Ministry of Education and Sciences of Ukraine
Kharkiv State Academy of Design and Arts
(Kharkiv Art - Industrial Institute)

ISSN 1818-9172

PEDAGOGICS, PSYCHOLOGY,
MEDICAL-BIOLOGICAL PROBLEMS
OF PHYSICAL TRAINING AND SPORTS
The scientific monography is edited by professor S. Yermakov

№6
KHARKIV 2007

Міністерство освіти і науки України
Харківська державна академія дизайну і мистецтв
(Харківський художньо-промисловий інститут)

ПЕДАГОГІКА, ПСИХОЛОГIЯ ТА
МЕДИКО-БIОЛОГIЧНI ПРОБЛЕМИ
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ
Наукова монографія за редакцією проф. C. Єрмакова

№6
ХАРКIВ 2007
1

ББК 75.0+75.1

УДК 796.072.2

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і
спорту: наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С.С. - Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2007.
- №6. - 310 с.
(Укр., рос., польс., англ. мов.)
У збірку вміщено статті, що висвітлюють нові технології фізичного виховання молоді і
підготовки спортсменів.
Збірник розрахований на вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів,
спортсменів, докторантів, аспірантів.
Видається за рішенням Вченої ради Харківської державної академії дизайну і мистецтв
(протокол № 5 від 26.01.2007 р.).
Збірник входить до переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні
результати дисертаційних робіт:
«Фізичне виховання і спорт» - постанова ВАК України від 09.06.1999р. №1-05/7. Бюл. ВАК України, 1999. - №4. - С. 59;
«Педагогічні науки» - додаток до постанови президії ВАК України від 11.04.2001р.
№5-05/4. - Бюл. ВАК України, 2001. - №3. - С. 6;
Окремі статті зараховуються як фахові з біологічних наук за поданням спеціалізованої
ради - постанова президії ВАК України від 11.10.2000р. №2-03/8. - Бюл. ВАК України, 2000. №6. - С. 7.
Видання зареєстровано ISSN International Centre (Париж, Франція):
ISSN 1818-9172 (Print);
ISSN 1818-9210 (Online) - URL: http://www.nbuv.gov.ua/articles/khhpi/
Редакційна колегія:
Бізін В.П., д.пед.н., проф.; Бойченко С.Д., д.пед.н., проф.; Дмитриєв С.В., д.пед.н.,
проф.; Друзь В.А., д.біол.н., проф.; Єрмаков С.С., д.пед.н., проф., (гол.ред.); Камаєв О.І.,
д.пед.н., проф.; Клименко А.І., д.біол.н., проф.; Лапутін А.М., д.біол.н., проф.; Ложкін Г.В.,
д.психол.н., проф.; Романенко В.О., д.біол.н., проф.; Ткачук В.Г., д.біол.н., проф.
Почесна редакційна колегія:
Веріч Г.Є., д.мед.н., проф.; Дмитренко Т.О., д.пед.н., проф.; Золотухіна С.Т., д.пед.н., проф.;
Корягін В.М., д.пед.н., проф.; Максименко Г.М., д.пед.н., проф.; Носко М.О., д.пед.н., проф.; Сак
Н.М., д.мед.н., проф.

ISBN 966-8106-13-Х

© С.С. Єрмаков, 2007
© Харківська державна академія
дизайну і мистецтв, 2007
© Д.В. Русланов - обкладинка, 2007

2

ровольные объединения по спортивным интересам
в виде альпийских и альпинистских клубов [1].
Увлечение горами не обошло и Российскую
империю. В 1878 г. в г.Тифлисе (Тбилиси) при Кавказском отделении Русского географического общества
было создано «Общество любителей естествознания
и альпийского кавказского клуба». 25 января 1890 г. в
г.Одессе создается Крымский горный клуб, а в г.Москве в 1901 г. – Русское горное общество. Надо отметить, что в России в 80-х годах ХIХ столетия появилось
также еще одно новое увлечение для проведения свободного времени – путешествия на велосипедах. И,
хотя это носило не столь массовый характер, как горные походы, все же надо отдать должное, что это движение тоже способствовало развитию спортивного
туризма. 4 марта 1895 г. любители странствий на велосипедах основали в Санкт-Петербурге «Общество велосипедистов-туристов» (Русский туринг-клуб), которое в 1901 г. было преобразовано в Российское
общество туристов (РОТ). Как и любители горных путешествий, члены РОТ представляли в то время главным образом имущественный класс.
Работа выполнена по плану НИР Харьковской национальной академии городского хозяйства.
Формулирование целей работы.
Целью данной работы было исследование
проблемы консолидации представителей спортивного туризма разных общественных формирований для
решения проблемы восстановления той широкой
социальной значимости спортивного туризма для
государства.
Результаты исследования.
В советский период РОТ возродило свою
деятельность в период НЭПа как единственная туристская организация, причем общество это в то время
состояло в основном из интеллигенции. К 1927 г. в
его рядах насчитывалось 500 человек. Осознавая огромную значимость в физическом и духовном развитии молодежи занятий активным туризмом, газета
«Комсомольская правда» 06.01.1927 г. развернула на
своих страницах кампанию по вовлечению в РОТ
молодежи, в результате чего к 1928 г. эта организация
насчитывала почти 170 тыс. членов. В 1929 г. РОТ
реорганизовался в Общество пролетарского туризма РСФСР (ОПТ), а в последствии, соединившись с
акционерным обществом «Советский турист», 8 марта 1930 г. во Всесоюзное добровольное общество
пролетарского туризма и экскурсий (ОПТЭ). Именно с созданием ОПТ и ОПТЭ туризм становится массовым спортивным движением, предусматривающим не только физическое и познавательное (с
краеведческим уклоном) развитие личности, но и
преследующим цели военно-прикладного воспитания. Одновременно ОПТЭ уделяло большое внимание экскурсионной работе, развитию туристских баз
и плановых маршрутов.
Интересен и тот факт, что в период работы
ОПТ и ОПТЭ, т.е. с 1928 г. по 1936 г., горный туризм и
альпинизм рассматривались как одно целое. По всей
вероятности, это было связано с тем, что во главе
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Введение.
Умение автономно выживать в экстремальных условиях – качество, которое свойственно опытным туристам-спортсменам. Однако, для его выработки необходима теоретическая и практическая
подготовка. Давайте проанализируем, как в различные исторические периоды решались проблемы,
связанные с организацией трудных и увлекательных
путешествий, и какие сложности нужно преодолевать в настоящее время, чтобы спортивный туризм
стал поистине массовым социальным явлением.
Развитие массового туризма в мире, и в частности в Европе, связано с зарождением горного движения. Могучим толчком к началу развития спортивного туризма и альпинизма стала популяризация в
определенных слоях общества горных путешествий
после успешного первовосхождения 8 августа 1786 г.
в 18 час. 23 мин. на высочайшую вершину Западной
Европы г.Монблан (4807 м) 20-летнего врача из г.Шамони Мишеля-Габриэля Поккара и 24-летнего проводника Жана Бальма. Успешная научная экспедиция на эту вершину 3 августа 1787 г. во главе с
Огюстом Бенедиктом де Соссюром (1740-1799 гг.)
показала возможности человека в освоении ранее
казалось бы не доступных горных районов. Эти восхождения вызвали среди европейцев живейший интерес к активному отдыху в горах, и, начиная с 1857
г., в Англии, Швейцарии, Австрии, Италии, Германии, Франции стали создаваться общественные доб3

общественного движения стоял один из виднейших
революционеров-профессионалов, министр юстиции СССР, альпинист-исследователь, удостоенный
звания «Заслуженный мастер альпинизма» Николай
Васильевич Крыленко (1885-1938 гг.). Он был организатором нескольких экспедиций на Памир в 1928-1934
гг. Одновременно он возглавлял Федерацию шахмат
СССР – это благодаря его усилиям Советский Союз
стал одной из ведущих шахматных держав мира.
В Украине в это время активную деятельность по развитию спортивного туризма и альпинизма вел талантливый организатор Михаил Тимофеевич Погребецкий (1892-1956 гг.), живший в то время в
г.Харькове. Первая столица Советской Украины становится кузницей высококвалифицированных кадров
горного туризма и альпинизма не только в Украине,
но и во всем СССР. Благодаря М. Т. Погребецкому из
Харькова с 1927 г. по 1933 г. было направлено на ТяньШань 7 украинских научно-исследовательских экспедиций. Будучи на Тянь-Шане, 11 сентября 1931 г.
М. Т. Погребецкий первым взошел на вершину ХанТенгри (6995 м). Он также является первооткрывателем пика Победы (7439 м) – второй по высоте вершины в СССР.
17 апреля 1936 г. ЦИК СССР, учитывая необходимость дальнейшего организационно-кадрового и
материального укрепления советского туристского
движения, прерывает деятельность ОПТЭ, разделяя
единую организационную структуру на две части:
туристско-экскурсионное дело передается ВЦСПС
(профсоюзам) – создается туристско-экскурсионное
управление (ТЭУ), а спортивный туризм (или как его
тогда стали называть – самодеятельный) – Всесоюзному совету по физической культуре (в последствии
преобразованном во Всесоюзный комитет по делам
физической культуры и спорта). Комитет, в свою очередь, отделил туризм от альпинизма.
1 апреля 1949 г. туризм был включен в Единую Всесоюзную спортивную классификацию, тем
самым получив право на присвоение туристам звания “Мастер спорта СССР”. Надо отметить, что за
период с 1950 г. по 1991 г. это звание было присвоено
59 харьковчанам по разным видам туризма: пешеходный, лыжный, горный, водный, велосипедный,
автомобильный. По количеству Мастеров спорта по
туризму в Украине с Харьковом может поспорить
только Киев. С 1991 г. еще 5 харьковчанам было присвоено звание “Мастер спорта Украины” за походы
и 7 – по технике туризма.
После создания 20 июля 1963 г. Центрального Совета по туризму ВЦСПС в стране стали создаваться секции туризма и клубы туристов при КФК и
СК, а при советах по туризму – туристские клубы. 25
ноября 1965 г. был создан Харьковский городской
туристский клуб, объединивший туристов разных
возрастов и социального положения. Первым председателем правления гортурклуба был «Мастер
спорта СССР» по альпинизму, «Мастер туризма
СССР» и «Мастер спорта СССР» по туризму, «Мастер спорта международного класса», обладатель

звания «Снежный барс» и почетного знака «Первовосходитель» Юрий Иванович Григоренко-Пригода
(1934-2002 гг.).
Харьковчане всегда отличались творческими новациями в туристском движении. В 1969г. усилиями энтузиаста Н.П.Ливинского и его соратников
при Харьковском турклубе была создана секция велосипедного туризма, опередившая киевлян на 10 лет.
Поэтому неудивительно, что республиканская велотуристская организация с 1975 г. по 1980 г. базировалась в Харькове – родине первых мастеров спорта
по велотуризму [2].
Неоднократные чемпионы и призеры СССР
и Украины по сложнейшим походам, основатели
общественной оперативно-спасательной службы и
контрольно-спасательных отрядов, пионеры в проведении конференций по проблемам спортивного
туризма и проведении публичных защит походов –
вот неполный перечень спортивных и творческих
достижений, как в практической, так и в теоретической туристской деятельности. 80-е годы были самыми плодотворными для харьковской школы спортивного туризма, когда в течение года на маршруты от
Таймыра до Памира и от Карпат до Курил выходило
свыше 500 групп общей численностью участников
до 5600 человек. Во всех ВУЗах города, на всех больших предприятиях, во многих НИИ и даже в ПТУ были
созданы секции и клубы туристов; при областном
дворце и всех районных домах пионеров и школьников работали секции туризма, а областная станция
юных туристов стала общепризнанным ведущим
научно-методическим центром детского туризма.
Это была государственная политика: максимально решать проблемы свободного времени,
используя формы политико-воспитательной, военно-патриотической и спортивно-оздоровительной
работы. На это государство выделяло денежные средства через профсоюзы и спорткомитеты. В частности, Областной совет профсоюзов выделял Харьковском у областному совету по туризму и
экскурсиям на развитие самодеятельного (спортивного) туризма до 40 тыс. руб. в год. Спортивные
походы, которые шли в зачет на присвоение звания
“Мастер спорта”, финансировались областными
ДСО профсоюзов, не говоря уже об участии в соревнованиях и чемпионатах страны. В развитии
спортивного туризма были заинтересованы также
чиновники из Министерства обороны, так как этот
вид спорта всегда считался одной из форм подготовки молодежи допризывного возраста – развитие
силы, выносливости, умение ориентироваться на
местности и других важных качеств, необходимых
для военной службы.
С 1976 г. главным общественным органом,
ответственным за развитие спортивного туризма в
стране, стала Всесоюзная федерация спортивного
туризма при Центральном совете по туризму и экскурсиям ВЦСПС. Харьковскую областную федерацию спортивного туризма с 1976 г. по настоящее время возглавляет один из опытнейших туристов
4

Украины Александр Яковлевич Булашев.
Советская система сам одеятельного
(спортивного) туризма, существовала за счет материальной базы турклуба, который организационно
подчинялся областному (городскому) совету по
туризму и экскурсиям, а также за счет энтузиазма
членов федерации спортивного туризма – общественного органа управления такого социального
явления, как самодеятельный туризм. Но в современных условиях эта система не могла существовать в таком виде, как была до 1991 г. Учитывая перестроечные веяния и приспосабливая общественные спортивные организации к новым условиям хозяйствования, Центральный совет по туризму и экскурсиям принял решение о создании на местах
туристско-спортивных союзов (ТСС) с последующим объединением их в республиканские ТСС, а
затем и созданием ТСС СССР. Структура местных
ТСС была очень проста: Федерация туризма являлась организационным стержнем, а клубы – материальной базой и местом дислокации. 18 ноября
1990 г. на учредительной конференции был создан
Харьковский областной туристско-спортивный
союз (ХОТСС), председателем которого был избран
А.Я.Булашев. 20 мая 1991 г. ХОТСС был зарегистрирован в Обладминистрации под № 3 как областная
общественная организация.
Распад Советского Союза поставил перед
туристской общественностью вопрос о сохранении
единого туристского пространства. 7 июня 1992 г. был
создан Международный ТСС. 12 декабря 1992 г. на 2ом конгрессе МТСС впервые в мировой туристской
практике была принята Международная хартия
спортивного туризма, и в этот же день ХОТСС становиться ассоциативным членом МТСС (Свидетельство
№ 22), а 16 января 1993 г. – действительным членом
ТСС Украины (Свидетельство № 4).
В 1992 г. член ХОТСС подполковник украинской армии И.Д. Смиливец принял участие в международной парашютно-лыжной экспедиции на Северный полюс, в которой он был единственным представителем Украины. Во время участия его в русскоукраинской экспедиции “Полярная дуга” 18 апреля
1993 г. в 23.30 по киевскому времени на Северном
полюсе им впервые был установлен государственный флаг Украины.
В сложных социально-экономических условиях, когда государство практически отказалось поддерживать туристско-спортивное движение, количество массовых туристских мероприятий резко сократилось. Однако, с помощью областного и городского спорткомитетов ХОТСС регулярно проводит
областные слеты туристов (в 2005 г. с международным участием), первенства ВУЗов по туризму, соревнования по технике горного туризма в закрытых
помещениях, а также соревнования по видам туризма. Представители ТСС неоднократно участвовали
в республиканских туристских салонах, а также в
международных научно-практических конференциях, посвященных проблемам развития спортивно-

оздоровительного туризма. О деятельности ХОТСС
можно также узнать из книги “Годы и тропы”, которая вышла в свет в 2000 г. и посвящена 50-летию
харьковского туризма. Экземпляры этой уникальной книги сейчас находятся практически во всех
бывших республиках Советского Союза и даже в
Америке, Германии, Израиле, Польше, Австралии
и других странах.
Необходимо также сказать о большом педагогическом вкладе ХОТСС в развитие спортивного
туризма в Украине. Так например, председатель
ХОФСТ и ХОТСС, профессор ХГАФК А. Я. Булашев
с 1999 г. написал и издал несколько учебников, учебных пособий, учебников и справочников для ВУЗов
по спортивному туризму, а также Краткую энциклопедию ТТТ (техническое творчество туристов). В 2005
г. вышла книга “История туризма”, авторами которой являются ответственный секретарь ХОФСТ и
ХОТСС, председатель ревизионной комиссии ТСС
Украины В.В.Абрамов и его коллега по педагогической работе М. В. Тонкошкур.
К сожалению в конце ХХ и начале ХХI века
количество походов среди населения Украины вообще и харьковчан в частности резко сократилось. Так,
за весь 2000 г. харьковчанами было совершено только 60 похода (453 человека). И хотя в 2006 г. число
походов возросло до 149 (1274 человека), все же хотелось бы отметить причины столь резкого сокращения, а именно: сложности, связанные с туристскими
формальностями (паспортно-визовыми, таможенными и т.п.), дороговизна проезда и снаряжения.
Например, если раньше 2-местная байдарка “Салют”
стоила 125 руб., а 3-х местная – 155 руб., что было
доступно для представителей любых сословий, то
сейчас стоимость байдарки достигла $ 500 США, и
это уже не по карману подавляющему большинству
жителей Украины. Кроме того, многие популярные
горные регионы находятся за пределами Украины и
в настоящее время являются небезопасными (Кавказ, Закавказье, Памир, Тянь-шань).
Если рассматривать развитие туризма в Украине в целом, то настораживает тенденция искусственного завышения технических сложностей турмаршрутов в пределах Украины [3]. Договорились до
того, что в Крыму возможно совершать лыжные и
горные походы 2-ой категории сложности, не говоря
уже о надуманных в этом регионе горных перевалах
с категорией трудности 2А. Кроме недостатка технического опыта, это может в последствие привести к
завышенной самооценке спортсменов и повысить
риск аварийных ситуаций при прохождении спортивных маршрутов, например, в кавказском регионе.
Проблематично и предложение ФСТУ о принятии к
зачету по частям походов 5-ой категории сложности
(т.е. защитывать каждый год отчет по определенному участку, а сам маршрут защитывать сумме за
несколько лет).
Необходимо также отметить, что новая Федерация спортивного туризма Украины, созданная
22 сентября 2000 г., работающая под патронажем
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партии Собор, присвоила себе право назначать председателей федераций на местах или рекомендовать
своим “осередкам” снять неугодного руководству
председателя нижестоящей федерации. Но и этого
оказалось мало, и “партийная” федерация присваивает себе право распускать нижестоящую федерацию, если она будет ослушиваться указаний
“сверху” [4]. Харьковчане всегда отличались толерантностью, свободолюбием и принципиальностью,
и право ходить в походы они всегда ставили выше
партийно-бюрократического снобизма, который
тормозит развитие спортивного туризма в демократическом обществе.
Что же может изменить состояние современного туризма к лучшему? В первую очередь необходима государственная многовекторная заинтересованность в развитии спортивного туризма –
прежде всего детского, юношеского и студенческого – которая должна будет проявляться не на словах
и лозунгах, а на деле. Туризм должен быть не партийным, а государственным, и средства на его развитие должно выделять государство, если конечно оно
думает о физическом и душевном здоровье будущих поколений.
Необходима конкретная помощь на государственном уровне в работе контрольно-спасательной
службы Украины. При этом не стоит противопоставлять ее МЧС – у каждого свои задачи. Сотрудничество
с такими организациями должно вестись на равных и
взаимовыгодных условиях. От этого выиграло бы только туристское спортивное движение Украины.
Выводы.
Таким образом, необходима государственная многовекторная заинтересованность в развитии
спортивного туризма – прежде всего детского, юношеского и студенческого. Государство должно выделять средства на его развитие.
Федерация спортивного туризма Украины
должна в своей работе с организациями, которым
не приемлема командно-административная суть ее
устава, руководствоваться принципами консенсуса
в полном объеме, использовать договорную систему в совместной работе по развитию спортивного
туризма.
Перспективой последующих исследований
видим в изучении других проблем условий организации спортивного туризма в Украине.
1.
2.

3.

4.
5.

ПРОБЛЕМЫ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УКРАИНЕ
Абрамов В.В.
Харьковская национальная академия
городского хозяйства
Аннотация. В статье рассматривается проблема искусственного завышения спортивного потенциала туристских регионов Крыма и Карпат, что способствует
мнимому росту спортивного мастерства туристов
и, в конечном счете, увеличивает травматизм на туристских спортивных маршрутах не только в Украине, но и на территориях стран-участниц СНГ.
Ключевые слова: категории сложности перевалов, безопасность походов, спортивный опыт в туризме.
Анотація. Абрамов В.В.Проблеми спортивно-оздоровчого туризму в Україні. В статті розглядаються
проблеми штучного збільшення спортивного потенціалу туристських регіонів Криму і Карпат, що сприяє
уявному зросту спортивної майстерності туристів і,
на решті, збільшує травмати зм на туристських
спортивних маршрутах не тільки в Україні, але і на
територіях країн-учасниць СНД.
Ключові слова: категорії складності перевалів, безпека походів, спортивний досвід в туризмі.
Annotation. Abramov V.V. Problems of sporting-health
tourism in Ukraine. The problem of the artificial
overstating of sporting potential of tourist regions of
Crimea and Carpathians is examined in the article, that
is instrumental in imaginary growth of sporting trade of
tourists and, in final analysis, multiplies a traumatism
on tourist sporting routes not only in Ukraine but also
on territories of countries-participants of UIC.
Keywords: categories of complication of mou nta in
passes, safety of hikes, sporting experience in tourism.

Введение.
Автором этого олимпийского девиза «Citius,
Altius, Fortius» (Быстрее, выше, сильнее) является
отец Дидон, член Доминиканского ордена, директор
колледжа в Аркьоле (Франция). Талантливый воспитатель, который сумел оценить благородное влияние
спорта на молодежь, даже не подозревал, что это
динамическое и духовное латинское изречение можно опровергнуть. Оказывается, можно. Новоявленные «вундеркинды» от теории физической культуры
и спорта живут не в Греции или во Франции, а в нашей Украине.
Когда-то Валерия Брумеля, неоднократного
олимпийского и чемпиона мира по прыжкам в высоту, дотошные журналисты спросили, какая для него
была самая дорогая в жизни высота, которую он покорил. Он ответил: норматив Мастера спорта СССР
(М.С. СССР), который он повторил после того, когда
ему после мотоциклетной катастрофы практически
по кусочкам собрали ногу. Мастерский норматив всегда высоко ценился среди спортсменов-любителей всех
видов спорта в СССР, и особенно, когда спортсмен
после травмы возвращался в большой спорт. Не является исключением и спортивный туризм.
Последний среди других видов спорта имеет
свою отличительную особенность – средний возраст
446 туристов, получивших звание «Мастера спорта
СССР» за период с 1987 г. по 1990 г. составлял 39,2 лет,
минимальный – 24 года, а максимальный – 63 года
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(из них: до 30 лет – 9%, 31-40 лет – 55%, 41-50 лет –
27%, свыше 50 лет – 9%). Столь зрелый возраст при
получении мастерского звания объясняется тем, что
оно давалось не только за выполнение технического
норматива, но и за знание психологии малых групп,
педагогический такт и умение в экстремальных условиях выйти победителем без потерь, сохранив группу как коллектив.
Работа выполнена по плану НИР Харьковской национальной академии городского хозяйства.
Формулирование целей работы.
Целью работы было проанализировать состояние проблемы искусственного завышения
спортивного потенциала туристских регионов Крыма и Карпат, а также особенности присвоения
спортивных разрядов при прохождении туристских
спортивных маршрутов различной категории сложности в Украине и связанные с этим проблемы.
Результаты исследований.
Всего с 1950 года по 1990 год, т.е. за 40 лет
(01.04.1949 г. туризм был введен в Единую Всесоюзную спортивную классификацию) звание М.С. СССР
получили 1920 человек. Рейтинг украинских туристов в СССР был очень высокий, о чем свидетельствует статистика. За период с 1987 г. по 1990 г. Звание
«Мастер спорта СССР» получили в РСФСР – 151 турист, в Ленинградской области – 55, в г. Москве – 51,
в Украине – 57, в Белоруссии – 22, в Латвии – 30, в
Литве – 30, в Эстонии – 28, в Молдавии – 11, в Казахстане – 5, в Армении – 2, в Азербайджане – 1, в Узбекистане – 2, в Киргизии – 1.
К сожалению после 1991 года выполнение
этого норматива в спортивном туризме стало проблематичным из-за распада СССР и социально-экономических трудностей, а также суровых туристских
формальностей. Последнее связано с тем, что практически все мастерские маршруты (а это походы
высшей категории сложности – четвертой, пятой и
шестой) остались за пределами Украины, как суверенного государства.
Неотъемлемой частью Единой Всесоюзной
спортивной классификации по туризму был Перечень классифицированных туристских спортивных
маршрутов, который утверждался на каждый новый
4-х летний период. Нитки маршрутов этого «Перечня» называют эталонными, и поэтому оценка планируемых или уже совершенных походов до сих пор
производилась путем сравнения их с действующим
перечнем. Последний союзный перечень на 19891992 годы включал 1324 маршрута по пешеходному,
лыжному, горному, водному, велосипедному, мотоциклетному, автомобильному и спелеотуризму с
категорией сложности от самой простой – первой,
до самой супер сложной – шестой.
При создании эталонных ниток эксперты
руководствовались основными принципами классификации: протяженностью, продолжительностью и
логичностью построения маршрута, а также количественными и качественными характеристиками препятствий. Перед тем, как президиум Федерации ту-

ризма Центрального совета по туризму и экскурсиям утверждал «Перечень», его составляющие рассматривались на всесоюзном совещании председателей областных, краевых и республиканских
маршрутно-квалификационных комиссий (МКК) и
членов Центральной МКК. Экспертами учитывались
следующие основные характеристики:
- продолжительность похода, которая определяется количеством дней, необходимых для прохождения маршрута подготовленной группой;
- протяженность похода, которая определяется как наименьшая допустимая длина зачетного
маршрута данной категории сложности с учетом
плотности населения в данном регионе;
- техническая сложность маршрута определяется характером, количеством и разнообразием
препятствий, логичная последовательность преодоления которых указывала на уровень подготовленности группы.
Характер препятствий определяется тем, какой уровень квалификации и технического мастерства требуется для прохождения данного препятствия
с надлежащей гарантией безопасности [2]. Определение технической сложности как совокупности естественных препятствий спортивного туристского
маршрута – удел МКК федерации [3]. Она дает разрешение на выпуск спортсменов на маршрут, если
их предыдущий туристский опыт позволяет его пройти без ошибок; она принимает отчет о прохождении
маршрута; она же и дает экспертное заключение о
возможности присвоения спортсменам званий и разрядов по туризму. При оценке маршрутов МКК в
первую очередь учитывает такие препятствия, которые дают туристам опыт, необходимый для обеспечения безопасности в последующих походах [4]. Подвергать сомнению коллегиальное мнение экспертов
самой главной в федерации технической комиссии
— МКК равносильно тезису, что Земля держится на
трех слонах.
Перечень эталонных маршрутов на территории бывшего СССР от Чопа до Петропавловск-Камчатский, и от мыса Челюскин до Кушки учитывал вышеперечисленные показатели (продолжительность,
протяженность и техническую сложность), а также
идентичность районов по интенсивности транспортных сетей, насыщенности населенных пунктов и развитие туристской инфраструктуры в часто посещаемых привлекательных рекреационных районах. При
создании 15-16 декабря 1990 года в Москве Туристскоспортивного союза СССР (ТСС СССР) и 7 июня 1992
года в Подмосковье (пос. Салтыковка) Международного ТСС (МТСС), в которых активное участие принимал ТСС Украины, были достигнуты договоренности
о создании Единого Туристского пространства для совершения спортивных походов. Эта договоренность
была закреплена Постановлением Исполкома МТСС
№ 10 от 02.03.1994г. «О документах по спортивному
туризму», в котором рекомендовалось членам МТСС
при организации и проведении мероприятий по
спортивному туризму руководствоваться едиными
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документами, в частности:
1. Перечнем классифицированных туристских
спортивных маршрутов, утвержденных президиумом Всесоюзной Федерации туризма (ВФТ) от
23.04.1988 г., с изменениями, утвержденными
ВФТ 25.02.1989 г. и 16.03.1991 г.
2. Перечнем классифицированных перевалов высокогорных районов, утвержденным ВФТ
25.06.1988 г., с дополнениями и изменениями,
утвержденными ВФТ 18.01.1992 г.
3. Перечнем классифицированных пещер, утвержденным ВФТ 25.06. 1988 г.
Понятно, что при соблюдении достигнутой
договоренности, облегчается участие команд Украины в чемпионатах, соревнованиях, олимпиадах и
слетах, проводимых МТСС. Но прошло 8 лет, и новая
Федерация спортивного туризма Украины (ФСТУ),
не входящая в структуру действующего ТСС Украины, делает первую попытку оспорить олимпийский
девиз, утвердив «Перечень классифицированных туристских спортивных маршрутов Украины» (Приложение № 2 к постановлению Президиума ФСТУ от
8.12.2001 г., пр. № 2, п. № 5). Если проанализировать
нитки маршрутов I-III категории сложности по пешеходному, лыжному, водному и спелеотуризму, то
выяснится, что на территории Украины первый разряд (согласно Единой спортивной классификации
Украины по видам спорта, которые не входят в программу Олимпийских игр - Приказ Госкомспорта
Украины от 18.04.2003 г.) по этим видам туризма можно выполнить по экспериментальным маршрутам, 2
разряд - по горному туризму будет под силу тем, кто
путешествует по Крыму, разряд «Кандидат в мастера спорта» женщины могут выполнить по лыжному
и водному туризму, а высокое звание «Мастер спорта
Украины» гипотетически можно выполнить по велотуризму (таблица 1).
Для таких предположений имеются основания, т.к. из 21 эталонного маршрута по 4 видам туризма, проложенным по Крымскому полуострову,
15 (71,42%) – это так называемые экспериментальные маршруты, а из 49 маршрутов по 5 видам туризма, проходящих по Украинским Карпатам 27 (55,1%)
также экспериментальные. Тогда возникает вопрос:
а не лучше ли считать этот перечень не «эталонным»,
а экспериментальным?
Сознательное завышение категорий сложности в Крымском урбанизированном регионе приводит к дискредитации спортивных званий и разрядов и
тем самым ставит под сомнение участие наших
спортсменов в чемпионатах стран-участниц СНГ.
Крым является уникальным полигоном для
альпинистов, скалолазов и горных туристов. Можно
в совершенстве владеть техникой лазания по скалам,
техникой ледолазания на искусственных тренажерах
и проводить всевозможные тренинги по страховке и
самостраховке на высотах 1200 - 1500 м, но все это не
идентично таким же мероприятиям на высотах 3000 4000 м на Кавказе и Алтае, или 2000 - 2400 м на Хамар-Дабане и Восточных Саянах, а о Тянь-Шане,

Памире или Гималаях и говорить нечего. Непонимание этого приводит к недооценке реальных трудностей, с которыми придется столкнуться туристам в
сложном походе, а недостаточность опыта и завышенное самомнение могут обернуться трагедией на
маршруте. Трудно представить идентичность подъема с Ангарского перевала на массив Чатыр-Даг (1527
м) в Крыму и подъем на массив Мунку-Сардык (3491
м) в Восточных Саянах или спуск с г. Эклизи-Бурун
(1527 м) по северно-западному кулуару в Крыму со
спуском по кулуару с перевала Политехник (2700 м)
в Восточных Саянах. Во всех случаях они квалифицируются как перевал 1 Б.
Данный объем статьи не дает возможность
провести сравнительный анализ скальных перевалов
разных горных районов стран-участниц СНГ с Крымскими и Карпатскими, не говоря уже о ледовых перевалах 1 Б, как например перевалы Горного Алтая:
Талдуринский (3400 м) и Переметный (3400 м) в
Южно-Чуйских белках. Но самое главное, на что необходимо обратить внимание при рассмотрении вопроса о подготовке специалистов по спортивно-оздоровительному туризму – это безопасность.
«Получение адреналина» на локальном
участке маршрута, знакомство с отдельными элементами сложного перевала не равнозначно совокупности технических навыков, необходимых для
прохождения нескольких сложных препятствий, тем
более в разных географических районах, природноклиматических условиях и в автономном режиме. В
книге «Горный туризм» [1] сказано, что «сложность
горных путешествий определяется также сложностью и протяженностью подходов к перевалам, числом и характером переправ через реки, ночлегами
выше снеговой линии, длительностью пребывания
на высоте, максимальными высотами маршрута, наличием топлива на трассе». Многие из этих факторов, определяющих сложность походов и категории
перевалов, в Крыму, а тем более в Карпатах просто
отсутствуют.
Знакомство только с украинскими эталонными экспериментальными маршрутами III-V категории сложности может привести к тому, что у туристов возникнет искаженное представление о самом
понятии «категория сложности». К сожалению, отсутствие опыта у молодых туристов в преодолении
определенных препятствий (лавиноопасность, камнепады, обвал снежных и ледовых карнизов, закрытые ледники, водные препятствия, резкий перепад
температуры, кислородная недостаточность на больших высотах и т.п.) и легкомысленное отношение к
вопросам безопасности, особенно с присущим некоторым упованием на пресловутое «авось проскочим» или «ЧП – удел неудачников, а мы умнее», часто приводит к спасательным работам, последствия,
которых для некоторых «умников» могут оказаться
непоправимыми [5].
Выводы.
Таким образом, во избежание нежелательных последствий искусственного количественно8

го роста «спортивного мастерства» на наш взгляд
необходимо:
1. Четко сформулировать для национальной туристской законодательной базы, что подразумевается в Законе Украины «О внесении изменений в
Закон Украины «О туризме» (18.11.2003 г., № 1282IV) под видами туризма (Статья 4), как «детский;
молодежный; семейный; для лиц преклонного
возраста; для инвалидов; культурно-познавательный; лечебно-оздоровительный; спортивный;
религиозный; экологический (зеленый); сельский;
подводный; горный; приключенческий; охотничий; автомобильный; самодеятельный...»
2. Провести научно-методическую конференцию
по проблемам классификации спортивных туристских маршрутов в Украине. Для участия в
работе конференции пригласить не только членов ФСТУ, но и всех заинтересованных лиц: Мастеров спорта по туризму и альпинизму, преподавателей спортивных ВУЗов, знакомых со
спецификой спортивного туризма, медиков, психологов, представителей КСС и МЧС.
3. Пересмотреть «Перечень классифицированных
туристских спортивных маршрутов Украины» и
сопоставить категории этих маршрутов с эталонами МТСС или возвратиться к классификатору
1989 г. - 1992 г.
4. При составлении учебных программ по специальности 6.05400 – «Туризм» больше уделять
внимания вопросам обеспечения безопасности
в спортивном туризме, а также системе выживания в экстремальных условиях.
Дальнейшие исследования предполагается
проводить в направлении изучения других проблем
спортивно-оздоровительного туризма в Украине.
1.

