіл.
Ці негативні тенденції визначають стійке пасивне ставлення і
до використання спеціальних рухливих ігор та REABALLU нової дидактичної організації - терапевтичного, логоритмічного, професійноприкладного та реабілітаційного профілів тощо.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем пропедевтичної підготовки розумово відсталих дітей до оволодіння спортивними іграми як засобу їх фізичної реабілітації.
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КРОВОТОКУ У КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНОК, ЯКІ
СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В СИНХРОННОМУ ПЛАВАННІ, ЗА
ДОПОМОГОЮ АДАПТОГЕНІВ
Ященко А.Г., Майданюк Е.В., Різик Алла Мустафа Кавакзе*
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту
* Національний університет фізичного виховання і спорту України
Анотація. Виявлені пристосувальні зміни мозкового кровотоку у кваліфікованих спортсменів (на прикладі синхронного плавання). Показана можливість корекції виявлених порушень функціонального стану мозкового кровотоку шляхом застосування адаптогенів.
Ключеві слова: мозковий кровотік, спеціальна працездатність, адаптаційні реакції, синхронне плавання, адаптогени.
Аннотация. Ященко А.Г., Майданюк Е.В., Ризик Алла Мустафа Кавакзе. Коррекция нарушения адаптации мозгового кровообращения у квалифицированных
спортсменок, которые специализируются в синхронном плавании, с помощью
адаптогенов. Выявлены приспособительные изменения мозгового кровотока у
квалифицированных спортсменов (на примере синхронного плавания). Показана возможность коррекции выявленных нарушений функционального состояния мозгового кровотока путем использования адаптогенов.
Ключевые слова: мозговой кровоток, специальная работоспособность, адаптационные реакции, синхронное плавание, адаптогены.
Annotation. Yaschenko A.G., Maidanyuk E.V., Rіzik Alla Mustafa Kavakze. It was
shown the adaptive shifts of brain blood circulation in the elite athletes (synchronized
swimming). The possibility of revealed shifts correction by using of adaptogenes was
shown.
Key words: brain blood circulation, special workability, adaptive reaction, synchronized
swimming, adaptogenes.

Вступ.
Основою функціональної підготовленості спортсменів, а отже,
і можливості росту спортивних результатів, є властивість організму людини адаптуватися до впливу фізичних навантажень. Пристосування
організму людини до м’язової діяльності є складною інтеграцією ряду
функцій організму, ефект адаптації забезпечується процесами регулювання, які спрямовані на надійне збереження фізіологічних параметрів,
або така їхня зміна, яка була б адекватною поставленим вимогам.
Останнім часом в спортивній практиці використовуються фармакологічні препарати (рослинного чи тваринного походження, або штучно синтезовані), що прискорюють адаптаційні процеси до фізичного
навантаження, або нівелюють вплив інших екстремальних факторів. Такі
препарати отримали загальну назву адаптогенів [5].
Робота виконана у відповідності до плану НДР Національного
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університету фізичного виховання і спорту України.
Формулювання цілей роботи.
Мета – дослідити вплив курсу прийому препарату „Чаванпраш” на стан мозкового кровотоку та рівень спеціальної працездатності кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в синхронному плаванні.
Методи та організація дослідження. Дослідження провадилось
на базі Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і
спорту за допомогою методів педагогічного тестування та тетраполярної імпедансної реоплетизмографії, програма – рєоенцефалографія,
фронтомастоїдальне (FM) та окципітомастоїдальне (OM) відведення –
яка дозволяє реєструвати кровотік в басейні внутрішніх сонних та хребцевих артерій (Reo-Com Medic XAI)). В дослідженні прийняли участь 8
кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в синхронному плаванні, віком від 15 до 22 років, з них 4 - майстри спорту, 4 – майстри
спорту міжнародного класу.
Реєструвались наступні показники: час швидкого наповнення
судин (ЧШНС, мс), час повільного наповнення судин (ЧПНС, мс) - ці
показники характеризують тонус артерій великого та середнього діаметру; тривалість анакроти (ТА, мс), тривалість катакроти (ТК, мс), які характеризують рівень тонічної напруги мозкових судин; дікротичний
індекс (ДКІ, %), діастолічний індекс (ДСІ, %) – ці показники характеризують тонус артеріол і венул; час запізнення хвилі відбиття (ЧЗХВ, мс),
максимальна швидкість кровонаповнення (МШК/Н, Ом/с), середня
швидкість повільного кровонаповнення (СШПК/Н, Ом/с) – ці показники характеризують тонус артерій різного діаметру; амплітуда систолічної хвилі (АСХ, Ом), максимальна зміна діаметру артерії (МЗДА, мм2),
пульсовий об’єм крові (ПОК, мм3), хвилинний об’єм крові (ХОК, мм3 •
мин-1), питоме кровонаповнення (ПК/Н, %) – ці показники характеризують кровопостачання головного мозку, поруч з цим реєструвалась частота серцевих скорочень (ЧСС, уд•хв-1). Показники реєструвались вранці
в положенні сидячи після 10 хвилинного відпочинку.
Рівень спеціальної працездатності досліджувався за допомогою
наступних тестів: „екбіте”, „вертикаль”, „кут догори двома”; до і по закінченню тестів реєструвалась ЧСС. Під час дослідження було проведено дві серії тестувань: до та після курсу прийому препарату „Чаванпраш”, тривалість курсу прийому препарату становила 4 тижня.
Результати дослідження.
В процесі як термінової, так і довгострокової адаптації до виконання фізичної роботи спостерігаються виражені пристосувальні зміни
церебральної гемодинаміки. Так, рядом дослідників доведено, що вико73

нання рухових дій супроводжується збільшенням кровообігу в роландовій звивині лівої півкулі на 50 – 770 % [2, 4]. Виконання фізичного
навантаження, залежно від обсягу та інтенсивності, може супроводжуватися підвищенням або зниженням тонусу артеріол та венул, зміною
венозного відтоку від судин головного мозку [6].
В лабораторії діагностики функціонального стану спортсменів
Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і спорту
протягом 10 років вивчаються адаптаційні перебудови мозкового кровообігу кваліфікованих спортсменів з різною спрямованістю тренувального процесу, отримані дані, що дозволяють виявити ознаки недовідновлення, напруження або порушення адаптації мозкового кровообігу. До
найбільш інформативних критеріїв недовідновлення та напруження адаптаційного потенціалу мозкового кровотоку можна віднести: асиметрію
парних гемодинамічних показників; зменшення або збільшення тонусу
артерій різного діаметру, артеріол та венул; порушення венозного відтоку від головного мозку; зменшення доставки артеріальної крові до головного мозку [3, 6].
Аналіз даних дослідження функціонального стану мозкового
кровотоку у ряду представниць синхронного плавання дозволив виявити асиметрію парних гемодинамічних показників, різноспрямовану зміну тонусу артеріол та венул головного мозку, що в багатьох випадках супроводжувалось зменшенням доставки артеріальної крові
до головного мозку. Поряд з цим виявлено підвищення частоти серцевих скорочень в стані спокою, в середньому до 77±5,0 уд•хв-1 (табл.
1).
Аналіз індивідуальних величин показників мозкового кровотоку дозволив виявити, що 41 % відсоток зареєстрованих показників знаходився за межами нормативних (рис. 1). Як видно з даних, які наведені
у таблиці 1, по завершенню курсу прийому препарату „Чаванпраш” спостерігається зменшення асиметрії парних гемодинамічних показників,
відбувається нормалізація тонусу венул та зменшення ЧСС в стані спокою.
Аналіз індивідуальних величин показників мозкового кровотоку виявив, що відсоток показників, які знаходяться за межами нормативних, в порівнянні з результатами першої серії дослідження зменшився, і становив 11 % для басейну внутрішніх сонних артерій та 10 % для
басейну хребцевих артерій (рис. 1), що, в цілому, свідчить про поліпшення
функціонального стану мозкового кровотоку у кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в синхронному плаванні.
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Таблиця 1
Величини основних показників мозкового кровообігу у кваліфікованих
спортсменок, які спеціалізуються в синхронному плаванні „до” та
„після” курсу прийому препарату „Чаванпраш” (n=8).
Показникі,
що реєструвалися

X± m
FM*
d**

OM
s

d

s

До прийому препарату
ТА, мс

94,6 ± 4,5

99,6 ± 3,8

88,2 ±3,5

87,1 ± 3,5

ТК, мс

702,0 ± 46,8

665,1 ± 62,4

712,2 ± 44,1

713,2 ± 46,9

ЧЗХВ, мс

342,6 ± 11,9

336,2 ± 13,2

380,8 ± 14,4

305,5 ± 15,6

УК/Н, %

0,086±0,006

0,095±0,007

0,121±0,009

0,097±0,008

474,6 ± 23,9

508,2 ± 46,3

643,2 ± 38,1

531,1 ± 44,6

6,2 ± 0,3
53,3 ± 9,3

6,9 ± 0,5
46,2 ± 8,6

8,7 ± 0,8
57,7 ± 6,3

7,1 ± 0,5
60,1 ± 5,6

72,7 ± 5,6

69,2 ± 6,4

74,6 ± 4,1

92,0 ± 6,0

3

-1

ХОК, мм •хв
3

ПОК, мм
ДКІ, %
ДСІ, %

-1

ЧСС, уд•хв

77,0 ± 4,8
Після прийому препарату

ТА, мс

102,2 ± 2,4

93,4 ± 2,9

87,4 ±2,3

101,1 ± 3,1

ТК, мс

772,0 ± 26,4

799,2 ± 29,3

805,2 ± 29,3

778,1 ± 29,5

ЧЗХВ, мс

388,1 ± 27,2

389,0 ± 16,2

372,9 ± 13,0

400,1 ± 24,1

0,093 ± 0,007

0,087±0,008

0,094±0,006

0,089±0,005

ХОК, мм •хв

465,0 ± 46,3

435,1 ± 52,9

453,6 ± 40,1

454,1 ± 30,2

ПОК, мм3

6,8 ± 0,5

6,3 ± 0,6

6,8 ± 0,4

6,7 ± 0,4

ДКІ, %

52,7 ± 10,3

61,0 ± 11,0

81,3 ± 8,6

75,0 ± 6,4

69,2 ± 7,0

71,0 ± 9,8

80,7 ± 7,3

78,0 ± 7,5

УК/Н, %
3

-1

ДСІ, %
-1

ЧСС, уд•хв

65,0 ± 3,2

* FM – басейн внутрішніх сонних артерій, OM – басейн хребцевих
артерій,
**d – права, – s – ліва півкуля головного мозку.
Як видно з даних, наведених на рис. 1, відсоток показників мозкового кровотоку, величини яких знаходились поза межами нормативних (темні сектори) у обстеженої групи спортсменок після завершення
курсу прийому препарату значно зменшився.
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29.03.04.

28.04.04.

FM
29.03.04.

28.04.04.

0

OM
Рис. 1 Відсоток показників мозкового кровотоку, які знаходились за
межами нормативних величини до та після курсу прийому препарату
„Чаванпраш”. 29.03.04. – співвідношення показників мозкового кровотоку, величини яких знаходились в межах та поза межами „норми”
до прийому препарату „Чавнпраш”. 28.04.04. – співвідношення показників мозкового кровотоку, величини яких знаходились в межах та
поза межами „норми” після завершення курсу прийому препарату
„Чавнпраш”.
За результатами педагогічного тестування після завершення курсу прийому препарату „Чаванпраш” також виявлена позитивна динаміка
рівня спеціальної працездатності спортсменок. Як видно з даних, які
представлені на рис. 2, при повторному тестуванні (після курсу прийому препарату) значно збільшився час виконання таких тестів як: «Экбіте» (1:20 хв. та 2:12 хв., відповідно до та після курсу прийому препарату) та «Кут догори двома» (1:05 хв. та 1:50 хв., відповідно до та після
завершення курсу прийому препарату), при цьому пульсова вартість виконаної работы не змінилася (рис. 2). Звертає на себе увагу той факт, що
частота серцевих скорочень після виконання вище зазначених тестів також не змінилась, і становила 118 уд•хв-1, як в першій, так і в другій серії
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тестувань.
2:24
2:09
1:55
1:40

хв

1:26
1:12
0:57
0:43
0:28
0:14
0:00
"Экбіте"

"Вертикаль"

29.03.04.

"Кут догори
двома"

28.04.04.

140
120

уд/хв

100
80
60
40
20
0
29.03.04.

ЧСС1

28.04.04.

ЧСС2

Рис. 2 Результати виконання педагогічних тестів кваліфікованими
спортсменками, які спеціалізуються в синхронному плаванні, до ( )
та ( ) після завершення курсу прийому препарату „Чаванпраш”.
ЧСС1 – ЧСС до виконання тестів, ЧСС 2 – ЧСС після виконання
тестів.
Таким чином, можна дійти висновку, що прийом препарату „Чаванпраш” позитивно впливає на мозговий кровотік кваліфікованих спорт77

сменів, внаслідок чого зменшуються прояви психо-емоційного стресу,
при цьому рівень спеціальної працездатності підвищується. Адаптоген
„Чаванпраш” може бути рекомендований в якості чинника, що сприяє
зменшенню проявів психо-емоційного стресу та підвищенню рівня спеціальної працездатності спортсменів.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку
вивчення інших проблем корекції порушення адаптації мозкового кровотоку у кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються в синхронному плаванні, за допомогою адаптогенів.
1.
2.

3.

4.

5.

6.
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ЗДОРОВЬЕ: МЕДИЦИНСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ПРОБЛЕМЫ
Соколова Н.И.
Донецкий областной врачебно – физкультурный диспансер
Аннотация. В статье проанализирована модель здоровья лиц, проживающих в
техногенно перегруженном Донецком регионе. Представлена программа превентивной физической реабилитации на региональном уровне.
Ключевые слова: здоровье, регион, реабилитация.
Анотація. Соколова Н.І. Здоров’я: медичні й екологічні аспекти проблеми. У
статті розроблена модель здоров’я осіб, проживаючих у техногенно перевантаженому регіоні. Представлено програму превентивної фізичної реабілітації.
Ключові слова: здоров’я, екологія, регіон, реабілітація.
Annotation. Sokololva N.I. Health: medical and ecological aspects of the problem. In
the article, it was elaborated the health model of the people living in the heavy mancaused region. It was introduced the program of initial physical rehabilitation on the
region level.
Key words: health, ecology, region, rehabilitation.

Введение.
Как известно, жизнь человека в качестве биологического организма имеет приспособительный характер – адаптацию. Что же касается социальной активности, то она предполагает физиологическую адаптацию, которая часто становится переделкой тех или иных аспектов его
телесной организации (Н.И.Соколова, Г.В.Гребеньков, 1996). Трудно
найти в современной жизни человечества более распространенную сферу
социальной активности и такое многофункциональное явление, как спорт
(Г.Л.Апанасенко, 2002). Заключая в себе гуманистические функции, благородное духовное содержание и т.п., современный спорт, тем не менее,
не лишен и ряда негативных тенденций в своем развитии. К ним можно
отнести постоянное стремление к росту спортивных результатов (а они
уже давно находятся за пределами возможностей человеческого организма), профессионализацию и коммерциализацию спорта, появление
новых технических элементов и даже новых видов спорта, сопровождающихся высоким риском для здоровья и жизни спортсменов, вовлечение в спорт высоких достижений детей и подростков, расширение диапазона женских видов спорта, за счет тех, которые ранее считались
исключительно мужскими и пр. Все перечисленные и другие особенности все более приближают спортивную медицину, обеспечивающую большой спорт, к экспериментальной медицине, призванной сохранить здоровье и работоспособность тех лиц, чья профессиональная деятельность
связана с экстремальными воздействиями (летчики, водолазы, горноспа79

сатели, спортсмены и т.д.) (Г.Л. Апанасенко, 2002). За последние годы
тренировочные нагрузки спортсменов увеличились в 4 – 5 раз, на первый план вышли неуклонно возрастающие объемы и интенсивности тренирующихся нагрузок, существенно превышающие ресурсы адаптационных возможностей организма. В настоящее время практически не
разработана концепция управления здоровьем спортсменов на республиканском, региональном и других низших уровнях, в связи с чем отсутствует система повышения потенциала здоровья спортсменов того или
иного региона, необходима разработка стратегии, новой методологии,
методических приемов и организации управления здоровьем спортсменов, используя методы прогнозирования здоровья спортсменов – сохранение их здоровья – превентивная физическая реабилитация спортсмена, т.е. достижение запланированного спортивного результата. Какая же
модель здоровья спортсмена должна использоваться в практике спортивной медицины Донецкого региона при анализе основных современных
концепций здоровья? Надо полагать, что, идя от исходной формулировки здоровья ВОЗ, П.В.Бундзен углубляет определение: «Здоровье – это
психосоматическое состояние человека, характеризующееся отсутствием патологических изменений и функциональным резервом, достаточным для полноценной благосоциальной адаптации и сохранения физической и психической работоспособности в условиях естественной среды
обитания». Невозможно осуществить сбалансированное устойчивое развитие общества в экономической и социальной сферы, пренебрегая и не
обеспечивая устойчивого развития в сфере взаимодействия природы и
человека. И лишь осознание людьми не только своей силы, но и хрупкости биосферы, может привести к гармонии человека и природы. И в первую очередь это необходимо осознать тем, кто живёт и действует в техногенно перегруженных регионах, в том числе нам, жителям Донецкой
области. Исторически сложилось так, что наша область в Украине стала
наиболее загрязненным регионом, на который «обрушивается» наибольший в Украине поток вредных выбросов в атмосферу, сбросов в водоёмы, отходов производства и потребления. Количество вредных выбросов в Донецкой области составило в 2000 году 40% от общих выбросов
в Украине. В атмосферу области выброшено 1,6 млн. тонн вредных веществ от стационарных источников и более 200 тыс. тонн от транспортных средств. В результате на I кв. километр территории области приходится 70 тонн выбросов вредных веществ в атмосферу, что в 10 раз
превышает этот показатель в Украине. Сбросы неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод составили в 2000г. по области 943 млн.
м3, или 30% от общего сброса загрязненных сточных вод в Украине. Но,
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кроме природы страдает и человек. За последнее десятилетие население Донецкой области уменьшилось более чем на 365 тыс. человек.
Наряду со снижением численности произошло изменение возрастной
структуры. Население Донецкой области значительно «постарело». Доля
взрослого населения увеличилась более чем на 5%. Основной причиной
такого обстоятельства является резкое увеличение смертности населения с одновременным снижением рождаемости. Так смертность от болезней системы кровообращения на 10%, злокачественных новообразований на 13%, несчастных случаев, отравлений и раза в 2 раза выше,
чем по Украине.
Много проблем в нашей прекрасной и ужасной области. Крайне необходима стратегия гражданской политики, которая состоит в формировании принципов «целостного» здоровья нации в укреплении и
совершенствовании физического, душевного (психического) и духовного
(социального) здоровья и бытия, личной ответственности каждого гражданина за свое здоровье. Очень много сделано уже и делается в Донецком регионе. Начиная с 1997 года в области в составе Программы экономического и социального развития разрабатываются программы по
охране здоровья населения и окружающей среды. Донецкий регион занимает одно из ведущих мест Украины по уровню подготовки спортсменов высокой квалификации и олимпийского резерва. В девяти видах
спорта спортсмены Донецкой области занимают первые и в пяти – призовые рейтинговые места. Десять спортсменов Донбасса завоевали
высшее звание спорта - Олимпийский чемпион. В Донецкой области
работают 124 ДЮСШ, СДЮМШОР, 2224 спортивных сооружений, 50
бассейнов, одна школа высшего спортивного мастерства, училище олимпийского резерва им. С. Бубки. Все вышеизложенное заставляет особо
рассматривать проблему здоровья спортсмена и формировать новую
стратегию и тактику решения этой проблемы. Постоянное нахождение
спортсмена на границе функциональных возможностей, за которой следует срыв компенсаторно - приспособительных механизмов с последующим развитием патологии, непременно приводящей к дисфункции –
ухудшению спортивных результатов, развитие патологического процесса – предопределяет необходимость разработки нового направления в
деятельности спортивного врача – прогнозирование здоровья спортсмена. (Г.А.Апанасенко 2002).
Работа выполнена в соответствии с региональной программой
экономического и социального развития и программой охраны здоровья населения и окружающей среды (г. Донецк,1997 год).
Формулирование целей работы.
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Цель работы – разработать методологические, методические,
физиологические и организационные основы прогнозирования и укрепления здоровья спортсменов Донецкого региона.
В работе были поставлены следующие задачи:
1. Разработать методологию диагностики прогнозирования и укрепления здоровья спортсменов на региональном уровне.
2. Разработать физиологические основы укрепления здоровья и повышения физической работоспособности спортсменов Донецкой
области.
3. Разработать технологию и этапы превентивной физической реабилитации по охране и укреплению здоровья спортсменов и лиц, занимающихся физической культурой Донецкой области.
4. Разработать способ и методику определения функционального состояния и физической работоспособности организма индивида
(сравнительная характеристика спортсменов высокой квалификации и горноспасателей).
Результаты исследования.
Мы попытались сравнить показатели функционального состояния и физической работоспособности лиц, проживающих в одном регионе и выполняющих работу, связанную с чрезмерными психофизическими нагрузками. При выполнении напряженной кратковременной или
длительной многократно повторяющей работы, появляются признаки
физического переутомления, нарушаются функции регуляции организма, снижается работоспособность. Показатели физического развития 50
горноспасателей – (группа А) – и 50 спортсменов – (группа В) высокой
квалификации в возрасте от 20 до 25 лет сравнивались со средними возрастно-половыми нормативами. Все показатели рассматривались по разработанной нами схеме физической нагрузки в лабораторных условиях
до, после нагрузки и через 24 часа. Средние показатели массы тела группы А до испытаний - 71,4 кг, после - 70,6 кг, через 24 часа - 71 кг, в
группе В масса тела до физической нагрузки - 66,0кг, после - 65,5 кг,
через 24 часа - 65,5 кг. Четыре горноспасателя курят 4-5 сигарет в день
(8,0%). Характер питания у всех обследуемых - умеренный, 2-3 раза в
день. Средний весо-ростовой показатель в группе В равен 388 г/см до
нагрузки, после нагрузки - 385 г/см, через 24 часа - 384,8 г/см. В группе
А соответственно 408-403-406 г/см. Реакция сердечно-сосудистой системы до физической нагрузки группы А была по нормотоническому 44,6%, гипертоническому - 26,7%, гипотоническому - 28,7%. Группа В
имела реакцию сердечно-сосудистой системы по нормотоническому типу
- 68,9% случаев, гипертоническому - 8,5%, гипотоническому типу - 22,6%.
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После проведения специфической нагрузки почти у половины обследуемых группы А ухудшились показатели функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Реакция по нормотоническому типу снизилась на 12,7%, по гипертоническому типу повысилась 2,4%, по
гипертоническому повысилась на 2,4%, В группе В реакция по нормотоническому типу снизилась на 8,7%, по гипертоническому повысилась
на 6,4%, гипотоническому - на 12,7%. .Через 24 часа восстановительного периода реакция сердечно-сосудистой системы ухудшилась в 2,1%
случаях. Показатели максимальной мышечной силы, времени ее удержания, которые определялись на аппарате «Сила» в группе В были несколько больше, чем в группе А - 62,7 кг и 55,1 кг соответственно. После физической нагрузки показатели снизились в обеих группах: группа
В - 59,8 кг, группа А - 51,5 кг. Через 24 часа показатели мышечной силы
несколько улучшились - группа В 60,4 кг, группа А - 58,2кг. Показатели
мышечной выносливости группы А были значительно меньше, чем группы В - 31,5 (группа А) и 40,8 (группа В). Большие физические нагрузки
значительно снизили показатели мышечной выносливости у группы А
на 13,1%, в группе В на 9,4%. Через 24 часа данные показатели несколько улучшились, не достигнув исходных величин. Средний показатель
индекса трендов в группе А равен 9,84 ед., в группе В - 10,7 ед. Сравнивая реакцию организма на физическую нагрузку после специальной нагрузки выявлено, что индекс трендов значительно снизился в обеих группах и постепенно повысился до исходных величин через 24 часа. Группа
А имела индекс трендов равный 8,1 ед., группа В - 9,4 ед. После
восстановления - 9,6 ед., и 10,2 ед. соответственно. Показатели ортостатической пробы в обеих группах значительно изменился после серии
испытаний и после 24 часов. Группа А соответственно 6,9 - 5,6 - 5,6, и
группа В - 7,4 - 6,1 - 6,4. Средние показатели стабилометрии, которые
определялись на аппарате «СТЭК-1», также после интенсивной физической и психоэмоциональной нагрузки в обеих группах снизились - на
14,3% в группе А и на 13,8% в группе В, что говорит о значительной
утомляемости испытуемых. Через 24 часа средние показатели стабилометрии несколько улучшились не достигнув исходных величин. При
определении функциональной подготовленности организма к переносимости физической нагрузки определялась аэробная мощность (МПК),
показатель анаэробного обмена (ПАНО), алактатный обмен, анаэробногликолитическая мощность (количество молочной кислоты). Было выявлено, что средние показатели максимального потребления кислорода
(аэробная мощность) в группе А были равны норме – 68,7% и в группе
В – 58,7%. После физической и психоэмоциональной нагрузки МПК в
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группе А снизилось до 59,4%, в группе В - 57,9%. Через 24 часа показатели по группам распределились следующим образом (таблица 1)
Таблица 1.
Результаты эксперимента
Фаза суперкомпенсации и сверхвосстановления
Снижение работоспособности
Недовосстановление
Полное восстановление