2.
3.

4.
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Анотація. Олексієнко М.В., Параєва К.М., Мельник
Т.В. Особливості реабілітації вагітних, які страждають на залізодефіцитною анемією. Для профілактики
залізодефіцитної анемії (ЗДА) вагітним жінкам було
застосовано фізичну реабілітацію у поєднанні з кольоротерапієй біолог ічно актив ними доба вка ми
(БАД) фірми «Наша Марка». Отримано позитивний
ефект.
Ключові слова: реабілітація, кольоротерапія, БАД,
вагітність, ЗДА, показники периферичної крові.
Annotation. Olecsienco M.V., Pa raeva C.M., Melnic
T.V. Features of rehabilitation of pregnant which suffer
on the deficit of iron anemia. For prophylaxis against
asidoric anemia in pregna nt women physical
rehabilitation in combination with colourtherapy by
active additions produced in the firm «Nasha marka»
(«Our trademark») has been applied. As a result of this
combination positive effect has been observed.
Key words: rehabilitation, colourtherapy, biologically
active additions, expectant mothers, asidoric anemia,
peripheral blood indices.

Введение.
Железодефицитная анемия – одно из распространенных заболеваний в мире. Особенно часто
болеют беременные женщины. В конце беременности практически у всех женщин имеется скрытый
дефицит железа, причем у 1/3 из них развивается
ЖДА. Проблема ЖДА в акушерстве не новая, но до
сих пор не решенная [1].
Предрасполагающим фактором развития
ЖДА являются: недостаточное поступление железа с
пищей, нарушение всасывания железа в связи с болезнями желудочно-кишечного тракта, многоплодная
беременность, длительная лактация и др. [2, 3].
Среди причин ЖДА ведущую роль играет
дефицит железа, белка, витаминов, микроэлементов
в организме беременных. Потеря железа при каждой
беременности, в родах и за время лактации составляет от 1 до 2 г. С наступлением беременности и ее
развитием происходит изменение показателей красной крови: снижается уровень эритроцитов, гемоглобина, гематокрита, увеличивается объем циркулирующей крови на 30 %.
Лечат железодефицитную анемию у беременных в основном препаратами двухвалентного
железа. Естественным источником железа является и
пища [4]. Одной из мер профилактики осложнений
беременности и родов является реабилитация. Главная цель физических упражнений состоит в увеличении оксигенации организма, повышении работоспособности нервной и мышечной систем [5]. На
сегодняшний день очень популярен метод лечения
цветом. Методы ее основаны на использовании естественного солнечного света и применении специальных приборов [6, 7]. Цвет обладает волновой структурой, частотой, электромагнитными колебаниями.
У каждого цвета своя длина волны, способная нести
свою информацию, по-разному воздействуя на различные органы человека. Многочисленные современные исследования показали, что спектральное
излучение света регулирует: углеводный, белковый,
жировой, водно-солевой и минеральный обмены
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Аннотация. Для профилактики железодефицитной анемии (ЖДА) беременным женщинам была применена
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веществ, клеточный метаболизм, сложные адаптационные процессы [8,9].
Пища представляет еще один путь введения в
организм солнечного света. Любая пища отличается
своей световой вибрацией. Так красная пища содержит железо, ускоряя выздоровление больных анемией, насыщает организм энергией, очищает кровь, улучшает ее состав, поддерживает иммунную систему.
Оранжевая пища на психологическом уровне повышает настроение, а для кормящих матерей –
способствует лактации.
Однако в последние годы отмечается ухудшение структуры и качества питания, а чрезмерное
увлечение лекарственными препаратами способствует росту аллергических заболеваний, снижению
иммунитета и т.д.
Сертифицированная и прошедшая исследования в Харьковской фармацевтической академии
продукция фирмы «Наша Марка» представляет собой экологически чистое, высококачественное натуральное сырье –биологически активные добавки к
пище (БАД). Эта система здорового питания включает комплексный подход, который учитывает все факторы, воздействующие на здоровье человека, включая принципы цветотерапии и биоритмы. Для того
чтобы организм функционировал без сбоев надо урегулировать чередование этих процессов, в четком соотношении с их природными ритмами [10, 11, 12].
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Цель исследования - изучить влияние лечебной физкультуры (ЛФК) и нетрадиционных методов
реабилитации (цветотерапия) у беременных с ЖДА.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 1) проанализировать показатели крови у беременных с ЖДА до реабилитации; 2) изучить
изменение показателей у обследуемых после реабилитации. Полученные данные обработать статистичес-

ки [13]. 3) обосновать возможность вторичной профилактики у беременных с ЖДА методами ЛФК и
цветотерапии – БАД к пище фирмы «Наша марка».
Результаты исследования.
Для выполнения поставленных задач была
подобрана группа беременных в возрасте 19-23 года
(16 человек), страдающих ЖДА. Все они находились
под наблюдением врачей женской консультации. Причиной развития ЖДА послужило неполноценное и
нерегулярное питание. Изучались следующие показатели крови: гемоглобин, железо сыворотки крови,
цветовой показатель (ЦП), подсчет эритроцитов в периферической крови. На основании жалоб больных и
показателей крови был поставлен диагноз – ЖДА I
степени. В условиях женской консультации был проведен курс лечения препаратами железа в течение двух
месяцев. Состояние больных субъективно улучшилось, уменьшилось количество жалоб. Однако показатели крови не нормализовались (табл. 1).
На I этапе в условиях женской консультации
всем больным были назначены препараты железа и
комплекс реабилитационных мероприятий, включающий диету, оксигенотерапию, фитотерапию и комплекс ЛФК, разработанных для беременных [5]. Через два месяца субъективное состояние исследуемых
продолжало улучшаться: достоверно увеличились
показатели гемоглобина и эритроцитов. Наметилась
тенденция к увеличению цветового показателя и железа сыворотки крови (табл. 1). На II этапе реабилитации больные были разделены на две группы: I группа (8 чел.) продолжала принимать назначенный курс
лечения. II группе (8 чел.) дополнительно назначена
в течение месяца цветотерапия – БАД, разработанные фирмой «Наша Марка». Базовой продукцией
явилась «Красная» смесь, которую больные принимали 1 раз в день на ужин.
Кроме того, больные съедали по утрам экодонар + (крепкий), обогащенный железом, элексир
молодости, содержащий 200 мг % витамина Е, хлоТаблица 1

Показатели крови здоровых и беременных с ЖДА I степени
Железо
Группа обследуемых
Гемоглобин г/л
Эритроциты 1012/л
мкмоль/л
Здоровые беременные
123,0 ± 1,3
15,5 ± 1,2
3,95 ± 0,03
Больные анемией I ст. до
86,8 ± 1,6
9,1 ± 1,1
3,11 ± 0,02
реабилитации (16 чел.)
После физ. реабилитации (16
96,4 ± 1,3 *
11,4 ± 1,2
3,64 ± 0,03*
чел. I этап)

Цветовой
показатель
0,95 ± 0,06
0,79 ± 0,02
0,81 ± 0,01

Таблица 2
Показатели крови больных ЖДА до и после реабилитации, цветотерапии (II этап)
Д о ф из. р еаб.
П о сле ф изр еаби л итаци и
П о к а з а те л ь
( 1 6 ч е л .)
Ф и зич е ск. (8 ч)
Ф и зи ч ес к. + Ц Т (8 ч )
Г е м о г л о б и н г /л
8 6 ,8 ± 1 ,6
9 8 ,4 ± 1 ,3 * * *
1 1 4 ,4 ± 1 ,2 * * *
Ж е л е з о м к м о л ь /л
9 ,1 ± 1 ,1
1 2 ,4 ± 1 ,2
1 4 ,7 ± 1 ,1 *
12
Э р и т р о ц и т ы 1 0 /л
3 ,1 1 ± 0 ,0 2
3 ,6 4 ± 0 ,0 3 *
3 ,7 7 ± 0 ,0 4 * *
Ц в е т о в о й п о к а з а те л ь
0 ,7 9 ± 0 ,0 2
0 ,8 3 ± 0 ,0 1
0 ,9 0 ± 0 ,0 2
Статистическая достоверность различия показателей (р* <0,05, р**<0,01, р***<0,001)
10

ВПЛИВ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОЇ СТИМУЛЯЦІЇ
НА РІВЕНЬ ПРОЯВУ ВОЛЬОВИХ ЗУСИЛЬ
УЧНІВ 8-17 РОКІВ ПРИ ВИКОНАННЯ
ФІЗИЧНИХ ВПРАВ РІЗНОГО ХАРАКТЕРУ
Артюшенко А. О., Артюшенко П. О.
Черкаський національний
університет імені Богдана Хмельницького

пья из зерен пророщенной пшеницы утром натощак
и вечером перед сном, чай витаминный постоянно.
Побочных эффектов не выявлено. После II этапа реабилитации (20 недель) больные отмечали прилив
энергии, улучшился сон, исчезло головокружение.
Достоверно улучшились показатели: гемоглобина,
эритроцитов, железа сыворотки крови (табл. 2).
Выводы.
1. У беременных женщин, страдающих ЖДА
выявлены изменения в крови: снижение гемоглобина, эритроцитов, цветового показателя и железа (в
сравнении с группой здоровых беременных).
2. После физической реабилитации на фоне
улучшения общего состояния достоверно увеличились показатели гемоглобина и эритроцитов. Появилась тенденция к увеличению цветового показателя
и железа.
3. Применение ЦТ в виде БАД фирмы «Наша
Марка» к пище в течение месяца на фоне физической реабилитации способствовало дальнейшему
улучшению общего состояния больных и достоверному увеличению показателей гемоглобина, эритроцитов, железа. Цветовой показатель увеличился недостоверно.
4. Можно рекомендовать беременным с
ЖДА физическую реабилитацию и вторичную профилактику цветотерапией БАД к пище фирмы
«Наша Марка».
Последующие исследования предполагается проводить в направлении изучения других проблем реабилитации беременных, страдающих железодефицитной анемией.
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Анотація. У статті розглядаються особливості прояву вольових зусиль учнів 8-17 років при виконанні
фізичних вправ різного характеру і під впливом факторів зовнішньої стимуляції. Найвищий приріст вольових зусиль під впливом зовнішньої стимуляції
відмічається у вікових періодах 10-12 років, (до 50
%). В середньому шкільному віці вплив факторів зовнішньої стимуляції з боку педагога є найбільш ефективним.
Ключові слова: воля, вольові зусилля, фізичні вправи, зовнішня стимуляція.
Аннотация. Артюшенко А. О., Артюшенко П. О. Влияние факторов внешней стимуляции на уровень проявления волевых усилий учащихся 8-17 лет при выполнении физических упражнений разного характера.
В статье рассматриваются особенности проявления
волевых усилий учащихся 8-17 лет при выполнении
физических упражнений разного характера и под
воздействием факторов внешней стимуляции. Наибольший прирост волевых усилий под влиянием внешней стимуляции отмечается в возрастных периодах
10-12 лет, (до 50 %). В среднем школьном возрасте
влияние факторов внешней стимуляции со стороны
педагога есть наиболее эффективным.
Ключевые слова: воля, волевые усилия, физические
упражнения, внешняя стимуляция.
Annotation. Artyushenko A. О., Artyushenko P. O. The
influence of outer stimulation factors on the level of
the will efforts of the pupils aged 8-17 doing physical
exercises of different character. T he peculiarities of
showing will efforts of the pupils aged 8-17 while doing
physical exercises of different character and under the
influence of outer stimulation factors are considered in
the article. The greatest gain of strong-willed efforts
under influence of external stimulation is marked in the
age periods of 10-12 years, (up to 50 %). On the average
school age influence of factors of external stimulation
on the part of the teacher is the most effective.
Key words: will, will efforts, physical exercises, external
stimulation.
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Вступ.
У вихованні активної життєвої позиції сучасної людини важливе місце займає формування
здібності до вольової регуляції діяльності. Проте,
аналіз літератури показує, що проблема волі залишається однією з найбільш суперечливих областей
сучасної психології. Останніми роками в психології
проблема волі все частіше розглядається як частина
загальнішої проблеми психічної регуляції поведінки
(В. А. Іванников, В. К. Калин). Із загальнотеоретичної
точки зору воля справедливо вважається вершиною
ієрархії регуляторних процесів психіки (Л. М. Веккер).
Специфіка цього вищого рівня традиційно зв’язується з подоланням зовнішніх і внутрішніх перешкод, що
вимагає вольового зусилля (В. І. Селіванов, А. Ц.
Пуні, Б. Н. Смірнов, Є. П. Ільін, Є. П. Щербаков).
Природа вольових зусиль часто бачиться в
здібностях людини, що володіє свідомістю до мовної
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самостимуляції, до створення додаткового примушення до дії. (В. А. Іванников, Б. М. Смірнов, В. І.
Селіванов і др). Цікавий підхід в розумінні природи
вольового зусилля описується В. К. Калиним, який
виділяє особливу внутрішню активність людини, що
виявляється в найпростіших випадках у вигляді вольових зусиль, а в складних умовах – як розгорнена внутрішня дія по мобілізації ресурсів і організації психічних процесів відповідно до вирішуваної задачі.
Інтенсивність вольових зусиль виявляється
пов’язаною із ступенем трудності перешкод і значущістю дій (М. Ф. Добринін), з відношенням до дії і із
спонукальною силою мотивів (В. К. Калин, П. А. Рудік,
В. І. Селіванов). На думку вказаних авторів ефективність вольових зусиль виявляється більш високою
на фоні підвищеного рівня активності, в той час як
стомлення, стрес, страх знижують інтенсивність вольових зусиль.
В. А. Іванников звертає увагу на те, що інтенсивність вольових зусиль в експерименті залежить від
інструкції: якщо дія задається як обов’язкове для виконання, то вольові зусилля виявляються більшою мірою,
ніж при інструкції « робити скільки можеш». Також
діє на вольове зусилля і навіювання (А. Б. Воронін, П.
А. Рудік). Особливий вплив на вольове зусилля надає
включення людини в колективну діяльність, причому,
на думку М. Н. Ільїной, приналежність до більш згуртованого колективу дає більший підйом вольових зусиль при змаганні різних колективів.
У багатьох дослідженнях які пов’язані зі
спортивною діяльністю показано, що різні перешкоди (фізичні, технічні, тактичні, психологічні) вимагають різних засобів їх подолання (Б. М. Смірнов, А. Ц.
Пуні, П. А. Рудік). Іншими словами, успішність діяльності залежить не тільки від волі, але більшою мірою
від технічної, тактичної і фізичної підготовленості, від
емоційної стійкості спортсмена і інших чинників.
Виявилося (А. О. Артюшенко, С. Н. Бубка, Е. П. Ільїн),
що і сама ефективність вольової регуляції залежить
від цих чинників, що виявляється в значущій кореляції між розвитком вольових властивостей особи і
сформованістю навиків, умінь, володінням технічними і тактичними прийомами. У свою чергу ефективність дій виявляється залежною від ступеня розвитку вольових якостей.
У зв’язку із залежністю ефективності вольової
регуляції від здатності швидко і правильно знаходити
рішення в тій чи іншій ситуації було сформульоване
положення про формування інтелектуальної основи
вольової підготовки (А. Ц. Пуні). Саме інтелект дозволяє повніше використовувати смислову регуляцію
поведінки, що приводить до мобілізації і формування потрібної спонуки до дії.
Першим на можливість участі смислових утворень особи в регуляції діяльності вказав Л. С. Виготській, який описав зміну поведінки дітей при зміні
для них значення власних дій. Значущість дії, яка виконується міняє результати роботи дітей, підлітків і
дорослих (А. В. Запорожець, В. І. Селіванов, Д. Н.
Узнадзе і ін.), приводить до істотної зміни поведінки і

є одним з основних чинників спонуки до дії і до активізації вольових зусиль. (А .В. Запорожець, В. І. Селиванов, Д. Н. Узнадзе та ін.)
Таким чином результати аналізу психолого-педагогічної літератури за темою свідчать про багатоплановість різноманітних підходів до вивчення сутності
механізму вольової регуляції. Залишається недостатньо розробленою проблема формування волі в учнів
в процесі фізичного виховання. Потребує подальшого вивчення можливість ефективного впливу на рівень
прояву вольового зусилля як центрального механізму
вольової регуляції в процесі напруженій фізичній діяльності. Все це, а також необхідність розвитку у школярів
здатності до свідомої саморегуляції підкреслює актуальність даного дослідження.
Робота виконана за планом НДР Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягала у вивченні впливу факторів зовнішньої стимуляції на рівень прояву
вольових зусиль учнів ЗОШ при виконанні фізичних
вправ різного характеру.
У процесі експериментальної роботи був використаний комплекс методів дослідження, що включав: аналіз й узагальнення психолого-педагогічної
літератури з проблеми дослідження, педагогічний
експеримент, педагогічне тестування, методи математичної статистики й порівняльного аналізу.
Експериментальна робота проводилася на базі
загальноосвітньої школи № 6 міста Черкаси. В експерименті брали участь учні від 8 до 17 років по 30-35
хлопчиків в кожній віковій групі.
При розробці програми й методики тестування ми враховували, що вольові зусилля найбільш чітко
проявляються і відчуваються людиною при фізичній
напрузі. Найбільш прийнятою для нас виявилася запропонована А. Б. Вороніним методична ідея, згідно
якої величина вольового зусилля оцінювалась за
рівнем приросту результату в другій спробі.
У якості тестових фізичних вправ були взяті:
1. Утримання гантелі перед собою (на час) на
витягнутій уперед руці (статичний режим силової
роботи).
2. Робота з гантеллю на біцепс найсильнішою
рукою на кількість разів (динамічний режим силової
роботи).
Результат у першій вправі виражався часом
утримання гантелі. У другій вправі – кількістю повних рухів рукою з гантеллю. Вага гантелі становила
1,5 кг. Кожен досліджуваний виконував по три спроби з інтервалом відпочинку до повного відновлення
й бажання повторити вправу. У першій спробі кожному випробуваному пропонувалося якомога довше утримувати гантель, при цьому фіксувався загальний час утримання гантелі до моменту повного
опускання руки. Обґрунтованість використання такого показника як критерію для оцінки вольового зусилля є в роботах А. Б. Вороніна, П. С. Перепилиці.
У другій спробі крім інструкції вводилася до12

даткова зовнішня стимуляція у вигляді значимих мотивів («а тепер вияви волю», «давай подивимося на
скільки ти зможеш поліпшити свій результат у порівнянні з іншими», «зберися, зроби все що зможеш» і т. д.).
У третій спробі вводилася термінова інформація у вигляді стрілки секундоміра, що біжить. Досліджуваний знаючи свій результат у попередніх спробах мав можливість відслідковувати час, спів ставляти
його із власними відчуттями наступаючого стомлення й на цьому тлі точніше розраховувати свої сили й
більш повно використовувати вольові можливості.
При виконанні силової вправи динамічного характеру вводився змагальний мотив.
Вираховувалося процентне відношення результату в другій й у третій спробах до результату, показаному в першій спробі. Результат у першій спробі в
такий спосіб приймався за 100% і використовувався
як вихідний, відносно якого розглядалися зміни досліджуваних показників у зв’язку з їхньою зовнішньою
стимуляцією.
Результати дослідження.
В результаті аналізу одержаних даних можна
стверджувати, що при стандартному фізичному навантажені в різних спробах вольові зусилля учнів суттєво відрізняються. Зокрема слід відмітити, що незалежно від віку, здатність учнів до підвищення рівня
вольових зусиль під впливом зовнішньої стимуляції
при виконанні силової вправи в статичному режимі
вище, ніж у динамічному (табл.. 1, 2).
Так в результаті стимулюючого впливу з
боку педагога показники вольових зусиль учнів при
виконаній силовій вправі статичного характеру в
більшості вікових періодів покращуються на 20-40 %,
а при виконанні силової вправи динамічного характеру на 5-15 %.
Звертає на себе увагу той факт, що окремі
вікові періоди суттєво відрізняються за рівнем приросту вольових зусиль під впливом факторів зовнішньої стимуляції. Так при виконанні силової вправи

статичного характеру в другій спробі (за інструкцією
на покращення власного результату) найбільший
приріст вольових зусиль (до 50 %) спостерігається в
вікових періодах 10-12 років, найменший в віці 16-17
років (5-9 %).
Приблизно таке ж співвідношення зафіксовано і в третій спробі (з використанням стимулюючого фактору у вигляді стрілки секундоміра, що
біжить). Найвищий рівень приросту вольових зусиль
відмічається у вікових періодах 10-12 років (до 50 %),
а найнижчий у віці 16-17 років (17-20 %). Аналогічні
результати зафіксовані й при виконанні силової вправи
динамічного характеру. (табл. 2.) Можна вважати, що
саме в середньому шкільному віці вплив факторів
зовнішньої стимуляції з боку педагога виявляється
найбільш ефективним.
Наші дані підтверджують висновки дисертаційного дослідження Е. І. Шульги, відносно того, що з
віком знижується вплив формувального фактора з
боку педагога, а середній шкільний вік е найбільш
сенситивним для вольового розвитку. Старшокласники відрізняються більш суттєвим проявом інтелектуального компонента і можна передбачати, що при
зниженні впливу факторів зовнішньої стимуляції вольових зусиль в учнів старших класів підвищується
можливість і значущість прийомів самостимуляції.
Таким чином можна стверджувати, що через другу
сигнальну систему можна істотно впливати на рівень
прояву вольових зусиль особистості при напруженій
фізичній діяльності. На цей факт вказували А. Б. Воронін, В. І. Селиванов, Б. М. Смирнов). Дієвість зовнішньої стимуляції через другу сигнальну систему
пов’язується також із психічними станами особистості. Деякі автори ставлять ефективність зовнішнього впливу на досліджуваного в залежність від його
психічного стану, інші бачать цей зв’язок у тім, що
сам психічний стан змінюється в наслідок психологічного впливу. На наш погляд, рівень прояву вольових зусиль при напруженій фізичній роботі і при
зовнішній їх стимуляції забезпечується в конкретно-

Таблиця 1
Вплив факторів зовнішньої стимуляції на показники вольових зусиль в учнів загальноосвітньої школи при
виконанні силової вправи статичного характеру (%)
№
п/п

Фактори
зовнішньої
стимуляції

Вік, роки
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

112,7
±9,8

124,6
±10,2

144,8
±12,8

148,7
±13,2

141,9
±13,6

124,1
±10,2

117,6
±10,2

112,4
±9,9

108,7
±9,7

104,6
±9,5

2

Інструкція на
покращення
власного результату

116,4
±10,3

129,8
±12,2

149,6
±13,1

141,8
±13,4

144,2
±13,9

136,4
±13,2

122,6
±11,9

117,8
±11,6

119,4
±12,1

116,9
±11,4

3

Термінова
інформація.
(зворотній
зв’язок)

Вихідний результат
1

13

Таблиця 2
Вплив факторів зовнішньої стимуляції на показники вольових зусиль в учнів загальноосвітньої школи при
виконанні силової вправи динамічного характеру (%)
Вік, роки
Фактори
№
зовнішньої
п/п
стимуляції
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Вихідний результат
1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

2

Інструкція на
покращення
власного результату

102,6
±9,4

104,3
±9,5

114,6
±10,2

117,2
±10,2

112,8
±10,1

108,7
±9,8

104,1
±10,2

100,6
±9,9

102,3
±10,3

104,1
±10,6

Змагальний мотив

106,4
9,6

107,8
±9,8

119,3
±11,2

121,4
±11,9

118,7
±11,4

114,4
±11,2

106,8
±9,7

103,8
±9,2

103,1
±9,1

105,0
±9,6

3
му випадку сполученням саме цих двох факторів. При
цьому основним і найбільш складним завданням педагога є забезпечення ефективних і діючих прийомів
і мотиваційних установок, які спрямовані на зміну
саме психічного стану тих, хто займається.
За даними А. Б. Вороніна здатність особистості до мобілізації власних можливостей (до прояву
вольових зусиль) для подолання внутрішніх і зовнішніх
перешкод прямо пов’язується з волею людини і є одним з найбільш суттєвих її показників. В зв’язку з цим
подальший пошук ефективних прийомів зовнішньої
стимуляції вольових зусиль е актуальним і необхідним для розробки й удосконалення методики формування вольових якостей в процесі навчання.
Висновки.
1. Результати дослідження свідчать про
істотні зміни показників вольових зусиль в учнів 8-17
років під впливом факторів зовнішньої стимуляції.
При виконанні силової вправи статичного
характеру показники вольових зусиль в більшості
вікових періодів покращуються на 20-40 %, а при
виконанні силової вправи динамічного характеру на
5-15 %.
2. Найвищий приріст вольових зусиль під
впливом зовнішньої стимуляції відмічається у вікових періодах 10-12 років, (до 50 %). Можна вважати,
що саме в середньому шкільному віці вплив факторів
зовнішньої стимуляції з боку педагога є найбільш
ефективним. Результати наших досліджень підтверджують висновки Т. І. Шульги, яка називає саме середній шкільний вік найбільш сенситивним для вольового розвитку.
3. Найменший приріст вольових зусиль під
впливом факторів зовнішньої стимуляції зафіксовано в учнів старших класів (15-17 років). Так при виконанні силової вправи статичного характеру в другій
спробі приріст вольових зусиль спостерігається на
рівні (5-9%), а в третій, з використанням стимулюючого фактору у вигляді стрілки секундоміра, що
біжить (термінова інформація), 17-20 %. Аналогічні
результати показані і при виконанні силової вправи
динамічного характеру.

Таким чином, фактори зовнішньої стимуляції вольових зусиль для учнів старших класів є менш
ефективним ніж для учнів середнього шкільного віку.
Проведене дослідження не вичерпує всіх
аспектів розглянутої проблеми. Перспективними є
такі напрямки подальшої роботи: установлення залежності між рівнем розвитку фізичних здібностей й
особливостями прояву вольових зусиль, вивчення
впливу факторів зовнішньої стимуляції і само стимуляції на вольові зусилля при виконанні вправ різного
характеру, розробка й удосконалення ефективних
методик формування вольових якостей.
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НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ
РОЗВИТКУ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ
У ГЛУХИХ ПІДЛІТКІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ЛЕГКОЇ
АТЛЕТИКИ
Бабій І.М.
Запорізький інститут МАУП ім. П. Сагайдачного

витку швидкісно-силових якостей у глухих
підлітків.
Результати дослідження.
Навчання И.П. Павлова, И.М. Сєченова про
рефлекторну природу рухової діяльності та причинної обумовленості її розвитку від умов зовнішнього
середовища послужило основою для дослідження
розвитку рухових функцій при порушенні слуху. Руховий апарат людини управляється центральною нервовою системою (ЦНС), що здійснює контроль за
рухами на підставі сигналів, що надходять від всієї
системи рецепторів [1].
Управління рухами, як і удосконалювання
їхньої структури, засновано на поступальному русі
системи та інформацію про виконувані рухи і їхню
ефективність. Різноманітна інформація про рухи надходить по різних каналах. Інформація про стан самого рухового апарата надходить від його власних рецепторів, розташованих у м’язах, сухожиллях, зв’язках,
суглобах. Вона доповнюється сигналами, що надходять від рецепторів шкіри, органів слуху, зору, вестибулярного апарату. Дана інформація містить відомості не тільки про взаємні переміщення частин тіла,
але й про його взаємодію із зовнішнім середовищемпро напрямок і швидкість його переміщень у навколишньому просторі, про дії із предметами.
Давно привертає увагу психологів, фізіологів,
дефектологів, тренерів з інвалідному спорту проблема взаємодії аналізаторів і рівень розвитку різних
рухових якостей в осіб з вадами слуху. Разом з тим,
закономірності такої взаємодії не стали предметом
досліджень. Мало вивченим є питання про те, як поводяться збережені аналізатори в незвичайних умовах спортивного тренування при виконанні фізичних
вправ на максимальній швидкості за невеликий
відрізок часу. При цьому надзвичайно інформативною стороною вивчення рухової діяльності глухих є
їхній рівень розвитку якостей, від яких залежить розвиток і формування рухових навичок і вмінь.
Здійснений у цьому напрямку науковий пошук дозволив фахівцям з теорії й методики інвалідного спорту внести значний вклад у цю проблему, показуючи значення рухової активності, фізичних вправ і
корекції функціонально-фізичної підготовленості глухих. Н.Г. Байкіна [2], В.В. Дзюрич [ 3], Б.М. Зайцев [4].
Вивченням швидкості глухих займалися багато фахівців: Н.Г. Байкіна, В.В. Дзюрич, Б.М. Зайцев,
Г.Ф. Козирнов, А.О. Костанян, А.В. Романенко, В.А.
Рябічев. У більшості робіт відзначалося, що глухі часто не опановують належною мірою руховими навичками і швидкість їхніх рухів відстає від однолітків, що
чують. Одним з основних показників швидкості є час
рухової реакції.
Аналогічні дані були отримані А.О. Костаняном. Рух рук у глухих повільніше, ніж у тих що чують:
у 13-14 років на 13%, у 15-17 років - усього на 5%.
Автор показує, що розвиток швидкості в глухих досягає досить високого рівня вже до 13-14 років. У наступні роки росту дітей інтенсивного поліпшення
швидкості рухів не спостерігається. Він відзначає, що

Анотація. У статті проведений аналіз передових вчених, які займалися вивченням проблем розвитку швидкісних якостей у глухих підлітків. Автором розроблені оптимальні засоби для даної категорії підлітків
розвитку швидкісно-силових якостей на заняттях з
легкої атлетики.
Ключові слова: швидкість, легка атлетика, швидкісно-силові якості, порушення слуху.
Аннотация. Бабий И.Н. Научные подходы к изучению проблемы развития скоростно-силовых качеств
у глухих подростков на занятиях лёгкой атлетикой. В
статье проведён анализ передовых учёных, занимающихся изучением проблем развития скоростных качеств у глухих подростков. Автором разработаны
оптимальные средства развития скоростно-силовых
качеств на занятиях лёгкой атлетикой для данной категории подростков.
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an author the optimum tools of development of speedpower qualities on employments track-and-field for the
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Вступ.
Рухова активність глухих підлітків уже давно
привертає увагу вітчизняних і закордонних фахівців.
Публікації по цьому питанню містять деякі гіпотези
із приводу причин, що викликають появу ряду особливостей, властивих глухим. Педагогічні спостереження й дослідження фахівців відрізняли своєрідність
рухової діяльності. Втрата слуху та недостатній мовленнєвий розвиток викликають у глухих підлітків
суттєві труднощі у розвитку рухових якостей при оволодінні технікою легкоатлетичних видів, що потребує
проведення спеціально організованої корекційнореабілітаційної роботи, спрямованої на удосконалення техніки, засобів та прийомів навчально-тренувальної діяльності.
Робота виконана за планом НДР Запорізького інституту МАУП ім. П. Сагайдачного.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – проаналізувати наукові
підходи вчених, що до розвитку швидкісних якостей у
глухих підлітків.
Для вирішення проблеми були поставлені
наступні завдання:
1. Проаналізувати наукові підходи передових вчених, які займалися вивченням розвитку швидкісно-силових якостей у глухих та чуючих підлітків.
2. Розробити найбільш ефективні підходи до роз15

важливу роль у прояві швидкості грає рухливість нервових процесів.
А.О. Костанян показав, що тривалість простої рухової реакції в глухих хлопчиків 13-14 років
більше на 25%, а в дівчат - на 40%. Глухі підлітки щонайкраще підтримують заданий темп рухів. Їхні показники не відрізняються від тих, які мають місце в
дорослих. Б.М. Зайцев. Максимальна частота рухів
відзначається в глухих учнів у віці 7-18 років.
Автор пояснює також зміни за рахунок
більше зорово-рухових умовно-рефлекторних зв’язків
глухих учнів, досконалість яких відбувається в результаті розвитку, що компенсує, зоровий аналізатор.
Не менш коштовним є дослідження Б.М. Зайцева. При вивченні працездатності глухих і школярів,
що чують, і студентів за допомогою простої психічної
реакції він показав, що час простої психічної реакції в
глухих школярів було найбільш тривалим ранком, до
навчальних занять. Після двох годин занять час простої психічної реакції в глухих підлітків зменшилося в
середньому на 9 мсек. До кінця навчального дня
швидкість простої психічної реакції в глухих учнів 1314 років мало змінюється й залишається ще на досить
високому рівні в порівнянні з результатами, отриманими до занять. У підлітків, що чують, найбільш тривалий латентний період простої психічної реакції був
зафіксований у ранкові годинники. Після двох годин
занять час простої реакції й що чують зменшується на
10 мсек. у порівнянні з вихідним ранковим (Р=0,95).
Після навчального дня в школярів, що чують, час реакції істотно не змінюється в порівнянні з результатами, отриманими після двох годин занять, виявляється
більше високим у порівнянні з ранковим рівнем. Отже,
коливання у швидкості простої рухової реакції спостерігаються в проміжку між 9 і 11 годинниками ранку. У
всіх інших випадках швидкість простої рухової реакції
випробуваних була менш піддана коливанням і перебувала на досить високому рівні. При цьому у глухих
підлітків протягом усього навчального дня відзначався більше тривалий час простої психічної реакції, чим
в інших випробуваних. Це також підтверджує положення про деяку сповільненість глухих підлітків порівняно з чуючими.
У глухих підлітків латентний період простої
психічної реакції виявився найбільш тривалим до занять, після двох годин навчальних занять швидкість
простої психічної реакції збільшилася в них до 11 м/
сек (Р=0,99). Після шести годин навчальної роботи
час реакції в глухих підлітків збільшується на 5 м/сек
у порівнянні з даними експерименту після двох годин занять.
Таким чином, розходження у швидкості простої психічної реакції між глухими підлітками, і чуючими, спостерігалися тільки в ранковий час (різниця
склала 9 м/сек). Ці дані свідчать про те, що період
входження в роботу у глухих підлітків є більше тривалим у порівнянні з чуючими.
Автор виявив, що швидкість простої психічної реакції перебуває у чуючих підлітків протягом
усього дня навчальної діяльності на більше високо-

му рівні, чим у глухих підлітків. Перевага виразилася
на початку експериментального дня в 15 м/сек, після
двох годин навчальних занять - в 17 м/сек, після занять - в 13 м/сек. Отримані дані досліджень необхідно
враховувати при проведенні учбово-тренувальних
занять із даною категорією спортсменів.
Таким чином, дослідниками вказувалося на
особливість рухової діяльності глухих, яка залежать
від втрати слуху, від збідненої мовленнєвої діяльності,
від недостатнього об’єму інформації, від стану та
розвитку рухового аналізатора, а також від ступеня
функціональної активності вестибулярного аналізатора. Разом з тим, здійснений у цьому напрямі науковий пошук дозволив фахівцям з теорії і методики
інвалідного спорту зробити вагомий внесок у цю
проблему, показати значення рухової активності,
фізичних вправ та корекції функціонально-фізичної
підготовленості глухих.
У більшості робіт відмічається, що глухі не
володіють повною мірою руховими навичками, а
швидкість їхніх рухів відстає від показників чуючих
однолітків.
Розвиток швидкісно-силових якостей у глухих підлітків у тренувальному процесі, за допомогою спеціальних засобів які виконувалися в мікроциклах на протязі макроциклу.
1.Розвиток швидкості.
а). біг 20м з низького старту
б) біг з ходу 20-30м
в) біг 15-20м хто швидше по команді з різних
положень.
г) стрибки на тумбу висота 20-30 см. – та спрягання – 3 підходи по 15-20 разів.
д) стрибки з місця 2 серії по по 5 разів.
2. Спритність.
а). Човниковий біг 4х10м. 3-5 разів на результат.
б). Стрибки на скакалці на кількість стрибків
за 10-20-30 сек.
3. Розвиток сили.
а). жим штанги лежачи 50% від своєї маси
тіла.
б). присідання зі штангою 70% від своєї маси
тіла.
3. Швидкісно- силова підготовка.
а). Присідання зі штангою на швидкість 10 20-30 кг. по 5 раз.
б). Біг з навантаженням(мішок, пояс) 3х 20м
в). Зстрибувати із висоти 40-50см. І активне
відштовхування 3х7-10разів.
г). Лазіння по канату на швидкість 3-5 підходів.
д). метання ядра 5-6 кг.- 3 підходи по 10 разів.
Висновки.
Таким чином при виконанні вище зазначених
засобів розвитку швидкісно-силових якостей, глухі
підлітки змогли покращити результати в усіх показниках: стрибках з місця, з бігу на 30 и 60м., а також покращилися показники у спритності, покращилися силові
показники. Автором розроблено і науково обґрунтовано методичні підходи розвитку швидкісно-силових
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якостей у глухих підлітків, розроблена методика
спортивного тренування глухих підлітків з легкої атлетики, з’ясовано вплив занять швидкісно-силовими
вправами на функціональний стан аналізаторів.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем дослідження розвитку швидкісних якостей у глухих підлітків.
1.
2.