Группа А
34,4%
27,8%
11,1%
26,7%

Группа В
44,2%
21,8%
9,8%
19,9%

Средние показатели анаэробной работоспособности (ПАНО) до
нагрузки в группе А были в пределах нормы - 63,8%, группы В - 65,4%,
после нагрузки средние показатели несколько повысились в обеих группах(66,1% и 66,0%), через 24 часа средние показатели достигли пределов нормы. Средние показатели алактатного обмена в обеих группах до
нагрузки были в пределах нормы (группа А – 32% и группа В – 34%),
после испытаний показатели несколько увеличились - 37% и 35,2% через 24 часа после нагрузки. Фаза сверхвосстановления и восстановления в группе А наступила в 50,0% случаях, в группе В - 52-%, снижение
работоспособности - 33,3%, в группе В - 40,1%, значительное недовосстановление - 16,7% случаев в группе А и в группе В - 7,9%. Средние
показатели лактатного обмена до физической нагрузки равнялись в группе А - 8,6 м/ моль/л, в группе В - 9,7 м/моль/л, после физической нагрузки показатели увеличились на 9,1% в группе А, и на 8,6% в группе
В. Через 24-часа сверхвосстановление и восстановление в группе А наступило в 55,6%, и в 58,9% в группе В, фаза снижения работоспособности - 27,8% группы А и 24,6% группы В, фаза значительного недовосстановления 16,6% и 16,5% соответственно в группах. Показатели общего
анализа крови у всех испытуемых были в пределах нормы. После физической нагрузки повысился средний показатель гемоглобина (НЬ) в группе А на 9,8%,в группе В на 10,2%. В обеих группах наблюдался незначительный лейкоцитоз. После 24 часов перерыва все показатели
общего анализа крови были в пределах физиологической нормы. Средние показатели мочевины крови в группе А до нагрузки были равны 4,6
м/моль/л, после нагрузки - 5,47-м/моль/л - значительное повышение,
через 24 часа - 4,7 м/моль/л. В группе В - 4,6 м/моль/л - до нагрузки,
после - 5,9 м/моль/л, через 24 часа - 5,0. Выявлено, что все колебания
уровня мочевины крови в пределах физиологической нормы. Остаточный азот группы А до нагрузки - 2,15 мг, после - 2,4 , через 24 часа - 2,2
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мг, в группе В - 2,58 мг, после физической нагрузки - 3,5 мг, через 24
часа - 3,0, мг. Средние показатели глюкозы в крови группы А до нагрузки - 4,78 мг, после физической нагрузи - 4,3 мг, через 24 часа - 4,18 мг,
что соответствуй физической норме. Средний показатели глюкозы группы В также соответствовала - физиологической норме - 3,7-3,1-3,7 мг.
При изучении особенностей фагоцитоза выявлено что поглотительная и
переваривающая функции нейтрофилоцитов у группы А были достоверно выше, чем в группе В. Следует подчеркнуть, что если в фазе поглощения бактерий эти отличия были умеренными (процент фагоцитоза выше на 19,4%; фагоцитарное число - на 25,7%; фагоцитарный индекс
- на 11,4%), то в фазе переваривания они оказались более существенными (индекс переваривания выше чем в группе В на 38,4%). Видимо более постоянные и регулярные физические и психоэмоциональные нагрузки спортсменов высокой квалификации более выражено влияют на
фазу переваривания. После выполнения максимальной физической
нагрузки значительно снизились показатели фагоцитоза в группе А, и
несколько меньше в группе В. Это свидетельствует о значительных адаптационных возможностях спортсменов высокой квалификаций, которые
имеют спортивный стаж 10-15 лет. Нормализация или повышение показателей фагоцитарной реакции нейтрофилоцитов через 24 часа в обеих
группах говорит об адекватности воздействия физической нагрузки на
организм спортсменов, а снижение функциональной способности нейтрофилоцитов следует трактовать как неблагоприятный признак. Реакция иммуноприлипания у группы А была менее выражена по сравнению с группой В (21,66% и 23,76%), что коррелирует с динамикой
показателей фагоцитоза. После перенесенной и психоэмоциональной
нагрузки наименьший процент адсорбции стафилококков на эритроцитах наблюдался в группе А - 17,52%, в группе В наблюдалось снижение
показателей реакции иммуноприлипания, но в пределах физиологических нормативных показателей - 20,4%.Через сутки показатели реакции
иммуноприлипания в обеих группах повысились - 21,33 и 23% , что соответствует норме.
Таким образом, физические и психоэмоциональные нагрузки
наиболее выраженное влияние оказали на показатели реакции иммуноирилипания горноспасателей. Что касается реакции лейколизиса, являющейся одним из промежуточных звеньев фагоцитоза, отражающий
степень сенсибилизации организма (В. А. Фрадкин, М. Т. Тетдоева, 1979),
то ее показатели, в группе А были существенно ниже, чем в группе В
(15,72% и 18,75%).
В Донецком регионе был апробирован (внедрен) поэтапный
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метод превентивной физической реабилитации при замкнутом технологическом цикле: формирование мотивации к оздоровлению - диагностика уровня здоровья - формирование индивидуальных оздоровительных программ - их реализация - оценка их адекватности и
эффективности. Применяемые нами методы превентивной реабилитации оказали положительное влияние на показатели функционального
состояния организма, иммунологическую резистентность, физическую
работоспособность. При этом отмечено улучшение адаптационных реакций организма, повышение функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы, повышение физической работоспособности, а
также показателей иммунологической резистентности. На фоне проведения превентивной физической реабилитации отмечено повышение
показателей фазы поглощения на 9,7% и фазы переваривания на 2,7%
фагоцитарной реакции организма. Значительно улучшились показатели иммуноприлипания, лейколизиса, аутоиммунных реакций (коэффициент торможения фагоцитоза увеличился на 2,1%), снизилась активность процесса бляшкообразования на 1,8%, улучшились показатели
гуморального иммунитета, повысилось количество Iq G,M. Следовательно, систематический контроль за показателями функционального состояния, включая и показатели иммунологической резистентности в системе медицинского обеспечения, а также проведения методов
превентивной физической реабилитации позволяет предупредить неблагоприятные последствия значительных физических нагрузок на организм лиц, работающих в социальной сфере экстремальных ситуаций.
Выводы.
На основе разработанных методологических и организационных основ управления здоровья спортсменов на региональном уровне:
а) определены критерии прогнозирования здоровья спортсменов на региональном уровне (критерии, характеризующие степень экономизации функций системы иммунитета, психологического статуса
спортсменов)
б) внедрена модифицированная методика прогнозирования здоровья спортсменов и экспресс – оценка уровня соматического здоровья
лиц, работающих в социальной сфере экстремальных ситуаций Донбасса.
в) разработана новая концепция и этапы превентивной физической реабилитации для каждого индивида с целью укрепления, сохранения и повышения уровня здоровья и работоспособности спортсменов
Донецкого региона.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направ86

лении изучения других медицинских и экологических аспектов здоровья.
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ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРЦИРКУЛЯЦИИ КРОВИ
У ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК ЮГО-ВОСТОЧНОГО РЕГИОНА
УКРАИНЫ
Станишевская Т.И.
Мелитопольский государственный педагогический университет
Российский университет дружбы народов
Аннотация. С помощью лазерной допплеровской флоуметрии изучены индивидуально-типологические особенности микроциркуляции крови у девушек-студенток юго-восточного региона Украины.
Ключевые слова: лазерная допплеровская флоуметрия, нормоемический, гиперемический и гипоемический типы микроциркуляции.
Анотація. Станішевська Т.І. Особливості показників мікроциркуляції крові у
дівчат-студенток південно-східного регіону України. За допомогою лазерної доплеровської флоуметрії були вивчені індивідуально-типологічні особливості мікроціркуляції крові у дівчат-студенток південно-східного регіону України.
Ключові слова: лазерна доплеровська флоуметрія, нормоемічний, гіперемічний
та гипоемічний типи мікроциркуляції.
Annotation. Stanyshevskay T.I.Girls“ - students“ blood microcirculation peculiarities
of the South-West region of Ukraine. The girls“ - students“ individual blood
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microcirculation peculiarities data of the South-West region of Ukraine are studied
with the help of laser Doppler flowmeter.
Key words: laser Doppler flowmeter, flowmeter, normohemic, hypohemic, hyperhemic
and hypohemic types of microcirculation.

Введение.
Одной из наиболее актуальных современных проблем является
здоровье популяции. Окружающая среда и наследственность оказывает
формообразующее влияние на все структуры человека. Каждый человек
морфологически уникален, так как неповторима наследственная программа, реализованная в онтогенезе, специфичны и условия среды, в
которых реализуется генотип и фенотип. Одной из ведущих мест в медицинской практике при диагностике различных заболеваний занимает
проблема исследований микроциркуляции крови, так как микроциркуляторное звено является подсистемой сосудистого русла, в которой в
конечном итоге, реализуется основная функция: обеспечение транскаппилярного обмена и реакция его на воздействие факторов внешней и
внутренней среды [2, 3]. Состояние обмена веществ и функционирование любого органа непосредственно определяется адекватным состоянием микроциркуляции. С другой стороны, любой патологический процесс протекает с различными изменениями в микроциркуляторном русле.
Очевидно, что изменение в системе микроциркуляции крови тесно коррелируют со сдвигами в центральной гемодинамике, и это позволяет
использовать параметры микроциркуляции в качестве прогностических
и диагностических критериев в оценке общего физического состояния
и уровня здоровья обследуемых лиц. Состояние микроциркуляции определяет адекватность трофического обеспечения тканевого микрорегиона и резервы поддержания гомеостаза всех систем организма человека. В патогенезе многих заболеваний огромную роль играет изменение
кровотока в капиллярах и близлежащих сосудов. От состояния микроциркуляции зависят местная иммунологическая активность органов и
тканей, течение воспалительных процессов и репаративных явлений [4,
5].
Анализ исследований и публикаций свидетельствует о том, что
в странах СНГ и за его пределами в последнее время много исследователей (Козлов В.И., Литвинов Ф.Б., Лебедев Л.В., Гурова О.А., Иванов
К.П., Лущик У.Б., Колосова Ю.А., Новицкий В.В., и др.) изучают систему микроциркуляции крови, в том числе используя метод лазерной допплеровской флоуметрии. Однако необходимо отметить, отсутствие работ по изучению микроциркуляции крови у девушек студенческого
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возраста юго-восточного региона.
Исследование выполнено согласно общему плану научно-исследовательской работы Мелитопольского педагогического университета в
рамках научно-исследовательской темы «Влияние стрессовых ситуаций
на функциональные показатели сердечно-сосудистой системы студентов разных возрастных групп» совместно с научными программами
РУДН: федеральной программой «Университеты России – фундаментальные исследования»: «Теоретический анализ и экспериментальное
изучение механизмов фотовоздействия на систему микроциркуляции
крови с целью разработки патогенетически обоснованных методов лазерной терапии сосудистых нарушений» и «изучения» «временных корреляционных зависимостей между ритмическими составляющими колебаний кровотока в микрососудах с помощью ЛДФ и разработка нового
метода диагностики расстройств микроциркуляции».
Формулирование целей работы.
Цель исследования - изучить индивидуально-типологические
особенности микроциркуляции крови у девушек-студенток юго-восточного региона Украины с целью обоснования нормативных показателей
ЛДФ-метрии.
Результаты исследования и их обсуждение.
Нами было обследовано 340 девушек, жителей юго-востока Украины в возрасте от 16 до 18 лет. Девушки были студентками Мелитопольского государственного педагогического университета. В целях изучения функционального состояния и особенностей микроциркуляции в
женском организме был использован метод лазерной допплеровской
флоуметрии (ЛДФ), позволяющей оценить состояние тканевого кровотока и выявить признаки изменения микроциркуляции под влиянием
различных факторов. Метод ЛДФ основывается на оптическом (неинвазивном) зондировании тканей монохроматическим сигналом (обычно в
красной области спектра) и анализе частотного спектра отражённого от
движущихся эритроцитов сигнала [1]. Регистрируемый при ЛДФ сигнал характеризует кровоток в микрососудах в объёме 1-1,5 мм3 ткани и в
большей мере характеризует периодические изменения тканей (колебания) перфузии тканей кровью, которые могут протекать с разной частотой и амплитудой. Как оказалось, кровоток на микроциркуляторном уровне не является абсолютно стабильным феноменом, а подвержен
временным и пространственным вариациям [2, 7]. Колебания кровотока, называемые ещё осцилляциями или флаксмоциями, периодически
происходят в тканях, отражая важнейшую характеристику процесса их
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жизнедеятельности: изменчивость и приспособляемость кровотока к
постоянно меняющимся условиям гемодинамики и потребностям тканей к перфузии их кровью. Частота и амплитуда осцилляции кровотока
в каждый данный момент времени вариабельны, что и отражает ЛДФграмма. Среди колебаний тканевого кровотока физиологически значимыми следует рассматривать, так называемые, низкочастотные колебания кровотока (LF) от 4 до 10 кол./мин., обусловленные спонтанной
периодической активностью гладких миоцитов в стенке артериол, вызывающей периодические изменения их диаметра; их называют вазомоциями [6, 8]. Среди низкочастотных колебаний выделяют ещё колебания с более низкой частотой (VLF), одно колебание за 1-2 минуты,
характеризующие влияние гуморально-метаболических факторов на
состояние микроциркуляции и, возможно, связанные с периодическими
сокращениями эндотелиоцитов, обусловленные сокращением их цитоскелета. Высокочастотные колебаний кровотока (HF) от 15 до 20 кол./
мин. обусловлены периодическими изменениями давления в венозном
отделе сосудистого русла, вызываемыми дыхательными экскурсиями [7].
Пульсовые волны (CF), отличающиеся малой амплитудой колебаний
флаксмоций и обусловленные перепадом внутрисосудистого давления
которые в большей или меньшей степени синхронизированы с кардиоритмом. Важными показателями микроциркуляции являются параметры микроциркуляции (ПМ), характеризующие конечный результат различных регуляторных влияний на тканевый кровоток; среднее
квадратическое отклонение (СКО) характеризующее колеблемость потока эритроцитов; коэффициент вариации (Kv) характеризующий соотношение между изменчивостью перфузии и средней перфузии в зондируемом участке ткани и непосредственно зависящей от соотношения
метаболической, симпатической и парасимпатической регуляции микроциркуляции крови; индекс эффективности флаксмоций (ИФМ), характеризующей соотношение активных модуляций кожного кровотока, обусловленных миогенными и нейрогенными механизмами, и
дополнительных парасимпатических влияний на него.
При анализе полученных ЛДФ-грамм девушек получили следующие результаты. Параметры микроциркуляции крови (ПМ) в среднем
для всех девушек составил 19,62±0,43 перф. ед. Среднее квадратическое отклонение (СКО) составило 2,06±0,05 перф. ед., коэффициент вариации (Kv) 13,23±0,51%. Среднее значение индекса флаксмоций (ИФМ)
равнялось 1,88±0,03. При анализе амплитудно-частотного спектра (АЧС)
системы микроциркуляции максимальный вклад отмечен со стороны
VLF-волн 55,98±0,51%. Вклад LF-колебаний 36,01±0,39%, HF-колеба90

ний 6,75±0,25%. Минимальный вклад CF-колебаний имел значение
1,26±0,09%. В результате исследования нами было выделено 3 типа кривых отображающих состояния микроциркуляции крови у обследованных девушек. К І типу были отнесены девушки, имеющие при записи
микроциркуляции апериодическую ЛДФ-грамму (рис. 1).

Рис. 1. I тип «апериодическая» ЛДФ-грамма и её АЧС.
Апериодическая ЛДФ-грамма характеризовалась следующими
показателями: ПМ в среднем составил 15,34±0,44 перф. ед., СКО
2,97±0,10 перф. ед., Kv 19,76±0,64%, ИФМ 2,20±0,05. Спектральный
анализ АЧС у девушек с апериодической кривой показал максимальный
вклад со стороны VLF-колебаний 59,04±0,91%. Вклад LF-колебаний
составил 35,62±0,83%, HF-колебаний 4,70±0,25%, CF-колебаний
0,63±0,06%.
Ко II типу были отнесены девушки имеющие монотонную ЛДФграмму с высоким показателем ПМ и имеющих следующие данные: ПМ
25,05±0,35 перф. ед., СКО 1,73±0,06 перф. ед., Kv 7,0±0,27%, ИФМ
1,74±0,04 (рис. 2). В АЧС II типа максимальный вклад отмечен со стороны VLF-колебаний 54,67±0,66%, LF-колебаний 36,31±0,50%, HF-колебаний 7,41±0,32%, CF-колебаний 1,59±0,14%.
Девушки, имеющие монотонную ЛДФ-грамму с низким показателем ПМ были отнесены к III типу (рис. 3). Параметр микроциркуляции в среднем составил 6,78±0,31 перф. ед., СКО 1,56±0,09 перф. ед.,
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Kv 24,72±1,64%, ИФМ 1,75±0,07. Анализ АЧС III типа показал следующие значения: вклад VLF составил 54,96±1,45%, LF-колебаний
35,56±1,02%, HF-колебаний 8,28±1,01%.

Рис. 2. IІ тип - «монотонная» ЛДФ-грамма с высоким показателем
ПМ и её АЧС

Рис. 3. IІІ тип – «монотонная» ЛДФ-грамма с низким показателем
ПМ и её АЧС
92

Выводы.
По данным ЛДФ-метрии выявлены нормативные показатели
состояния микроциркуляции у девушек: ПМ – 19,6±0,51 перф. ед.; СКО
– 2,06±0,05 перф. ед.; ИФМ – 1,88±0,03. Анализ частотно-амплитудного
спектра ритмических составляющих колебаний тканевого кровотока у
девушек свидетельствует о преобладании у них активных вазомоторных
механизмов регуляции микроциркуляции. Существенные колебания основных показателей микроциркуляции в трёх типах ЛДФ-грамм позволили выделить среди обследованых девушек 3 типа микроциркуляции:
нормоемический тип, для которого характерна «апериодическая» ЛДФграмма, характеризующийся суперпозицией множества колебательных
ритмов с разной частотой и амплитудой, что отражает сбалансированность механизмов в вазомоторной, метаболической и нейрогенной регуляции микроциркуляции; гиперемический тип, для которого характерна
«монотонная» ЛДФ-грамма с высокими показателями ПМ, что отражает относительное преобладание метаболических механизмов в регуляции микроциркуляции и гипоемический тип, для которого характерна
«монотонная» ЛДФ-грамма с низкими показателями ПМ, что отражается снижение роли вазомоторных механизмов в регуляции микроциркуляции.
Из обследованных нами девушек юго-восточного региона Украины, в процентном соотношении I тип составил 29% испытуемых, II
тип составили девушки имеющие «монотонную» ЛДФ-грамму с высоким показателем ПМ, к нему было отнесено 57% девушек. Самая немногочисленная группа ІІІ типа – 14% от общего числа обследованных,
это девушки, имеющие «монотонную» ЛДФ-грамму с низким показателем ПМ.
Направления последующих исследований. В результате последующих исследований рассмотрены индивидуально-типологические
особенности микроциркуляции крови у девушек разных конституциональных типов, зависимость от овариально-менструального цикла и особенности реакции тканевого кровотока на тепловую пробу.
1.
2.

3.
4.
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OCENA WYDOLNOŚCI WYSIŁKOWEJ CHORYCH PO
PRZEBYTYM ZAWALE SERCA LECZONYCH METODĄ
POMOSTOWANIA AORTALNO – WIEŃCOWEGO W 5 LETNIEJ
OBSERWACJI.
Sandra Mazurczak, Zbigniew Nowak, Georgij Verich, Michał Plewa
Śląska Akademia Medyczna, Katedra i Zakład Fizjoterapii Katowice
Akademia Wychowania Fizycznego, Katedra Fizjoterapii Katowice
Adnotacja. Chirurgiczne leczenie pacjentów z niestabilną postacią choroby wieńcowej
stało się powszechnie akceptowaną metodą postępowania. Prowadzone przez wiele
lat obserwacje chorych po zabiegu wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych,
wskazują jednoznacznie na istotną poprawę komfortu i jakości życia przeważającej
liczbie chorych. Wraz ze wzrostem liczby osób leczonych ta metodą, istotnym
problemem staje się wypracowa nie jak na jlepszych metod uspra wniania,
przynoszących długotrwały efekt. Przedmiotem badań była ocena tolerancji wysiłkowej
pacjentów po przebytym zawale mięśnia sercowego leczonych metodą pomostowania
naczyń wieńcowych (CABG). Badaniem objęto grupę 48 mężczyzn w wieku od 30
do 69 lat (śr.49 lat), którzy po zakończonej operacji usprawniani byli w oparciu o
optymalny, dwustopniowy (szpitalny i sanatoryjny) model rehabilitacji. Okres
obserwacji (analiza retrospektywna) obejmował 5 lat. W celu oceny wydolności i
skuteczności przebytej rehabilitacji, a także efektywności wykonanych zabiegów
chirurgicznych (CABG) posłużono się testem wysiłkowym na bieżni mechanicznej (
wedłu g protokołu Bru ce’a ) wykonanego w okresie 0.5, 1, 2, 3, 5 lat od
przeprowadzonego zabiegu operacyjnego..
Stwierdzono, iż w pierwszych dwóch latach obserwacji, zastosowany program
usprawniania w ramach I i II etapu, korzystnie wpłynął na poprawę tolerancji
wysiłkowej i stanu klinicznego, o czym świadczy zwiększenie się czasu trwania testu
[min], przebytego dystansu [metr] i wydatku energetycznego [MET“s] a także spadku
ilości testów przerwanych z przyczyn patologicznych. W latach kolejnych (po
zakończeniu II etapu rehabilitacji) nie stwierdzono żadnych istotnych zmian w zakresie
analizowanych parametrów, zaś w niektórych przypadkach odnotowano nawet
obniżenie poziomu wydolności, pogorszenie stanu klinicznego i wzrost liczby testów
z wynikiem dodatnim świadczącym o nawrocie choroby.
Słowa kluczowe: pomosty aortalno – wieńcowe, rehabilitacja, tolerancja wysiłkowa
Анотація. Сандра Мазурчак, Збигнєв Новак, Георгій Верич, Михал Плєва. Оцінка функціонального стану хворих інфарктом міокарда після операції аортально-коронарного шунтування в період 5-ти літнього спостереження. Хірургічне
втручання для пацієнтів з коронарною хворобою серця й нестійким функціональним станом у цей час є прийнятим методом лікування. Проведені протягом
багатьох років спостереження хворих, яким проведена процедура аортальнокоронарного шунтування, однозначно вказують на істотне поліпшення комфорту і якості життя в більшості хворих. Разом з тим, поряд з ростом числа пацієнтів,
яких лікували цим методом, істотною проблемою залишається розробка ефективних методів реабілітації, які могли б робити й віддалений позитивний ефект.
Предметом вивчення була оцінка функціонального стану пацієнтів після перенесеного інфаркту міокарда й операції аортально-коронарного шунтування. Дос-
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лідження були проведені на групі чоловіків (48 чоловік) у віці від 30 до 69 років
(порівн.49 років), які після операції піддалися двоступінчастої (лікарняним і
санаторної) моделям реабілітації. Період спостереження (аналіз ретроспективний) охоплював 5 років. Для оцінки дієвості реабілітації, а також ефективності
оперативного втручання використався навантажувальний тест на біговій доріжці
виконаний у період 0.5, 1, 2, 3, 5 роки після проведеної операції.
Установлено, що на протязі перших двох років спостереження, застосована нами
програма реабілітації на 1 і 2 етапі, вигідно відрізнялася від загальноприйнятих поліпшенням функціонального стану хворих, про що свідчить збільшення
показників тривалості тесту (хв), пройденої дистанції (метр), енерговитрат, а
також зменшення кількості тестів, перерваних через патологічний стан пацієнтів.
Надалі періоді спостереження (по закінченні 2 етапу реабілітації) не знайдено
ніяких істотних змін аналізованих параметрів, в окремих випадках автори констатували навіть деяке зниження показників функціонального стану, погіршення клінічного статусу й відносний ріст кількості перерваних тестів, що могло
свідчити про поновлення хвороби.
Ключові слова: аортально-коронарне шунтування, реабілітація, навантажувальні
тести.
Аннотация. Сандра Мазурчак, Збигнев Новак, Георгий Верич, Михал Плева.
Оценка функционального состояния больных инфарктом миокарда после операции аортально-коронарного шунтирования в период 5-ти летнего наблюдения.
Хирургическое вмешательство для пациентов с коронарной болезнью сердца и
неустойчивым функциональным состоянием в настоящее время является принятым методом лечения. Проведенные на протяжении многих лет наблюдения
больных, которым проведена процедура аортально-коронарного шунтирования,
однозначно указывают на существенное улучшение комфорта и качества жизни у большинства больных. Вместе с тем, наряду с ростом числа пациентов леченных этим методом, существенной проблемой остается разработка эффективных методов реабилитации, которые могли бы оказывать и отдаленный
положительный эффект. Предметом изучения являлась оценка функционального состояния пациентов после перенесенного инфаркта миокарда и операции
аортально-коронарного шунтирования. Исследования были проведены на группе мужчин (48 человек) в возрасте от 30 до 69 лет (ср.49 лет), которые после
операции подверглись двухступенчатой (больничной и санаторной) моделям реабилитации. Период наблюдения (анализ ретроспективный) охватывал 5 лет. Для
оценки действенности реабилитации, а также эффективности оперативного вмешательства использовался нагрузочный тест на беговой дорожке, выполненный
в период 0.5, 1, 2, 3, 5 года после проведённой операции.
Установлено, что в течение первых двух летах наблюдения, примененная нами
программа реабилитации на 1 и 2 этапе, выгодно отличалась от общепринятых
улучшением функционального состояния больных, о чём свидетельствует увеличение показателей продолжительности теста (мин), пройденной дистанции
(метр), энергозатрат, а также уменьшения количества тестов, прерванных из-за
патологического состояния пациентов. В дальнейшем периоде наблюдения (по
окончании 2 этапа реабилитации) не найдено никаких существенных изменений анализированных параметров, в отдельных случаях авторы констатировали
даже некоторое снижение показателей функционального состояния, ухудшение
клинического статуса и относительный рост количества прерванных тестов, что
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могло свидетельствовать о возобновлении болезни.
Ключевые слова: аортально-коронарное шунтирование, реабилитация, нагрузочные тесты.
Annotation. Sandra Mazurczak, Zbigniew Nowak, Georgij Verich, Michal Plewa.
Assessment of exercise capacity in patients post myocardial infarction treated with
coronary artery bypass procedure - a 5 year follow-up. Invasive treatment of unstable
coronary artery disease has recently become a commonly performed procedure. The
long-term observations of patients treated with coronary artery bypass grafting (CABG)
indicate a considerable improvement of life quality in majority of patients. Along
with increasing number of post surgical patients, the issue of establishing an effective
method of physiotherapy treatment has arisen. The objective of the study was to assess
exercise capacity in patients post myocardial infarction (MI), who were treated with
CABG procedure. The study group consisted of 48 male patients, aged between 30 –
69, (with mean age of 49), who after the CABG procedure were subjected to optimal
2-phase physiotherapy treatment (inpatient and early outpatient). The observation
covered 5 years (retrospective study). The treadmill exercise test (performed according
to Bruce’s protocol) was used in order to evaluate patients’ exercise capacity, efficacy
of physiotherapy treatment and effectiveness of CABG procedure. The test was
performed after 6 months, then after 1, 2, 3 and 5 years since the time of the CABG
procedure.
It was found, that the employed program of physiotherapy treatment at the time of
inpatient and early outpatient phase resulted in improvement of exercise capacity and
clinical status of patients during the first two years of observation. These favorable
changes were reflected by the increase in test time duration [min], covered distance
[m] and metabolic cost [MET]. The number of tests terminated due to pathological
reasons decreased as well. During the consecutive years of observation (after
completion of early outpatient phase of physiotherapy treatment), there were no
significant changes noted as far as values of measured parameters were concerned.
Moreover, in some cases there was even a drop in value of some parameters and
increased number of positive exercise tests, which indicated a relapse of coronary
artery disease.
Key words: CABG, physiotherapy, exercise capacityю