3.

4.

5.

Вступ.
З огляду на сучасні світові тенденції в Україні проголошено курс на інноваційний розвиток.
Його відображення є у Концепціях державної інноваційної політики України [5], науково-технологічного
та інноваційного розвитку України [6], Законі України «Про порядок здійснення інноваційної освітньої
діяльності» [10] та ін.
Професійна підготовка майбутніх фахівців
фізичного виховання та спорту - складна, динамічна
педагогічна система, ефективність функціонування
якої залежить від багатьох взаємозв’язаних чинників,
що проявляються у загальних закономірностях педагогічного процесу і його управлінні. Інноваційний
підхід до системи професійної підготовки фахівців
фізичного виховання та спорту має бути значущим,
оскільки кінцевий результат визначає зміст і характер
усього процесу професійної підготовки.
У зв’язку з цим виникає потреба у дослідженнях, спрямованих на побудову нової педагогічної системи, зміст якої має відображати соціальне
замовлення особистості, суспільства і держави.
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Запорізького національного університету.
Формулювання цілей роботи.
Метою статті є висвітлення основних понять
щодо впровадження технологій навчання у процесі
професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту, а також визначення змісту, сутності,
місця сучасних технологій навчання.
Результати дослідження.
Аналіз літературних джерел та законодавчонормативних документів свідчить, що інноваційна
освітня діяльність є процесом внесення нових елементів у традиційну систему, створення та використання інтелектуального продукту, реалізації нових
оригінальних ідей, є процесом внесення якісно нових елементів в освіту.
Як зазначається у Національній доктрині
розвитку освіти України у XXI столітті “підготовка
педагогічних працівників, їх професійне вдосконалення - важлива умова модернізації освіти [ 8, c. 2]”.
Модернізація, як стверджує В.А.Магін, - це
вдосконалення, оновлення, зміна відповідно до вимог сучасності [ 7, c. 40].
Професійна підготовка фахівців фізичного
виховання та спорту до управлінської діяльності сьогодні повинна бути заснована на сучасних інноваційних технологіях, що сприятимуть підвищенню якості
освіти майбутніх фахівців вищих навчальних закладів.
Сучасні ринкові відносини вимагають від
менеджерів в галузі фізичного виховання та спорту
професійних управлінських знань, володіння різними управлінськими підходами, освоєння варіативних
способів рішення основних управлінських завдань.
Вирішення проблеми оновлення системи управління як однієї із пріоритетних проблем управління неможливо без відповідної професійної підготовки менеджерів. Тому необхідні нові технології і безперервна
корекція процесу професійної підготовки майбутніх
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ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ У
ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ
ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Безкоровайна Л.В.
Запорізький національний університет
Анотація. В статті висвітлюються деякі підходи до
тлумачення основних понять щодо впровадження технологій навчання у процесі професійної підготовки
фахівців фізичного виховання та спорту. Визначається зміст, сутність, місце сучасних технологій навчання у галузі освіти.
Ключові слова: професійна підготовка, майбутній фахівець фізичного виховання та спорту, технологія.
Аннотация. Безкоровайна Л.В. Внедрение технологий обучения в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов физического воспитания и спорта как педагогическая проблема. В статье
освещаются некоторые подходы к толкованию основных понятий внедрения технологий обучения в процессе профессиональной подготовки специалистов
физического воспитания и спорта. Определяется содержание, сущность, место современных технологий обучения в сфере образования.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, будущий специалист физического воспитания и спорта,
технология.
Annotation. Bezkorovayna L.V. Introdu ction of
technologies of teaching in the process of professional
preparation of future specialists of physical education
and sport as a pedagogical problem. Some approaches
to interpretation of basic concepts of introduction of
technologies of teaching in the process of professional
preparation of specialists of physical education and sport
are lighted in the article. Maintenance, essence, place
of modern technologies of teaching in the field of
education is determined.
Keywords: professional preparation, future specialist
of physical education and sport, technology.
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фахівців, формування професійних особистісних якостей, знань, умінь.
На сучасному етапі вищі навчальні заклади
України продовжують підготовку майбутніх фахівців
у традиційній парадигмі, тобто згідно з розрахунком
на «середнього» випускника, що відповідає вимогам
державного стандарту за фахом в рамках існуючих
форм підготовки майбутніх фахівців. Вочевидь, педагогічний процес в системі вищої професійної освіти, що задовольняє перспективним соціальним і державним потребам у кадрах, повинен враховувати деякі
зовнішні і внутрішні чинники. Під зовнішніми чинниками у даному випадку мається на увазі соціально-економічна ситуація, культура соціуму, обумовлені рівнем і станом розвитку суспільних відносин.
Ю.Шкребтій зазначає, що принципово
змінюються вимоги до підготовки фахівців у галузі
фізичного виховання та спорту під час переходу економіки України від адміністративно-командної розподільної системи до ринкових економічних відносин [ 12, с. 492].
Н.Гуляєва зазначає, що “у сучасному ВНЗ
організація навчання, його технологічне і дидактичне забезпечення… мають бути спрямовані на створення власного продукту - досконалої моделі спеціаліста як за параметрами знань та умінь, так і за
психологічними якостями – виконавчість, творчість,
лідерство, комунікативність і ін. [ 3, с. 47].”
Cлід зазначити, що гарантом формування
конкурентоспроможності майбутнього фахівця
фізичного виховання та спорту має стати забезпечення його трьома групами умінь:
- технологічними,
комунікативними,
управлінськими.
Щодо технологічних умінь, то вони мають
формуватися у процесі засвоєння студентами спрямованих за фахом теоретичних, прикладних дисциплін і профільної практики.
Науковці зазначають, що, водночас, кількість
практичних занять, де можна було б формувати навички групової креативної роботи, недостатня. За
підсумком студент знає про існування методів активного творчого пошуку, але практично не уміє їх застосовувати. Недостатні навички креативного мислення призводять до того, що майбутня професійна
практична діяльність студента фізкультурного профілю в якості менеджера здебільшого наповнена стандартними схемами і процедурами.
Г.А.Дмитренко стверджує, що педагогічне
середовище не сприймає управлінських новацій
відповідним чином [ 4, с. 15].
Деякі автори відзначають зниження пізнавальної активності і мотивації студентів до отримання широких професійних знань (Г.Чирков І.Д.Свищев,
А.Румянцев, Ю.Татур). В.К.Бальсевич і Л.І.Лубишева вважають особливо актуальними ці питання для
освітнього процесу вищих навчальних закладів
фізкультурного напрямку. Водночас А.В.Тертичний
наголошує на небажанні студентів вчитися через не-

задоволеність методами навчання.
О.С.Виханський, А.І.Наумов стверджують,
що необхідна докорінна зміна місії ВНЗ; …значні технологічні зміни [2, с. 443].
Удосконалення навчального процесу у вищих
навчальних закладах пов’язане з ефективним використанням комп’ютерних засобів, як способу організації
навчальної діяльності студентів, що є рішенням проблеми індивідуалізації і розвитку особистості.
Ефективність використання нових технологій,
зокрема, комп’ютерних засобів у навчальному процесі також визначено у роботах науковців щодо проблеми впровадження сучасних технологій навчання.
В результаті аналізу наукових досліджень
визначено управлінські уміння як здатність прогнозувати нестандартні ситуації, планувати й організовувати спільну діяльність у малих і великих групах,
ухвалювати адекватні педагогічному задуму і ситуаціям рішення на засадах системного аналізу. Ця група умінь має первинно формуватися в умовах аудиторних занять з психолого-педагогічних, дидактикотехнологічних, методичних дисциплін та вдосконалюватися в різних формах освітньої, виховної, науководослідницької діяльності, під час різних видів
педагогічної практики.
Значний внесок у розробку проблеми
впровадження сучасних технологій навчання зробили І.М.Богданова, Л.В.Брескіна, О.І.Іваницький,
О.В.Кареліна, Ж.К.Холодов, А.Г.Чорноштан,
С.М.Яшанов і ін.
О.П.Ситников, О.О.Деркач, І.В.Єлшина зазначають, що поняття “технологія” означає впорядковану сукупність дій. Автори зазначають, що, по-перше, поняття “технологія” дозволило проводити
змістовний аналіз професійної діяльності. Завдяки
визначенню різних технологій, що використовуються професіоналами практично, і їх аналізу вдалося
провести типологізацію технологій на підставі їх спрямованості на здійснення тих чи інших функцій і побудувати функціональну модель професійної діяльності. Залежно від характеру діяльності набір істотно
притаманних їй функцій може бути більш менш поширеним, а їх характеристика-різною. Проте, підставою для встановленого завдання побудови універсальної функціональної моделі професійної
діяльності може бути дослідження найскладніших
професій і логічного аналізу їх функціональної організації. Така модель має охоплювати усі істотні функції
будь-якої професійної діяльності. При цьому для
різних груп професій на етапі конкретизації моделі
може бути проведена більш докладна класифікація
функцій для виокремлення найбільш істотних для
даної професії функцій [11].
У соціологічному енциклопедичному словнику дається таке визначення поняття “технологія”:
(від грец. techne - мистецтво, майстерність, уміння і
logos - навчання, наука) сукупність засобів і способів
отримання, обробки або переробки (зміна стану, властивостей, форми) сировини, матеріалів, напівфабрикатів або виробів у різних галузях промисловості,
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будівництва; наукова дисципліна, що розроблює і
вдосконалює ці засоби і способи [1].
С.І.Ожегов у словнику російської мови тлумачить поняття “технологія” як сукупність виробничих процесів у певній галузі виробництва, а також
науковий опис способів виробництва [9].
Технологія - це складова еволюції людства
починаючи з найдавніших цивілізацій. Вона є виразом інтелекту людини ще до виникнення мови і письменності. Передусім, це форма виразу людського
інтелекту, що спрямований на розв’язування суттєвих проблем буття. Джерелом і призначенням технології є людське буття. Такий підхід дозволяє розглядати технологію як відображення розуму і здібностей
людини, на відміну від підходу, що розглядає технологію у розривності від людського буття і суспільства.
Комплекс, що складається із запланованих
результатів, засобів оцінки для корекції та вибору
ефективних методів, прийомів навчання, оптимальних для конкретної ситуації, набору моделей навчання, що розроблені педагогом на цій засаді згідно з
технологією навчання передбачають і технологію
управління.
На сучасному етапі педагогічні технології у
поширеному значенні визначають як систематичні
методи планування, втілення і оцінювання усіх процесів навчання і виховання шляхом використання
людських і технічних ресурсів та взаємодії між ними
для досягнення ефективності навчання. Для досягнення встановлених цілей технологічний підхід у педагогіці ставить за мету побудувати процес навчання і
виховання таким чином, щоб ефективність результату було гарантовано. До складу педагогічних технологій належать: системний аналіз, відбір, конструювання і контроль усіх керованих компонентів
педагогічного процесу у взаємозв’язку з метою досягнення педагогічних результатів. Щодо методики,
педагогічні технології є більш вузьким поняттям, оскільки методика має на увазі вибір певної технології.
Педагогічна технологія - це систематичне і
послідовне втілення у практиці заздалегідь спроектованого навчально-виховного процесу; сукупність
психолого-педагогічних установок, що визначають
спеціальний набір і компонування форм, методів,
способів, прийомів навчання, засобів виховання;
організаційно-методичний інструментарій педагогічного процесу.
Поняття технологія управління визначається як такий спосіб поведінки і дії керівника, дотримуючись якого можливо реалізувати цілі управління
оптимальним чином. Технологія управління - це і
практика (можна оволодіти), і наука (можна навчитись), і мистецтво (можна творити, додавати щось
своє, нове). Керівники у будь-якому випадку засвоюють технологію управління на практиці, організовано, завдяки системі професійної підготовки.
Принципово нові можливості в освітньому
процесі відкривають інформаційні технології, що дозволяють здійснити оптимальну організацію самостійної роботи студента, спрямовану на розвиток

логічного і аналітичного мислення; сприяють формуванню навичок системного аналізу; дозволяють
адаптувати процес одержання знань згідно з індивідуальними особливостями студентів; надають можливості збагачення і постійного оновлення змісту
навчального матеріалу.
В основу формування майбутнього фахівця
фізичного виховання та спорту і оцінювання ефективності застосовуваних технологій навчання, як свідчить
аналіз літературних джерел, мають кластися основні
особистісні якості та характеристики студентів:
- здібності, від яких залежить якість засвоюваних знань й умінь;
- навчання, показниками якого є рівні результативності навчальної діяльності;
- мотиви, що стимулюють внутрішні механізми індивідуального розвитку й професійного зростання студента як майбутнього фахівця;
- рефлексія - усвідомлення студентом того,
яким він є насправді, яким він сприймає інших, яким
його бачать інші партнери по спілкуванню, сумісній
діяльності, що є особливо актуальним в умовах рейтингового оцінювання академічних і особистісних
досягнень студента.
Необхідно зазначити, що сучасні технології
бізнесу і менеджменту - реклама, пропаганда, зв’язки із громадськістю, робота з персоналом, формування корпоративної культури й організаційного стилю передбачає впровадження елементів спортивної
тематики, звернення до цінностей фізичної культури
та спорту, здорового способу життя, а також безпосереднє взаємовигідне і взаємостимулююче співтовариство з підприємствами, закладами та організаціями фізкультурно - спортивного напрямку.
Висновки.
Аналіз сучасного стану передових технологій
в галузі освіти свідчить про те, що такі чинники, як
теорія навчання і впровадження інноваційних технологій, діють без належного взаємозв’язку. Тому важливим є забезпечення включення до навчального процесу технологій, що містять елементи інновацій,
спрямованих на вирішення власне навчальних завдань,
глибоко осмислених з позицій педагогічної науки, теорії
навчання, теорії і методики фізичного виховання та
спорту. Отже, актуальним є розроблення дидактичних
і методичних принципів використання сучасних технологій у навчальному процесі, педагогічному осмисленні накопиченого досвіду, проведення відповідних
наукових і методичних досліджень щодо створення і
вивчення можливостей використання технологізації
педагогічних програмних засобів у професійній освіті,
враховуючи і професійну підготовку майбутніх
фахівців фізичного виховання та спорту.
Перспективи дослідження вбачаємо в практичному впровадженні технологій навчання у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до управлінської діяльності.
1.
2.
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фізичної підготовки є час відновлення показників до
вихідних величин.
Ключові слова: спортивний туризм, альпінізм, руховий режим, віковий ценз, фізичне навантаження.
Annotation. Bershov S.I., Bulashev A.Y., Maryhnich
A.E., Shalkov Y.L., Kaplina L.I. To the question of
bea rable of the physica l loa dings by the sportsmentourists of senior aged groups. Some peculiarities of sport
tourism and mountain climbing under the influence of
different moving routine on the route of the elder aged
group. At tourists of the senior age group the most
sparing mode of movement is 20-25- minute transitions
with 10-12 minutes of rest. The most objective criterion
of an estimation of a functiona l condition
cardiorespiratory systems and physical preparation is
time of restoration of parameters to initial sizes.
Key word: sport tourism, mountain climbing, moving
routine, aged indecies, physical loading.

3.

Введение.
Оздоравливающая роль физической активности является установленным фактом, хотя многие
положения проблемы остаются в сфере изучения.
Особое значение эта проблема приобретает в
спортивном туризме и альпинизме, где высокий возрастной потолок занимающихся этими видами спорта
[1, 2, 6].
В таких видах спорта как туризм, альпинизм,
скалолазание спортсмены продолжают активно ходить в походы, в горы в таком возрасте, в котором
представители других спортивных специализаций
давно уже прекратили активную спортивную деятельность. К примеру, если хоккеист или футболист
при достижении 30-35-летнего возраста переходит на
«тренерскую» работу, то турист пеших, лыжных, водных, велосипедных походов, альпинист остается активным в своем туристском хобби, и переходя средний возрастной (45-50 лет) ценз. Феномен этот
требует изучения, однако, можно предположить, что
кроется он не столько в психологическом факторе,
сколько в особенностях подготовки и переносимости физических нагрузок, а также ответной реакции
организма на них [3, 5, 8, 10].
Как известно, в основе любой физической
деятельности, в том числе спорта, лежит адекватное
нагрузке повышение обмена веществ и выделение
энергии. При этом возрастающие обменные процессы (расщепление глюкозы, жировых соединений и
пр.) неизменно сопровождаются появлением вторичных продуктов обмена (молочная и пировиноградная кислота, углекислый газ, азотистые соединения,
ионы водорода и пр.), в свою очередь негативно действующих на ткани и процессы жизнедеятельности
организма. Продукты обмена нейтрализуются повышенной оксигенацией (потреблением кислорода).
По способности организма в процессе физической нагрузки адекватно устранять вторичные
продукты, не допуская их накопления, и можно судить о степени «тренированности» организма. В случаях, где все-таки накопление недоокисленных продуктов опережает их нейтрализацию, следует
говорить о так называемом «кислородном долге»,
который характеризуется временем, необходимым

К ВОПРОСУ ПЕРЕНОСИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ
НАГРУЗОК СПОРТСМЕНАМИ-ТУРИСТАМИ
СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Бершов С.И., Булашев А.Я., Марюхнич А.Е.,
Шальков Ю.Л., Каплина Л.И.
Харьковская государственная
академия физической культуры
Харьковская медицинская академия
последипломного образования
Аннотация. В статье рассматриваются некоторые
особенности спортивного туризма и альпинизма, а
также влияние различных двигательных режимов на
маршруте для лиц старшей возрастной группы. У
туристов старшей возрастной группы наиболее щадящим режимом движения является 20-25-минутные
переходы с 10-12 минутами отдыха. Наиболее объективным критерием оценки функционального состояния кардиореспираторной системы и физической
подготовки является время восстановления показателей к исходным величинам.
Ключевые слова: спортивный туризм, альпинизм, двигательный режим, возрастной ценз, физические нагрузки.
Анота ція. Бершов С.І., Булашев О.Я., Марюхнич
А.О., Шальков Ю.Л., Капліна Л.І. Щодо питання переносимості фізичних навантажень спортсменамитуристами старших вікових груп. В статті розглядаються деякі особливості спортив ног о тури зму і
альпінізму, а також вплив різних рухових режимів на
маршруті для осіб старшої вікової групи. У туристів
старшої вікової групи найбільш щадним режимом руху
є 20-25-хвилинні переходи з 10-12 хвилинами відпочинку. Найбільш об’єктивним критерієм оцінки функціонального стану кардіореспіраторної системи й
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для восстановления соответствующего равновесия.
Для этого необходим какой-то период времени, в течение которого происходит снижение или устранение физической нагрузки.
Там, где такой период «отдыха» организму
не предоставляется (длительные высокие нагрузки без
времени на восстановление), возможны более грубые нарушения обменных процессов со всеми отрицательными последствиями. В подобных случаях
«большой спорт» не может считаться благоприятным или полезным. Таким образом, к оздоравливающим видам физических нагрузок и спорта следует
относить только такую физическую деятельность,
которая в соответствующих паузах имеет достаточное время для нейтрализации накопившихся продуктов обмена [4, 7, 9, 11].
Таким требованиям отвечают, в частности,
спортивный туризм и альпинизм. Организм человека практически в любом возрасте способен преодолевать большие физические нагрузки с энергозатратами до 3,5-5 тысяч килокалорий в сутки и больше,
однако, при условии пауз покоя для восстановления.
К примеру, режим движения с рюкзаком по 45-50

минут приемлем для лиц молодого возраста, у которых кислородная задолженность невелика. Для людей средней и старшей возрастной группы логичен
режим движения с дополнительными одной-двумя
остановками.
Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной академии физической культуры.
Формулирование целей работы.
Цель исследования - изучить влияние различных режимов движения на маршруте на организм
спортсменов-туристов старшей возрастной группы
и определить критерии оценки функционального
состояния кардиореспираторной системы и их физической подготовки.
Результаты исследований.
Исследование проведено на 12 участниках
пеше-водного путешествия 4 категории сложности,
средний возраст которых составил 46,6±3,8 лет. Изучению подлежали параметры кардиореспираторной
системы: частота сердечных сокращений в 1 мин,
частота дыхания, минутный объем дыхания (воздуха
в литрах), систолическое давление (мм рт. ст.). По
формуле Старра определялся сердечный систоличес-

Таблица 1
Параметры показателей гемодинамики и функции дыхания у туристов старшей возрастной группы с
учетом физической нагрузки
И сходны е
Реж им движ ения
К ритерий
П о ка за тел и
п о ка за те л и
С тью ден та
4 5 -5 0 м и н
2 0 -2 5 м и н
(ср ед н ее )
( t)
Ч асто та п ул ьса
8 2 ,4
1 1 8 ± 4 ,6
1 0 7 ± 2 ,8
< 0 ,0 5
(в м и н у т у)
Ч асто та ды хан и я
1 7 ,3
3 7 ± 3 ,1
2 6 ± 3 ,0
< 0 ,0 1
(в м и н у т у)
М инутны й
объем ды хания
(во зд ух в л и тр а х )

8 ,8

1 6 , 4 ± 1 ,4

1 0 , 3 ± 1 ,7

< 0 ,0 2

С ердечны й
вы б р о с (м л )

1 3 ,5

4 2 ± 2 ,9

5 6 ± 2 ,7

< 0 ,0 1

М аксим альное
систолическое
д а в л е н и е ( м м р т .с т .)

1 3 ,0

1 4 6 ,4 ± 4 ,3

1 3 1 ,9 ± 3 ,5

< 0 ,0 2

Таблица 2
Длительность компенсации кислородной задолженности у туристов старшей возрастной группы с учетом физической нагрузки (минуты)
Реж им движ ения
Реж им движ ения
К ритерий
П ар ам етры
4 5 -5 0 м и н .
2 0 -2 5 м и н .
С т ь ю д е н т а (t)
Ч астота п ульса

1 2 ,7 ± 3 ,3

7 ,8 ± 0 ,7

> 0 ,0 5

Ч астота ды хания

1 0 ,1 ± 2 ,0

7 ,1 ± 1 ,1

> 0 ,0 5

М инутны й
объем ды хан ия

1 2 ,9 ± 2 ,2

6 ,9 ± 1 ,7

> 0 ,0 5

С ер деч ны й
вы брос

1 6 ,6 ± 1 ,5

1 2 ,2 ± 1 ,4

> 0 ,0 5
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКОВ ПО
БАСКЕТБОЛУ С ГЛУХИМИ ДЕТЬМИ В
ВОЗРАСТЕ 11-12 ЛЕТ
Бессарабов Н.С., Горбуля В.Б.
Запорожский национальный университет

кий выброс (мл). Измерения проводились в первые 4
суток выхода на маршрут. Параметры фиксировались с учетом режима движения: по 45-50 минут и
20-25 минут, попеременно. Условия движения были
одинаковыми: таежная тропа без преодоления сложных препятствий.
При обработке результатов учитывались как
исходные данные, так и время восстановления показателе. Достоверность в группах оценивалась по критерию (t) Стьюдента.
В целом (табл. 1) изучаемые параметры гемодинамики и функции дыхания к моменту окончания движения и первые 1-2 минуты отдыха, как оказалось, были существенно лучше при укороченном
графике перехода. В первую очередь это касалось
меньшей частоты дыхания и потребления кислорода, а также более высокого ударного сердечного выброса (p<0,01).
При этом, как показали выполненные замеры (табл. 2), кислородная задолженность при укороченном, т.е. щадящем режиме движения, компенсируется в течение 7-9 минут отдыха.
Выводы.
1. У туристов старшей возрастной группы
наиболее щадящим режимом движения является 2025-минутные переходы с 10-12 минутами отдыха.
2. Наиболее объективным критерием оценки функционального состояния кардиореспираторной системы и физической подготовки является время восстановления показателей к исходным
величинам.
Перспективой дальнейших исследований
видим в изучении других проблем переносимости
физических нагрузок спортсменами-туристами старших возрастных групп.

Аннотация. В данной статье рассматривается анализ
физических средств, которые применяются для проведения уроков по баскетболу с глухими и слышащими школьниками. Проведен эксперимент и обоснование подбора упражнений на уроках по баскетболу,
направленных на коррекцию двигательной сферы глухих детей в возрасте 11-12 лет.
Ключевые слова: глухие дети, общеразвивающие упражнения, двигательные действия, баскетбол, физическая подготовка.
Анотація. Бессарабов Н.С., Горбула В.Б. Особливості
проведення уроків з баскетболу з глухими дітьми віком
11-12 років. В даній статті розглядається аналіз фізични х засобів , які застосовуються для проведен ня
уроків з баскетболу з глухими і такими, які чують,
школярами. Проведений експеримент і обґрунтування підбору вправ на уроках з баскетболу, спрямованих на корекцію рухової сфери глухих дітей віком
11-12 років.
Ключові слова: глухі діти, загальнорозвиваючі вправи, рухові дії, баскетбол, фізична підготовка.
Annotation. Bessarabov N.S., Gorboula V.B. Features
of conducting basket-ball lessons with deaf children by
age 11 -12 yea rs. The ana lysis of physical facilities
which are used for conducting lessons on basket-ball
with deaf and hearing schoolboys is examined in the
given article. The experiment and ground of selection
of exercises on the lessons on basket-ball, directed on
correction of motive sphere of deaf children in age 1112 years, is conducted.
Keywords: deaf children, generaldeveloping exercises,
motive actions, basket-ball, physical preparation.

Введение.
Играм в системе физического воспитания
подрастающего поколения отводится важное место.
Главное, что определяет их удельный вес в системе
физического воспитания, заключается в их ценности
как комплекса, требующего одновременного проявления разнообразных двигательных действий, физических, моральных и волевых качеств. Игровая деятельность предъявляет высокие требования к
функциям зрительного, двигательного и вестибулярного аппаратов. Ярко выраженная эмоциональность
игровых действий является также положительным
фактором.
Вместе с тем, увлекательный характер игры,
высокие эмоциональные проявления, изменение игровой обстановки, большая самостоятельность действий не позволяют точно дотировать и регулировать физическую нагрузку.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета.
Формулирование целей работы.
С целью разработки методики проведения
уроков по баскетболу и их влияние на формирование двигательных способностей у глухих школьников
в возрасте 11-12 лет был проведен эксперимент с двумя группами глухих детей и третьей контрольной группой слышащих детей.
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Педагогический эксперимент должен был
решить следующие конкретные задачи:
1. Выявить оптимальное соотношение специальных упражнений и интегральной подготовки,
направленных на совершенствование игровых
действий и физических качеств.
2. Определить объем рациональной физической
нагрузки на уроках в школе для глухих детей в
возрасте 11-12 лет.
3. Изучить влияние уроков по баскетболу на формирование двигательных способностей глухих
школьников.
4. Экспериментально обосновать рациональное
построение учебно-педагогического процесса
на уроках баскетбола с глухими школьниками.
Результаты исследований.
При определении физической нагрузки и
подбора средств на уроках игровой подготовки мы
исходили из рекомендаций программы для школ глухих детей, программы массовой школы и научных
данных по средствам и методам проведения занятий
с глухими и слышащими учащимися. При проведении уроков с глухими детьми мы учитывали особенности их физической подготовленности. Кроме того,
в уроке значительное место занимало осмысливание совершаемых движений, выраженное в словесной форме.
Основным направлением каждого урока
было обучение и совершенствование двигательных
действий и развитие физических качеств. На единство формирования двигательных действий и развитие физических качеств указывают А.Н. Крестовников, Т.А. Зельдович, А.В. Симонов, В.П. Филин и др.
Для выявления оптимального соотношения
средств физического воспитания на уроках игровой
направленности для глухих школьников в возрасте 1112 лет были предложены два варианта выполнения
физической нагрузки. В 3-ей контрольной группе занятия с испытуемыми проводили по общепринятой
методике (табл. 1). Перед проведением эксперимен-

та предполагали, что повышенный объем специальных упражнений, выполняемых во 2-ой группе глухих, позволит повысить уровень развития физических качеств и эффективнее овладеть двигательными
действиями. На это положение указывают ряд исследователей: Ю.Д. Железняк, А.О. Костанян, П.И. Кабачкова, А.В. Симонов и др.
На общеразвивающие упражнения в экспериментальных группах отводилось 25% времени урока: из них на разновидности ходьбы – 4%, на разновидности бега – 5%, на гимнастические упражнения
в движении и на месте –16% (табл. 2).
При проведении педагогического эксперимента на занятиях с экспериментальными группами,
было предложено два направления соотношения специальных упражнений.
Во 2-ой группе специальные упражнения,
направленные на развитие скорости и быстроты игровых действий занимали 23% времени урока. Это
рывки на короткие дистанции, бег с ускорением, с
высоким подниманием бедра и другие передвижения, комбинированные эстафеты и игры с передвижениями, приемами, переносы набивных мячей, с
ведением и передачами мяча.
Большинство упражнений ( 20,0% ), включенных в занятия с глухими школьниками, носило
игровой, соревновательный характер. На эффективность скоростных упражнений, выполняемых в игровой или соревновательной форме указывают в
своих исследованиях Л.Б. Былеева, В.Г. Яковлев, Н.М.
Коробов, Г.Ф. Козырнов и др.
Варианты применения у глухих на уроках
баскетбола специальных упражнений, направленных
на развитие физических качеств и совершенствование двигательных действий в игровых упражнениях,
были самыми разнообразными, однако при любом
их сочетании придерживались определенной системы. Было определено место специальным упражнениям на уроке, установлена их последовательность
выполнения. Учитывались содержание выполненно-

Таблица 1
Соотношение средств физического воспитания на уроках по баскетболу у школьников в возрасте 11-12
лет ( % )
Средства физического воспитания
Группы
Общеразвивающие
Специальные
Обучение и совершенствование
упражнения
упражнения
двигательных действий
1 экспериментальная
25
17
58
2 экспериментальная
25
35
40
30+30
3 контрольная
20
20
учебная игра
Таблица 2
Соотношение специальных физических упражнений по баскетболу со школьниками 11-12 лет (%)
С п е ци а ль ны е уп раж н ен и я д ля р азви ти я
Г р у п п ы
Б ы стр оты
С к о р о с т н о -с и л о вы х
С пециальной
к аче ств
вы носливости
1 эксперим ентальная
10
7
2 эксперим ентальная
23
7
5
3 ко н тр ольн а я
10
4
6
23