Wprowadzenie
Choroba niedokrwienna i zawał serca mimo zmniejszającej się liczby
zachorowań stanowią najczęstszą przyczynę zgonów w Polsce.
W ostatnim dziesięcioleciu zwiększyła się o połowę liczba operacji
związanych z wszczepianiem pomostów aortalno – wieńcowych, zarówno u
osób po przebytym zawale serca jak i również profilaktycznie u osób z
zaawansowaną postacią choroby niedokrwiennej serca.
Zadaniem rehabilitacji kardiologicznej jest uzyskanie maksymalnych
korzyści z przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego, szybkie wdrożenie
pacjenta do codziennego życia, poprawa jego wydolności fizycznej, jakości i
komfortu życia [Nowak 2003, Rydzewska E 1998].
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Cel pracy Celem pracy była pięcioletnia ocena wydolności
wysiłkowej pacjentów po przebytym zawale serca, leczonych metodą
pomostowania aortalno-wieńcowego, oraz ocena skuteczności zastosowanego
modelu usprawniania.
Materiał i metoda
Badaniem objęto grupę 48 mężczyzn w wieku od 30 do 69 lat (śr.49
lat) po przebytym zawale serca poddanych leczeniu operacyjnemu (CABG).
Przedmiotem analiz były historie choroby w/w pacjentów oraz wyniki testów
wysiłkowych.
W badanej grupie chorych, dominowały osoby pracujące umysłowo
(79 %), pozostali (21%) byli pracownikami fizycznymi. Najczęstszą lokalizacją
zawału była ściana dolna (ok. 41 %), oraz ściana przednia (ok. 29 %), mniejszy
odsetek stanowili chorzy z zawałem ściany przednio – bocznej (ok.2 %).
W okresie pięcioletniej obserwacji zmarło 5 pacjentów. Przyczyną
zgonów był ponowny zawał lub nagła śmierć sercowa.
Pomyślne zakończenie postępowania anestezjologicznego w
bezpośrednim okresie pooperacyjnym było pocz ątkiem leczenia
usprawniającego. W etapie szpitalnym (I etap usprawniania – ok. 9 dni)
stosowano ćwiczenia oddechowe torem przeponowym, oklepywanie pleców
i klatki piersiowej, ćwiczenia przedłużonego wydechu z wykorzystaniem
specjalnego aparatu kulkowego bądź dmuchając przez odpowiedniej grubości
rurkę do butelki z płynem, ćwiczenia oddechowe skojarzone z ruchami
kończyn, ćwiczenia początkowo małych a następnie dużych grup
mięśniowych zarówno kończyn dolnych jak i górnych, ćwiczenia z
wykorzystaniem przyrządów (laska), ćwiczenia ogólnousprawniające w
różnych pozycjach (pionizacja w drugiej dobie po operacji), ćwiczenia
izometryczne, spacer po sali i po korytarzu, schody. Czas treningu uzależniony
był od okresu usprawniania a także stanu chorego i wahał się w granicach
15- 30 min. Przed, w trakcie i po zakończeniu ćwiczeń badano ciśnienie
tętnicze krwi, tętno i liczbę oddechów na minutę. Przed wypisaniem chorego
do domu, w dwóch ostatnich dobach przeprowadzano trening na schodach
(1-2 pietra).
Po zakończeniu 9 dniowej hospitalizacji, wszyscy pacjenci
skierowani zostali do dalszej rehabilitacji (II etap – 3 tygodnie) w
specjalistycznym ośrodku sanatoryjnym. Po wykonaniu wstępnego, 85
% submaksymalnego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej (wg
protokołu Bruce’a) pacjenci zakwalifikowani zostali do odpowiedniego
modelu usprawniania A lub B. Program rehabilitacji obejmował zarówno
cykl i ndywi dua ln y w postaci tr eni ngu wyt rz yma łości owego n a
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cykloergometrze 5 x tyg. 30 – 40 min. z 5 minutową rozgrzewką i 5
minutowym wypoczynkiem (jazda bez obciążenia), trening grupowy – 5
x 30 min (gra w piłkę siatkową, trening stacyjny) oraz gimnastykę i
zajęcia uzupełniające w godzinach popołudniowych 30-60 min spacer
na dystansie ok. 2 km.
Analizie poddano wyniki wszystkich submaksymalnych testów
wysiłkowych wykonanych na bieżni mechanicznej (protokół Bruce“a)
w okresie Ѕ roku, 1 roku ,2,3,5 lat po zabiegu operacyjnym. Pod uwagę
brano następujące parametry : czas trwania próby [min], pokonany
dysta ns [m et r], koszt en erget yczn y [ME T], produkt podwójn y
maksymalny DP max [mmHg x min], przyczyny zakończenia testu:
fizjologiczne (limit tętna, zmęczenie) i patologiczne (zmiany w EKG,
zmiany ciśnienia, ból wieńcowy, sinica, bladość, duszność, zawroty
głowy i inne).
Wszystkie wyniki poddano analizie statystycznej. Istotność różnic
analizowano parametrycznym testem Studenta, korelacje badano za
pomocą współczynnika korelacji Pearsona.
Wyniki
Tabela 1
Wyniki testów wysiłkowych wykonanych w kolejnych latach od zabiegu
Okres obserwacji
Wskaźniki testu
0,5 roku

1 rok

2 lata

3 lata

5 lat

Czas
[min]

Min*
X±SD*
Max*

3,2
6,4±7,2
10,4

3
7±9,5
12,5

3,15
8,0±9,3
12,5

3
8, 1±10
13

4,2
8,1±8,2
12,4

Dystans
[m]

Min*
X±SD *
Max*

81
242±404
485

81
275±555
636

91
317±545
636

81
325±649
730

135
331±675
810

Min*
X±SD*
Max*

4,1
8±9,1
13,2

4,6
8,5±8,6
13,2

4
9,1±9,5
13,5

2,8
9±10,6
13,4

4,2
9,2±9,5
13,7

Min*
X±SD*
Max*

1,4
18,7±23,9
25,3

13,7
20±3,6
27,5

12,9
20,8±18,7
31,7

14,4
22,2±17,2
31,6

14,2
21,1±19,2
33,4

MET

DP max
[mmHg x min ?і]

Min- wart. minimalna, Max – wart maksymalna, X- średnia, SD – odchylanie
standardowe.
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10
8

8,1

8

7

6,4

8,1

0,001

6
4
0,01

2

0,001

0
0.5 roku

1 rok

2 lata

3 lata

5 lat

Ryc. 1 Średni czas trwania testów
W ciągu dwóch pierwszych lat obserwowano stały wzrost czasu trwania
testów wysiłkowych. Kolejne lata nie przyniosły istotnych zmian w zakresie
badanego parametru.
350
300
250

331

325

317
275
242

0.01

0.01

200
150

0,001

100
0.001

50

0.001

0
0,5 roku

1 rok

2 lata

3 lata

5 lat

Ryc.2 Średni pokonany dystans
W porównaniu z badaniem początkowym (1/2 roku), obserwowano
stały znamienny wzrost pokonywanego podczas testu wysiłkowego dystansu.
Największy przyrost, analizując kolejne lata, stwierdzono pomiędzy pierwszym
a drugim rokiem.
100

9,5
9
8,5
8

9,2

9,1

9

2 lata

3 lata

8,5
8

7,5
7
0,5 roku

1 rok

5 lat

0,001

Ryc.3 Średnia wartość wydatku energetycznego MET
Wydatek energetyczny związany z wykonywanym testem zwiększał
się stopniowo przez 5 lat obserwacji. Największy przyrost, o 0,6 MET“s
analizując kolejne lata, nastąpił pomiędzy pierwszym i drugim rokiem
obserwacji.
23

22,2

22

0,001

21

20

20
19

21,2

20,8
0,01

18,7

0,001

18
17

0,001

16
0,5 roku

1 rok

2 lata

3 lata

5 lat

Ryc. 4 Średnia wartość produktu podwójnego maksymalnego
Statystycznie znamienne różnice stwierdzono w trzech pierwszych
latach obserwacji. W piątym roku nastąpił niewielki spadek, lecz bez cech
znamienności.
Podczas pierwszych badan przeprowadzonych ? roku po operacji 27%
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pacjentow zakonczylo probe wysilkowa z przyczyn patologicznych, byly to
najczesciej zmiany w zapisie EKG, bol wiencowy i dusznosc. W pierwszym i
drugim roku obserwowano stopniowy spadek ilosci testow przerywanych z w/
w przyczyn. Kolejne lata pokazały wzrost zarówno ilości testów przerywanych
z powodów patologicznych jak i liczby osób, u których pogorszenie się stanu
zdrowia (ponowna stenokardia) uniemożliwiła wykonanie badania.
Tabela 2
Przyczyny zakończenia testów wysiłkowych
Odstępy czasowe
(w latach)

Liczba osób kończących
test z powodu czynnikуw
patologicznych

Liczba osуb
kończących test
z powodu czynnikуw
fizjologicznych

0,5

13 ( 27 % )

35 (73%)

Liczba osуb,
u ktуrych
nie wykonano
kolejnego badania
0

1

10 ( 21 %)

37 ( 77 %)

1 (2 %)

2

9 ( 20 %)

3

16 ( 34 %)

29 ( 60 %)

3 ( 6 %)

5

14 ( 29%)

29 ( 61 %)

5 (10 %)

36 ( 74 %)

3 ( 6 %)

Dyskusja
Przeprowadzona pięcioletnia analiza poziomu wydolności wykazała,
iż w dwóch pierwszych latach nastąpił istotny wzrost tolerancji wysiłkowej.
Podczas kolejnych testów wysiłkowych przeprowadzonych miedzy 6 miesiącem
po zabiegu a drugi rokiem znamiennie wzrastał czas trwania badania oraz
pokonywany dystans, a tym samym wydatkowany poziom zużycia tlenu (MET)
i produkt podwójny (DP). Wg AHA uzyskiwanie przez pacjentów wyniku na
poziomie 10 MET świadczy o dobrej tolerancji wysiłkowej oraz dobrym
wytrenowaniu [Nowak 2003]. W naszych badaniach pięciu pacjentów uzyskało
nawet wyższe wyniki na poziomie 13 MET (tab.1) jednak zdecydowana
większość kończyła testy na poziomie 6-8 MET. O poprawie wydolności
fizycznej świadczy wg wielu autorów wzrost czasu trwania testu i pokonywany
podczas jego trwania dystans [Borowicz –Bieńkowska 2003, Fudale
2001,Mazurek 1996, Mazurek 2001, Rydzewska E 1998]. W naszych badaniach
doszliśmy do podobnych wniosków. Po zakończonych dwóch etapach
rehabilitacji prawie u wszystkich pacjentów zaobserwowano dłuższy czas
trwania prób wysiłkowych a co za tym szło większy pokonywany dystans.
Także w zakresie wartości produktu podwójnego maksymalnego stwierdzono
znamienne korzystne różnice. Najbardziej jednak istotną zmianę
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zaobserwowano w ilości prób, które były przerywane z przyczyn
patologicznych (ból, zmiany w zapisie EKG, dusznica, zaburzenia rytmu). W
pierwszych dwóch latach obserwacji liczba tych prób zmniejszyła o około 7
%. Kolejne lata obserwacji ( rok 3 i 5) wykazały pewną stabilizację uzyskanych
wyników. Nie stwierdzono istotnych przyrostów w zakresie analizowanych
parametrów (czas testu, dystans, MET, DP). W kilku przypadkach (4 pacjentów)
nastąpiło nawet znaczne ich obniżenie. Analiza przyczyn zakończenia testów
wykazała jednocześnie wzrost liczby badań przerywanych z przyczyn
patologicznych (ból stenokardialny ze zmianami w EKG), co świadczy o
rozwijających się zmianach w obrębie naczyń wieńcowych [Eysymontt 2001,
Potocka 2002, Smolis-Bak 2003]]. Należy również wspomnieć o tym, iż między
3 i 5 rokiem zwiększyła się ilość pacjentów, którym z przyczyn w/w nie
wykonano próby wysiłkowej (przeciwwskazanie).
Porównując wszystkie okresy obserwacji pacjentów po przebytym
zawale serca poddanych operacji pomostowania aortalno – wieńcowego można
stwierdzić, że największy przyrost tolerancji wysiłkowej nastąpił w pierwszych
dwóch latach. Niewątpliwie miał na to wpływ zabieg operacyjny, który poprawił
w znacznym stopniu ukrwienie mięśnia sercowego, ale przede wszystkim fakt,
iż wszyscy pacjenci przeszli szpitalny oraz sanatoryjny etap rehabilitacji
[Dylewicz 2001, Fudalej 2001, Jedrzejczyk 2002, Kazimierska 2003, Tylka
1996,Wolszakiewicz 2002]. Odpowiednio dobrany program usprawniania
według kryterium wydolności, a także ewentualnych zagrożeń prowokowanych
wysiłkiem, był dobrze tolerowany przez chorych i nie obserwowano w trakcie
jego trwania żadnych powikłań. Zastosowane modele usprawniania wpłynęły
istotnie na wzrost tolerancji wysiłkowej w badanej grupie pacjentów. Niestety
brak kontynuacji usprawniania w dalszych latach nie spowodował już tak
widocznych zmian w poziomie wydolności a w wielu przypadkach mało
aktywny a wręcz siedzący tryb życia wpłynął na obniżenie tego poziomu i
nawrót choroby. Wśród badanych mężczyzn znalazło się jednak kilku (5 osób),
którzy kontynuowali rozpoczęty w etapie szpitalnym program rehabilitacji.
Ich aktywność fizyczna (jazda na rowerze, pływanie, spacery, marszobiegi,
ćwiczenia gimnastyczne w domu) a tym samym i uzyskane korzystniejsze
wyniki prób wysiłkowych, miały wpływ na średnią wszystkich testów
szczególnie w latach późniejszych (3 i 5 rok).
Wnioski
1. Program usprawniania w ramach I i II etapu rehabilitacji
przeprowadzony u pacjentów po przebytym zawale serca leczonych metodą
pomostowania aortalno – wieńcowego w pierwszych dwóch latach obserwacji
korzystnie wpływa na poprawę tolerancji wysiłkowej i jej stabilizacje w
kolejnych latach.
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2. Niektóre wyniki badań wskazują, iż kontynuowanie aktywnego
trybu życia po zakończeniu II etapu rehabilitacji, przyczynia się do
utrzymywania wysokiego poziomu wydolności fizycznej, a tym samym
osiągania lepszych wyników podczas testów wysiłkowych.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.
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OCENA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ASPEKCIE
SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ MŁODZIEŻY
PONADGIMNAZJALNEJ
Tadeusz Jasiński1,2 Andrzej Gosik2
1
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie,
2
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Adnotacja. Tadeusz Jasiński, Andrzej Gosik. Ocena z wychowania fizycznego w
aspekcie sprawności fizycznej młodzieży ponadgimnazjalnej. Na ocenę z wychowania
fizycznego wpływa wiele czynników. Za podstawowy przyjmuje się wynik testu
sprawności fizycznej. Celem pracy było poznanie związku oceny szkolnej z
wychowania fizycznego ze sprawnością fizyczną młodzieży ponadgimnazjalnej. W
badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę badawczą – test
sprawności fizycznej Zuchory oraz analizę dokumentów w postaci analizy ocen z
wychowania fizycznego. W badaniu brało udział 60 uczniów (17 dziewcząt i 43
chłopców) należących do różnych typów szkół. Wiek badanych zawierał się w
przedziale 15-16 lat. Analiza wyników badań wykazała, że ocena z wychowania
fizycznego młodzieży ponadgimnazjalnej była adekwatna do ich poziomu sprawności
fizycznej. Ponadto zgodnie z oczekiwaniami spra wność fizyczna chłopców
kształtowała się na wyższym poziomie niż dziewcząt.
Słowa kluczowe: ocena szkolna, sprawność fizyczna, młodzież ponadgimnazjalna.
Анотація. Ясінскі Тадеуш, Госік Анджей. Оцінка з фізичного виховання в аспекті фізичної підготовленості молоді, яка закінчила гімназії. На оцінку з фізичного виховання впливають багато факторів. За основу прийняті результати тестування фізичної підготовленості. Метою даної роботи було вивчення зв’язку
шкільної оцінки з фізичного виховання з фізичною підготовленістю учнів, які
закінчили навчання в гімназії. В дослідженнях використано метод анкетування
(зондаж діагностичний) і тест фізичної підготовленості Зухори, а також аналіз
документів у вигляді оцінок з фізичного виховання. В обстеженнях брали участь
60 учнів (17 дівчинок і 43 юнаків), які навчалися в різних типах шкіл. Вік обстежених знаходився в діапазоні 15 – 16 років. Аналіз результатів показав, що
оцінка з фізичного виховання тієї молоді була адекватною рівню їх фізичної підготовленості. Окрім того, у відповідності з очікуванням фізична підготовленість
юнаків була вища ніж у дівчат.
Ключові слова: шкільна оцінка, фізична підготовленість, молодь.
Аннотация. Ясински Тадеуш, Госик Анджей. Оценка по физическому воспитанию в аспекте физической подготовленности молодежи, закончившей гимназии.
На оценку по физическому воспитания влияют множество факторов. За основу
приняты результаты тестирования физической подготовленности. Целью данной работы было изучение связи школьной оценки по физическому воспитанию
с физической подготовленности школьников, завершивших обучения в гимназии. В исследовании использовался метод анкетирования (зондирование диагностическое) и тест физической подготовленности Зухоры, а также анализ документов в виде оценок по физическому воспитанию. В обследованиях приняли
участие 60 учеников (17 девушек и 43 юноши) обучающихся в различных типах
школ. Возраст обследованных находился в пределах 15 – 16 лет. Анализ резуль-
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татов показал, что оценка по физическому воспитанию этой молодежи была адекватной уровню их физической подготовленности. Кроме того, в соответствии в
ожиданием физическая подготовленность юношей была выше уровнем, чем девушек.
Ключевые слова: школьная оценка, физическая подготовленность, молодежь,
закончившая лицеи.
Annotation. Tadeusz Jasiсski, Andrew Gosik. Opinion from physical education in
aspect of efficiency of physical above secondary school youth. Onto opinion from
physical education it influences many factors. Behind basic result of test of physical
efficiency take root. Meeting of relationship of school opinion of you aim of work
from physical education with physical efficiency of above secondary school youth. In
investigation method of diagnostic survey, investigative techniques were applied test of physical efficiency Zuchory ace well ace analysis of documents in of forms of
analysis of opinions from physical education. In investigation it took part of 60 pupils
of (17 belonging and 43 boys) girls this different types of schools. He contained studied
lids from in compartment 15-16 years. Analysis of results of investigations showed,
that opinion from physical education of above secondary school youth of you adequate
this them of level of physical efficiency. Moreover in accordance with expectations
physical efficiency of boys is shaped depression of girls he higher level.
Key words: school opinion, physical efficiency, above secondary school youth.

Wprowadzenie
Ocenianie szkolne to proces edukacyjny oparty na sprawdzeniu
osiągnięć uczniów. Ocena szkolna to z kolei sąd wartościujący będący nie
tylko porównaniem wyniku sprawdzania, lecz także osobistym
ustosunkowaniem się nauczyciela do jego wartości. Zdaniem Niemierko (2002)
ocena łączy elementy utylitarne (praktyczne posługiwanie się wymaganiami)
z emocjonalnymi (uznanie wartości). Uważa on, że trudność oceny szkolnej
nastręcza nauczycielom i uczniom wiele problemów. Trudność posługiwania
się ocenami nie tkwi nawet w ich nadawaniu do ucznia. W tym przypadku,
bowiem posiadamy bogaty repertuar słów gestów skal wartościujących. Na
przykład werbalnie (dostateczny, dobry), ikonicznie (uśmiechnięte lub
skrzywione buziaki), symbole liczbowe (1-6) lub literowe (A-F), dźwiękowe
(sygnał gwizdka) a nawet motoryczne (ruchy rąk) itd. W zasadzie każdy z
tych symboli sam w sobie jest nieistotny, ważne są ich umowne i zakodowane
znaczenia. Nabierają one szczególnej wartości komunikacyjnej zwłaszcza
potocznym przekazie informacji o wyniku ucznia.
O tym jak wielki problem stwarza ocena szkolna świadczą liczne
prace (np. Bloom i wsp. 1971, Szymański 1987, Janowski 1989, Blck, Wiliam
1998; Krope 1994, Kupisiewicz 1994, Niemierko 1994, 1997, 2002,
Konarzewski 1999, Okoń 1997, Półturzycki 1999). Autorzy tych prac
dostrzegają wiele konsekwencji oceniania i oceny szkolnej. Niektórzy z nich
jak, zauważa Niemierko (2002) wypaczają proporcje między uzasadnioną
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krytyką obecnych praktyk a budowaniem lepszych rozwiązań. Niekiedy zaś
same tytuły („Ocena – smutna karta edukacji”, „Ocenianie porażką edukacji”,
„Niepowodzenia dydaktyczne”, „Przeciw technologii mierzenia osiągnięć
szkolnych” itd.) zmuszają do zastanowienia czy dokonując pomiaru i oceniania
jak sugeruje Konarzewski (1999) pozostajemy w kręgu edukacji wrogiej i
pełnej podejrzeń. Zasygnalizowany problem jest szczególnie nabrzmiały w
przypadku oceniania i oceny z wychowania fizycznego. Sformalizowany
sposób oceny sprawności fizycznej np. w oparciu o standardowe testy pozwala
na swoiste rangowanie uczniów (sprawność wybitna, wysoka, średnia czy
niska). Niezależnie od faktu, że na ocenę z wychowania fizycznego wpływa
wiele czynników (np. postawa do aktywności ruchowej i przedmiotu,
zaangażowanie i poziom motywacji do podejmowania wysiłku) to właśnie
wynik testu sprawności fizycznej ma decydujący wpływ na jego ocenę. Ponadto
ustawia on ucznia na określonej pozycji w grupie rówieśniczej.
Sprawność i stan fizyczny warunkują w znacznym stopniu
wszechstronny rozwój młodzieży i jej wychowanie (Sulisz, 1991). Jest ona
także pożądaną wartością w życiu człowieka dorosłego. Należy jednak
pamiętać, jak dowodzi Denisiuk (1972), że rozwój sprawności fizycznej jest
uwarunkowany nie tylko czynnikami utrwalonymi w drodze rozwoju
filogenetycznego, ale przede wszystkim samym uprawieniem ćwiczeń. Dlatego
też proces wychowania fizycznego powinien być świadomie kierowany i
zmierzać do podwyższenia wszechstronnej sprawności fizycznej, która jest
jednym z głównych celów wychowania fizycznego. W tym tkwi uzasadnienie
potrzeby przeprowadzania okresowych badań postępów uczniów w zakresie
motoryczności, bowiem wyniki służą dla oceny, czy stosowane metody są
słuszne i właściwe. Obiektywnie ocenić sprawność fizyczną można za pomocą
testu, który może być uznany za dobry, jeśli pomiar:
dotyczy tego, co się zakłada „trafność”,
bada właściwości w sposób konsekwentny, powtarzalny –
„rzetelność”,
jest dokonywany z należytą dokładnością – „obiektywność” (Osiński,
2000).
Ponieważ nie sposób znaleźć jednej próby, która mierzyłaby wszystkie
elementy, przeto dokonywane są zestawy prób zwane najczęściej bateriami
testów. Założeniem zestawu prób sprawności fizycznej jest taki dobór ćwiczeń,
za pomocą, którego można byłoby ocenić ogólną sprawność fizyczną, badaną
w sposób wszechstronny. O sprawności fizycznej organizmu decydują wielorakie
czynniki, jak predyspozycje wrodzone, wiek, ciężar ciała stan zdrowia, trening
oraz stan fizyczny organizmu, który stwarza lepsze lub gorsze warunki
realizowania się sprawności fizycznej (Denisiuk 1972, Raczek 1994).
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W konstruowaniu norm sprawności fizycznej próbowano uwzględnić
niektóre z tych czynników warunkujących sprawność, aby normy stały się
bardziej sprawiedliwe przy wystawianiu uczniowi ocen z wychowania
fizycznego. Ocena szkolna z wychowania fizycznego jest bardzo ważnym
środkiem motywującym i regulującym stosunek ucznia do przedmiotu nauczania.
Spełnia funkcję dydaktyczną, wychowawczą i społeczną. Do podstawowych
kryteriów oceny należy poziom sprawności fizycznej ucznia, jego umiejętności
ruchowe związane z realizacją materiału programowego z wychowania
fizycznego oraz dodatkowe kryteria – stosunek do przedmiotu, aktywność
sportowa, szkolna i pozaszkolna itp. Znaczący udział w ocenie posiadają wyniki
uzyskane przez ucznia w próbach oceniających poszczególne cechy motoryczne.
Uczniowie za konkretne wyniki otrzymują stopnie szkolne, począwszy od
celującego do niedostatecznego. Stopnie te wystawiane są często na podstawie
porównania danego wyniku z ogólnopolskimi normami i skalami punktowymi.
O ocenie decyduje, zatem poziom klasy, do której uczęszcza dany uczeń lub
jego wiek oraz miejsce jego wyniku na tle normy przewidzianej do osiągnięcia
na danym poziomie kształcenia. Wielu nauczycieli zapomina o zjawisku mocno
zróżnicowanego tempa rozwoju biologicznego uczniów, które ujawnia się
szczególną mocą i wyrazistością w okresie dojrzewania, czyli w wieku 10 - 15
lat. Zróżnicowanie to sprawia, że w tej samej klasie szkolnej i w tym samym
roczniku znajdują się uczniowie o różnym stopniu kalendarzowym, a zwłaszcza
w wieku rozwojowym. Zjawisko to potęgują jeszcze różne uwarunkowania
genetyczne w tym pochodzenie społeczne ucznia, stopień wykształcenia jego
rodziców, a także inne środowiskowe typu: stopień urbanizacji miejsca
zamieszkania, pozycja zawodowa rodziców, dzietność rodziny, stopień
zamożności. Dla wielu właściwości motorycznych udział czynników
genetycznych w sprawności fizycznej jest tak ogromny, że wskaźnik tzw.
odziedziczalności waha się od 0,5 do 0,9. Znaczny wpływ mają także
poszczególne elementy trybu życia dziecka (odżywianie, sen, własna aktywność
fizyczna) czy wreszcie stan zdrowia ucznia lub rodzaj szkoły, do której uczęszcza
dany uczeń. Wg teoretyków wychowania fizycznego (np. Demel, Skład 1986,
Szopa i wsp. 1996, Grabowski 1999, Osiński 2000), sprawność fizyczna uczniów
odzwierciedla głównie ich styl życia w całości, nie zaś udział 2-3 razy w tygodniu
w zajęciach wychowania fizycznego. Podane wyżej uwarunkowania wykluczają,
zatem potrzebę przywiązania nadmiernego znaczenia do wyników uzyskanych
w testach sprawności fizycznej, przy ustalaniu bieżącej jak i okresowej oceny
(cząstkowej) z wychowania fizycznego. W świetle obiektywnej rzeczywistości
rola testów, norm i ocen sprawności fizycznej ucznia, nawet przy zastosowaniu
interpretacji norm regionalnych czy cech rozwoju biologicznego (wiek
kalendarzowy i rozwojowy) powinna sprowadzić się do następujących celów:
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-