го учебного задания, степень овладения данными
упражнениями на предыдущем уроке.
При выполнении специальных упражнений
на занятиях с испытуемыми 1 и 2-ой групп применяли игровой, соревновательный и интервальный методы. При использовании интервального метода в
скоростных и скоростно-силовых упражнениях глухие школьники выполняли кратковременные интенсивные упражнения (5-7сек. работы с интервалом
отдыха 40-50 сек.). Отдых чередовали с ходьбой и
объяснением.
В игровых упражнениях, эстафетах выполнение двигательных действий ( ведение, передачи и т.д.)
проводилось с интенсивностью, близкой к соревновательной –7-12 сек. работы и с паузами 50-75 сек.
Объем упражнений, направленных на развитие физических качеств и овладение движениями
на уроках с глухими школьниками определялся их
способностью к многократному выполнению комплексов упражнений. Эти упражнения выполнялись в
соответствии с общепринятыми правилами дозирования нагрузок.
Школьники 2-ой экспериментальной группы выполняли дополнительные упражнения:
1. Остановка прыжком.
2. Передачи мяча в стену с последующей
сменой в колонне.
3. Встречная передача двумя руками от
груди.
4. Ведение с изменением направления,
обводка.
5. Сочетание приемов: ведение-остановка-поворот, ведение-остановка-бросок мяча в корзину с отражением о щит.
Таким образом, на уроках во 2-ой группе
значительное место (7%) отводилось передаче и ловле мяча в движении и 3% обводке.
На занятиях с глухими школьниками упражнения постоянно усложнялись.
Дети 2-ой экспериментальной группы выполняли броски в корзину после ведения-остановки.
Таким образом, соотношение применяемых
средств на занятиях с детьми в экспериментальных
группах было неодинаковым, что объяснялось указанными выше предпосылками, выдвинутыми в задачах исследования. Основным направлением в учебном процессе было единство формирования
двигательных действий и развитие физических качеств. Различия в проведении уроков в экспериментальных группах сводилось к следующему. Во 2-ой
экспериментальной группе был использован повышенный объем специальных упражнений, выполняемых в игровой форме, направленных на развитие
скорости и быстроты игровых действий. Учитывая
данные Н.И. Кабачковой, свидетельствующие о том,
что в возрасте 11-12 лет показатели технической подготовленности зависят от уровня развития быстроты, нами в этих целях на уроках в экспериментальных
группах широко использовались специальные упражнения без предметов, с набивными мячами, под-

вижные игры и эстафеты. Подвижные игры, как и
эстафеты, подбирались с учетом того, чтобы в них
проявлялась быстрота реакции, быстрота ответных
действий, сообразительность. Это особенно важно
еще и потому, что на начальном этапе использование только основных средств (обучение двигательным действиям и учебная игра) не позволяет еще
обеспечить необходимую физическую нагрузку. На
начальном этапе обучения в экспериментальных
группах большое внимание обращали на индивидуальный подход посредством подобранных подготовительных и специальных упражнений, а также применение облегченных мячей. На необходимость
использования малых мячей в начальной стадии обучения указывает Р.В. Мирошникова. Во 2-ой экспериментальной группе на уроках детям было меньше
отведено времени на обучение и совершенствование движений. Вместе с тем, в занятия были дополнительно включены более усложненные действия:
передача мяча в движении (встречная) со сменой
мест в колонне и в колоннах, ведение с изменением
направления (обводка) и сочетание двигательных
действий – ведение-остановка-бросок. Эти упражнения не вызывали больших затруднений у глухих школьников. На начальном этапе необходимо, по мнению
Л.К.Байдейкиной, Р.В.Мирошниковой увеличить
объем упражнений, расширяющих двигательный
диапазон занимающихся. Вместе с тем, мы учитывали рекомендации И.Н.Преображенского, Ю.Ф.Буйлина, свидетельствующие о том, что овладение некоторыми техническими приемами игры в баскетбол
может оказаться затруднительным из-за недостаточного развития силы рук и особенно силы ног, быстроты и прыгучести.
Эффективность применяемой методики оценивалась нами путем сравнительного анализа результатов, полученных до и после проведения педагогического эксперимента по следующим показателям:
-овладение двигательными действиями в
упражнениях игрового характера;
-развитие физических качеств.
В результате проведенных экспериментальных занятий со школьниками 11-12 лет выявлены положительные изменения в выполнении двигательных
действий в игровых упражнениях (табл. 2) и в развитии физических качеств (табл. 3) во всех исследуемых
группах. Однако, улучшение показателей в данных
упражнениях у глухих школьников 2-ой экспериментальной группы было более значительным.
Так, например, количество передач у мальчиков 2-ой экспериментальной группы увеличилось
на 47%, в 1-ой экспериментальной и 3-ей контрольной
группах, соответственно на 26,5% и 14,9%.
В развитии физических качеств также более
существенные сдвиги наблюдались во 2-ой экспериментальной группе. Особенно это отчетливо выражено в прыжках с места в длину, высоту и в тройном
прыжке (табл.3).
Таким образом, рост результатов в выполнении двигательных действий и в развитии физичес24
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Таблица 3
Развитие физических качеств у мальчиков 11-12 лет в результате педагогического эксперимента
Контрольные
Исходные результаты Конечные результаты Изменение
тесты
М1±m1
М2±m2
результатов Р <
в (%)
Прыжок в длину с места (см)
Прыжок в высоту с места (см)
Тройной прыжок с места (см)
Бег на 20 м (сек)
Переменный бег на 75м (сек)

І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ
І
ІІ
ІІІ

139,3 ±4,3
150,6 ±6,9
158,04 ±7,5
22,7 ±1,3
25,8 ±1,16
27,5 ±1,2
391,4 ±8,6
433,6 ±7,5
482,0 ±19,1
4,4 ±0,05
4,28 ±0,1
4,15 ±0,06
26,7 ±0,7
26,2 ±0,8
26,35 ±0,64

142,8 ±4,1
167 ±7,7
164,5 ±6,6
25,4 ±1,5
29,7 ±1,0
29,6 ±1,4
430,3 ±8,7
474,1 ±15
482 ±14,1
4,3 ±0,07
4,04 ±0,14
4,13 ±0,05
25,7 ±0,4
25,3 ±0,4
25,4 ±0,55

2,5
10,9
4,1
11,5
16,0
7,6
10
9,1
2,1
2,3
5,6
1,2
3,75
3,4
3,4

0,05

0,01
0,05

Группы

Таблица 4
Показатели выполнения двигательных действий в игровых упражнениях у мальчиков 11-12 лет в результате педагогического эксперимента
Исходные результаты Конечные результаты
Изменение
Контрольные
Р<
М1±m1
М2±m2
результатов в
тесты
(%)
0,05
21,4
10,3±0,45
13,1±0,7
Ведение мяча 2-15м (сек) І
0,05
20,2
10,3±0,4
12,9±0,9
ІІ
4,0
9,12±0,26
9,5±0,3
ІІІ
26,5
19,86±1,67
15,7±1,26
І
Передача мяча двумя
0,01
47
23,8±1,7
16,21±1,5
ІІ
руками от груди (к-во)
14,9
19,3±1,6
16,8±1,25
ІІІ
13,4
7,1±0,37
8,2±0,25
І
Обводка 3-х секундной
11,5
6,92±0,15
7,8±0,45
ІІ
зоны (сек)
1,5
6,7±0,2
6,8±0,3
ІІІ
ких качеств отмечается во всех группах, что является
следствием влияния занятий баскетболом.
Более высокий прирост показателей в овладении двигательными действиями во 2-ой экспериментальной группе мы объясняем в первую очередь
большим объемом специальных упражнений, близких по характеру и структуре к изучаемым. Методический прием «сопряженных воздействий» обеспечивал развитие физических качеств и способствовал,
одновременно совершенствованию двигательных
действий в передачах и бросках ( В.С.Топчиян, В.П.Филин, К.Г.Гомберадзе, В.С.Топорков ).
Во 2-ой экспериментальной группе более
высокий прирост показателей отмечен в развитии
физических качеств, что мы вправе отнести за счет
положительного влияния специальных упражнений,
выполняемых в большем объеме, направленных на
комплексное развитие физических качеств, с преимущественным развитием скорости и быстроты игровых действий. Большинство этих упражнений проводилось в игровой форме (эстафеты с передвижениями, набивными мячами, с выполнением двигательных действий). Это было сильным стимулом в выполнении физических упражнений.

Выводы.
Таким образом, на основании проведенного эксперимента мы убедились в том, что разработанная нами система специальных упражнений доступна детям 11-12 лет и более эффективна. Основываясь на результатах педагогических наблюдений, мы
пришли к заключению, что глухим детям 11-12 лет
целесообразнее включать обучение двигательным
действиям, непредусмотренных программой для глухих детей по физическому воспитанию (ведение мяча
с изменением направления, высотой отскока, обводка, передачи мяча в движении и др.).
Результаты педагогического исследования
подтвердили нашу гипотезу о том, что на уроках по
баскетболу с глухими детьми в возрасте 11-12 лет необходимо использовать специальные упражнения,
которые способствуют более эффективному развитию физических качеств, совершенствованию движений и координации всей двигательной сферы глухих
детей. На уроках по баскетболу целесообразно использовать упражнения в следующем соотношении:
общеразвивающие – 11-12 минут, специальные – 1516 минут и упражнения на обучение двигательным
действиям – 18-20 минут.
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Перспективой последующих исследований
является изучение, анализ и обобщение данных применения игровых упражнений и особенностей физической подготовки глухих школьников с целью коррекции их двигательной сферы.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

employments with bad sight children time-lagged vocal
development. The development of cognitive activity
at children and their integration in company will proceed
successfully at realization of such conditions: realization
integrative learnings under specially developed tests and
programs, use of model and specially organized game
interaction.
Keywords: bad sight children, cognitive activity, delay
of vocal development, game.

Литература
Байкина Н.Г. Коррекционные основы физического воспитания глухих школьников: Автореф. докт. дисс… М., 1992.- 42 с.
Бессарабов Н.С. Характеристика двигательной сферы
кардиораспираторной системы и коррекция ее на уроках игровой направленности // В кн.: Актуальні проблеми фізичної культури та спорту в сучасних соціально-економічних умовах. – Запоріжжя, 2005.- С.109-113.
Гарбалеускас Ч.Я., Урицкая В.П. Предварительная подготовка мальчиков к игре в ручной мяч в условиях общеобразовательной школы //В кн.: Актуальные проблемы уп рав лен ия системой п одг отовки сп ортивн ых
резервов. – Минск, 1977.- С.70-72.
Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных
спортсменов - М.: ФИС, 1974. – 232 с.
Зельдович Т.А. Экспериментальное обоснование некоторых требований к отбору детей в отделения баскетбола ДЮСШ//В кн.: Доклады 2-ой Всесоюзной конференции по проблемам юношеского спорта. – М, 1971.
– С. 6-8.
Козырев Г.Ф. Исследование особенностей методики физического воспитания глухих детей. Канд. дисс… М.,
1972. – 302 с.
Мутьев А.В. Ра зви тие дв игательной сферы глухих
школьников средствами спортивных единоборств: Автор. канд. дисс…- Одесса, 2003. – 48 с.
Поступила в редакцию 04.05.2007г.

Вступ.
Національна програма “Діти України” дала
новий імпульс у вирішенні складних проблем профілактики захворювання та забезпечення дітей медичною допомогою, зміцнення їх здоров’я. Освіта нової
школи України ХХІ віку вимагає скрупульозних досліджень для повноцінного фізичного, інтелектуального і духовного розвитку дитини.
Перебудування соціального життя та економічної діяльності України спричиняє зміни завдань
виховання у спеціальних дошкільних закладах. Це великою мірою вимагає підсилення підготовки дітей до
школи, активізації їх пізнавальної діяльності.
За даними Всесвітньої організації охорони
здоров’я, у всьому світі нараховується більше 35 млн.
людей із порушеннями зору, а за даними українського
державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності, патологія зору є однією
з найпоширеніших у структурі захворюваності дітей.
Цей показник складає 50,8 на 1000 обстежених дітей,
проживаючих в Україні. В Україні працюють 102 дошкільних заклади, в яких виховуються біля 8 тисяч дітей
із зоровою патологією різного ступеня.
Згідно зі статистичними даними на 2005-2006
рік, у Запорізькій області нараховується 28 груп у
дошкільних закладах, в яких виховується 376 дітей.
За даними багаточисельних спостережень [15], зір дітей є для них надзвичайно важливим підґрунтям у просторовому і предметному орієнтуванні.
Збільшення інформації про предмети і явища за рахунок використання залишкового зору дитини значно розширює пізнавальні можливості дітей.
Актуальність дослідження проблеми розвитку пізнавальної діяльності в слабозорих дітей із затримкою мовного розвитку обумовлена тим, що вона
була і залишається основним завданням у тифлопедагогіці (Л.С.Виготський [1], А.В.Запорожець [2],
С.К.Амирова [3]).
Розлади зорового аналізатора і затримка
мовного розвитку порушуючи соціальні відносини,
змінюють статус дитини, провокують виникнення у
неї низки вторинних специфічних настанов, які впливають на її психофізичний розвиток. Розвиток пізнавальної діяльності – необхідна умова повноцінного
формування особистості, що має важливе значення
в компенсаторному розвитку дітей. Вибір саме цього виду діяльності пояснюється тим, що в дошкільному віці пред’являються особливі вимоги до розвитку
сприйняття, мислення, пам’яті і шляхи використання
цих резервів у навчанні.
Недостатня вивченість проблеми розвитку
пізнавальної діяльності в слабозорих дітей із затрим-

РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У
СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ
МОВНОГО РОЗВИТКУ ЗАСОБАМИ ІГОР
Бессарабова О.В.
Запорізький національний університет
Анотація. У статті розкривається методика розвитку
пізнавальної діяльності (сприйняття, мислення, пам’яті) на заняттях із слабозорими дітьми із затримкою
мовного розвитку. Розвиток пізнавальної діяльності
у дітей та їх інтеграція в суспільство будуть протікати успішно при реалізації таких умов: здійснення
інтегративного навчання за спеціально розробленими тестами і програмами, використання моделі та
спеціально організованої ігрової взаємодії.
Ключові слова: слабозорі діти, пізнавальна діяльність,
затримка мовного розвитку, ігри.
Аннотация. Бессарабова О.В. Развитие познавательной деятельности у слабовидящих детей с задержкой
речевого развития средствами игр. В статье раскрывается методика развития познавательной деятельности (восприятия, мышления, памяти) на занятиях со
слабовидящими детьми с задержкой речевого развития. Развитие познавательной деятельности у детей и
их интеграция в общество будут протекать успешно
при реализации таких условий: осуществление интегративного обучения по специально разработанным
тестам и программам, использование модели и специально организованного игрового взаимодействия.
Ключевые слова: слабовидящие дети, познавательная
деятельность, задержка речевого развития, игры.
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кою мовного розвитку ставить її в ряд актуальних
проблем, оскільки розлади мови слабозорих дітей є
складним дефектом. Тут прослідковуються зв’язки і
взаємодії мовної і зорової недостатності. Мовні порушення в дітей із зоровим дефектом різноманітні,
складні за ступенем виразності, структурою і стосуються мови як цілісної системи. Це пояснюється значною мірою тим, що формування мови у них протікає в складніших умовах. Мовні порушення в дітей
із частковими порушеннями зору зустрічаються значно частіше, ніж у зрячих.
Разом із тим, мовне забезпечення для слабозорих дітей має надзвичайно важливе значення.
Мова є основним і розширюючим джерелом інформації для набуття життєвого досвіду. Мова пов’язана
зі слуховою пам’яттю. Це дозволяє швидше сприймати, а значить, і запам’ятовувати інформацію.
Велике значення в роботі з такими дітьми з
метою формування уявлень про різноманіття предметного світу надається природній наочності. Обов’язковим елементом психічного розвитку дитини є
гра. Тим більше в дітей із дефектами зору значно
пізніше, ніж у зрячих, формуються передумови ігрової діяльності. Саме у цій діяльності відбувається і
формується розвиток особистості дитини; мови,
мислення, довільної пам’яті, самостійності, активності, моторики. Гра у поєднанні з корекційно-логопедичною роботою в дітей удосконалює фонетичну
сторону мови. Ігри з речитативами також сприяють
розвитку слухової уваги. Варто відмітити, що в дітей з
порушеннями зору суттєво страждає формування
мовнорухових образів із наслідування. У зв’язку з цим
варто застосовувати прийоми механічної постановки звуків, доступні порівняння артикуляції звуків з
образами предметів, кінестетичні відчуття та використання елементів зацікавленості.
Робота виконана за планом НДР Запорізького національного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: розробити, науково обґрунтувати та експериментально апробувати методику розвитку пізнавальної діяльності у слабозорих
дітей із затримкою мовного розвитку засобами ігор.
Об’єкт дослідження: пізнавальна діяльність
слабозорих дітей із затримкою мовного розвитку.
Предмет дослідження: процес розвитку
пізнавальної діяльності слабозорих дітей із затримкою мовного розвитку.
Результати дослідження.
Дослідженнями установлено такі особливості
груп:
1) Порушення постави (зведені вперед плечі і незначна деформація грудної клітки, криловидні
лопатки, неповне прилягання нижніх кутів лопаток до грудної клітки, що залежить від слабкості
спини.
2) Діти з відхиленнями хребетного стовпа у фронтальній площині вправо чи вліво, яке може бути
виправлено шляхом напруження м’язів спини.
У дітей спостерігається асиметрія шийно-плечо-

вих ліній, опущення плеча й однойменної лопатки, різний рівень розміщення нижніх кутів лопаток і різне їх відставання від хребетного стовпа,
криловидні лопатки і різні за формою трикутники талії.
3) Діти із зменшенням чи збільшенням фізіологічних вигинів хребетного стовпа в сагітальній площині в одному чи декількох його відділах і діти з
органічним ураженням кісткової системи (викривлення хребетного стовпа у фронтальній площині в одному чи декількох його відділах у вигляді дуги чи дуг, звернених вправо чи вліво на
величину, що перевищує 1 см (сколіоз) із скручуванням хребців навколо вертикальної осі і м’язовим валиком справа чи зліва. Це діти з плоскою, круглою, кругло-зігнутою чи плоско-вигнутою спиною, діти зі сколіозом, мікросколіозом.
4) Діти із плоскостопістю чи іншими відхиленнями
в розвитку стопи.
5) Діти з порушенням функції рівноваги, просторової орієнтації, координації.
6) Діти з ослабленням здоров’я, схильні до простудних захворювань (ОРВІ, бронхіт, грип, ангіна та ін.).
Провідним принципом у роботі з дітьми є
диференційований підхід дозування навантажень з
урахуванням індивідуальних особливостей.
Урок повинен бути емоціональним, естетично оформленим. У процесі роботи необхідно, щоб
діти забули про свої недуги, відчули себе здоровими,
щоб уроки були уроками радості, бадьорості, естетичної насолоди. Для дітей молодшого віку доцільно
проводити сюжетні уроки, уроки-подорожі, урокиказки, уроки-екскурсії та ін. Бажано уроки проводити з музичним супроводом. Спеціально підібрана
музика благодійно впливає на фізіологічні процеси в
центральній нервовій системі і створює позитивний
емоційний настрій. Необхідно підкреслити, що належна ефективність занять може бути повністю забезпечена тільки при творчому використанні дидактичних
принципів. Немаловажне значення має і правильно
підібрані різні засоби фізичної культури. Від уміння
вчителя фізичної культури правильно підібрати комплекс вправ залежить успіх в корекційно-відновлювальній роботі з дітьми, що мають дефекти розвитку.
При цьому необхідно враховувати особисті якості
дитини, ступінь основного порушення, особливості
вторинних відхилень, рівень рухової підготовленості і
вік дітей. На заняттях рекомендується використати
ігровий метод, імітаційні та наслідувальні рухи, яскраві предмети, що підвищує емоційний стан учнів.
Найбільш характерними рисами ігрового
методу є такі:
- Широкі можливості взаємовідношення між людьми у вигляді взаємодопомоги і суперництва.
- Яскраво виражена емоційність, враховуючи яку
треба старанно регламентувати і взаємовідношення між граючими.
- Швидка зміна ситуацій, що потребує постійного
внесення корективів у дії граючих з метою опе27

ративного вирішення завдань, що виникають.
Можливість надати граючим широку самостійність у виборі засобів і способів поведінки, проявленні ініціативи і творчості в діях.
- Навантаження, яке одержують учасники, залежить від активності граючих і характеру виконання ними ігрових функцій, що робить неможливим її чітку реґламентацію з боку педагога.
- Комплексне використання рухових навичок, проявлення фізичних і моральних якостей для досягнення успіху. Це визначає комплексну взаємодію ігор на організм учнів.
У програму занять рекомендуємо внести такі
розділи роботи:
1) Повідомлення знань про психолого-гігієнічні
вимоги до особистості дитини.
2) Визначення рівня фізичного стану.
3) Вправи на розвиток навичок орієнтування.
4) Вправи та ігри на формування правильної постави.
5) Вправи та ігри на формування зводів ступні та
укріплення м’язового апарату.
6) Ігри на розвиток координації руху, швидкості реакції, уваги.
7) Ігри на рівновагу та орієнтування в просторі.
8) Психогімнастика.
9) Сюжетні ігри-уроки.
10) Спеціальні коригуючі вправи.
11) Вправи на вдосконалення зорових функцій.
Підготовча частина уроку повинна бути направлена на концентрацію уваги учнів, психічний та
емоційний настрій для більш ефективного виконання
послідовних вправ, поступове підвищення функціональної діяльності організму і дихальної, серцево-судинної систем. У підготовчу частину рекомендується
включати вправи, крім спеціальних вправ 3-4 розділів,
рухливі ігри, що потребують організованості, уваги,
вміння швидко орієнтуватися. В основній частині уроку набуваються і вдосконалюються спеціальні знання,
рухові уміння і навички. Саме в основній частині досягається розвиток фізичних, моральних, вольових якостей; вирішується корекційно-компенсаторне завдання. Заключна частина вирішує завдання поступового
зниження фізичного навантаження, приведення організму дітей, що займаються фізкультурою, у відносно
спокійний стан. Реалізувати це завдання можливо шляхом підбору спокійних рухливих ігор.
Вправи та ігри на формування правильної
постави:
1) Вправи з предметами: а) з гімнастичною палицею; б) з обручами; в) з м’ячем; г) з мішечками
вагою 50-100 г; д) на килимках; е) з ризовими
кілечками; ж) набивними м’ячами (різними за
вагою).
2) Вправи без предметів.
3) Робота на тренажерах: а) “Здоров’я”; б) “Велотренажер”; в) “Бігова доріжка” (лежачи спиною,
животом); г) Диск “Здоров’я” та ін.
4) Ігри: “Сидячи по-турецьки”; “М’яч у ворота”;
“Хто як пересувається”; “Підстрибни до долоні”;

“Котіння м’ячів”; “Пройди по ребристій дошці”;
“Все далі і вище”; “Маленькі ніжки бігли по
доріжці”.
Вправи та ігри на формування зведень стопи та укріплення зв’язково-м’язового апарату:
1) Вправи без предметів.
2) Вправи з предметами: а) гімнастичними палицями; б) олівцями; в) килимками; г) тенісними м’ячами; д) набивними м’ячами.
3) Вправи на тренажерах: бігова доріжка, велотренажер та ін.
4) Ігри: “Кач-кач”, “Лови”, “Дожени м’яч”, “Дожени мене”, “Мій веселий дзвінкий м’яч”, “Кошенята й собачата”, “Покоти м’яч до мене”, комплекс вправ ігрового характеру.
Ігри на розвиток координації рухів, швидкості
реакції, уваги:
Ігри з пальцями з використанням речитативів, “Прокоти м’яч по нахиленій дошці”, “Який
м’яч більший”, “Ау-ау”, “Коло, квадрат”, “Зайчик”.
Ігри на рівновагу та орієнтир у просторі:
- “Ховаємо ведмедика”, “Переступи через мотузку”, “Ходьба по нахиленому мосту”, “Погладь
ведмедика”.
Психогімнастика.
- Ігри на розвиток уваги: “Що чути”, “Слухай оплески”, “Будь уважним”, “Канон для малюків”.
- Ігри на розвиток пам’яті: “Повтори за мною”,
“Запам’ятай рухи”, “Запам’ятай своє місце”.
- Ігри на подолання рухового автоматизму з використанням слухових і зорових органів: “Прапорець”, “Стоп”, “Будь ласка”.
- Ігри на заспокоювання та організацію: “Слухай
команду”, “Дивись на руки”, “Хто за ким”.
- Ігри на виразність жесту: “Зачарована дитина”,
“Скільки звуків”, “Тихіше”.
- Ігри на розслаблення: “Кожен спить”, “Шалтайболтай”, “Конкурс ледарів”.
Сюжетні ігри-уроки:
- “Чарівна щітка (на прищеплення навичок особистої гігієни), “Наша зарядка”, “Весна”.
Спеціальні коригуючі вправи:
- з предметами, без предметів; лежачи; сидячи; на
тренажерах; на килимках; на лаві; переміщення
на звуковий сигнал; визначення відрізків при
ходьбі; індивідуальна гра з м’ячем; основні напрямки рухів рук вперед, вверх, в сторони, вниз;
рухи рук на слух; пошук предметів за словесними орієнтирами (далі, ближче, лівіше); пошук
предметів без зорового контролю.
Для дітей 6-ої груп акцент ставимо на акті вдиху і видиху, затримці дихання:
- Вдих, видих через ніс; вдих через ніс – видих через
рот; дихання під рахунок (вдих і видих на 2 рахунки, вдих
на 2 рахунки, видих – на 4); ДВ під час ходьби; грудний
і черевний типи дихання; ритмічне носове дихання; затиснувши пальцем одну ніздрю, ритмічне дихання через другу; дихання за типом “задування свічок”; ігри з
акцентом на дихання; пошук предметів за словесними
орієнтирами; точковий масаж.

-

28

Вправи, що вдосконалюють зорові функції:
1. Комплекс вправ для очей.
А) За Аветисовим:
- виконується сидячи. Міцно заплющити очі на 3
с. Потім відкрити очі на 3-5 с, повторити 6-8 разів.
Вправи укріплюють м’язи повік, сприяють покращенню кровообігу і розслаблення м’язів
очей;
- виконується сидячи. Швидко кліпати протягом
1-2 хв. Вправи сприяють покращенню кровообігу;
- виконується сидячи. 1 – трьома пальцями кожної руки злегка натиснути на верхню повіку
відповідно до ока; 2 – через 1-2 с зняти пальці з
повік. Повторити 3-4 рази. Вправи сприяють покращенню циркуляції внутрішньоочної рідини;
- виконується сидячи. 1 – дивитися вдалину прямо перед собою 2-3 с. 2 – перевести погляд на
кінчик носа 3-5 с. Повторити 6-8 разів. Вправи
розвивають здібність довго утримувати погляд
на близьких предметах;
- виконується стоячи. Голова непорушна. 1 – підняти очі вверх; 2 – опустити їх вниз; 3 – повернути
очі праворуч; 4 – повернути очі ліворуч. Повторити 6-8 разів. Вправи вдосконалюють складні
рухи очей;
- виконується сидячи. Голова непорушна. 1 –
підняти очі вверх; 2 – зробити ними кругові рухи
за і проти годинникової стрілки. Повторити 3-6
разів. Вправи сприяють розвитку складних рухів
очей і підвищують стійкість вестибулярних реакцій;
- виконується сидячи. При заплющених повіках.
Голова непорушна. 1 – підняти очі вверх; 2 – опустити очі додолу; 3 – повернути очі вправо; 4 –
повернути очі вліво. Повторити 6-8 разів. Вправи розвивають здібність очних м’язів до статичного напруження;
- виконується стоячи. Ноги на ширині плеч. 1 –
опустити голову, подивитися на носок лівої ноги;
2 – підняти голову, подивитися в правий верхній
кут; 3 – опустити голову, подивитися на носок
правої ноги; 4 – підняти голову, подивитися в
лівий верхній кут. Повторити 3-4 рази. Вправи
сприяють покращенню координації руху очей і
голови.
Кожна з описаних вправ сприяє виборчим
діям на рухові реакції очей.
Б) Комплекс для очей з використанням традиційного
китайського масажу “цзинло”, масажу точок акупунктури:
- натискування на точку цзинлін. Точка – симетрично знаходиться по обидва боки перенісся,
приблизно в 3 мм від внутрішнього кута ока. Заплющити очі і протягом кількох секунд робити
великими пальцями обох рук кругові рухи в області цієї точки. Один рух за годинниковою
стрілкою, і т.д.;
- натискування точок тайян і протирання країв
зіниць. Тайян – точка знаходиться на прямій при-

близно в 3 мм до скроні від лінії, що з’єднує кути
очей і кінець брови. Натиснути на неї великими
пальцями обох рук, а в цей час внутрішньою стороною другої фаланги вказівних пальців робити
масаж зіниць рухами вверх-вниз;
- натискування на точку сибай. Точка знаходиться на нижній частині зіниці прямо під нею (якщо
дивитися перед собою). Робити масаж декілька
секунд;
- натискування на точки фенчі. Ця точка знаходиться на потилиці на межі росту волосся; вона
симетрично знаходиться на внутрішній стороні
шийних м’язів. З’єднати вказівний і середній
пальці, накласти їх на точку фенчі, натискувати і
потирати її протягом декількох секунд;
- умивання. З’єднати чотири пальці обох рук, крім
великого, розмістити їх в найширшій частині
носа. Зробити легкий масаж над бровами до
скронь, обвести круговими рухами точку тайян
і знову повернути руки у вихідне положення.
Примітка: точки треба знаходити дуже точно. Рухи
повинні бути м’якими і ніжними, спочатку зовсім
легкі, а потім – з невеликим зусиллям до виникнення
слабкого болю в зоні точки.
2. Перелічити предмети (м’яч, куб), колір предметів,
місце знаходження і на якій відстані.
3. Виконати прості вправи, рухи (оплеск, присідання)
за світловим сигналом.
4. Виконати кидання м’яча в ціль на різній відстані.
5. Сидячи на підлозі, катання м’яча один одному,
збільшуючи відстань у міру закріплення.
6. Комплекс вправ, що акцентують увагу на слідкуванні очима за рухами рук.
Обов’язково включати в кожен урок вправи для очей.
Висновки.
Таким чином, розвиток пізнавальної діяльності у слабозорих дітей із затримкою мовного розвитку та їх інтеграція в суспільство будуть протікати
успішно при реалізації таких умов: здійснення інтегративного навчання за спеціально розробленими тестами і програмами, використання моделі та спеціально організованої ігрової взаємодії.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем розвитку
пізнавальної діяльності (сприйняття, мислення, пам’яті) на заняттях із слабозорими дітьми із затримкою
мовного розвитку.
1.
2.

3.

4.
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5.

ма. Особенностью реабилитации в педиатрии является необходимость не только вернуть больному
ребенку здоровье, но и развить его физические и
психологические функции до оптимального уровня. Очень важно выявить отклонения в состоянии
здоровья ребенка на этапе, когда они еще не носят
необратимый характер. В условиях стационарного
лечения необходимо вносить соответствующие коррективы базисной терапии с учетом преморбидного фона и сопутствующей патологии с дальнейшей
разработкой протоколов реабилитации, что обосновывает рациональность широкого использования немедикаментозных методов лечения: физиотерапии,
фитотерапии, бальнеотерапии, диетотерапии, научно обоснованных двигательных режимов и других
методов [1, 5, 7].
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Целью настоящего исследования было изучение влияния средств физической реабилитации на
функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы новорожденных детей с врожденным пороком сердца.
В соответствии с целью и задачами исследования нами было проведено обследование 12 новорожденных детей, находящихся на лечении в отделении патологии новорожденных детей Запорожской
области детской клинической больницы. Среди них 8
мальчиков и 4 девочек.
Состояние здоровья новорожденных детей
перед началом эксперимента расценивалось как средней степени тяжести. Диагноз неревматического кардита и врожденного порока сердца установлен на
основании клинических, рентгенографических (рентгенография органов грудной клетки), инструментальных (электрокардиография, эхокардиография) и
лабораторных методов обследования в соответствии
с рекомендациями ВОЗ.
Все новорожденные дети были разделены на
две группы по уровню физического развития. В первой группе (1-я группа) было 5 недоношенных новорожденных с массой тела при рождении 2500-3000 г,
во второй группе (2-я группа) - 7 новорожденных
детей с массой тела при рождении 3001-3700 г.
В первые дни жизни детей и через месяц использования немедикаментозных средств восстановления у всех новорожденных детей регистрировались
следующие показатели: длительность интервалов
электрокардиограммы – РQ (с), QRS (с), QТ (с), частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин); а также
показатели эхокардиографического обследования –
конечно-систолический (КСРлж, см) и конечно-диастолический размеры (КДРлж, см) левого желудочка, конечно-систолический (КСОлж, мл) и конечнодиастолический (КДОлж, мл) объемы левого
желудочка, ударный (УО, мл) и минутный (МО, л/
мин) объемы крови, фракция выброса (ФВ, %), толщина межжелудочковой перегородки (МЖП, см) и
задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ, см), а также
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ В КОРРЕКЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА
Богдановская Н.В., Маликов Н.В., Назукина А.В.
Запорожский национальный университет
Аннотация. Проведено обследование новорожденных
детей с врожденным пороком сердца с применением
методов электро- и эхокардиографии. Показано, что
применение средств физической реабилитации способствовало оптимизации функционального состояния сердца и сердечно-сосудистой системы их организма.
Ключевые слова: новорожденные, порок сердца, физическая реабилитация, функциональное состояние,
сердечно-сосудистая система.
Анотація. Богдановська Н.В., Маліков М.В., Назукіна А.В. Використання засобів фізичної реабілітації в
корекції функціонального стану серцево-судинної
системи новонароджених дітей з вродженою вадою
серця. Проведено обстеження новонароджених дітей
з природженою вадою серця із застосуванням методів
электро- і ехокардіографії. Показано, що використання засобів фізичної реабілітації сприяло оптимізації функціонального стану серця і серцево-судинної системи їхнього організму.
Ключові слова: новонароджені, вада серця, фізична
реабілітація, функціональний стан, серцево-судинна
система.
Annotation. Bogda novskya N.V., Malikov N.V.,
Nazukina A.V. Use of facilities of physical rehabilitation
in correction of the functional state of the cardiovascular
system of new-born children with the innate pathology
of heart. The inspection of new-born children with the
innate vice of heart with the use of methods of electroand echocardiography is conducted. It is shown that
application of facilities of physical rehabilitation was
instrumental in optimization of the functional state of
heart and cardiovascular system of their organism.
Keywords:
new-born,
hea rt-disease,
physical
rehabilitation, functional state, cardiovascular system.