postawienia diagnozy o prawidłowości przebiegu podstawowych
funkcji życiowych badanych organizmów i o stopniu przygotowania
ustroju do podejmowania ważnych działań,
- wystawienia oceny cząstkowej z wychowania fizycznego przy
zdecydowanym uwzględnianiu postępu ucznia w nabywaniu
sprawności fizycznej, a nie oceniania aktualnego jej poziomu,
- rozpoznania poziomu sprawności fizycznej poszczególnych uczniów,
grup ćwiczących całej klasy, w celu odpowiedniego programowania
zajęć i ukierunkowania pracy na zaniedbane cechy motoryczne,
- propagowania w ramach szkolnego wychowania fizycznego metod
samokontroli i samooceny rozwoju cech motorycznych przez
poszczególnych uczniów,
- przekazywania uczniom «wiadomości» jak w czasie wolnym
kształtować swoje ciało, pomnażać zdrowie, jak żyć w kulturze
fizycznej, wykorzystywania w procesie lekcyjnym otrzymanych
wyników badań do dokonywania podziału uczniów na odpowiednie
zespoły o zbliżonym poziomie motorycznym, prowadzenia wstępnej
selekcji sportowej, czy udziału uczniów w zajęciach gimnastyki
kompensacyjnej
- przeprowadzenia ocen efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej
samego nauczyciela wychowania fizycznego w układzie semestralnym
lub rocznym.
W ostatnich latach ocenę sprawności fizycznej dokonuje się z
wykorzystaniem wielu testów m.in.: międzynarodowy test sprawności Pilicza,
europejski test sprawności „Eurofit”, oraz indeks sprawności fizycznej
Zuchowy. Zwłaszcza ten ostatni stanowi instrument pomiarowy mający służyć
samokontroli i samoocenie. Proponowane próby są możliwe do wykonania w
zasadzie przez każdego i niemalże w każdych warunkach. Ćwiczenia jak
podaje autor wybrano spośród wielu znanych testów sprawności fizycznej,
równocześnie upraszczając ocenę oraz załączając propozycje norm dla
poszczególnych kategorii wiekowych. Oceny w „Indeksie” mają charakter
względny i tym samym umożliwiają porównanie osiągnięć osób w różnym
wieku. Normy zostały opracowane w ten sposób, że ocenę minimalną może
uzyskać 90% populacji, dostateczną 80%, dobrą – 60% bardzo dobrą – 40%,
wysoką 20%, i wybitną 10%. Tym samym każdy może skontrolować swoje
postępy i znaleźć zachętę do dalszej pracy nad sobą i swoją sprawnością
fizyczną. Każde ćwiczenie jest punktowane w skali od 1 do 6 pkt. Suma
punktów za poszczególne próby daje obraz sprawności fizycznej w
zależnościom danej kategorii wieku (za, Osiński, 2000).
W praktyce szkolnej wielu nauczycieli, trenerów, często na swój
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sposób, za pomocą różnych prób prowadzą obserwacje nad sprawnością
fizyczną, czy uzdolnieniami ruchowymi dzieci, młodzieży, nie tylko w celach
ich oceny. Mając powyższe na uwadze interesującym wydawało się określenie,
jaki jest związek oceny szkolnej z wychowania fizycznego ze sprawnością
fizyczną młodzieży ponadgimnazjalnej.
Cel pracy
Celem pracy było poznanie związku oceny szkolnej z wychowania
fizycznego ze sprawnością fizyczną młodzieży ponadgimnazjalnej. Cel ten
starano się zrealizować poprzez próbę odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy ocena z wychowania fizycznego jest adekwatna do
sprawności fizycznej młodzieży?
2. Czy poziom sprawności fizycznej młodzieży ponadgimnazjalnej
jest zróżnicowany ze względu na płeć?
Metody
W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę
badawczą – test sprawności fizycznej Zuchory oraz analizę dokumentów w
postaci analizy ocen z wychowania fizycznego.
Krzysztof Zuchora swój test oparł na prostych ćwiczeniach
obrazujących:
1. Szybkość - szybki bieg w miejscu przez 10 sek. z wysokim unoszeniem
kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą. Uwzględnia się sumę klaśnięć.
2. Skoczność - skok w dal z miejsca. Odległość mierzy skaczący własnymi
stopami.(wynik zaokrągla się do «całej stopy»).
3. Siła ramion - zwis na drążku (może być np. gałąź), (jednorącz lub
oburącz), a miarą sprawności siłowej jest czas wytrzymania w
odpowiedniej pozycji. Wykonywanie ćwiczeń o narastającym stopniu
trudności.
4. Gibkość - stanie w pozycji na baczność. Wykonanie ciągłym powolnym
ruchem skłonu tułowia w przód bez zginania nóg w kolanach.
5. Siła mięśni brzucha - leżenie tyłem, uniesienie dolnych kończyn tuż nad
podłożem. Wykonywanie jak najdłużej ćwiczenia - «nożyce poprzeczne».
6. Wytrzymałość - bieg ciągły - dwa warianty przeprowadzenia próby: bieg
w miejscu w tempie około 120 kroków na minutę - mierzymy czas biegu,
bieg na odległość - mierzymy przebiegnięty dystans.
Oceny poszczególnych prób są normowane wg. skali dla
poszczególnych grup wiekowych oraz płci, dzięki czemu można je sumować
dla określenia określonej sprawności. Pomiar sprawności fizycznej
przeprowadzono na sali gimnastycznej przy ZSP w Zielonej, w każdej klasie
oddzielnie i w innym dniu, ale o jednakowej godzinie. Ocenę sprawności
fizycznej poprzedzała (w każdej grupie) rozgrzewka z akcentem na
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przygotowanie organizmu do ćwiczeń (poszczególnych prób) oraz pokaz
poprawnego sposobu ich wykonania.
Materiał
W badaniu brało udział 60 uczniów (w tym 17 dziewcząt i 43
chłopców) należących do różnych typów szkół i różnych klas: klasa I Liceum
Ogólnokształcącego – 30 uczniów, klasa I Liceum Profilowanego Zarządzanie
Informacją – 30 uczniów. Wiek badanych zawierał się w przedziale od 15 do
16 lat. Badaniu zostały poddane osoby cieszące się dobrym stanem zdrowia.
Wyniki
Analiza wartości średnich rezultatów wykonanych prób
sprawnościowych między badanymi grupami młodzieży wykazała małe ich
zróżnicowanie.
Tabela 1.
Porównanie poziomu sprawności fizycznej uczniów zróżnicowanych ze
względu na profil kształcenia
B adani /
P ró b a sp raw n o śc i
X
Sd
M in -m a x
X
Sd
M in -m a x

X
Sd
M in -m a x
X
Sd
M in -m a x

X
Sd
M in -m a x
X
Sd
M in -m a x
S p u n k tу w

X

G1

X

G2

t

S zybkość
3 ,1 3 3
2 ,9 6 6
-1 ,0 3 7
0 ,6 8 1
0 ,5 5 6
2 – 4
2 – 4
S k o cz no ść
3 ,1 3 3
3 ,3 0 0
1 ,0 5 3
0 ,5 0 7
0 ,7 0 2
2 – 4
2 – 4
S iła ra m io n
3 ,2 6 6
3 ,1 3 3
-0 ,6 2 7
0 ,8 2 7
0 ,8 1 9
2 – 5
2 – 5
G ib k o ść
3 ,1 3 3
3 ,0 3 3
-0 ,7 7 6
0 ,5 7 1
0 ,4 1 3
2 – 4
2 – 4
W y trz y m a ło ść
3 ,1 0 0
2 ,8 3 3
-1 ,9 1 5
0 ,4 8 0
0 ,5 9 2
2 – 4
2 – 4
S iła m ię ś n i b r z u c h a
3 ,0 0 0
2 ,9 0 0
-0 ,5 0 0
0 ,7 8 7
0 ,7 5 8
2 – 4
2 – 4
1 8 ,7 6 6
1 8 ,1 6 6
- 0 ,7 8 5

df

p

58

0 ,3 0 3

58

0 ,2 9 6

58

0 ,5 3 3

58

0 ,4 4 0

58

0 ,0 6 0

58

0 ,6 1 8

58

0 ,4 3 5

G1 – klasy I Liceum Profilowanego Zarządzanie – Informacją (N=30)
G2 – klasy I Liceum Ogólnokształcącego (N=30)
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Objaśnienia:

X - średnia arytmetyczna,
Sd- odchylenie standardowe,
Min-max – wynik minimalny, maksymalny;
t- wartość statystyki,
df- liczba stopni swobody,
p- poziom istotności różnicy przy p<0,05;
S - suma punktów.
Analiza ocen poziomu sprawności fizycznej uczniów klas I LP ZI i I
LO, pozwoliła zaobserwować ( X =18,766 pkt. i X =18,166 pkt.) podobny
jej poziom w obu grupach uczniów przynależnych do klas o odmiennym profilu
kształcenia (tab. 1). Zgodnie z punktacją testu Zuchory ich sprawność fizyczna
plasowała się na poziomie dobrym. Najwyższą średnią klasa I LP ZI uzyskała
przy próbie sił ramion –3,266 pkt., a klasa I LO przy próbie skoczności – 3,3
pkt. Uzyskane wyniki (brak istotnych różnic) pozwoliły na łączną analizę
sprawności fizycznej badanych zróżnicowanych na płeć (tab. 2).
Analiza danych (tab. 2) dotyczących poziomu sprawności fizycznej
chłopców, wykazała, że uzyskane przez nich wyniki ( X = 19,488 pkt.)
świadczyły o dobrym poziomie sprawności fizycznej. Najwyższy wynik
uzyskano w próbie „siły ramion” – 3,465 pkt., co wskazywało na bardzo dobry
poziom tej zdolności. Niski poziom natomiast prezentowali chłopcy w próbie
„gibkości” uzyskując – 3,093 pkt. W grupie dziewcząt średnia punktów ocen
sprawności fizycznej wynosiła 15,882 pkt. Uzyskany rezultat świadczył również
o dość dobrym poziomie ich sprawności fizycznej. Najwyższą średnią
arytmetyczną punktów dziewczęta uzyskały w próbie „gibkości” – 3,058 pkt.
Analiza porównawcza poziomu sprawności fizycznej dziewcząt i
chłopców wykazała, że największe jej zróżnicowanie wystąpiło w próbie „siły
ramion”. U dziewcząt średni poziom tej zdolności wynosił 2,529 pkt., a u
chłopców 3,465 pkt. Nieco mniejsze różnice zaobserwowano w ocenie „siły
mięśni brzucha”. Ocena tej zdolności motorycznej wynosiła – odpowiednio u
dziewcząt 2,529 pkt., a u chłopców 3,116 pkt. Najmniejsze zaś różnice
odnotowano w próbie „gibkości”. Ponadto dane zawarte w tabeli 2, pozwoliły
zaobserwować, że suma średnich wyników wszystkich prób sprawnościowych
była wyższa u chłopców (S =19,488 pkt.), niż u dziewcząt (S =15,882 pkt).
Biorąc pod uwagę przedstawione wartości punktowe można przyjąć, że poziom
sprawności fizycznej uczniów w badanych zdolnościach motorycznych był
wyższy u chłopców niż u dziewcząt.
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Tabela 2.
Poziom sprawności fizycznej młodzieży zróżnicowanej ze względu na płeć
G1 – chłopcy (N=43),
G2 – dziewczęta (N=17).
B ad ani /
P róba spraw ności
X
sd
M in -m a x
X
sd
M in -m a x
X
sd
M in -m a x
X
sd
M in -m a x

X
sd
M in -m a x
X
sd
M in -m a x
S u m a p u n k tу w

X G1

X G2

T

S zyb kość
3 ,2 3 2
2 ,5 8 8
-4 ,0 6 0
0 ,5 7 0
0 ,5 0 7
2 – 4
2 – 4
S k o c zn o ść
3 ,4 1 8
2 ,7 0 5
-4 ,7 3 7
0 ,4 9 9
0 ,5 8 7
2 – 4
2 – 4
S ił a r a m io n
3 ,4 6 5
2 ,5 2 9
-4 ,6 2 4
0 ,7 3 5
0 ,6 2 4
2 – 5
2 – 5
G ib k o ś ć
3 ,0 9 3
3 ,0 5 8
-0 ,2 3 8
0 ,4 7 8
0 ,5 5 5
2 – 4
2 – 4
W y t r z y m a ło ś ć
3 ,1 6 2
2 ,4 7 0
-5 ,2 9 0
0 ,4 3 2
0 ,5 1 4
2 – 4
2 – 4
S i ła m i ę ś n i b r z u c h a
3 ,1 1 6
2 ,5 2 9
-2 ,8 1 7
0 ,7 9 3
0 ,5 1 4
2 – 4
2 – 4
1 9 ,4 8 8
1 5 ,8 8 2
- 5 ,0 9 1

df

p

58

0 ,0 0 0 1 4

58

0 ,0 0 0 0 1

58

0 ,0 0 0 0 2

58

0 ,8 1 2 5 8

58

0 ,0 0 0 0 2

58

0 ,0 0 6 6 3

58

0 ,0 0 0 0 4

Oznaczenia:

X - średnia arytmetyczna,
Sd- odchylenie standardowe,
Min-max – wynik minimalny, maksymalny;
t- wartość statystyki,
df- liczba stopni swobody,
p- poziom istotności różnicy przy p<0,05;
S - suma punktów.
Porównanie sprawności fizycznej u osób mających ocenę dostateczną
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i dobrą z wychowania fizycznego wykazało, że w pierwszych pięciu próbach
sprawnościowych, nie różniły się one między sobą na poziomie istotności
statystycznej (tab. 3). Zatem, można było przyjąć, że poziom badanych
zdolności motorycznych u obu grup młodzieży był zbliżony. Znamienną różnicę
zaobserwowano jedynie w ocenach próby siły mięśni brzucha. Wśród badanych,
którzy posiadali ocenę dostateczną z wf, ich średnia wynosiła 2,294 pkt., a u
osób mających ocenę dobrą kształtowała się ona na poziomie 2,777 pkt.
Tabela 3.
Porównanie rozkładów poziomów sprawności fizycznej młodzieży
zróżnicowanej ze względu na dostateczne i dobre oceny z wychowania
fizycznego
Grupa I – osoby mające ocenę dostateczną z wychowania fizycznego – N=17
Grupa II – osoby mające ocenę dobrą z wychowania fizycznego – N=18
Zmienne
szybkość
skoczność
siła ramion
gibkość
wytrzymałość
siła mięśni brzucha

X G1
2,647
2,941
2,823
2,764
2,647
2,294

X G2
2,944
3,166
2,944
2,944
2,833
2,777

Sd G1
0,492
0,428
0,727
0,437
0,492
0,469

Sd G2
0,416
0,707
0,639
0,235
0,383
0,646

t
-1,933
-1,132
-0,523
-1,525
-1,252
-2,518

df
33
33
33
33
33
33

p
0,061
0,265
0,604
0,136
0,219
0,016

Oznaczenia:

X - średnia arytmetyczna,
Sd- odchylenie standardowe,
t- wartość statystyki,
df- liczba stopni swobody,
p- poziom istotności różnicy przy p<0,05.
Odmienny rozkład wyników uzyskano porównując oceny sprawności
fizycznej młodzieży zróżnicowanej ze względu na dostateczną i bardzo dobrą
ocenę z wychowania fizycznego (tab. 4). W tym przypadku okazało się, że
istotne statystycznie różnice wystąpiły między pięcioma z sześciu badanymi
zdolnościami motorycznymi. Jedynie poziom „skoczności” obu grup młodzieży
nie różnicował ich na poziomie istotności statystycznej.
Analogiczny jak poprzednio rozkład wyników uzyskano porównując
sprawność fizyczną młodzieży zróżnicowanej ze względu na ocenę dobrą i
bardzo dobrą z wychowania fizycznego. Okazało się także, że poza
„skocznością” istotne statystycznie różnice wystąpiły między pozostałymi
zdolnościami motorycznymi (tab. 5).
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Tabela 4.
Porównanie rozkładów poziomów sprawności fizycznej zróżnicowanej ze
względu na dostateczne i bardzo dobre oceny z wychowania fizycznego
Grupa 1 – G1, osoby mające ocenę dostateczną z wychowania fizycznego –
N=17
Grupa 2 – G2, osoby mające ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego –
N=17
Zm ienne
szybkość
skoczność
siła ramion
gibkość
wytrzymałość
siła mięśni brzucha

X G1
2,647
2,941
2,824
2,765
2,647
2,294

X G2
3,353
3,294
3,471
3,176
3,176
3,529

Sd G1

Sd G2

t

df

p

0,493
0,429
0,728
0,437
0,493
0,470

0,606
0,588
0,717
0,393
0,529
0,624

-3,725
-2,000
-2,610
-2,887
-3,021
-6,519

32
32
32
32
32
32

0,007
0,054
0,013
0,006
0,004
0,000

Oznaczenia:

X - średnia arytmetyczna,
Sd- odchylenie standardowe,
t- wartość statystyki,
df- liczba stopni swobody,
p- poziom istotności różnicy przy p<0,05.
Tabela 5.
Porównanie rozkładów poziomów sprawności fizycznej zróżnicowanej ze
względu na dobre i bardzo dobre oceny z wychowania fizycznego
Grupa 1 – G1, – osoby mające ocenę dobrą z wychowania fizycznego - N=18
Grupa 2 – G2, – osoby mające ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego
- N=17
Zmienne
szybkość
skoczność
siła ramion
gibkość
wytrzymałość
siła mięśni brzucha

X G1
2,944
3,166
2,944
2,944
2,833
2,777

X G2
3,352
3,294
3,470
3,176
3,176
3,529

Sd G1
0,416
0,707
0,639
0,235
0,383
0,646

Sd G2
0,606
0,587
0,717
0,392
0,528
0,624

t
-2,335
-0,577
-2,293
-2,132
-2,207
-3,494

df
33
33
33
33
33
33

p
0,025
0,567
0,028
0,040
0,034
0,001

Oznaczenia:

X - średnia arytmetyczna,
Sd- odchylenie standardowe,
t- wartość statystyki,
df- liczba stopni swobody,
p- poziom istotności różnicy przy p<0,05;
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Podkreślić należy, że w każdym z analizowanych wariantów
różnicowania poziomu sprawności fizycznej młodzieży ponadgimnazjalnej ze
względu na ich ocenę z wychowania fizycznego zaobserwowano tę samą
zależność. Okazało się, że ich dobrej i bardzo dobrej ocenie z wychowania
fizycznego odpowiadał wyższy poziom sprawności fizycznej.
Dyskusja
Wyniki przeprowadzonych badań wykazały dużą zgodność ocen
młodzieży ponadgimnazjalnej z wychowania fizycznego z ich poziomem
sprawności fizycznej. Utrzymywała się ona na dobrym poziomie. Szczegółowa
analiza wyników w poszczególnych próbach oceny zdolności motorycznych
badanych wykazała ich zróżnicowanie ze względu na płeć. Okazało się, że w
grupie dziewcząt stosunkowo słabo rozwiniętymi zdolnościami motorycznymi
(niska punktacja uzyskana w próbach) były: wytrzymałość, siła ramion i mięśni
brzucha. Najlepiej rozwiniętą zdolnością motoryczną u dziewcząt okazała się
gibkość. Zgodnie z oczekiwaniami sprawność chłopców była na znacznie
wyższym poziomie. Zdolności motoryczne takie jak: skoczność, próba sił
ramion i mięśni brzucha były u nich lepiej rozwinięte niż u dziewcząt.
Porównanie rozkładów rezultatów oceny sprawności dziewcząt i chłopców
wykazało znamienne różnice na korzyść chłopców. Prawdopodobnie
zaobserwowane różnice związane były ze zmianami rozwojowymi
zachodzącymi w okresie dojrzewania płciowego chłopców. Sylwetka chłopca
charakteryzuje się wówczas silniejszym rozwojem górnej partii tułowia:
większą szerokością barkową i obwodem klatki piersiowej w stosunku do
szerokości bioder, co daje im przewagę nad dziewczętami w wykonaniu tej
próby sprawnościowej (Przewenda 1973). Uzyskane rezultaty potwierdzają
wyniki badań innych autorów (np. Osiński 1991, Szopa 1996).
Uzyskane rezultaty potwierdziły także potoczne obserwacje, z których
wynikało, że osoby mające wysokie oceny z wychowania fizycznego
przejawiają wyższy poziom sprawności fizycznej w poszczególnych próbach
sprawnościowych w porównaniu do osób z niższymi ocenami. Nasuwa się
przy tym wniosek, że oceny uczniów z wychowania fizycznego były adekwatne
do ich poziomu sprawności fizycznej.
Reasumując należy podkreślić, że ocenianie i ocena z wychowania
fizycznego (w tym sprawności fizycznej) bez względu na zarzut
wykorzystywania elementów psychometrii i statystyki jest nieodzownym
elementem w pracy nauczyciela realizującego ten przedmiot (Konarzewski
1999). Tak będzie zawsze, jeśli jego działania mają być planowe i
ukierunkowane na osiągnięcie określonego poziomu sprawności fizycznej
młodzieży. Stosowanie testów oceny zdolności motorycznych pozwala
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nauczycielowi zorientować się w poziomie usprawnienia swych wychowanków.
Normy zaś pozwalają uzmysłowić uczniom granice wyników, jakie najczęściej
osiągają ich rówieśnicy w różnych grupach wiekowych w zdolnościach
motorycznych (Pilicz i wsp. 1993). Przy ocenianiu sprawności fizycznej można,
stosować różnego rodzaju testy. Zebrane w ten sposób oceny i ich rzetelna
analiza powinny być stałym elementem pracy nauczyciela pomocnym w
planowaniu i realizacji programu zajęć z wychowania fizycznego.
Wnioski
Analiza wyników badań dotycząca oceny z wychowania fizycznego
w aspekcie sprawności fizycznej młodzieży pondgimnazjalnej pozwoliła na
sformułowanie następujących wniosków:
1. Ocena z wychowania fizycznego młodzieży ponadgimnazjalnej była
adekwatna do ich poziomu sprawności fizycznej.
2. Zgodnie z oczekiwaniami sprawność fizyczna chłopców kształtowała
się na wyższym poziomie niż dziewcząt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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