Введение.
Известно, что в настоящее время сердечнососудистые заболевания по уровню смертности
опережают все остальные болезни вместе взятые. К
сожалению, довольно высок процент заболеваний
аппарата кровообращения и среди детей различного возраста, даже среди новорожденных. По данным ряда авторов ежегодно в Украине рождается
около 5,5 тысяч детей с врожденным пороками сердца, велико число случаев нарушений сердечного
ритма, внутриутробных кардитов и т.п. [2, 3, 4, 6]. Последствия многих заболеваний существенно нарушают адаптивные возможности детского организ30

скорость кровотока через следующие клапаны сердца – митральный (МК, м/с), аортальный клапан (АоК,
м/с), трикуспидальный клапан (ТкК, м/с) и клапан
легочной артерии (КлЛа. м/с).
Все полученные в ходе работы данные были
обработаны стандартными методами математической статистики.
Результаты исследования.
На начальном этапе настоящего исследования нами был проведен сравнительный анализ электро- и эхокардиографических показателей, зарегистрированных у новорожденных 1-ой и 2-ой групп.
Как видно из результатов, представленных
в таблице 1, для новорожденных обеих групп были
характерны практически одинаковые величины показателей, отражающих электрическую активность
сердца.
Таблица 1
Величины некоторых показателей электрокардиограммы (ЭКГ) и эхокардиограммы (ЭхоКГ) детей 1-ой и 2-ой групп новорожденных в начале
исследования (M±m)
№
п/п

Показатели

1-я
группа

2-я
группа

0,1±0,01

0,09±0,004

0,05±0,005

0,04±0,001*

0,25±0,005

0,23±0,008*

0,39±0,009

0,36±0,01*

1.

P-Q, с

2.

QRS, с

3.

Q-T, с

4.

R-R, с

5.

ЧСС, уд/мин

154±2,58

164±4,44*

6.

КДО, мл

14,3±3,87

11,14±1,04

7.

КСО, мл

4,44±1,5

2,71±0,3

8.

УО, мл

9,84±3,00

8,43±0,89

9.

МОК, л/мин

1,5±0,44

1,4±0,16

10.

ЗСЛЖ, см

0,66±0,07

0,57±0,016

11.

МЖП, см

0,64±0,07

0,54±0,016

12.

МК, м/с

0,58±0,05

0,7±0,052

13.

АоК, м/с

0,69±0,09

0,83±0,14

14.

ТкК, м/с

0,57±0,09

0,71±0,172

15.

КоЛа, м/с

0,92±0,05

1,12±0,28

16.

ФВ, %

70±4,5

76±2,37

ны электрической систолы, времени возбуждения
желудочков и, напротив, более высокие величины
ЧСС. Однако, более детальный анализ параметров
сердечно-сосудистой системы новорожденных детей
обеих групп, полученный с помощью метода эхокардиографии, подтвердил наше предположение об
изначальной функциональной однородности детей
1-ой и 2-ой групп.
Не отмечалось статистически достоверных
различий между детьми изучаемых групп в величинах таких важных показателей, как конечный диастолический (КДО) и конечный систолический (КСО)
объемы сердца, ударный (УО) и минутный (МОК)
объемы крови, размеры задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) и межжелудочковой перегородки
(МЖП). Не удалось зарегистрировать достоверных
межгрупповых различий и в отношении показателей,
характеризующих эффективность кровоснабжения
сердца новорожденных.
Таким образом, полученные в начале исследования экспериментальные материалы позволили констатировать относительную близость функционального состояния сердечно-сосудистой
системы новорожденных детей, отнесенных к различным группам.
Повторное обследование детей обеих групп
было проведено нами через 1 месяц после начала
исследования. В течение этого времени среди детей
2-ой группы, в отличие от представителей 1-ой группы новорожденных, проводились соответствующие
реабилитационные мероприятия.
В таблице 2 представлены результаты повторного электрокардио-графического обследования
детей, не проходивших курс физической реабилитации по поводу неревматического кардита и врожденного порока сердца.
Как видно из приведенных результатов к
окончанию исследования для данной категории новорожденных были характерны негативные изменения электрической активности сердца: статистически достоверное снижение величины
электрической систолы (до 0,21±0,009 с), сердечного цикла (до 0,34±0,007 с), а также увеличение ЧСС
до 170±0,65 уд/мин.
Анализ данных эхокардиографии, полученных при повторном обследовании детей 1-ой группы, не позволил зарегистрировать существенных изменений изученных показателей.
Вместе с тем, динамика величин данных параметров рассматривалась нами как неоднозначная.
Так, для новорожденных детей, не прошедших курс
реабилитации, была характерна негативная тенденция к снижению КДО и КСО (соответственно до
12±2,36 мл и 3,12±0,73 мл), УО (до 8,95±1,72 мл), размеров задней стенки желудочков (до 0,64±0,11 см).
Вместе с тем, нельзя не отметить положительную
тенденцию к росту скорости кровотока практически через все клапаны сердца и фракции выброса
(до 74±4,08%).

Примечание: * - p<0,05 по сравнению с 1-ой группой.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что у новорожденных 2-ой группы регистрировались хотя и
незначительно, но достоверно более низкие величи31

Таблица 2
Величины некоторых показателей электрокардиограммы (ЭКГ) и эхокардиограммы (ЭхоКГ) детей 1-ой группы новорожденных в начале и в конце исследования (M±m)
№
Начало
Окончание
Показатели
п/п
исследования исследования
1.

P-Q, с

2.

QRS, с

3.

Q-T, с

4.

R-R, с

5.

0,1±0,01

0,11±0,01

0,05±0,005

0,05±0,005

0,25±0,005

0,21±0,009***

0,39±0,009

0,34±0,007***

ЧСС, уд/мин

154±2,58

170±0,65***

6.

КДО, мл

14,3±3,87

12±2,36

7.

КСО, мл

4,44±1,5

3,12±0,73

8.

УО, мл

9,84±3,00

8,95±1,72

9.

МОК, л/мин

1,5±0,44

1,54±0,27

10.

ЗСЛЖ, см

0,66±0,07

0,64±0,11

11.

МЖП, см

0,64±0,07

0,64±0,11

12.

МК, м/с

0,58±0,05

0,76±0,09

13.

АоК, м/с

0,69±0,09

0,76±0,04

14.

ТкК, м/с

0,57±0,09

0,75±0,09

15.

КоЛа, м/с

0,92±0,05

16.

ФВ, %

70±4,5

толического (до 15,43±1,33 мл) и конечного систолического (до 4,14±0,59 мл) объемов крови, сердечного
выброса (до 11,29±0,89 мл) и МОК (до 1,81±0,14 л/
мин). Не менее убедительной выглядела явная тенденция к росту величин задней стенки желудочков
(до 0,6±0,04 см), межжелудочковой перегородки (до
0,6±0,04 см), а также скорости кровотока практически через все клапаны сердца. Более того, величина
скорости кровотока через митральный клапан к окончанию эксперимента увеличивалась достоверно (до
0,86±0,06 м/с).
Таблица 3
Величины некоторых показателей электрокардиограммы (ЭКГ) и эхокардиограммы (ЭхоКГ) детей 2-ой группы новорожденных в начале и в конце исследования (M±m)
№
Начало
Окончание
Показатели
п/п
исследования исследования
1.

P-Q, с

0,09±0,004

2.

QRS, с

0,04±0,001

3.

Q-T, с

0,23±0,008

4.

R-R, с

0,36±0,01

5.

ЧСС, уд/мин

164±4,44

161±7,56

6.

КДО, мл

11,14±1,04

15,43±1,33**

7.

КСО, мл

2,71±0,3

4,14±0,59*

8.

УО, мл

8,43±0,89

11,29±0,89*

1,23±0,21

9.

МОК, л/мин

1,4±0,16

1,81±0,14*

74±4,08

10.

ЗСЛЖ, см

0,57±0,016

0,6±0,04

11.

МЖП, см

0,54±0,016

0,6±0,04

12.

МК, м/с

0,7±0,052

0,86±0,06*

13.

АоК, м/с

0,83±0,14

0,92±0,08

14.

ТкК, м/с

0,71±0,172

0,72±0,04

15.

КоЛа, м/с

1,12±0,28

1,23±0,35

16.

ФВ, %

76±2,37

72±2,52

Примечание: *** - p<0,001 по сравнению с началом
исследования;
В целом, полученные при обследовании детей 1-ой группы результаты не позволили говорить о
выраженном улучшении функционального состояния
сердца и аппарата кровообращения их организма.
Гораздо более выраженные положительные
изменения были отмечены нами при анализе результатов повторного обследования новорожденных 2ой группы.
В соответствии с данными таблицы 3 для
детей, прошедших 3-х месячный курс физической
реабилитации, было характерно достоверное повышение времени возбуждения желудочков сердца (до
0,05±0,003 с), длительности сердечного цикла (до
0,37±0,019 с) и, как следствие, тенденция к снижению
ЧСС (до 161±7,56 уд/мин).
Еще более выраженными оказались изменения эхокардиографических показателей. Через месяц занятий по программе физической реабилитации у новорожденных детей 2-ой группы регистрировалось достоверное повышение конечного диас-

0,09±0,003
0,05±0,003*
0,22±0,009
0,37±0,019

Примечание: * - p<0,05; ** - p<0,01 по сравнению с
началом исследования.
Выводы.
В целом, полученные в нашем исследовании экспериментальные материалы позволили констатировать достаточно высокую степень эффективности реабилитационных мероприятий, которые
были проведены среди новорожденных с признаками неревматоидного кардита и врожденным пороком сердца. Использованная программа реабилитации способствовала выраженной оптимизации
функционального состояния сердца и сердечно-со32

судистой системы их организма и может, тем самым,
быть рекомендована для практического использования при работе с данным контингентом детей.
Перспективой дальнейших исследований видим в изучении других проблем использования
средств физической реабилитации в коррекции функционального состояния сердечно-сосудистой системы новорожденных детей с врожденной патологией сердца.
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Keywords: children, delay of psychica l a nd vocal
development, teaching of children to swimming.

Вступ.
Діти народжуються з великими потенціальними можливостями пізнавати світ у всій його красі,
жити, розвиватися і творити в ньому. Це стосується й
тих, хто з яких-небудь причин втратив, у тій чи іншій
мірі, здатність бачити, чути, рухатись.
Рівний доступ до якісної освіти, як фундаментальне набуття цивілізаційного суспільства, не може
бути реалізований без постійного удосконалення методології, принципів і змісту спеціального навчання
дітей з особливими потребами. За роки незалежності
в Україні визначені нові пріоритети розвитку спеціальної освіти, створено відповідну правову базу, почато
реформування цієї галузі на основі положень Національної доктрини розвитку освіти в Україні в ХХІ
столітті. Цьому передували тривалі дослідження, які
проводили вчені-дефектологи: Н.Г.Байкіна, В.І.Бондар,
А.П.Гозова, В.В.Засенко, Н.Ф.Засенко, Б.В.Сермєєв,
Л.І.Фомічова, М.К.Шеремет, М.Д.Ярмаченко та інші,
яким вдалося досягти органічного взаємозв’язку освіти і науки, педагогічної теорії і практики.
Разом із тим, перебудова соціального життя
та економічної діяльності України тягне за собою
зміни завдань навчання у спеціальних дошкільних
установах. Це ще більшою мірою вимагає підсилення підготовки дітей до школи, активізації їх пізнавальної діяльності.
Зростає абсолютне число дітей із проявами
обтяженості дефекту. Склалися вкрай несприятливі
економічні, соціальні, екологічні обставини. Вони
провокують виникнення хронічних захворювань, гостро виявляється спадкова патологія, підвищується
рівень травматизму. Більшість дітей із відхиленнями в
розвитку, через існуючі соціальні і фізичні бар’єри,
позбавлені можливості нарівні з іншими дітьми реалізувати свої здібності. Популяція дітей з розумовими і фізичними вадами зростає, і спеціального навчання вимагають біля 5 % усієї популяції в Україні.
Обставини, що склалися, вимагають внесення коректив у проведення експериментальних досліджень по корекції рухової сфери дітей із відхиленнями в розвитку.
Як відомо, плавання є не тільки засобом
зміцнення здоров’я, але й допомагає в корекції і компенсації порушених функцій [2, 5]. У першу чергу
тому, що вода є незвичайним середовищем. Специфічна дія водного середовища на вестибулярний, опорно-руховий апарат, ЦНС, вегетативні та інші органи
здатна забезпечити компенсаторний вплив на порушені функції організму дитини. Водне середовище,
яке забезпечує через температурні, м’язові, тактильні
та інші рецептори могутню стимулюючу дію, позитивно впливає на емоційну сферу дітей.
Засоби плавання у силу вираженої дії водного середовища, є важливим компонентом фізичного
виховання і реабілітації дітей з особливими потребами. Дослідження школи Д.Ф.Мосунова [3,4,] показали високу ефективність застосування засобів плаван-
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РАННЯ КОРЕКЦІЯ ПСИХОМОТОРНИХ
ФУНКЦІЙ ПЛАВАННЯМ У ДІТЕЙ ІЗ
ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО І МОВНОГО
РОЗВИТКУ У ВІЦІ 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 РОКІВ
Бондаренко С.М.
Запорізький національний університет
Анотація. На підставі проведеного дослідження розглянуті проблеми, що виникають при навчанні плаванню дітей дошкільного віку із затримкою психічного і мовного розвитку. Використання у процесі
навчання плаванню дітей ігрового методу позитивно
впливає на процес навчання.
Ключові слова: діти, затримка психічного і мовного
розвитку, навчання дітей плаванню.
Аннотация. Бондаренко С.М. Ранняя коррекция психомоторных функций плаваньем у детей с задержкой
психического и речевого развития в возрасте 3-4, 45, 5-6, 6-7 лет. На основании проведённого исследования рассмотрены проблемы, возникающие при обучении плаванью детей дошкольного возраста с
задержкой психического и речевого развития. Использование в процессе обучения плаванию детей игрового метода положительно влияет на процесс обучения.
Ключевые слова: дети, задержка психического и речевого развития, обучение детей плаванью.
Annotation. Bonda renko S.M. Ea rly correction of
psychical and motor functions by swimming at children
time-lagged psychical and vocal development in age 34, 4-5, 5-6, 6-7 years. In the article is considered the
conducted research of the problems arising up at teaching
to swimming of children of preschool age time-lagged
psychical and vocal development. Use during learning
to floa ting of children of a game method positively
influences process of learning.
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ня для корекції (відновлення до норм) дітей, які мають відхилення в стані психічного і фізичного здоров’я. Крім основної функції оволодіння навичкою пересування у воді, вони значною мірою сприяють
підвищенню рівня розвитку фізичних і психічних якостей, а також оздоровленню.
Наукова новизна дослідження полягає в такому:
- узагальнені теоретичні положення з проблем
корекції рухової сфери дітей із ЗПР і ЗМР дошкільного віку;
- установлені особливості і потенційні можливості
психомоторного розвитку у дітей із ЗПР, ЗМР і
здорових дітей;
Робота виконана за планом НДР Запорізького національного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: розробити та апробувати методику навчання плаванню дітей у віці 3-4, 4-5, 56, 6-7 років із затримкою психічного і мовного розвитку.
Об’єкт дослідження: рухова сфера дітей із
ЗПР і ЗМР у віці 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 років.
Предмет дослідження: процес корекції рухової сфери дітей з особливими потребами у віці 3-4, 45, 5-6, 6-7 років.
Завдання даної статті:
- узагальнити досвід навчання плаванню дітей
дошкільного віку;
- розробити методику навчання плаванню дітей у
віці 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 років із ЗПР і ЗМР;
- виявити найефективніші прийоми навчання плаванню дітей дошкільного віку із ЗПР і ЗМР.
Для вирішення даних завдань були запропоновані такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, педагогічні спостереження, педагогічний експеримент.
Дослідження були проведені з дітьми у віці від
3-4, 4-5, 5-6, 6-7 років із ЗПР і ЗМР у м. Запоріжжя в д/
с № 297 “Здоров’ячок”.
У дослідженні взяла участь 61 дитина, із них
25 дівчаток і 36 хлопчиків.
Були сформовані три групи: 1 експериментальна, 2 експериментальна і 3 контрольна.
У першу експериментальну групу входили
хлопчики і дівчатка із ЗПР і ЗМР, заняття яких включали в себе велику кількість ігор у воді. Друга експериментальна група включала в себе хлопчиків і дівчаток із ЗПР і ЗМР, які займалися за звичайною
методикою навчання плаванню дітей дошкільного
віку [1]. Третя експериментальна група – група здорових хлопчиків і дівчаток, які займалися за звичайною методикою навчання плаванню дітей дошкільного віку [1].
Було проведено 112 занять загальною
кількістю 56 годин. Основною формою занять був
урок, що складався із двох частин: підготовчої частини на суші (~ 5 хвилин) та основної частини у воді (~
20 хвилин) по 2 рази на тиждень.
Результати досліджень.

Навчання дітей із першої групи було почато
із двох підготовчих занять на суші. Діти виконували ті
вправи та ігри (наприклад, “криголам”, “футбол”),
які потім їм пропонувалися в басейні. Крім того, у
деяких дітей із першої і другої групи виникла проблема з подоланням водобоязні. Тому перше заняття із
навчання плаванню дітей із першої та другої груп
було проведено в басейні без води.
Для ознайомлення з водним середовищем у
першій експериментальній групі використовувалися
такі ігри:
- “Морський бій” – за командою діти однією
рукою вдаряють по воді так, щоб бризки летіли вперед якнайдалі. (Очі не заплющувати, не штовхати
сусідів).
- “Умивання”. Діти стоять на дні, набирають
води в долоні та умивають обличчя. (Очі не заплющувати, під час умивання робити видих через ніс).
- “Ходіння по дну”. Діти стоять по росту, спереду найменший і просуваються шеренгою вперед
по басейну.
- “Криголам”. Діти стоять по росту, спереду
найменший і просуваються шеренгою вперед по басейну, виставивши одну руку вперед.
- “Човник на веслах”. Діти стоять по росту,
спереду найменший і просуваються шеренгою вперед по басейну, допомагаючи гребковими рухами
рук.
- “Хто вищий”. Діти стоять на дні, рівень води
по пояс. За командою потрібно присісти, зануритися
до підбородка і відштовхнутися ногами від дна,
підстрибнувши якомога вище і при цьому крикнути
номер виконуваного стрибка за рахунком (1, 2, 3 ...).
З часом гра ускладнювалася і діти перед стрибком
обличчя опускали під воду з головою.
Правила: вистрибувати вертикально вверх.
Перемагає той, хто вище стрибне.
- “Хвилі на морі”. Діти стоять на дні басейну
на відстані витягнутих рук, рівень води по груди. Руки
в сторони. За командою почати виконувати рухи руками вперед і назад, утворюючи хвилі.
Правила: не заплющувати очі, не штовхати
сусідів. Виграє той, у кого більше хвиль.
- “Спіймай фігурку”. Діти стоять на дні. На
поверхні плавають різні геометричні фігури (квадрат,
круг, трикутник, прямокутник, овал) із пінопласту. За
командою: “Піймай фігурку (круг)” діти повинні знайти фігурку (круг) і покласти на бортик.
Правило: не штовхати сусідів. Виграє той, хто
піймає більше правильних фігурок.
- “Футбол”. Діти стоять на дні. На дні лежать
невеликі легкі предмети, які не спливають (набивний
м’яч із тканини, набитий ватою). Скільки дітей – стільки
і предметів. За командою викладача діти виконують
“замах” і “удар” по м’ячу спочатку однією, потім другою ногою. При виконанні удару тильною поверхнею
стопи потрібно витягнути носок (як при плаванні кролем) і напружувати м’язи гомілки. Якщо ж удар виконується внутрішньою стороною стопи, то носок відповідає положенню, як при плаванні брасом.
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Таблиця 1
Середні показники вимірювання до початку дослідження
Ж Є Л (л)
Стрибок у довж ину з м ісця (см )
Х л.
Д
Х л.
Д
д іти із ЗП Р і ЗМ Р 8 50
750
58
55

Б іг 3 0 м (с)
Х л.
Д
-

зд орові діти

9 50

850

62

58

-

-

4-5 років

д іти із ЗП Р і ЗМ Р
зд орові діти

1 000
1 100

900
950

82
86

71
75

8,8
8,6

9,4
9,2

5-6 років

д іти із ЗП Р і ЗМ Р
зд орові діти

1 200
1 250

1050
1100

97
100

84
86

8,5
8,2

8,9
8,5

6-7 років

д іти із ЗП Р і ЗМ Р

1 250

1100

104

93

7,9

8,4

зд орові діти

1 300

1150

105

95

7,5

7,9

В ік д ітей

3-4 роки

Таблиця 2
Середні показники вимірювання дітей після 4-х місяців досліджень
Ж Є Л (л )
С тр и б о к у д о вж ин у з м ісц я (с м )
Х л.
Д
Х л.
Д
І ек сп ер .гр .
1000 850
62
58
ІІ ек сп ер .гр . 9 0 0
800
60
56
ІІІ гр уп а
1050 900
64
60

Б іг 3 0
Х л.
-

4 -5 р о ків

І ек сп ер .гр .
ІІ ек сп ер .гр .
ІІІ гр уп а

1100
1050
1100

1000
950
1000

87
84
88

76
73
77

8 ,4
8 ,6
8 ,3

9 ,0
9 ,3
8 ,8

5 -6 р о ків

І ек сп ер .гр .
ІІ ек сп ер .гр .
ІІІ гр уп а

1300
1250
1300

1150
1100
1150

104
99
104

89
86
90

7 ,8
8 ,2
7 ,7

8 ,2
8 ,5
8 ,1

6 -7 р о ків

І ек сп ер .гр .

1400

1200

109

98

7 ,3

7 ,7

ІІ ек сп ер .гр .

1350

1150

104

93

7 ,7

8 ,0

ІІІ гр уп а

1400

1250

111

100

7 ,1

7 ,5

В ік д іте й

3 -4 р о ки

Правило: не штовхати сусідів, бити по своєму м’ячу. Слідкувати, щоб рухи виконувалися за оптимальною амплітудою.
Після того, як діти повністю адаптувалися до
водного середовища і засвоїли ці ігри, а також для
закріплення пройденого матеріалу дітям із першої
експериментальної групи запропонували такі ігри:
- “Будь уважним”. Діти стоять на дні, обличчям до викладача. Викладач робить різні умовні рухи
руками (вверх, вниз, в сторони, за голову). У відповідності з певним положенням рук викладача, діти виконують ту чи іншу вправу (вистрибування із води,
присідання під воду, нахили і т.д.).
Правило: за неправильно виконану вправу –
штрафне очко. Виграє той, у кого менше всіх штрафних очок. Застосовується не більше трьох умовних
рухів, бо більшість граючих часто помиляється і гра
не дає бажаного результату.
- “До п’яти”. Діти йдуть по дну один за одним на відстані витягнутої руки. По свистку діти зупиняються, роблять глибокий вдих, занурюють об-

м ( с)
Д
-

личчя у воду так, щоб вуха залишились над водою і
повільно видихують повітря у воду поки викладач
рахує до п’яти. Потім гравці йдуть далі.
Правило: той, хто підніме голову до п’ятого
рахунку, отримує штрафне очко. Виграє той, у кого
менше всіх очок або взагалі немає. Для ускладнення
діти пересуваються різними способами (бігом, стрибками).
- “Жабенята”. Діти стоять на дні. За командою викладача “Щука!” – граючі підстрибують вверх,
а за сигналом “Качка!” – ховаються під воду.
Правило: той, хто невірно виконав команду,
отримує штрафне очко; у кого менше всіх штрафних
очок – виграє.
- “Дивись уважно”. Діти стоять на дні, розділившись парами, навпроти один одного. Один із
партнерів присідає під воду із відкритими очима.
Другий, що знаходиться під водою, показує йому
певну кількість пальців під водою (від 1 до 5). Піднявшись із води перший гравець повинен назвати партнеру побачену кількість пальців. Потім гравці міня35

ються ролями.
Правило: не дозволяється брати за руку того,
хто показує; показувати на відстані 30-40 см від очей
партнера. У молодших групах показують під водою
іграшки, а дитина називає їх колір або визначає, яка
саме іграшка (м’яч, човник, пташка – у цьому випадку іграшки повинні сильно відрізнятися одна від одної).
Завдяки цим іграм діти із першої експериментальної групи навчилися не заплющувати очі у
воді, бути уважними у відношенні до інших учасників
гри, концентрувати свою увагу при поясненні завдання викладачам, правильно дихати у воді.
У другій експериментальній групі проводилося навчання плаванню дітей за звичайною методикою [1].
Крім того, і з першою експериментальною
групою і з другою проводились вправи для розвитку
пізнавальних процесів (уваги, уявлення, мислення).
У третій групі заняття проводились за звичайною програмою навчання плаванню дітей дошкільного віку [1].
Перед початком дослідження у всіх дітей були
заміряні показники ЖЄЛ (життєвої ємності легенів),
стрибок у довжину з місця, біг 30 м (табл. 1).
Після чотирьох місяців занять діти із другої
експериментальної групи виявляли інтерес до занять
залежно від свого емоційного настрою. Вони не завжди докладали всі свої можливості, які необхідні для
виконання різних вправ. Крім того, навичка, яку дитина набувала на наступних заняттях, сильно слабшала і доводилося починати все заново. Проте у цих
дітей все ж було відзначено незначне покращення в
таких показниках, як ЖЄЛ, стрибок у довжину з місця
і біг 30 м (табл. 2).
У дітей із першої експериментальної групи
ігровий метод навчання плаванню викликав зацікавленість до занять, вони докладали всі свої можливості,
щоб виконати необхідні вправи. Вони практично не
відмовлялися від виконання тих чи інших завдань і намагалися їх виконувати якісно. У цій групі потрібно
відмітити покращення результатів у таких показниках,
як ЖЄЛ, стрибок у довжину з місця і біг 30 метрів.
Крім того, ця група почала засвоювати техніку плавання на ногах кролем на грудях і на спині. Результати
вимірювання дітей із цієї групи після 4-х місяців незначно поступаються результатам дітей із 3-ї групи.
Висновки.
Таким чином, дослідження дозволило констатувати таке:
Заняття із навчання плаванню дітей із ЗПР і з
ЗМР сприяли покращенню фізичного стану дітей.
Абсолютні показники ЖЄЛ, стрибка в довжину з
місця, бігу на 30 м покращились, особливо у дітей із
першої групи.
Використання у процесі навчання плаванню
дітей дошкільного віку із ЗПР і ЗМР ігрового методу
навчання (рухливих ігор на воді; ігор на розвиток уваги; ігор, які навчають спливанню і пірнанню, диханню; ігор, які сприяють виробленню навичок сковзання, лежання на воді; ігор, які виробляють і закріплю-

ють плавальні рухи) позитивно впливає на процес
навчання плаванню дітей із ЗПР і ЗМР. Таким чином,
застосування методу навчання плаванню дітей дошкільного віку із ЗПР і ЗМР за допомогою ігрової діяльності забезпечує позитивний ефект, який полягає в
покращенні рівня фізичної підготовленості і рівня
фізичного розвитку. Дослідження також показало, що,
незважаючи на багаточисленні рекомендації з використання плавання в оздоровчих і лікувальних цілях,
традиційна методика навчання плаванню не підходить для застосування в роботі з дітьми 3-4, 4-5, 5-6, 67 років із ЗПР і ЗМР.
Подальші дослідження вбачаємо у вивченні
інших проблем при навчанні плаванню дітей дошкільного віку із затримкою психічного і мовного розвитку.
1.
2.
3.

4.

5.
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІВЧАТОК МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Бузько В.І., Глазирін І.Д.
Черкаський інститут пожежної
безпеки імені Героїв Чорнобиля
Черкаський національний
університет імені Богдана Хмельницького
Анотація. У статті досліджувалася фізична підготовленість дівчаток молодшого шкільного віку. Динаміка розвитку фізичних здібностей дівчаток 6-10 років
свідчила про те, що у становленні їх швидкості, витривалості та спритності найбільш сприятливим періодом був вік від 6 до 7 років. Вік від 8 до 9 років –
був періодом інтенсивних приростів сили та витривалості досліджуваних. Для становлення гнучкості 810-річний вік дівчаток можна вважати асенситивним.
Ключові слова: фізичні здібності, сила, швидкість, витривалість, гнучкість, спритність, сенситивні періоди.
Аннотация. Бузько В.И. Глазырин И.Д. Особенности
фи зиче ской подготовлен ности девочек младшего
школьного возраста. В статье исследовалась физическая подготовленность девочек младшего школьного возраста. Динамика развития физических способностей девочек 6-10 лет свидетельствовала о том,
что в становлении их скорости, выносливости и ловкости наиболее благоприятным периодом был возраст от 6 до 7 лет. Возраст от 8 до 9 лет - был периодом интенсивных приростов силы и выносливости
исследуемых. Для становления гибкости 8-10 летний
возраст девочек можно считать асенситивним.
Ключевые слова: физические способности, сила, быстрота, выносливость, гибкость, ловкость, сенситивные периоды.
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розвитку фізичних здібностей сучасних дітей можна
вважати актуальними, адже отримані результати показують особливості впливів соціально-економічних
та екологічних факторів на рухову функцію людини.
Такі результати можна застосувати для вдосконалення системи педагогічних дій в процесі фізичного виховання в плані їх диференціації.
Робота виконана за планом НДР Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження було визначити рівень
показників фізичної підготовленості дівчаток молодшого шкільного віку.
Результати дослідження.
У дослідженнях брали участь 77 дівчаток,
віком від 6 до 10 років ЗОШ І-ІІІ рівня № 7 м. Черкаси.
В кожній віковій групі було від 13 до 17 обстежуваних.
На момент тестування всі обстежувані були практично здоровими.
Для дослідження рівня розвитку основних
фізичних здібностей використовувалися наступні
тести:
- сила (силова витривалість) – результат кількості згинань та розгинань рук в упорі лежачи;
- швидкість – результат бігу на 60 м;
- витривалість – результат бігу на 300 м;
- спритність – результат човникового бігу 3х10 м;
- гнучкість – результат максимального нахилу вперед з положення стоячи на гімнастичній лавці.
Результати досліджень аналізувалися і порівнювалися з даними В.П. Филина [5], А.Г. Хрипковой, Д.В. Колесова [7], отримані в 60-70-х роках минулого століття.
Прояви фізичних здібностей є результатом
рівня функціонування більшості систем організму, а
особливо таких як нервова, серцево-судинна, дихальна, опорно-рухова, ендокринна. Отже, за даними проявів рухових якостей можна побіжно судити про
фізичний стан організму в цілому [3].
Результати рівня розвитку показників
фізичних здібностей дівчаток 6-10 років свідчили
про не рівномірний характер динаміки їх вікових
змін (табл. 1).
Природний розвиток силових здібностей
м’язів плечового поясу досліджуваного контингенту
дітей від 6 до 7 років можна вважати не значним, адже
за цей період у дівчаток показники “віджимання” від
підлоги зросли лише на 0.83 раза (р>0.05). Річні прирости силових здібностей дівчаток в період від 7 до 8
та від 9 до 10 років значно вищі, відповідно 2.15 та 1.99
разів (р<0.05). Але особливої уваги заслуговує віковий період від 8 до 9 років, коли силові здібності школярок зростали найбільш інтенсивно – кількість
“віджимань” збільшилася у них на 4.69 разів (p<0.03).
Становлення інших фізичних здібностей дівчаток за динамікою вікового становлення значно
відрізнялося від силових, хоч і прямо від неї залежать.
Так, найбільш інтенсивно показники швидкості зростали у дівчаток в період від 6 до 7 років –

Aa nnotation. Buzk o V.I. Glazyrin I.D. Fea tures of
physical preparedness of girls of junior school age.
Physical readiness of girls of younger school age was
investigated in article. Dyna mics of development of
physical abilities of girls of 6-10 years testified that in
becoming their speed, endu rance and dexterity the
optimum period the age from 6 till 7 years was. The age
from 8 till 9 years - was the period intensive приростов
forces and endurance researched. For becoming flexibility
8-10 years age of girls can be counted asensitive.
Keywords: physica l capa bilities, force, qu ick ness,
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Вступ.
Спираючись на дослідження А.Г. Хрипковой
[6], А.Г. Хрипковой, Д.В. Колесова [7] можна відмітити, що давно відомі факти нерівномірності розвитку
моторики людини, її фізичних здібностей, гетерохронії морфологічного та функціонального розвитку.
Цим підтверджуються уявлення про сенcитивні (критичні) періоди розвитку фізичних якостей та інших
характеристик рухового потенціалу людини. И.А.
Аршавский [2], А.З. Белоусов, В.Н. Кардашенко [4]
зауважують, що біологічне значення відносності генетичної обумовленості ритмів фізичного потенціалу людини, вірогідно визначається необхідністю різнорівневого характеру ритмів вікових перетворень
морфофункціональних систем, які підпорядковують
рухову функцію, загальним законам гетерохронії
розвитку організму людини. Вони припускають, що
така послідовність онтогенетичних перетворень перш
за все пов’язана з біологічною підготовкою організму до повноцінної діяльності у середовищі. Морфологічні і функціональні перетворення, які відбуваються у цьому зв’язку в онтогенезі, незважаючи на всю
їх багатоплановість демонструють гармонію розвитку найвищого порядку. Зовнішні та внутрішні стимули розвитку у цьому випадку доповнюють один одного, забезпечуючи в цілому найбільш раціональний,
економічний шлях досягнення мети розвитку. Абсолютні значення фізичного потенціалу визначаються
рівнем інтенсивності тренування та успішністю реалізації природних передумов розвитку рухової
функції.
За свідченням Л.И. Андреенко [1], В.П. Филина [5], А.Г. Хрипковой, Д.В. Колесова [7] віковий
період 6-10 років для дівчаток, є надзвичайно важливим для фізичного розвитку та становлення у них
фізичних здібностей, як проявів рухової функції. Даний період пов’язаний у них, з одного боку, переходом від дошкільного до шкільного періоду, а значить
певним обмеженням рухової активності, великими
розумовими навантаженнями, появою нового виду
діяльності, такого як письмо, але також і систематичних організованих занять фізичними вправами, тобто відбувається адаптація до навчальної діяльності. З
іншого боку, в цей віковий період розпочинається
статеве дозрівання більшості дівчаток, що пов’язане
з складними ендокринними перетвореннями в діяльності їх організмів, гетерохронії розвитку всіх систем,
у тому числі і рухової.
Таким чином, дослідження особливостей
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вони стали пробігати 60м на 1.80 с швидше (р<0.05). В
інші досліджувані вікові періоди швидкісні здібності
досліджуваного контингенту дітей розвивалися менш
інтенсивно, а то і фактично стабілізувалися.
Паралельно з інтенсивними приростами
швидкісних показників дівчаток в період від 6 до 7
років можна відмітити істотні позитивні прирости у
них і витривалості та спритності. Результати з бігу на
300м у них зросли майже на 5с, а з човникового бігу
на 2.5с (р<0.05). Але у становленні витривалості дівчаток можна відмітити ще один період вираженого приросту результатів – від 8 до 9 років. Спритність же у
дівчаток після 7 років фактично стабілізувалася.
У розвитку гнучкості дівчаток 6-10 років спостерігалася дещо інша картина – її показники від 6 до
7 та до 8 років поступово не значно у них збільшувалися, а від 8 до 9 та до 10 років, навпаки, зменшувалися і досить інтенсивно – на 3.92 та 2.95см, відповідно
(p<0.05).
Якщо порівнювати фізичну підготовленість
сучасних дівчаток молодшого шкільного віку і їх ровесниць 60-70 років минулого століття, то можна
відмітити певні відмінності розвитку та динаміки ру-

хових здібностей (табл. 1-2).
У становленні силових здібностей м’язів плечового поясу сучасні дівчата 6-10 років мали істотно
нижчі показники ніж у їх одноліток 60-70 років минулого століття. Ці відмінності проявлялися як у річних
приростах даного показника, так і в його віковій динаміці й знаходилися в межах від 2.41 разів у 6 років
до 4.97 разів у 10 років. Відмінності показників статистично достовірні (р<0.05). Слід також відмітити тенденцію до поступового збільшення з віком різниці у
розвитку силових здібностей плечового поясу в порівнюваного контингенту дівчаток.
При порівнянні показників швидкості дівчаток 60-70 років минулого століття та наших сучасниць
виявилася обернена картина – наші досліджувані, починаючи з 7-річного віку мали істотно вищі результати з бігу на 60м за своїх попередниць. Ці відмінності
знаходилися в межах від 1.67с в 7 років до 2.69с в 8
років у залежності від віку. Різниці результатів статистично достовірні (р<0.05). В 6 років порівнюваний
контингент дівчаток за показниками швидкості фактично не відрізнявся – всього 0.13с (р>0.05).
За результатами тестування витривалості (біг
Таблиця 1

Фізична підготовленість дівчаток молодшого шкільного віку (М±m)
Сила,
“віджимання”
від підлоги
(раз)

Швидкість,
біг на 60 м
(с)

Витривалість,
Біг на 300 м
(с)

Спритність,
Човниковий біг
3х10 м
(с)

Гнучкість
(см)

6

17

6.34±0.07

13.07±0.60

63.40±3.01

12.64±1.13

+10.40±1.01

7

15

7.17±0.05

11.13±0.19

58.47±2.28

10.11±0.15

+11.62±1.27

8

16

9.32±1.01

10.11±0.18

58.01±2.47

10.01±0.19

+11.97±0.98

9

13

14.01±1.24

10.01±1.14

52.35±3.12

9.45±0.10

+8.05±1.83

10

16

16.00±1.03

9.49±0.19

49.84±3.00

9.04±0.18

+5.10±0.90

Вік
(років)

n

Таблиця 2
Фізична підготовленість дівчаток молодшого шкільного віку за даними В.П. Филина [5], А.Г. Хрипковой,
Д.В. Колесова [7] (М±m)
Сила,
“віджимання”
від підлоги
(раз)

Швидкість,
біг на 60 м
(с)

Витривалість,
Біг на 300 м
(с)

Спритність,
Човниковий біг
3х10 м
(с)

Гнучкість
(см)

6

17

8.75±0.7

13.2±0.5

57.49±2.10

12.4±0.3

+10.01±2.1

7

15

11.01±0.8

12.8±0.9

57.07±2.03

11.1±0.5

+11.47±1.8

8

16

13.72±0.9

12.7±0.8

56.12±2.40

10.8±0.9

+11.55±0.9

9

13

17.10±1.00

11.9±1.0

49.01±2.11

10.0±0.5

+9.0±1.2

10

16

20.97±0.8

11.2±0.9

48.95±2.24

9.49±0.8

+4.88±0.2

Вік
(років)

n
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на 300м) можна відмітити фактичну однорідність досліджуваного контингенту школярок 7-10-річного віку
(р>0.05), за виключенням 6-річного віку, де дівчатка
більш ранніх періодів досліджень мали істотно кращі
показники – на 5.91с вони пробігали вказану дистанцію швидше ніж наші сучасниці (р<0.05).
За показниками спритності та гнучкості сучасні дівчата фактично не відрізнялися від своїх ровесниць 60-70 років 20 століття. Можна лише відмітити деяку тенденцію до покращання результатів
тестування даних фізичних здібностей у наших сучасниць, але дані відмінності не мали статистичної
вірогідності у всі вікові категорії досліджуваних
(р>0.05).
Висновки.
1. Динаміка розвитку фізичних здібностей дівчаток 610 років свідчила про те, що у становленні їх швидкості, витривалості та спритності найбільш сприятливим періодом був вік від 6 до 7 років. Вік від 8 до 9
років – був періодом інтенсивних приростів сили та
витривалості досліджуваних. Для становлення гнучкості 8-10-річний вік дівчаток можна вважати асенситивним.
2. За показниками силових здібностей м’язів плечового поясу дівчатка 6-10-річного віку 60-70 років 20
століття істотно переважали наших сучасниць з тенденцією зростання відмінностей у віковому аспекті.
У розвитку швидкісних здібностей у досліджуваного контингенту дівчаток спостерігалася обернена
картина. В становленні витривалості, спритності та
гнучкості певних відмінностей у порівнюваних дітей
не виявлено.
Перспективою подальших досліджень вбачаємо у вивченні інших проблем особливостей
фізичної підготовленості дівчаток молодшого
шкільного віку.
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В
ЛЫЖНЫХ И ПЕШЕХОДНЫХ СЛОЖНЫХ
ТУРИСТСКИХ ПОХОДАХ
Булашев А.Я., Каплина Л.И., Шальков Ю.Л.
Харьковская государственная академия
физической культуры
Харьковская медицинская академия
последипломного образования
Аннотация. В статье представлены материалы, раскрывающие специфические особенности организации питания на сложных лыжных и пешеходных маршрутах.
Для уменьшения весовых нагрузок на маршруте рекомендуется более широко использовать сублимированные п родукты. Для восполнения энергозатрат
использовать на особо сложных участках маршрута
высококалорийные питательные смеси. В спортивных походах не рекомендуется использовать рацион
питания ниже 500 г сухого продукта в сутки.
Ключевые слова: расход энергии, килокалорийность,
спортивный поход, категория сложности, лыжный
туризм, пешеходный туризм.
Анотація. Булашев А.Я., Каплина Л.И., Шальков Ю.Л.
Специфіка організації харчування в лижних і пішохідних складних туристських походах. В статті представлені матеріали, що розкривають специфічні особливості організації харчування на складних лижних
та пішохідних маршрутах. Для зменшення вагових
навантажень на маршруті рекомендується більш широко використати сублімовані продукти. Для заповнення енерговитрат використати на особливо складних ділянках маршруту висококалорійні живильні
суміші. У спортивних походах не рекомендується
використати раціон харчування нижче 500г сухого
продукту в добу.
Ключові слова: витрати енергії, кілокалорійність,
спортивних похід, категорія складності, лижний туризм, пішохідний туризм.
Annotation. Bulashev A.Y., Kaplina L.I., Shalkov Y.L.
Specific of organization of feed in ski and pedestrian
difficult tourist hikes. The article represents data revealing
specific features of organization of dietary in complex
skiing and hiking tours. For reduction of weight loadings
by a route it is recommended to use more widely sublimated
products. For completion of power inputs to use on
especially complex sites of a route high-calorific nutritious
mixes. In sports campaigns it is not recommended to use
a diet below 500g dry product in day.
Key words: energy expense, kilocalorism, Sporting tour,
category of complexity, skiing tourism, walking tourism.
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Введение.
Специфические особенности спортивного
туризма, его сущность (организация и проведение
спортивного похода) заключаются в том, что поход
проводится в природной среде, где нет возможности
обеспечить группу (команду) жильем, питанием и др.
Группа самостоятельно должна подготовить нужное,
в зависимости от вида туризма, снаряжение, оборудование, инвентарь, набор продуктов. Этот груз, который порой составляет до 45-50 кг на каждого участника спортсмены-туристы несут на себе. [4,12].
Значительная часть груза (в пределах 1 кг в
сухом виде на 1 человека в день) приходится на продукты питания. Снижение веса рюкзака - вопрос, ко© Булашев А.Я., 2007; © Каплина Л.И., 2007; © Шальков Ю.Л. 2007
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торый стоит перед каждой группой, готовящей поход. Зачастую он решается за счет уменьшения доли
продуктов питания, что приводит к снижению энергетического потенциала суточного рациона.
Освобождение энергии при расщеплении
химических связей белков, жиров и углеводов пищи,
обеспечивает организму возможность выполнения
физических нагрузок. Преимущественными поставщиками энергии являются жиры и углеводы. В сравнении с белками и углеводами жиры дают в 2 раза
больше энергии при расщеплении (1 г – 9,3 ккал).
Энергетическая ценность углеводов объясняется
большей долей их в общем объеме суточного рациона. Излишки питательных веществ накапливаются в
организме в виде жиров. Пределов в их накоплении
нет. Запасы жира в более чем в 100 раз превышают
энергетические резервы углеводов.
Величина энергетических затрат у спортсменов изменяется в широких пределах и зависит от физической активности в процессе тренировок и соревнований. В походах 1-3 категории сложности она
составляет 3-3,5 тыс. ккал; в сложных (4-5 к. сл.) –
5500-6500 ккал. В особо напряженные периоды суточный расход энергии у спортсменов может доходить до 8000 ккал. Для женщин, как правило, расход
энергии на 10% ниже.
Для поддержания высокой работоспособности при хорошем состоянии здоровья необходим
рацион питания по своей калорийности равный расходу энергии. [5, 6, 10].
Затраты энергии в лыжном походе значительно больше, чем в пешеходном т.к. увеличивается вес
рюкзака за счет дополнительного личного имущества (каримат – коврик под спальный мешок, запасные теплые вещи, рукавицы, бивуачная обувь); общественного снаряжения (утепленная палатка, печь,
увеличение количества горючего в походах по безлесным районам); большой объем работ по устройству бивуака, в условиях глубокого снега; большая
сложность передвижения (необходимость постоянного «тропления» лыжни); дополнительная весовая
нагрузка до 5 кг за счет лыж – и все это в условиях
постоянной отрицательной температуры, требующих
от организма дополнительных затраты энергии для
поддержания температуры тела на уровне 37°С.
Учет этих и других факторов позволил доктору медицинских наук, мастеру спорта по туризму
Ю. Шалькову предложить систему коэффициентов
энергозатрат по видам туризма: если затраты в пешеходных походах принять за 1, то для лыжных походов он составит 1,2; для горных – 1,5 и для водных –

0,7 исходной величины. [1,4, 12]
Зависимость энергозатрат от категории сложности походов выглядит следующим образом: каждая
последующая категория сопровождается увеличением затрат (от базового – пешеходного туризма) на 500
ккал. С учетом коэффициентов можно вывести величины затрат энергии для походов различной категории сложности и по другим видам туризма, (табл. 1.)
Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной академии физической культуры.
Формулирование целей работы.
Цель статьи. На основании анализа литературы и материалов отчетов различных групп туристов, дать рекомендации по организации питания в
сложных лыжных и пешеходных походов.
Результаты исследования.
Нами изучалась система организации питания отдельных групп туристов, прошедших лыжные
и пешеходные маршруты высших категорий сложности. При этом обращалось внимание на весовые
показатели рационов как для одного человека в день
и на весь поход, так и для всей группы (табл. 2.) [8, 14].
Из таблицы 2 видно, что в лыжных походах
5-6 категории сложности в группах состоящих из 6-8
человек, путешествовавших в феврале-апреле в течение 15-25 дней, вес продуктов всей группы на весь
период похода составлял в среднем 103, 2 кг; на одного участника на весь поход - 15, 9 кг и на одного участника в день – 0,825 кг.
В пешеходных походах 4-6 категории сложности, путешествовавших в июне-сентябре в течение
16-30 дней в составе 6-12 человек, вес продуктов всей
группы на весь период похода составлял в среднем
100 кг; на одного участника на весь поход – 14,6 кг;
на одного участника в день – 0,612кг.
Такое увеличение веса продуктов на одного
участника в лыжном походе по сравнению с пешеходным вполне оправдано. В лыжном походе в условиях низких температур энергия спортсмена расходуется не только на преодоление технических
сложностей маршрута, но и на поддержание теплового равновесия. Кроме того, пополнить рацион за
счет «даров природы» совершенно не представляется возможным по причине их полного отсутствия в
этот период года. Вес рюкзака увеличивается не только за счет большего объема продуктов и дополнительного личного снаряжения (теплые вещи), но и за
счет необходимости иметь (особенно в арктической
тундре и Арктике) приборы для приготовления пищи
– примусы и горючее (бензин, газ).
В 60-70 годы прошлого столетия огромный

Таблица 1
Расчет энергетических затрат в зависимости от вида туризма и категории сложности похода (ккал)
В ид
К оэф ф ициент
К атегори я слож ности поход а
тур изм а
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
В одный
0 ,7
2480
2720
2960
3690
4050
4500
П еш ий
1 ,0
3100
3400
3700
4100
4500
5000
Лы ж ны й
1 ,2
3720
4080
4440
4920
5400
6000
Горный
1 ,5
4030
4420
4810
5330
5850
6500
40

Таблица 2
Весовые характеристики набора продуктов питания в некоторых лыжных и пешеходных походах высшей категории сложности
№
Руководитель,
Вид
Сроки
Район похода,
Вес (кг)
Вес (кг)
Вес (кг)
п/п
город
туризма проведения
к. сл..,
продуктов
продуктов продуктов
(год,
число
на группу
1 чел/день
на 1
участников,
месяц)
на весь
чел/поход
продолжипоход
тельность
0,875
14,0
1. Сорокин Е.,
лыж.
2001
Северная
Инд/гр.
г. Екатеринбург
апрель
Земля,
система
80,0
5 к.сл.,
6 чел., 16 дн.
126,0
1,05
21,0
2. Булашев А.,
лыж.
2001
Югорский п-ов,
г. Харьков
марто. Вайгач,
апрель
5 к.сл.,
7 чел., 25 дн.
21,1
3. Романенков А.,
2001
П-ов Ямал,
гр.-0,344
лыж.
Инд/гр.
мартинд. -0,501
г. Москва
Байдарцкая
система
апрель
всего126,6
губа,
0,845
побережье
Карского моря,
Сев. Полярного
Урала
6 к.сл.,
6 чел.,25 дн..
4. Пиманов О,
2005
Западные
105,0
0,728
13,1
лыж.
г. Абакан
февральСаяны
март
5 к.сл..
8 чел, 18 дн.
5. Воронов И.,
лыж.
2005
Сев. части
75,7
0,638
12,8
г. Петрозаводск
март
Полярного
Урала
5 к.сл..
6 чел., 20 дн.
6. Лангбурд К.,
лыж.
2005
Ганальский хр.
109,7
0,914
13,7
г.
апрель
Камчатки,
Петропавловск5 к.сл.
Камчатский
8 чел., 15 дн
7. Бездитко С.,
лыж.
2005
Горный узел
Инд/гр.
гр.-0,310
18,2
г. Москва
февральТабын-Богдосистема
инд. -0,410
март
Ола (Южный
114,8
всего-0,730
Аптай), 6 к.сл.,
7 чел., 25 дн.
8. к/т им Травина,
лыж.
Срединный
88,2
0,840
17,6
г.
хребет, 5 к.с. 5
Петропавловскчел, 21 дн.
Камчатский
Средний вес
103,2
0,825
15.9
9. Виноградов Ю.,
пешех.
Западная Тува,
85,8
0,650
14,3
г. Санкт5 к.ел., 6 чел,,
Петербург
22 дн.
10. Макаров В.
пешех.
2002
Хребет Кадар,
61,3
0,444
8,8
г. Екатеринбург
июль5 к.сл. 7 чел., 18
август
дн.
11. Налобин А.,
пешех.
2003
Камчатка, 5
95,0
0,575
13,5
г. Уфа
августк.сл., 7 чел., 24
сентябрь
дн.
12. Затонский А.,
пешех.
2004 июльПриполярный
99,0
0,635
17,1
г. Березники,
август
Урал, 5 к.сл., 6
Пермской обл.
чел., 27 дн.
13. Затонский А.,
пешех.
2005 июльПриполярный
116,0
0,622
18,7
г. Березники,
август
Урал, 6 к.сл., 30
Пермской обл.
дн..
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тяжелый рюкзак весом в 45-50 кг считался неотъемлемой принадлежностью и показателем спортивного мастерства участника сложного похода, прежде
всего в пешеходном и лыжном туризме.
Однако за прошедшие десятилетия произошли коренные изменения в организации и проведении
спортивных походов. Усложнение маршрутов за счет
преодоления объективных технических трудностей в
природной среде привело к необходимости уменьшения веса рюкзаков. Это стало возможным, прежде всего, за счет совершенствования снаряжения. И
все же основным общественным грузом любой туристской группы остаются продукты питания. Для
сокращения весовой нагрузки на маршруте использовали (при наличии материальных средств) «заброски» вертолетом части продуктов в промежуточные
районы похода. Изредка учитывалось в рационе питания использование даров природы (дичь, рыба,
грибы, ягоды), что позволяло уменьшить вес продуктов, которые нужно было нести с собой. В настоящее время значительное подорожание транспортных перевозок, особенно на воздушных линиях,
почти полностью исключает возможность доставки
груза в отдаленные точки маршрута.
Возросшие требования к оценке сложности
похода значительно уменьшили возможности использования «природной кладовой». Основное время затрачивается на прохождение маршрута, который в настоящее время включает преодоление
классифицированных перевалов, восхождения, траверсы и его совсем не остается на пополнение запасов продовольствия. Многие ночевки «поднялись»
из тайги в горы, где практически «подножного корма» нет (Зап. Кавказ, Алтай, Тянь-Шань, Саяны, Тува,
Якутия и др.). В лыжных же походах, независимо в
каком районе он проходит, на дары природы вообще
рассчитывать не приходится. Поэтому снижение веса
рюкзаков осуществляется за счет рационального планирования питания, применения сублимированных
и высококалорийных продуктов, снижения объема
разовых порций.
По мнению Ю Виноградова из Санкт-Петербурга облегченные раскладки, имея высокую калорийность (3-3,5 тыс. ккал), обладают тем ценным свойством, что сохраняют привычный набор продуктов.
При этом удается ограничить вес суточного рациона до 650 г на 1 человека в походах (Зап. Туве, Алтаю,
Зап. Кавказ). Меню на все дни дежурств для одного
участника определяются до похода, что позволяет
каждому произвести расфасовку своей части продуктов по дням и по варкам, а это дает возможность
существенно упростить и ускорить приготовление
пищи. Каждый участник в течение похода в свои дежурства готовил пищу из того набора продуктов,
которые он нес сам.
Подобную практику и организацию питания
в настоящее время используют многие группы на
маршрутах различной категории сложности, прежде
всего, в пешеходном, лыжном, горном туризме. Это
позволяет дежурному избежать продолжительного

собирания нужных продуктов из многих рюкзаков и
не отрывать остальных участников от необходимых
бивуачных работ или отдыха
Кроме того, упорядочивает разгрузку рюкзаков, существенно уменьшает загрузку завхоза на
маршруте, т.к. основная часть работы выполняется в
предпоходном подготовительном периоде и ему остается только провести 2-3 переучета.
Недостаток калорийности предложенного
рациона в сложных походах организм восполнит за
счет внутренних резервов (жировых отложений, на
которые в среднем приходится 12-15% массы тела
или около 160 тысяч ккал). Из этих запасов человек
может использовать без вреда для здоровья до 70 тыс.
ккал, что происходит в первые 12-14 дней похода с
облегченной раскладкой. На длительных маршрутах
внутренних резервов может не хватить. Возникающий дефицит энергии сразу же сказывается на скорости движения группы, т.е. рюкзаки становятся легче, а скорость движения не увеличивается,
Очевидно, такие раскладки приемлемы для
походов 1-3 категории сложности, но не отвечают
полностью требованиям походов высших категорий
сложности. При дальнейшем уменьшении разовых
порций существенного выигрыша в весе получить
уже не удается. Необходимо качественно менять
структуру питания, т.е. отказ от разнообразного
меню и использование различных смесей, содержащих достаточное количество жиров, белков и углеводов и имеющих около 3800 ккал при весе суточного
пайка на одного человека 400-5 00г. [2, 3, 8,10. 14].
Не следует увлекаться «экстремистскими»
300-500-граммовыми раскладками. В несложных походах при таком питании отмечается постоянное чувство голода, а в сложных категорированных - могут
привести к быстрому истощению организма и, как
следствие, невозможности пройти запланированный
маршрут [1].
Анализ отчетов опытных туристов, совершающих походы высшей (5-6) категории сложности показан, что используется два вида организации питания на маршруте: групповое и индивидуально-групповое. Групповое питание традиционно для большинства групп, выходящих на маршрут. Предложенное индивидуально-групповое питание (рук.
Романенко А., Сорокин Е., Бездитко С.) состоит в том,
что все продукты делят на общественные – те, из которых удобно готовить в общей посуде, и личные,
что можно употребить индивидуально с учетом вкусов (привычек, религиозных убеждений и т.п.) каждого. Соотношение общественной и личной раскладки 1:1. При всей непривычности такого подхода к
питанию в походе оно имеет свои положительные
моменты: питаться можно при появлении чувства
голода тем, что хочется, а не тем, что предлагают, и
сколько хочется. Если участник случайно потеряет
группу, наличие продуктов в рюкзаке позволит ему
не думать о еде, что поможет адекватно оценить обстановку и принять грамотное решение.
Немаловажную роль играет режим питания,
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Как правило, в зимних спортивных походах, регламентируемых коротким световым днем, горячая еда
бывает два раза в день; утром и вечером, а днем устраивается так называемый «перекус», иногда с чаем
утреннее и вечернее меню состоит обычно из двух
блюд – каши или супа и напитка
Утром большинство туристов-лыжников
предпочитают каши, вечером – густые супы. Это
объясняется тем, что утром аппетит еще не «разыгрался» и каши воспринимаются лучше. Вечером
одолевает не только чувство голода, но и жажда, поэтому предпочтительнее супы. На «перекусах» чередуют колбасу, сало, корейку, сыр, халву. Кроме того,
в особо напряженные дни обеды усиливаются медом с орехами или козинаками [2, 3, 6].
Определенное внимание должно уделяться
расфасовке, упаковке и хранению продуктов во время похода. Желательно фасовать продукты по варкам и дням, что значительно упрощает задачи дежурного. Хранить сыпучие продукты можно в плотных
полиэтиленовых мешочках. Рекомендуется использовать для хранения ПЭТ тару – она легкая, влагонепроницаемая, удобна в транспортировке.
В качестве альтернативы традиционному
питанию на маршруте можно предложить пеммикан – смесь перемолотого полусухого мяса и жира с
добавкой некоторых пряностей, который использовали экспедиции в высоких широтах в качестве главного и основного источника энергии в начале XX
века. В туристской практике подобный продукт до
настоящего времени не нашел применения из-за низких вкусовых качеств.
Попытки составления питательных смесей
иногда предпринимаются. Можно выделить, по крайней мере, два типа таких смесей: белковые, состоящие их жиров, мяса, молока, яичного порошка и углеводные, состоящие из меда, орехов, изюма,
глюкозы.
Основой для разработки смесей могли бы
стать аналогичные продукты кочевых народов и полярных исследователей.
Выводы.
1. Для уменьшения весовых нагрузок на маршруте рекомендуется более широко использовать
сублимированные продукты.
2. Для восполнения энергозатрат использовать на
особо сложных участках маршрута высококалорийные питательные смеси.
3. В спортивных походах не рекомендуется использовать рацион питания ниже 500 г сухого продукта в сутки.
4. Индивидуально-групповое питание в походе,
рекомендуемое некоторыми спортивными группами, пока не получило широкого распространения и требует дальнейшего изучения, особенно в психологическом аспекте.
5. Во время обеденных «перекусов» во время лыжных походов рекомендуется организовать горячий бульон, чай и т.п.
Дальнейшие исследования предполагается

провести в направлении изучения других проблем,
которые касаются особенностей организации питания на сложных лыжных и пешеходных туристических маршрутах.
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ОСОБЕННОСТИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА
КАК ВИДА СПОРТА НА ПРИМЕРЕ ЛЫЖНЫХ
СПОРТИВНЫХ ПОХОДОВ
Булашев А.Я., Шальков Ю.Л.
Харьковская государственная академия
физической культуры
Харьковская медицинская академия
последипломного образования
Аннотация. В статье кратко раскрывается сущность
и специфика спортивного туризма и соревнований
по спортивному туризму на примере лыжного туризма. Спортивный туризм входит в состав неолимпийских видов спорта, имеет давнюю историю и свои
традиции. По своим специфическим особенностям и
спектру многогранного воздействия на человека не
имеет себе равных.
Ключевые слова: туризм спортивный, спортивный
поход, техническая сложность, специфика спортивного туризма, тактика движения.
Анотація. Булашев А.Я., Шальков Ю.Л. Особливості
спортивного туризму як виду спорту на прикладі
лижних спортивних походів. В статті стисло розкривається сутність та специфіка спортивного туризму
і змагань по спортивному туризму на прикладі лижного туризму. Спортивний туризм входить до складу
неолімпійських видів спорту, має давню історію й
свої традиції. По своїх специфічних особливостях і
спектру багатогранного впливу на людину не має
собі рівних.
Ключові слова: туризм сп ортивн ий, сп ортивн ий
похід, технічна складність, специфіка спортивного
туризму, тактика руху.
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Спортивная классификация в соответствии с Правилами организации и проведения спортивных походов предусматривает обязательный минимальный
состав группы до 6 человек. Вызвано это, прежде
всего, необходимостью обеспечить безопасность
спортивного похода.
Специфика спортивного туризма заключается, прежде всего, в том, что соревнования (спортивный поход) проходят в природной среде, где группа,
т.е. команда, работает автономно. Она самостоятельно обеспечивает оптимальные условия проведения
соревнований (в дальнейшем – похода). Нет открытых или крытых спортивных сооружений, где созданы необходимые микроклиматические условия, соответствующее виду спорта оборудование и
инвентарь, имеется обслуживающий персонал, медицинское обеспечение, тренерский и судейский состав и зрители.
Туристская спортивная группа всего этого
лишена. Она не может перенести, прервать поход, т.е.
сойти с маршрута, при изменении или ухудшении
погодных условий, что допустимо в ряде видов спорта
при проведении соревнований на открытой местности. Если в некоторых видах спорта (велогонки, лыжные гонки на длинные дистанции, спортивное ориентирование, футбол) при внезапном ухудшении погодных условий, соревнования продолжаются, то по их
окончании участники попадают в теплые помещения,
где можно принять душ, переодеться, снять психологические нагрузки. Чем выше уровень и ранг соревнований, тем комфортабельнее и лучше условия их
проведения и отдыха спортсменов.
Всего этого нет и не может быть в спортивном походе. И здесь просматривается парадоксальное несоответствие. В спортивном туризме все «от
наоборот». Если в несложных туристских походах
(ранг соревнований невысок) после 1-2 дней движения можно все-таки рассчитывать на крышу над головой с минимумом человеческих удобств, то в сложных походах их отсутствие является одним из условии
оценки категорийности.
Дня оценки трассы (маршрута) в туристской классификации применяются такие критерии (показатели), как автономность маршрута –пройденный
при полной автономии, он имеет коэффициент 1. Если
же маршрут проходит через один населенный пункт,
коэффициент снижается до 0,5, а через два и более
населенных пункта – падает до 0,2.
Кроме того, устанавливается географический показатель района. К примеру: Средняя равнинная часть территории СНГ оценивается от 0 до 2-х
баллов; Крым, Карпаты – до 3 баллов; Восточные
Саяны, Северный Уран, Кольский п-ов, Памир – от 8
до 10 баллов; а п-ов Таймыр, о. Врангеля, о-ва Северной Земли и Земли Франца Иосифа – от 25 до 30
баллов.
Баллы указывают на увеличение технической сложности района, в каждом из 8 видов спортивного туризма, вошедших в Единую спортивную классификацию нашей страны. В каждом виде туризма

Annotation. Boulashev A.Ya., Shalcov Yo.L. Features
of sporting tourism as a type of sport on the example
of ski sporting hikes. The article shortly reveals the
essence and specifics of sporting tou rism a nd
competitions in sporting tou rism on the example of
skiing tourism. Sports tourism is part of not Olympic
kinds of sports, has an old history and the traditions.
On the specific features and a spectrum of many-sided
influence on the person has not equal.
Key words: tourism sporting, sporting tour, technical
complexity, specifics of sporting tou rism, tactics of
mov emen t.

Введение.
Проблема спортивного туризма, как вида
спорта, существовала всегда, существует и сейчас.
Заочные соревнования (спортивный поход) проводятся в природной среде, что порой затрудняет объективную оценку достигнутых результатов. В природе
нет и не может быть равноценных трасс (маршрутов) для соревнующихся команд туристов. В то же
время имеющиеся методики определения сложности (спортивного) маршрута позволяют объективно
оценить пройденный группой (командой) маршрут,
определить его техническую сложность [4, 13].
В 1949году спортивный туризм был введен
в Единую спортивную классификацию СССР, с этого
времени начали присваивать звания и разряды по
спортивному туризму.
За прошедшие более полувека до тысячи
туристов получили звание Мастера спорта СССР,
России и Украины. Десятки спортсменов-туристов
имеют звание Мастеров спорта международного
класса, есть и Заслуженные мастера спорта по туризму. Сотни туристов на территории стран СНГ
получили международное звание «Заслуженный
путешественник России».
Проводились в СССР, а в настоящее время в
России и Украине, проводятся чемпионаты по
спортивным походам. Победители и призеры награждаются медалями такого же достоинства, как и в других видах спорта.
Туристские группы (команды) прошли сложнейшие маршруты на территории СНГ в горах, пустынях, тайге, тундре, островах Арктического бассейна. В автономном режиме группа В. Чукова вышла
на Северный полюс, Ф. Конюхов на яхте совершал
кругосветные путешествия.
В ряде средних и высших учебных заведениях спортивный туризм стал обязательной дисциплиной [4, 5, 7].
Работа выполнена по плану НИР Харьковской государственной академии физической культуры.
Формулирование целей работы.
Цель статьи - показать специфические особенности спортивного туризма, на примере одного
из его видов (лыжного туризма), подчеркнуть
спортивную направленность этого вида спорта.
Результаты исследования.
Спортивный туризм, как вид спорта, относится к циклическим, но в равной степени его можно рассматривать и как командный вид спорта
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имеется свой перечень технических сложностей, которые являются определяющими в оценке спортивного маршрута.
Кроме того, спортивная команда в зависимости от вида туризма и категории сложности (1-3)
похода должна пройти маршрут с полным набором
технических сложностей в пределах от 130 до 250
км. В спортивных походах высших категорий сложности (4-6), как правило, от 300 до 600 км за 15-25
дней [4, 5, 7, 16].
Для спортивного туризма характерен очень
высокий возрастной потолок активного участия в
соревнованиях (походах). Передки случаи, когда Мастер спорта по туризму подтверждает нормативы
этого звания в возрасте 50-60 лет.
При подготовке к спортивному походу и
разработке маршрута всегда возникает необходимость в литературе из различных областей знаний;
истории, географии, геологии, гидрологии, минералогии, астрономии, ботаники, зоологии, климатологии, метеорологии, медицины и др. Эти отраслевые
знания нужны не только для всестороннего ознакомления с районом и целесообразной грамотной разработки маршрута, но и дня научных исследований,
т. к. элементы научности всегда имеют место в
спортивном походе. Направленность и глубина исследований зависит от научного потенциала группы,
поставленных задач, условий их проведения и материального обеспечения. Но в любом походе даже
простейшие краеведческие наблюдения приносят
определенную пользу для спортсменов, а судейская
коллегия присваивает за это дополнительные баллы.
Спортивный туризм имеет широкий спектр
специфических качеств, в высокой степени привлекательных для тех, кто им занимается: это возможность укрепления здоровья, естественной дозировки
физических нагрузок, большой показательный и воспитательный эффект, активное воздействие на всестороннее развитие личности и её нравственных качеств, самоутверждение и самопроверка человека в
условиях борьбы с трудностями, стихийными силами природы, чувство первооткрывателя.
Лыжный туризм один из популярных видов
спортивного туризма в полной мере может быть отнесен к технически сложным [1, 37 9, 10, 11].
Спортивные походы на лыжах проводятся в
различных районах стран СНГ. Лыжные походы в
таежно-тундровой зоне имеют то преимущество, что
отсутствуют сильные ветры и пурги, можно всегда
найти дрова для обогрева и приготовления пищи, но
сам маршрут требует значительных физических сил
(глубокий снег, лесные завалы, кустарник, наледи,
незамерзающие реки) и специальной тактики его
прохождения, Глубина снежного покрова даже в одном районе может сильно колебаться не только из
года в год, но и от месяца к месяцу или даже в течение месяца. Она может достигать двух и более метров, когда лыжник проваливается до пояса, и на каждый километр пути расходуется в три раза больше
сил и времени. Глубокий снег делает невозможным

использование саней (весь груз – в рюкзаках, вес которых порой достигает 50 кг). Группа вынуждена
«челночить», т.е. без рюкзаков прокладывать лыжню
на 1,5-2 км, затем возвращаться за рюкзаками и снова двигаться в подобном режиме, таким образом,
одно и то же расстояние группа проходит трижды.
Многоопытная группа с очень сильной физической подготовкой может позволить двигаться с
рюкзаками в смешанном режиме, т.е. два впереди
идущих участника «тропят» лыжню в течение 5-10
минут, затем уступают ее следующей паре, а сами
замыкают группу. За то время, когда вновь наступит
их очередь тропить лыжню, они как бы отдыхают.
Подобную тактику движения можно использовать
при наличии в группе не менее 10 человек, что в
сложных (4-5 категории) походах бывает редко.
Применение подобных тактических приемов
движения группы на лыжном маршруте (других, к
сожалению, нет), как правило, сокращает общий дневной километраж. И если в спортивном походе подобных участков более 50% нитки маршрута, группа
может не пройти запланированный маршрут или не
вложиться в контрольные сроки, что приводит к различным сложностям (маршрут не засчитывается или
контрольно-спасательная служба начинает поиски
«пропавшей» группы). Поэтому, разрабатывая маршрут похода, следует придерживаться русел крупных и средних рек, а также озер, где глубина снега,
как правило, не превышает 10-30 см, что не очень
затрудняет движение.
Совсем другая тактика применяется в тундрово-арктической зоне, для которой характерно почти полное отсутствие дров (иногда в долинах и каньонах рек можно найти небольшие заросли кустарника) и открытые всем постоянно дующим ветрам на
десятки и сотни километров слегка холмистые тундровые пространства. Глубина снежного покрова небольшая, наст жесткий с застругами до 10 см высотой расположенными перпендикулярно господствующим ветрам.
Отсутствие дров и лимитируемые запасы
топлива (только для 2-х разового приготовления
пищи) лишают участников тепла в палатке. В то же
время необходимость обеспечить полноценный сон
и отдых требует дополнительно теплых вещей.
В данном случае нужны специально изготовленные санки, т.к. вес груза увеличивается за счет приборов (бензиновые и газовые примусы) и достаточного количества горючего к ним (бензина или газа).
Другие «сложности» тундры: постоянно
дующие ветры, усиливающие теплоотдачу человеческим организмом, а также внезапно разыгравшаяся пурга Предвестником ее, даже при относительно
хорошей погоде, в Заполярье является возникновение на горизонте тяжелой тучи зловещего серого
цвета с рваными краями, постоянно меняющей очертания конфигурацией. Перед ее появлением начинает дуть сильный ветер, поднимающий снег, поземка
намного ухудшает видимость. Туча разрастается, закрывает полнеба, солнце исчезает. Сильный порыв
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ветра выдувает тепло, сразу становится холодно и это
- последнее предупреждение. Если участники похода не успели надеть на себя все теплое и не приступили к организации бивуака (установка палатки, строительство защитной стенки из снежных блоков),
положение группы резко ухудшается и переходит на
грань катастрофического. После первого порыва ветра наступает короткое обманчивое затишье, после
чего ветер усиливается до шквального, в 2-3 метрах
не видно человека. В таких условиях оборудовать бивуак становится значительно сложнее, с чем может
справиться только хорошо подготовленная и опытная группа, прошедшая не один маршрут по Заполярью и имеющая высокую физическую и психологическую подготовку. Следует учитывать, что пурга
может продолжаться несколько суток, и к этому также нужно быть готовыми.
В большинстве случаев при выпуске группы в лыжный поход маршрутно-квалификационная
комиссия федерации в маршрутной книжке в разделе «особые указания» пишет: «движение в пургу
прекратить». Лишь в исключительных случаях (группа «выбилась» из контрольных сроков или имеется
пострадавший) по решению руководителя группа,
приняв все возможные меры безопасности, может
во время пурги продолжать движение. Естественно,
что расстояние, пройденное группой в подобных
экстремальных условиях, будет незначительным,
даже если группа очень опытная.
Нет сомнения, что пурга является наиболее
серьезным испытанием для спортивных команд в
безлесных районах Крайнего Севера. Сомневаться в
этом бессмысленно, хотя следует отметить, что понятие «неходовой погоды» будет сильно отличаться
для туристов с различным уровнем подготовки снаряжения и опытом ранее совершенных походов. Наиболее опытные команды, идущие в Заполярье по
маршрутам повышенной протяженности, как правило, стараются вообще избегать любых вынужденных «отсидок», продолжая движение до тех пор, пока
погодные условия позволяют находиться участникам
вне укрытия (палатка, иглу, снежная пещера). Главным критерием в подобной ситуации служат реальные навыки участников по организации всех бивуачных работ в самых жестких штормовых условиях
(установка палатки со снежной стенкой, строительство иглу и т.п.).
Сложные условия ориентирования в арктической тундре (белая мгла, отсутствие четких «привязок») общеизвестны в районах Крайнего Севера.
В то же время внедрение системы спутниковой навигации «GPS» упрощает многие проблемы ориентирования. Однако, для успешного применения системы «GPS» требуются достаточно точные
карты и соответствующие погодные условия, поэтому в пургу сложности ориентирования многократно возрастают.
Для безаварийного прохождения сложных
тундровых и арктических маршрутов необходимо в
совершенстве владеть всем арсеналом разнообраз-

ных методов ориентирования, в том числе и специфическими полярными навыками:
ориентирование по направлению ветра;
ориентирование по форме и направлению снежных застругов;
ориентирование по Солнцу, Луне и звездам;
эффективным использованием минимума линейных и точечных ориентиров;
выбором оптимального времени суток и направления при выходе к важнейшим (ключевым) ориентирам.
Воздействие низких температур при ветре
резко усиливается, что может привести не только к
обморожениям, но и к общему переохлаждению и
замерзанию. Безусловно, что «холодовой запас прочности» спортивной команды во многом зависит от
качества личного снаряжения и опыта его применения каждым участником в отдельности [2, 8, 14, 15].
Для лыжных походов в горно-таежной (лесной) зоне при всей сложности маршрута, характерной для нее, всегда присутствует лавинная опасность.
Разрабатывая маршруты в подобные районы, следует предусмотреть наличие средств обеспечения безопасности группы: электронные туристские маяки,
лавинные ленты яркого цвета не менее 15 м длиной,
лавинные щупы или зонды, лавинные лопаты, веревки, ледорубы, кошки и другое снаряжение по определению МКК. Руководитель обязан сам знать и научить группу:
уметь дать оценку лавиноопасному участку;
когда следует отказаться от преодоления лавиноопасного склона;
что необходимо сделать при принятии решения
о преодолении препятствия;
какие действия следует принимать в случае схода лавины;
что нужно сделать при затягивании поисков лиц,
попавших в лавину.
В специальной туристской литературе, инструкциях всегда можно найти рекомендации и советы, как правильно подготовиться, грамотно и безаварийно провести туристский спортивный поход
любой категории сложности по избранному виду туризма [6, 12].
Выводы.
Спортивный туризм входит в состав неолимпийских видов спорта, имеет давнюю историю и свои
традиции, является одним из популярных и массовых (наравне с легкой атлетикой, футболом, волейболом и др.) видов спорта. По своим специфическим особенностям и спектру многогранного,
полезного воздействия на человека не имеет себе
равных. Эффект познания окружающего мира, значительные психологические нагрузки, чувство самоутверждения и первооткрывателя делают его приоритетным и привлекательным среди других видов
активного отдыха и спорта.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
сущности и специфики спортивного туризма, а так46

же соревнований по спортивному туризму.
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question about the study of influencing and effect of
application of sau na on the processes of renewal of
capacity of boxers is examined in the article. Positive
dynamics of parameters pressure pulse and state of health
testify to effica cyy of application of a sauna for
regeneration of a working capacity of sportsmen. A
sauna as a deoxidiziry means, it is possible to recommend
for incorporation in the program of preparation of
boxers.
Keywords: boxing, sa una , ca pacity, pressure pulse,
renewal processes.
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Вступ.
Відновлення спортивної працездатності й
нормального функціонування організму після тренувальних навантажень - невід’ємна складова частина правильно організованої системи спортивного
тренування, не менш важлива ніж, раціональний режим навантажень [1, 5].
Велика роль у забезпеченні повноцінного
відновлення спортивної працездатності належить
сауні, механізм дії якої зв’язаний як з підвищенням
захисно-пристосувальних властивостей організму,
ферментної й імунологічної активності, стійкості до
різних несприятливих факторів середовища й стресових ситуацій, так і з найшвидшим зняттям загального й локального стомлення [2].
Діючи на змінені під впливом навантаження
метаболізм, кровопостачання, терморегуляцію, пластичні й енергетичні ресурси організму, сауна сприяє
відновленню регулюючих механізмів і ефекторних
органів, ліквідації почуття втоми, підвищенню працездатності, що дозволяє усталити природний перебіг
відновлення, полегшити адаптацію організму до наступного навантаження.
Застосування сауни для регуляції життєдіяльності в екстремальних умовах з метою підвищення
ефективності тренування, прискорення відновлення,
попередження перенапруги й підвищення працездатності фізіологічно виправдане й принципово відмінно
від стимулюючих допінгових впливів, тому що мова
йде не про граничну мобілізацію й вичерпання функціональних резервів організму, а, навпаки, про заповнення витрачених при великих навантаженнях
нервових, енергетичних, пластичних ресурсів і створенню їхнього необхідного запасу в організмі [3].
Робота виконана за планом НДР Запорізького національного університету.
Формулювання цілей роботи.
Метою нашої роботи було вивчення ефективності впливу сауни на процеси відновлення працездатності боксерів.
Завдання дослідження: 1.Вивчити літературні
джерела по темі дослідження. 2.Проаналізувати динаміку частоти серцевих скорочень в процесі відвідування сауни. 3.Оцінити ефективність впливу сауни на
відновлювальні процеси у боксерів.
Результати дослідження.
Дослідження проводилися на базі С. К.
“РИНГ” м.Запоріжжя. У дослідженні брали участь
20 спортсменів у віці від 18 до 20 років, які на протязі
двох років займалися в секції боксу. Учасники експе-

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ САУНИ НА
ПРОЦЕСИ ВІДНОВЛЕННЯ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ
БОКСЕРІВ
Варвінська Н.А., Татарінов С.І., Варвінський В.Б.
Запорізький національний університет
Анотація. У статті розглядається питання по вивченню впливу і ефекту застосування сауни на процеси
відновлення працездатності боксерів. Позитивна динаміка показників пульсометрії і самопочуття свідчать
про ефективність застосування сауни для відновлення працездатності спортсменів. Сауну, як відновлювальний засіб, можна рекомендувати для включення в
програму підготовки боксерів.
Ключові слова: бокс, сауна, працездатність, пульсометрія, відновлювальні процеси.
Аннотация. Варвинская Н.А., Татаринов С.И., Варвинский В.Б. Эффективность влияния сауны на процессы восстановления работоспособности боксёров.
В статье рассматривается вопрос об изучении влияния и эффекта применения сауны на процессы восстановления работоспособности боксеров. Положительн ая дин ами ка показа телей пульсометрии и
самочувствие свидетельствуют об эффективности
применения сауны для восстановления трудоспособности спортсменов. Сауну, как восстановительное
средство, можно рекомендовать для включения в программу подготовки боксеров.
Ключевые слова: бокс, сауна, работоспособность,
пульсометрия, восстановительные процессы.
Annotation. Va rvinvk aya N.A., Tata rinov S.I.,
Varvinskiy V.B. Efficiency of influencing of sauna on
the processes of renewa l of capa city of boxers. A
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рименту були поділені на 2 групи: контрольну й експериментальну. Дані групи боксерів тренувалися по
однаковій тренувальній програмі, але експериментальна група використовувала в якості відновлення
фізичної працездатності сауну за наступною методикою. Спортсменам експериментальної групи пропонувалося після тренування відвідувати сауну 3 рази
на тиждень (понеділок, середа, п’ятниця) через 10 –
15 хвилин після закінчення тренування. Цей інтервал
часу сприяє найбільш ефективному відновленню
серцево-судинної і дихальної системі, а також підвищенню сили й поліпшенню тонусу м’язів[3]. Температура повітря в сауні була 90-120°С, вологість повітря 12-15%. Пропонувалося робити 4 заходи в
парильню тривалістю 4-5 хвилин з інтервалами відпочинку між заходами від 8 до 10 хвилин, положення
тіла спортсменів - горизонтальне.
При відвідуванні сауни проводилися вимірювання частоти серцевих скорочень (ЧСС) до початку
парної процедури, після прийняття душу й відпочинку, після першого заходу в парильню, після прийняття душу й відпочинку, після другого заходу в парильню, після прийняття душу й відпочинку, після третього
заходу в парильню, після прийняття душу й відпочинку, після четвертого (останнього) заходу в парильню й після закінчення всієї лазневої процедури.
До початку парної процедури ЧСС становив
за середніми даними 65 уд./мін. Після прийняття душу
ЧСС незначно збільшилася до 73 уд./мін. Далі після
відвідування парного відділення пульс різко збільшився й становив 120 уд./мін. Після відпочинку відбулося
зниження пульсу до 97 уд./мін. Після другого заходу
знову відбулося збільшення пульсу до 123 уд./мін., і
після відпочинку ЧСС знизилася до 91 уд./мін. Далі,
на 32 хвилині, після третього заходу в парильню пульс
досяг свого максимуму й склав 129 уд./мін. Після
душу й відпочинку ЧСС знизилася до 87 уд./мін. Після
останнього четвертого заходу пульс збільшився незначно стосовно третього заходу й становив 121 уд./
мін. Це відбулося тому, що перед цим у спортсмена
був більш тривалий відпочинок. Після відпочинку
пульс знизився й становив 89 уд./мін., і до кінця всієї
лазневої процедури пульс становив 63 уд./мін., що
менше первісного. Це говорить про те, що серцевосудинна система почала працювати більш економічно, тому можна зробити висновок, що працездатність
спортсменів повністю відновилася. За суб’єктивним
даними спортсмени почували себе добре відпочилими й бадьорими.
Таким чином, у результаті використання сауни для відновлення працездатності спортсменів у
процесі відвідування парного відділення ми одержали наступні результати:
- найбільша величина ЧСС спостерігалася на
32 хвилині й становила 129 уд./мін.;
- найменша величина пульсу виявлена на 60
хвилині й становила 63 уд./мін., що нижче чим на
початку процедури.
Це говорить про те, що серцево-судинна система почала працювати більш ощадливо, значить

можна судити про те, що спортсмени повністю відновилися, про що свідчать і суб’єктивні оцінки самопочуття самих спортсменів.
Висновки.
Позитивна динаміка показників пульсометрії
і самопочуття свідчать про ефективність застосування сауни для відновлення працездатності спортсменів.
Сауну, як відновлювальний засіб, можна рекомендувати для включення в програму підготовки боксерів.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем ефективності впливу сауни на процеси відновлення працездатності боксерів.
1.
2.
3.
4.

5.
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ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ НА ПРИМЕРЕ
ВЕЛОПОХОДА VI КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ
ПО ТЯНЬ-ШАНЮ
Васильев Ю.К., Лабскир В.М., Любиев А.И.
Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»
Аннотация. Охарактеризованы экстремальные субкультуры преодоления сил природы. Представлены
материалы по осуществлению впервые в Украине велопохода VI категории сложности по Тянь-Шаню.
Уч астники должны тщательно изучать маршрут,
иметь достаточ ное количество ка ртографических
материалов по району. Необходима предварительная физическая, специальная, снежно-ледовая подготовка. Заранее необходимо отработать запас технических приемов передвижения сложных участков с
образцами новых видов снаряжения.
Ключевые слова: велопоход, категории сложности,
ма ршрут, п реодоление препятствий, снаряжени е,
Тянь-Шань, экстремальный туризм
Анотація. Васильєв Ю.К., Лабскір В.М., Любієв А.І.
Експериментальний туризм АН прикладі велопоходу VI категорії складності по Тянь-Шаню. Охарактеризовані екстремальні субкультури переборення сил
природи. Представлено матеріали щодо здійснення
вперше в Україні велопоходу VI категорії складності
по Тянь-Шаню.
Ключові слова: велопохід, категорії складності, маршрут, подолання перешкод, спорядження, Тянь-Шань,
екстремальний туризм.
Annotation. Vasilev Y.C., Labscir V.M., Lyobiev A.I.
Experimental tourism the VI example of cycle trip VI
category of complication on Tien Shan. The extreme
su b-cultures for get over forces of na ture a re
characterized. The materials about cycle trip VI category
of difficulty in Tien Shan are presented. Participants
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климатологии и других науках [1, 4, 7]. Была создана
своеобразная субкультура экстремальных путешествий с различными профилями трасс, средствами
восхождения, подготовкой участников, оценками категорий сложности маршрутов, системами питания,
жизнеобеспечения, преодоления препятствий, взаимопомощи и другими социально важными составляющими [11, 12, 13].
В Украине в начале ХХI века эта субкультура экстремальных путешествий еще не востребована в должной степени. Поэтому важны современные формы, средства и методы экстремального
туризма. Эта важность определяется передачей культуры от одного поколения к другому. Кроме того,
имеется большое число новых социальных аспектов
спортивного экстремального туризма. Среди них
можно назвать разработку маршрутов для индивидуального и коллективного туризма, установление
гуманных отношений украинцев с жителями других
стран, поиск возможностей продвижения капиталов,
услуг, производства из Украины в другие страны,
межкультурное обогащение традициями, обрядами,
оздоровительными системами и др. [3,].
Работа выполнена в соответствии с задачами,
поставленными государственной программой развития физической культуры и спорта в Украине на 20072011 годы [5], законом Украины «О туризме» [6].
Формулирование целей работы.
Цель работы – обоснование условий для успешного осуществления длительного экстремального туристического похода (на примере велопохода
VI категории сложности по Тянь-Шаню). В работе
решались такие задачи: анализ проблем экстремального туризма, изучение подходов к выбору маршрута, анализ человеческого фактора в походе. Методы
исследования: картография, планирование мероприятий, анализ ситуаций.
Результаты исследования.
Для того чтобы совершить поход согласно
существующей на 2006 год методике категорирования велопоходов, мы остановились на ТяньШане.
Этот район традиционно считается одним из наиболее интересных, потому что на его территории можно совершить походы любых категорий сложности
по всем видам спортивного туризма.
К примеру, для велотуризма Тянь-Шань может предоставить обширный набор локальных препятствий, необходимых для походов наивысшей категории сложности: крутые каменистые, местами
заброшенные дороги; тропы по горным склонам
опасные возможностью возникновения осыпей и
оползней; протяженные снежные и ледовые участки, многочисленные переправы разной трудности
через горные реки и т.д.
Кроме своей сложности район привлек наше
внимание наличием красивейших горных ландшафтов, чистым воздухом, уникальной, нетронутой природой, эквивалентностью денежных затрат на продукты питания и первой необходимости, а также
хорошим отношением местных жителей. Для обес-

should study carefully a route, have enou gh of
cartographical materials on area. Preliminary physical,
special, snow -ice preparation is necessary. It is
beforehand necessary to fulfil a stock of techniques of
movement of complex sites with samples of new kinds
of equipment.
Keywords: cycle trip, categories of complication, route,
overcoming of obstacles, equipment, Tien Shan, extreme
tourism.

Ведение.
В разные эпохи и в отдельных цивилизациях
преодоление сил природы было важной частью физической культуры, служило познанию окружающего мира, формировало физические, волевые и моральные качества. Яркими примерами подобного
преодоления являются путешествия Христофора
Колумба, покорение Монблана и Эвереста, походы
на Северный и Южный полюс, подводные экспедиции Жака-Ива Кусто, космические путешествия и др.
Жан-Жак Руссо отмечал особое значение туризма в преодолении сил природы и в воспитании
подрастающего поколения [9]. Бурное развитие туризма как формы массового оздоровления, а затем – и
как вида спорта не случайно связано с научно-техническими революциями XX и XXI веков, высвобождением свободного времени, информационными технологиями. Туризм развивался по многочисленным
направлениям: от спонтанных самодеятельных пешеходных походов выходного дня до многопланово подготовленных, технически сложных, требующих проявления общих и специальных физических и психических качеств длительных путешествий [8].
Противоречивым является понимание туризма как вида спорта. Одна точка зрения ограничивает социальное значение туризма только формой
отдыха.
Второй взгляд, который авторы тоже разделяют, признает туризм полноценным видом спорта со
своими правилами, видами, дисциплинами, системой
соревнований, методическим обеспечением, воспроизведением в новых поколениях спортивного мастерства [9, 10]. Эта точка зрения основывается на накопленном опыте туризма в Украине и других странах.
Несколько спортивных дисциплин можно
выделить в таком виде, как экстремальный туризм.
Он объединяет систему соревнований в походах с
преодолением различных трудностями и препятствиями (климатические, погодные, рельефные, водные,
горные, растительные и др.). Современными примерами экстремального туризма являются ралли в Азии,
Африке, Европе, гонки крейсерских яхт по морям и
океанам, горные туристические походы III-VI категорий сложности. В настоящей статье рассматриваются научные и методические аспекты экстремальных туристских походов по горным массивам.
Прежде всего, следует указать на имеющийся исторический опыт горного туризма в 1930-х –
1980-х годах в Советском Союзе. Большое число организованных походов самых сложных категорий потребовали, в свою очередь, междисциплинарных исследований в географии, картографии, истории,
49

печения достаточного набора высоты планировались
выходы к озеру Иссык-Куль, как к отправной точке
данного района.
Особенностью маршрута следует отметить
прохождение левым берегом рек Чонг-Камин и Аксу,
а также перевала Телеты на велосипедах с востока на
запад. Кроме этого впервые в велопоходах по левому берегу этих рек были пройден перевал: Северный
Ак-Суу с запада на восток.
По характеру поставленных задач маршрут
можно разбить на два этапа:
1. Акклиматизационно -подготовительный.
На этом этапе задача состоит в проведении общего
для всех высокогорных путешествий акклиматизационного периода, окончательной проверки слаженности действий группы, а также адаптация к конкретным условиям нового для группы района, этот этап
представлен следующим образом:
Длительное пребывание в поезде с вечера 29
июля по полдень 3 августа частично решило проблему привыкания к разнице часовых поясов. 4 августа
выезд на Медео на велосипедах без груза с пребыванием на высоте около 2000 м был запланирован ещё в
Харькове как часть первого этапа активной акклиматизации. И первые дни похода были скорректированы
на ночевки с постепенным увеличением высоты с
ускоренным прохождением максимальных высот.
2. Высокотехнический и исследовательский.
На этом этапе планировалось прохождение высотных перевалов (более 4000 м.), максимальной для
данного путешествия сложности, таких как Аксу, Теляты, Тон.
Приведем характеристики использования
велосипедов, подтверждающих правильность выбора маршрута.

Заранее необходимо отработать запас технических приемов передвижения сложных участков
с образцами новых видов снаряжения. Это позволит
разнообразить приемы передвижения и страховки в
соответствии с преодолеваемыми формами рельефа, характером естественных препятствий.
В походе должно уделяться внимание вопросам тактики: тщательно выбирать конкретные варианты и способы преодоления препятствий, определять порядок взаимодействия в группе на всех
сложных участках.
При планировании похода может быть использован «метод ромашки» для привязки отдельных маршрутов к наиболее эффективному месту
кратковременного восстановления сил участников.
В данном районе этим местом являются берега озера Иссык-Куль.
Перспективы дальнейших исследований состоят в обосновании других маршрутов разных категорий сложности; привлечении физиологов, специалистов по питанию, растениям, любителей
экстремального проведения времени, менеджеров к
осуществлению подобных походов; изучение этнографии и духовных школ местного населения в высокогорных районах.

Марка велосипеда
MONGOOSE Elite
SCOTT Tampico
SCOTT YZ-2
KELLY’S
TREK 850
SPECIALISED
Hardrock
MAGELLAN

5.
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Acera
Deore
Acera
XT
STX-RC
Acera

Поломки в пути
Отсутствовали
Прокол камеры
Два прокола камеры
Два прокола камеры
Три прокола камеры
Отсутствовали

XTR

Прокол камеры

1.
2.

3.

4.

6.
7.
8.
9.

Как итог правильного выбранного маршрута и проделанной подготовительной работы отметим
следующее: в период проведения всего путешествия
не было даже незначительных ошибок в технике, случаев обморожения конечностей, ожогов, отравлений.
Маршрут пройден полностью всеми семью участниками путешествия.
Выводы.
Участники должны тщательно изучать маршрут, в особенности его сложные участки, иметь
достаточное количество картографических материалов по району, кроки сложных участков.
Необходима предварительная физическая,
специальная, снежно-ледовая подготовка на основе
разработанных нормативов и результатов проверочного похода, начиная с осени года, предшествующего походу.

10 .

11 .

12 .

13 .
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ВЫБОРЕ
ВИДОВ АКТИВНОГО ТУРИЗМА
Виндюк А.В.
Гуманитарный университет «Запорожский
институт государственного и муниципального
управления»

Цель исследования - выявление предпочтений учащихся общеобразовательных школ в выборе видов активного туризма и путешествий, в том
числе спортивного туризма. Потребность в специальном исследовании предпочтений школьников в
выборе видов активного туризма продиктована необходимостью внесения научно обоснованных корректив в программы для общеобразовательных
учебных заведений.
Результаты исследований.
В программу «Основы здоровья и физическая культура» [2] для общеобразовательных школ входит туризм. Данная проблема обсуждается и в публикациях [3].
Анкетирования проводилось в двух общеобразовательных школах. Всего обследовано 148 учащихся одиннадцатых классов (80 девушек и 68 юношей) - жителей города Запорожья.
Результаты, полученные в ходе исследования (табл. 1), оказались несколько неожиданными: из
148 респондентов 102 (69%) ни разу не участвовали в
туристских походах, хотя в программе выделяется
около 30 часов на изучение темы «Туризм». Получается, что за весь период обучения в общеобразовательной школе две трети учащихся так и не побывали
по разным причинам даже в однодневных походах.
Это свидетельствует о том, что в школах, в том числе
и летних оздоровительных лагерях (как загородных,
так и с дневным пребыванием детей, организуемых
при школах), педагоги и руководители недостаточно
внимания уделяют организации двигательной активности детей и подростков, а также выполнению разнообразных физических упражнений на свежем воздухе, что способствовало бы их оздоровлению
средствами туризма.
Проведя анкетирование, мы получили следующие результаты (см табл. 1).
Таблица 1
Предпочтение школьников отдельным видам туризма и путешествий

Аннотация. В статье рассматриваются предпочтения
школьников к отдельным видам туризма и путешествий, выявленных методом анкетирования у 148
учащихся 11-х классов. Полученные данные свидетельствуют, что 69 % школьников не участвовали в
туристических походах, однако более 50 % хотели
бы заниматься экстремальным видом туризма.
Ключевые слова: школьники, виды туризма, активный туризм.
Анотація. Виндюк А.В. Переваги школярів у виборі
видів активного туризму. У статті розглядаються переваги школярів до окремих видів туризму й подорожей, виявлених методом анкетування в 148 учнів
11-х класів. Отримані дані свідчать, що 69 % школярів не брали участь у туристичних походах, однак більше 50 % хотіли б займатися екстремальним
видом туризму.
Ключові слова: школярі, види туризму, активний туризм.
Annotation. Vindyuk A.V. Preferences of the pupils in
the choice of active tourism. The article is devoted to
the pupils preferences to the separate plans of tourism
and journey that was single out by questionnaire design
at 148 pupils of the 11 th form. Received facts testify
that 69 pec cent of pupils take part in the hike, but
more then 5 0 per cent wanted to engage in extreme
kinds of tourism.
Key words: pupils, kinds of tourism, active tourism.

Введение.
Одним из мероприятий по укреплению здоровья населения являются занятия активными видами туризма. В законе Украины «О туризме» этой
проблеме уделяется должное внимание. «Государство провозглашает туризм одним из приоритетных
направлений развития экономики и культуры… Основными целями государственного регулирования в
отрасле туризма есть: обеспечение закрепленных
Конституцией Украины прав граждан на отдых, свободу перемещения, возобновление и укрепление
здоровья…» [1].
Известно, что проведение туристических
походов разной интенсивности и сложности при заболеваниях сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыводящей систем оказывает содействие улучшению субъективного состояния и объективных
результатов, увеличению двигательной активности,
повышению работоспособности, улучшению физических качеств, антропометрических показателей и
функционального состояния организма [5]. В то же
время целостный процесс воспитания личности с
использованием средств оздоровительного туризма
должен развиваться по традиционным канонам любого педагогического процесса [4].
Работа выполнена по плану НИР гуманитарного университета «Запорожский университет государственного и муниципального управления».
Формулирование целей работы.

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

В ид
П еш ехо дны й тур изм
Го р ны й тур изм
В елосипедны й тур изм
А вто м обильны й тур изм
В одны й тур изм
Л ы ж ны й тур изм
Спел ео тур изм
М о тотуризм
П ар усны й тур изм
Ко нны й тур изм
Спо ртивное
ор иентир ование
Скало лазание
А льпинизм
Э кстр ем альны й тур изм
П утеш ествия на
воздуш ном ш аре

К ол -во
57
60
45
68
42
31
22
38
26
58
36

%
38
4 0,5
30
46
28
23
15
26
1 7,5
39
24

30
16
80
64

22
11
54
43

Спортивное ориентирование, скалолазание, альпинизм, экстремальный туризм, путешествия на воздушном шаре - виды спорта, не отно51

сящиеся к спортивному туризму, но выбраны респондентами как виды, которыми они также предпочитали бы заниматься.
Полученные сведения показывают, что из всех
респондентов, принявших участие в исследовании,
100% изъявили желание участвовать в спортивных
походах и совершать путешествия, а также заниматься смежными видами спорта: спортивным ориентированием, альпинизмом, скалолазанием и др.
9% респондентов активно занимаются туризмом в различных турклубах, станциях юных туристов, общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования (центрах, станциях
детско-юношеского туризма), совмещая свое обучение в общеобразовательной школе.
Можно установить определенную иерархию видов туризма по степени популярности у школьников (табл. 2).
Таблица 2.
Распределение предпочтений школьников в выборе видов туризма и путешествий по степени популярности
№

1
2

Кол-во,
выбранных
вариантов
Более 50%
40 – 50

3

30 – 39

4

20 – 29

5

10 – 19

6

М енее 10

При детальном анализе предпочтений
школьников прослеживается следующий рейтинговый ряд выбора видов активного туризма и путешествий (табл. 3).
Таблица 3.
Рейтинг популярности видов туризма среди
школьников
М есто
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Виды

В ид
Э к стр ем ал ь н ы й т ур и зм
А вт о м о би ль н ы й т ур и зм
П ут еш ес тв и я н а во зд уш н ом ш ар е
Г о р н ы й т ур и зм
К о н н ы й т у р и зм
П еш ехо д н ы й т ур и зм
В ело си п ед н ы й т ур и зм
В о д н ы й т ур и зм
М о то т ур и зм
С п о р т и вн о е о р и ен т и р о ван и е
Л ы ж н ы й т ури зм
С к а ло лазан и е
П ар усн ы й т ур и зм
С п е лео т ур и зм
А ль п и н и зм

Экстремальный туризм, автотуризм наиболее популярен у школьников - перовое место в рейтинге. По нашему мнению, здесь, очевидно, при выборе предпочтений сыграли в первую очередь
средства массовой информации (элитные виды отдыха). Путешествия на воздушном шаре - экзотика.
Горный туризм от общего (эмоционально-художественного) восприятия горных ландшафтов и под влиянием средств массовой информации, а не от знания специфики вида. Конный туризм - тяга к
прекрасному, а не собственно знание специфики
данного вида туризма.
Почётное шестое место в рейтинге занимает пешеходный туризм. О пешеходном туризме большинство школьников имеют более или менее достаточное представление.
Замыкают рейтинг спелеотуризм и альпинизм, что неудивительно, т.к. в Запорожском регионе эти виды не развиты.
Выводы:
– при корректировке учебных программ, объемов
и содержания дисциплины «Спортивный туризм» для изучения в туристских вузах необходимо учитывать реальные предпочтения абитуриентов в выборе видов туризма, предусматривая более подробное рассмотрение отдельных
видов туризма, в том числе спортивного с учетом рейтинга предпочтений;
– при организации практических занятий на местности, учебно-тренировочных походов и выходов на учебные полигоны требуется учитывать
не только интересы и предпочтения юношей и
девушек, но и реальный уровень туристскоспортивной подготовки (квалификации) обучающихся;
– туристским фирмам, туроператорам и турагентам, организаторам и разработчикам туристс-

Экстремальный туризм
Горный туризм, автомобильный туризм, путешествия на воздуш ном ш аре
Пеш еходный туризм, велосипедный туризм, конный туризм
В одный, лыж ный, мототуризм, спортивное ориентирование, скалолазание
Парусный, спелеотуризм,
альпинизм
-

Из полученных данных следует, что явным
преимуществом у одиннадцатиклассников пользуется экстремальные виды туризма (дайвинг, серфинг,
виндсерфинг, парашютный спорт, фристайл, сноуборд, сафари). Второе место по популярности занимают горный туризм, автомобильный туризм, путешествия на воздушном шаре. На третьем месте пешеходный туризм, велосипедный туризм, конный
туризм. На удивление водный туризм (походы на байдарках, катамаранах, плотах, лодках) занял четвёртое
место. Неожиданным для исследователей в рейтинге стало пятое место альпинизма.
Большой популярностью у обследуемой
категории учащейся молодежи также пользуются
экстремальный туризм, автомобильный, горный туризм, путешествия на воздушном шаре, что по нашему мнению, скорее всего, вызвано влиянием
средств массовой информации (огромным числом
видео-, теле- и кинофильмов, где главные герои занимаются экстремальными, элитными видами туризма, массовой «автомобилизацией» современного общества).
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ких туров (маршрутов) с активными способами
передвижения при разработке и предложении
турпродукта следует учитывать полученные в
ходе нашего исследования результаты - рейтинг
предпочитаемых видов туризма;
– органам управления физической культурой,
спортом и туризмом, образования, организации
оздоровления и отдыха детей и подростков необходимо обратить внимание на организацию
учебной и внеклассной работы, на необходимость организации и проведения туристских
мероприятий с детьми и подростками для элементарного овладения навыками организации
своего досуга, ведения здорового образа жизнедеятельности в полевых (походных условиях, в
том числе однодневных);
– опираясь на полученные результаты исследования, центрам детско-юношеского туризма, учреждениям, организующим досуг детей и подростков по месту жительства, при планировании
и организации активного отдыха и туризма необходимо развивать не только отдельные виды
туризма, а культивировать различные виды туризма с учетом рейтинга предпочтений детей и
подростков каждого конкретного социума.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
активного туризма.
1.

2.

3.

4.

5.

После применения комплексной реабилитации у пациентов наблюдались положительные изменения физического, психологического и эмоционального состояния. Использование прибора эффективно при
тяжелых травмах головного мозга, нарушениях мозгового кровообращения.
Ключевые слова: болезнь Парктинсона, тремор, нарушение деятельности, физическая реабилитация
Анотація. Владимирова О.В., Фарахян К.А. Оцінка
ефективності комплексу реабілітаційних заходів на
стан здоров’я осіб з хворобою Паркінсона. Дослідження присвячене проблемі пошуку нових методів
відновлення при захворюванні Паркінсона, оцінюванню ефективності комплексу реабілітаційних заходів у осіб з цією нозологією. Після застосування
комплексної реабілітації у пацієнтів спостерігалися
позитивні зміни фізичного, психологічного й емоційного стану. Використання приладу ефективно при
важких травмах головного мозку, порушеннях мозкового кровообігу.
Ключові слова: хвороба Паркінсона, тремор, порушення діяльності, фізична реабілітація.
Annotation. Vladimirova O.V., Fa rahyan C.A.
Estimation of efficiency of complex rehabilitation
measures on being of health of persons with illness of
Parkinson. The article deals with the problem of search
of new methods of renewal at the disease of Parkinson’s
to the estimation of efficiency of complex measures of
rehabilitations a t persons with this nosology. After
application of a complex a ftertrea tment at patients
positive changes of a physical, psychologic a nd
emotional state were observed in the articlle. The use
of the device effectively at permanent injuries of a
brain, breaking of a cerebral circulation.
Keywords: illness of Parkinson, tremor, violation of
activity, physical rehabilitation.
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Введение.
Болезнь Паркинсона - хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание ЦНС, клинически про являющееся нарушением произвольных
движений, возникающее из-за нарушения выработки дофамина, передающего импульсы в головной
мозг – изменяются клети, отвечающие за движения.
Имеется наследственная предрасположенность к заболеванию. На основании клинических утверждают,
что заболевание резко «помолодело» – рост числа
лиц данной нозологии в возрасте ок. 40 лет, регистрируются случаи диагноза в возрасте – 15-22 года, что
беспокоит специалистов, ведущих поиск средств восстановления утрачиваемых человеком двигательных
функций [1-5].
Обязательные симптомы: скованность движений (гипокинезия), дрожь, возникающая в состоянии покоя (тремор покоя), позднее возникают нарушения равновесия и проблемы с ходьбой. При заболевании крайне важно раннее начало лечения - при
появлении первых симптомов необходимо обратиться к невропатологу. Диагноз базируется на анамнезе, клинических показателях. Диагностика основана
на электромиографии - позволяет определить причину тремора, исключить мышечные заболевания;
электроэнцефалографии диагностирует нарушения
мозга. Заболевание хроническое, ограничивающее
двигательную активность, требующее непрерывного лечения, но при наличии противопаркинсоничес-

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСА
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ С БОЛЕЗНЬЮ
ПАРКИНСОНА
Владимирова О.В., Каленова И.В., Фарахян К.А.
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Аннотация. работа посвящена проблеме поиска новых методов восстановления при заболевании Паркинсона, оценке эффективности комплекса реабилитационных мероприятий у лиц с данной нозологией.
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ких лекарств возможна борьба с недугом - своевременное, правильно подобранное лечение, на долгое
время сохраняет физическую активность.
Пневмония, пролежни и др. осложнения,
возникают в результате истощения, общего ослабления организма, часто встречаются в запущенных случаях заболевания. Невропатологи отмечают - “постель - враг больного паркинсонизмом”, если
пациент слег, то через 1-2 года погибает от воспаления легких, инфекции мочевых путей, сердечной недостаточности. Полностью вылечить заболевание невозможно, но успехом считается, когда удается
затормозить его прогрессирование. Если больной и
окружающие люди знают о психологических особенностях болезни - это поможет снять психологическое
напряжение в отношениях. Основные направления
лечения: лекарственная терапия; ЛФК; нейрохирургическое лечение и правильная организация питания.
Основной препарат, замедляющий развитие заболевания - леводопа (леводофа), но применение вызывает целый ряд побочных эффектов.
Изучение природы заболевания, поиск
средств лечения пациентов являются приоритетной
научной задачей ХХI ст. в цивилизованных странах.
Больные в поздних стадиях не могут обходиться без
посторонней помощи, что требует серьезных затрат
социальных служб - паркинсонизм с каждым годом
становится все более тяжелой социальной проблемой. Если не принимать лекарств, через 10 лет болезни наступает интеллектуальная деградация, слабоумие и полная, абсолютная обездвиженность. Все
выше сказанное подчеркивает актуальность проведения исследований в области восстановительной
терапии лиц данной нозологии.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Цель работы - оценка эффективности комплекса реабилитационных мероприятий на состояние
здоровья лиц с болезнью Паркинсона. Задачи: определить средства и методы, входящие в комплекс реабилитационных мероприятий применяемых на современном этапе для лечения паркинсонизма;
оценить эффективность используемых комплексов
реабилитационных мероприятий на состояние здоровья лиц с исследуемым диагнозом в условиях 6-й
городской больницы г. Запорожья.
В реабилитационную программу включен
метод биологически обратной связи, основан на компьютерном анализе работы мышц. При выполнении
упражнения работа мышц отражается на мониторе
в виде графиков – электромиография. Упражнения
на равновесие выполняются на аппарате «Амблиокор», «Стабилоплатформа». Аппаратно-программный комплекс „Ремиокор 2.1” предназначен для полномасштабной двигательной реабилитации: восстановление функций ОДА от элементарных двигательных актов (сокращение-расслабление) до сложных
комплексов движений (ходьба). Курс - 15-25 сеансов,
длительность - 45-90 мин. Привлекая специальные

способы поддержания высокой мотивации (видеофильмы, компьютерные игры), используя элементы
подсознательного обучения, в 3-5 раз, увеличивается эффективность двигательной реабилитации – за 34 недели достигаются результаты, получаемые после
года интенсивной физиотерапии и ЛФК. Паркинсонический тремор трудно поддается лечению, но сочетание медикаментозной терапии с лечением методом БОС по ЭМГ позволяет добиться большего
эффекта, чем при использовании только фармакотерапии. Тренировка осуществляется по 2 пассивным
каналам, чаще используется наиболее вовлеченные
в тремор мышцы – сгибатели и разгибатели пальцев
кисти. При паркинсонической регидности тренировку пораженных мышц целесообразно проводить в
«шаговом» режиме - позволяет попеременно активировать, расслаблять мышцы-антогонисты, добиваясь повышения скорости и силы их напряжения.
Массаж назначают параллельно с медикаментозным лечением, физиотерапию, ЛГ, понижающий экстрапирамидный тонус, уменьшающий ригидность мышц. К воздействию на воротниковую
зону добавляется массаж мышц спины, паравертебральных зон, конечностей. Длительность процедуры
10-20 мин., курс 15-20 процедур, ежедневно/через
день в сочетании с 1 методом: сероводородная ванна, индуктотермия, ЛГ, электрофорез лекарственных
веществ, талассотерапия.
Занятия ЛФК проводились по общепринятой методике. При планировании занятий учитывалась продолжительность заболевания, назначенный
двигательный режим, степень двигательных нарушений. Во всех режимах восстановительного периода
лечения в занятиях необходимо соблюдать принцип
рассеивания нагрузки, учитывая повышенную истощаемость корковых клеток при нарушениях кровообращения головного мозга. Акцентируют внимание на сохранение правильного положения конечностей (снижение повышенного тонуса паретичных
мышц, противодействия синкенезиям). Используют
упражнения для расслабления мышц, обучают пациента волевому расслаблению мышц здоровой и
паретичной конечности. Активные упражнения применяют той степени трудности, чтобы при выполнении не повышалась спастичность.
Метод оценки статической координации (проба Ромберга). В рамках простой пробы Ромберга обследуемому предлагают выполнить удержание позы,
в максимально возможное время: стопы соединены,
руки вперед, глаза закрыты. Критерий нарушения координационной функции (в основном визуальные
признаки): покачивание, дрожание пальцев рук, век,
потеря равновесия. Удовлетворительная статическая
координация регистрируется в случае удержания заданной позы не мене чем 15 сек. На основании проведения обследования функционального состояния двигательной сферы делаются выводы, назначается
индивидуальная реабилитационная программа, включающая ЛФК, физиопроцедуры, механотерапию, медикаментозное сопровождение, корректирующееся
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постоянно в зависимости от состояния больного. Для
оценки силы мышц использовали метод ручной динамометрии. Полученные данные обработаны методом математической статистики.
Магнитотерапия проводится с помощью аппарата „Олимп” – курс 7-10 процедур, время воздействия 10 мин. Воздействие по общепринятым рефлекторным точкам и зонам, по методике воздействия
при спастических состояниях, парезах и параличах.
При прохождении курса „активного” лечения
назначают пирацетам, никотиновую кислоту, витамины группы В6 (по нарастающей по 2, 4 и 6 мл внутримышечно), сермион. Поддерживающая фармакотерапия содержит препараты: циклодол, сиган, меркс
(аналоги леводопа, юмекса). Препараты назначаются
индивидуально на основании физиологических и функциональных результатов обследования пациента.
Организация исследования: работа проводилась на базе 6-й больницы г.Запорожья, отделение
1-й неврологии (зав. отделением - Людмила Ивановна Буйтур). Обследовано 18 мужчин в возрасте 40-50
лет с диагнозом болезнь Паркинсона, состоящих на
учете и проходящих лечение. Все пациенты имели
инвалидизацию ІІІ и ІІ группы.
Пациентам была предложена реабилитационная программа: выполнения комплекса ЛГ - ежедневно, плавание в бассейне – необходимое мероприятие позволяющее снять напряжение мышц,
разгрузить позвоночный столб, снять психологическую нагрузку; посещение реабилитационного комплекса Центр здоровья „Аюрведа”, где проводились
занятия методом БОС по ЭМГ; посещение сеансов
магнитотерапии по выбору пациентов; обязательно
посещение профилирующих санаториев-профилакториев (ОДА, неврология). Пациенты были разделены контрольную (8 человек) - выполняли комплекс
ЛГ, приемом фармпрепаратов и экспериментальную
(10 человек) - следовали предложенному комплексу
восстановительного лечения.
Результаты исследования.
У всех обследованных пациентов срок заболевания не менее 3-х лет, инвалидность ІІ группы у 8
человек, ІІІ группы – 10 человек. В экспериментальной группе 6 человек (ІІ группа), 4 человека (ІІІ груп-

па). Остальные пациенты - контрольная группа.
На заключительном этапе исследования врачом в контрольной группе отмечены серьезные ухудшения у 2 человек (больные пережили ряд серьезных стрессов, которые категорически противопоказаны). Среди лиц экспериментальной группы у 3 человек ІІІ группы инвалидности отмечены улучшения
(снизился тремор рук, головы, практически незаметны изменения в почерке, речи пациентов) и ІІ группы у 2 человек отмечены улучшения общего состояния и симптоматики заболевания. При прохождении
контроля ВКК все пациенты получили подтверждение группы инвалидности в экспериментальной группе, в контрольной группе 7 человек – без изменений,
2 человека перешли во ІІ группу инвалидности.
В ходе исследования определялись показатели ручной динамометрии, результаты представлены в таблице 1. Показатели динамометрии левой руки
значительно хуже на всех этапах исследования, что
объяснимо следующим - большинство обследованных пациентов имели в большей степени левосторонний выраженный тремор.
Показатели в оценки статической координации по обычной (с опорой на обе ноги) пробе Ромберга. В начале исследования все больные удерживали позу не более 5-7 сек. Завершение эксперимента: показатель координационных возможностей
в экспериментальной группе вырос на 8,1 сек.
(13,7±3,4 сек.) – норма показателя 15 сек. для здоровых людей; контрольная группа - прирост 3,6 сек.,
пациенты с большими усилиями выполняли предложенное упражнение.
По субъективным ощущениям пациентов
предложенный комплекс реабилитационных мероприятий значительно расширил объем двигательных
действий, снизилась утомляемость при выполнении
длительной работы (адаптация к физическим нагрузкам, возросли функциональные возможности кардиореспираторной системы, повысилась выносливость).
На начальном этапе у всех пациентов отмечались колебания в показателях ЧСС, АД, ЖЕЛ (обязательны после занятий в условиях стационара), то
при их измерении в конце исследования у лиц контрольной группы показатели приобрели стабильный
Таблица 1

Показатели динамометрии кисти мужчин 40-50 лет (кг)
правая
левая
показатели
начало
конец
прирост
начало
конец
Эксперим. группа
(М ±m) 32,6±12,4 37,7±8,4 5,1±4,0
21,3±5,2 26,8±7,4
Контр. группа

(М ±m)

30,8±6,9

34,5±5,8

20,4±7,3

22,3±4,6

5,5±2,2

1,9±3,5
Таблица 2
Показатели оценки статической координации (проба Ромберга) мужчин 40-50 лет в ходе исследования
(сек)
Этапы исследования
Показатели
начало
конец
прирост
Экспериментальная группа (М ±m)
5,6±1,2
13,7±3,4
8,1±2,7
Контрольная группа
(М ±m)
4,9±2,0
8,5±2,8
3,6±1,3
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3,7±2,3

прирост

характер и находились выше границ нормы ок. 72
уд./мин. в покое при АД 125/80-130-90 мм рт.ст.; в
экспериментальной группе показатели отмечены в
пределах нормы для здоровых людей. Отметим факт,
что, несмотря на поверхностный и срединный тип
дыхания у лиц с данной нозологией с помощью предложенного комплекса физических упражнений удалось расширить функциональные возможности системы внешнего дыхания, обучить правильному,
диафрагмальному дыханию. Навык фиксировался,
тренировался на каждом занятии оздоровительного
плавания – пациенты значительную часть времени
занятия (15-20 мин.) посвящали упражнениям на расслабление мышц спины и дыхательным упражнениям. Важный момент реабилитационной программы
- занятий ЛГ и оздоровительное плавание. Несмотря
на не совсем полноценную двигательную активность
больные прекрасно чувствовали себя в воде, что
объясняется физическими свойствами воды – воздействует на все кожные рецепторы, улучшает крово, лимфоток, способствует усиленному функционированию ССС, дыхательной системы. Упражнения
выполняемые в воде положительно отражаются на
состоянии ОДА, психологическом состоянии. У лиц
экспериментальной группы отмечался ярко выраженный эффект от занятий - после выхода из бассейна, в
течение 1,5-3 ч сохранялась способность к удержанию ровной позы, движения скоординированы, тремор практически отсутствует, у лиц ІІ группы инвалидности снижаются колебательные движения, они
менее активны.
Значительное улучшение в состоянии ОДА
отмечено после курса магнито- и рефлексотерапии.
Визуальный осмотр, описание позы врачом констатировал: «поза просящего» практически выпрямилась
(угол наклона изначально 33-400, после проведения
курса процедур, в комплексе с ЛФК и ЭМГ угол наклона корпуса 8-100); пациентами легче выполнялась
ходьба по дорожке с препятствиями (в кабинетах ЛФК).
Пациенты отмечали, что на начальном этапе с трудом
давалась ходьба до 3 км, перенос веса более 3-5 кг, к
завершению исследования отмечено, что передвижения стали «более легкими, менее шаркающими, падающими», преодолевали более длительные пешеходные маршруты, гулять стали с удовольствием.
Лечащий врач отметил на заключительном
этапе обследования улучшение эмоционального состояния у пациентов экспериментальной группы
при тестировании (наличие депрессивных состояний). В контрольной группе отмечалась стойкая депрессия ситуативного характера, 3 человека с глубокой депрессией, на что обращено внимание
психологов больницы - направлены на психологическую реабилитацию.
Положительные результаты достигнуты после занятий методом БОС по ЭМГ. После 2-3 занятия
(курс не мене 10 процедур) пациенты отмечали снижение, исчезновение тремора на период 2-3 ч после
занятий, после курса процедур занятий на стабилограмме пациенты повысились координационные воз-

можности, отмечено снижение спастичности пораженных мышечных групп (кисти рук, ступни, поясничная область).
Выводы.
После применения комплексной реабилитации у пациентов наблюдались положительные изменения физического, психологического и эмоционального состояния; использование прибора эффективно
при тяжелых травмах головного мозга, нарушениях
мозгового кровообращения (при паркинсонизме).
Дальнейшие исследования предполагается
проводить в направлении изучения других проблем
эффективного использования комплекса реабилитационных мероприятий на состояние здоровья лиц с
болезнью Паркинсона.
1.

2.

3.

4.

5.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В
ОПТИМИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ
Власенко К.Л., Новосад Н.В., Параева Е.Н.
Запорожский национальный университет
Аннотация. В результате исследования было выявлено влияние физической реабилитации на эффективность лечения лиц с патологией сердечно-сосудистой системы, что улучшило субъективное ощущение
больных и оптимизировало их здоровье.
Ключевые слова: гемодинамика, кардиодинамика, физическая реабилитация, сердечно-сосудистая система.
Анотація. Власенко К.Л., Новосад Н.В., Параєва Є.Н.
Роль фізичної реабілітації у оптимізації стану хворих
із захворюваннями серцево-судинної системи. У результаті дослідження було виявлено вплив фізичної реабілітації на ефективність лікування осіб з патологією
серцево-судинної системи, що покращило суб’єктивні
відчуття хворих та оптимізувало їх здоров’я.
Ключові слова: гемодинаміка, кардіодинаміка, фізична
реабілітація, серцево-судинна система.
Annotation. Vlasenco C.L., Novosad N.V., Paraeva E.N.
Role of physical rehabilitation in optimization of being
patients with the diseases of the cardiovascular system.
As a result of the investigation it ha s been defined
influence of physical rehabilitation on the effectiveness
of trea tment of the patients with the cardiovascu lar
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с заболеваниями ССС [6,7].
Таким образом, актуальность изучаемой
нами проблемы очевидна.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Целью работы является определение эффективности применения программы Купера для физической реабилитации лиц с патологией сердечно-сосудистой системы после стационарного лечения.
Оценка применения программы Купера при
физреабилитации больных с патологией ССС базировалась на строгом учете динамики изменений основных показателей деятельности ССС [8,9,10]. С учетом этого для получения стабильных показателей,
отражающих реакцию ССС на определенную физическую нагрузку, длительность каждого этапа нагрузки не менее 4-5 минут. Оценивались заключительные показатели устойчивого состояния – на
последней минуте каждого этапа нагрузки снимались
изучаемые показатели в 2 этапа (до и после) курса
физической реабилитации и после традиционного
лечения в стационаре.
Были подобраны 2 группы больных с диагнозом стенокардия напряжения, которые прошли
курс лечения в стационаре. Первая группа (I) – контрольная, не прошла курс физической реабилитации,
вторая группа (II) – экспериментальная прошла физическую реабилитацию по курсу Купера [11].
Данные исследования были статистически
обработаны, сведены в таблицу и проанализированы.
Результаты исследования.
Анализ показателей кардиоинтервалометрии
показал, что средняя величина кардиоинтервала значительно меньше, чем у лиц контрольной группы на
0,28 ± 0,01, чем у лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Как видно, достоверные изменения показателей центральной и периферической гемодинамики выявлены. Частота сердечных сокращений существенно не изменилась (с 84,7 ± 1,5 до 84,5 ± 1,2).
Ударный объем кровообращения (УО) имел
достоверные различия после реабилитации 72,0 ± 3,0
в сравнении с показателями до реабилитации 538 ±
2,6 при p<0,001.
Удельный показатель ударного объема также достоверно увеличился с 0,91 ± 0,05 до 1,27 ± 0,06
при p<0,001.
Минутный объем кровотока (МОК) – абсолютный показатель достоверно изменился с 4,48 ±
0,21 до 6,00 ± 0,24 (p<0,001) и относительный с 75,8 ±
4,5 до 105,6 ± 4,7 при p<0,001.
Сердечный индекс возрос с 2,74 ±0,14 до 3,73
±0,15 (p<0,001).
Значительно возросла объемная скорость
выброса крови с 197,2 ± 9,0 до 258,2 ± 11,1 (p<0,001).
Сердечный индекс – с 2,74 ± 0,14 возрос достоверно после реабилитации до 3,73 ± 0,15 (p < 0,001).
Показатели гемодинамики имели незначительные, но тоже достоверные изменения.

system that has improved subjective sensation of the
patients and has optimized their health.
Key words: hemodynamics, cardiodynamic, physical
rehabilitation, cardio-vascular system.

Введение.
Оздоровительное направление физической
реабилитации общеизвестно. Профилактика и лечение патологии ССС, так называемых ”болезней цивилизации” выдвигали необходимость широкого внедрения в современную жизнь действенных
профилактических и реабилитационных программ физических тренировок [1]. Появились сообщения об
уменьшении смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в странах, где активно внедряется здоровый образ жизни. Наши исследования по применению физических нагрузок для профилактики и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний пополняются знаниями об особенностях физической реабилитации
больных с сердечно-сосудистой патологией [2].
Известно, что физические упражнения приводят к повышению уровня обменных процессов.
Коэффициент безопасности транспорта кислорода
равен 3, поэтому более чем трехкратное увеличение
метаболизма привело бы к выраженному кислородному голоданию тканей, если бы оно не сопровождалось усилием деятельности сердца [3]. При физической нагрузке минутный объем сердца может
возрастать по сравнению с состоянием покоя в 6 раз,
а коэффициент утилизации кислорода – в 3 раза. В
результате доставка кислорода к тканям увеличится в
18 раз, что позволяет у хорошо тренированных лиц
достичь возрастания метаболизма в 15-20 раз по сравнению с уровнем основного обмена. Конечно, когда
речь идет о лицах с патологией сердечно-сосудистой
системы, физические нагрузки должны быть четко
выверены с физиологическими возможностями организма. Так как физические нагрузки приводят к изменению основных показателей сердечно-сосудистой
системы, то можно под контролем этих показателей
проводить физическую реабилитацию больных с различными патологиями сердечно-сосудистой системы
[4,5]. Осторожности требует проведение физической
реабилитации у больных со стенокардией напряжения с использованием физических нагрузок по программе Купера. Во время занятия необходим контроль
частоты пульса. В случае превышения возрастных
пределов ЧСС нагрузку целесообразно прекратить.
Помимо превышения возрастных пределов ЧСС нагрузку прекращали по следующим клиническим признакам (по согласованию с врачом):
-сильная одышка;
-чувство удушья;
-большая усталость;
-головокружение;
-похолодание и влажность кожи;
-цианоз или бледность;
-значительное повышение АД.
Правильный отбор больных для исследования и соблюдение мер предосторожности является
надежной гарантией физической реабилитации лиц
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Таблица 1
Показатели гемокардиодинамики у лиц II группы до и после реабилитации с (M ± m)
П оказател и
Д о р еаб или тации
П о сле р еаб и ли тац ии
Ч астота сер д еч ны х со кр ащ ений
8 4,7 ± 1 ,5
8 4,5 ± 1 ,2
У д ар ны й об ъем кр ово об р ащ ения
5 3,8 ± 2 ,6
7 2,0 ± 3 ,0 p <0,001
У О /кг
0 ,91 ± 0 ,0 5
1 ,2 7 ± 0 ,0 6 p<0 ,00 1
У д ар ны й индекс
3 2,9 ± 1 ,7
4 4,8 ± 1 ,9 p <0,001
М инутны й об ъем кро воо бр ащ ени я М О К
4 ,48 ± 0 ,2 1
6 ,0 0 ± 0 ,2 4 p<0 ,00 1
М О К /кг
7 5,8 ± 4 ,5
1 05 ,6 ± 4,7 p<0 ,00 1
С ер д еч ны й индекс
2 ,74 ± 0 ,1 4
3 ,7 3 ± 0 ,1 5 p<0 ,00 1
О бъем ная скор о сть вы б р оса кр ови
1 97 ,2 ± 9,0
2 52 ,8 ± 11,1 p< 0,0 01
С ис толич ес ко е давление
1 19 ,2 ± 1,9
1 10 ,8 ± 1,5 p<0 ,00 1
Д иасто лич еско е дав ление
7 6,7 ± 1 ,3
7 0,3 ± 0 ,8 p <0,001
С ред нее д и н ам ическо е давл ение
9 0,8 ± 1 ,4
8 3,8 ± 0,9 p< 0 ,0 0 1
М ощ ность лево го ж ел удо чка
2 ,36 ± 0 ,0 1
2 ,9 1 ± 0 ,1 2 p<0 ,00 1
Р асхо д энер гии
1 2,1 ± 0 ,2
1 1,2 ± 0 ,1 p <0,001
О бщ ее периф ер ич еское со пр отивление
2 01 5 ± 15 1
1 20 3 ± 41 p <0,001
Так, артериальное давление систолическое
(АДс) снизилось со 119,2 ± 1,9 мм рт. ст. до 110,8 ± 1,5
мм рт. ст. (p < 0,001).
Диастолическое артериальное давление
(АДд) снизилось с 76,7 ± 1,3 мм рт. ст. до 70,3 ± 0,8 мм
рт. ст.(p < 0,001).
Среднее артериальное давление имело ту же
направленность (с 90,8 ± 1,4 до 83,8 ± 0,9 мм рт.ст.).
Мощность левого желудочка возросла с 2,36
± 0,10 до 2,91 ± 0,12 при p < 0,001.
Сердце обследуемых больных с патологией
сердечно-сосудистой системы после физической
реабилитации стало работать более экономно. Расход энергии с 11,2 ± 0,1.
Особое внимание вызывает показатель общего периферического сопротивления. У больных с
патологией сердечно-сосудистой системы этот показатель существенно и достоверно снизился с 2015
± 151 до 1203 ± 41 при p < 0,001.
Синхронно с ним значительно снизился и
удельный показатель периферического сопротивления с 42,3 ± 3,4 до 24,5 ± 0,9 (p < 0,001).
Таким образом, полученные нами данные,
безусловно, отражают положительное влияние тренирующей программы физических нагрузок на состояние гемокардиодинамики больных СС патологией в процессе реабилитации после традиционного
лечения в стационарах.
Выводы.
При анализе показателей кардиоинтервалометрии и кардиогемодинамики были выявлены достоверные отличия от контрольной группы (I) исследуемых параметров у лиц с патологией сердечнососудистой системы (II), характеризующие нарушения в системах жизнеобеспечения организма,
расцениваемые как состояние перенапряжения адаптивных возможностей человека.
Показатели гемокардиодинамики у больных
с патологией сердечно-сосудистой системы имели
достоверные изменения после адекватных физических нагрузок в процессе физреабилитации, что выразилось в повышении уровня функционирования

сердечно-сосудистой системы.
Анализ эффективности использования физических нагрузок при реабилитации больных СС патологией показал, что адекватная мышечная нагрузка
позволяет поднять у больных с патологией сердечнососудистой системы адаптационный потенциал сердечно-сосудистой системы и поддерживать адекватное условиям физиологическое состояние организма.
Перспективы дальнейших исследований в
данном направлении – дальнейшее исследования эффективности различных оздоровительных программ
в процессе физической реабилитации больных с патологиями сердечно-сосудистой системы, как в плане лечения, так и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По окончании стационарного
лечения у больных с СС патологиями выявить функциональные резервы с помощью нагрузочных тестов и подобрать наиболее эффективную программу
физреабилитации.
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ПРИМЕНЕНИЕЦВЕТОТЕРАПИИ В
РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН, БОЛЬНЫХ
ПНЕВМОНИЕЙ
Волкова С.С., Заздравных Л.А.
Гуманитарный университет ’’ЗИГМУ’’

темы исследований.
Работа выполнена по плану НИР Гуманитарного университета ’’ЗИГМУ’’.
Формулирование целей работы.
Цель исследования – выявить степень влияния применения цветотерапии в реабилитации женщин, больных пневмонией.
Результаты исследования.
Принципиально важным для эффективной
реабилитации пневмонии мы считаем два обстоятельства.
а) Многопрофильный функциональный контроль компонентов аппарата вентиляции, позволяющий выбрать физиологически обоснованный реабилитационный комплекс и столь же обоснованно
оценить его эффективность, а при необходимости
корригировать режимы физической реабилитации.
б) Активное осознанное участие больного и
его близких в выборе, исполнении и контроле эффективности методов физической реабилитации.
Одним из видов естественного природного
лечения – является цветолечение или хромотерапия.
С психофизиологических позиций цвет, как
совокупность зрительных ощущений может возникать и без участия света - а именно при мысленной
ассоциации с ощущениями света, тепла и т.д. - в результате работы воображения.
Новым подходом в лечении и профилактике
заболеваний является обеспечение защитно-восстановительного процесса на уровне клетки. Это обусловлено действием ПАЙЛЕР-света, генерируемого
аппаратом БИОПТРОН. В его основе лежит положительный биофизический эффект линейно-поляризованного света, который определяет механизм лечебного действия. Преобразованный световой поток
становится полихроматическим, некогерентным,
низкоэнергетическим, не содержит ультрафиолетовых и значительной части инфракрасных лучей (ПАЙЛЕР-свет). Эти свойства обуславливают более высокую проникающую способность световых
электромагнитных волн в кожу, подкожные сосудистые и нервные структуры [5].
По сравнению с лекарственным воздействием хромотерапия естественна, лечебный эффект глубок и устойчив, методики просты, нет побочных эффектов. Противопоказания к лечению цветом
отсутствуют [6,7].
Задачи исследования: оценить эффективность реабилитационных методов, проведенных с
пациентами, страдающими пневмонией в остром
периоде; сравнить результаты традиционных реабилитационных мероприятий и цветотерапии.
Методы исследования: анализ спирографических данных: частоты дыхания, дыхательного объема, минутного объема дыхания, жизненной емкости
легких, минутной вентиляции легких, остаточного
объема легких, данные записывались на аппарате
’’КАРДИО +”.
Исследование проводилось в 2006-2007 году
на базе реанимационного отделения Городской
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влияет на динамику показателей спирометрии и их
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Введение.
Проблема острых пневмоний относится к
числу наиболее актуальных и малоизученных областей современной инфекционной патологии и пульмонологии. По данным Нейко Е. М., Шпак Б. Ю., более 10% всех госпитализаций с острой патологией
вызваны развитием инфекционных пневмоний. Острая респираторная патология составляет 60-65% всей
инфекционной патологии, основной «массив» острых респираторных инфекций остается в большинстве случаев этиологически не установленным [1].
Среди госпитализированных наиболее высока доля больных с острыми пневмониями (64%), при
этом длительность течения в стационаре составляет
21-27 дней. Острая пневмония – одна из основных
причин массовых трудопотерь, у 15-20% заболевших
она принимает затяжное течение. Летальность от
острой пневмонии составляет в среднем 0,7-0,8%, а
от крупозной 2,7-3,0% [2].
Поражая наиболее работоспособные контингенты населения, это заболевание существенно
влияет на экономику, выключая из сферы производства значительное количество людей, что заставляет
органы здравоохранения заниматься не только организацией лечения, но и реабилитацией [3].
Проблема реабилитации больных, а также
потребность в новых методиках реабилитации больных с острой пневмонией содействовали в выборе
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и Скорой Помощи, терапевтического отделения МСЧ
«Радиоприбор» и реабилитационного центра „Великий Луг”. Нами были подобраны две группы - экспериментальная, в количестве 10 женщин, с диагнозом
острая пневмония, возраст 25-40 лет у которых не было
противопоказаний для прохождения реабилитационных мероприятий, и контрольная - лица такого же
пола и возраста (10 человек).
Показатели системы внешнего дыхания фиксировались в два этапа: до воздействия физических
нагрузок и цветотерапии, после воздействия физических нагрузок и цветотерапии.
Данные, полученные в экспериментальной
группе, сравнивались с группой, проходящей физическую реабилитацию без цветотерапии.
Санаторно-курортное лечение больных, перенесших пневмонию, проводилось дифференцированно, в соответствии с клиническими вариантами
периода реконвалесценции. Лечение начиналось со
щадящего климатодвигательного режима. В зависимости от общего состояния, хода климатоадаптации
больных переводили на тонизирующий режим, а в
наиболее благоприятных случаях, при хорошей адаптированности и быстрой положительной динамике
– и на тренирующий режим.
К нашим больным применялась дозированная ходьба (терренкур), с целью улучшения периферического кровообращения, дыхания, эмоционального состояния, устранения застойных явлений.
Ходьба начиналась с первого дня пребывания в санатории. Дозировка с минимального расстояния (100
метров) и продолжительности (10 минут), темп медленный. С нормализацией АД и ЧСС расстояние и
скорость ходьбы увеличивалась по 50 метров каждый день.
Значительное внимание уделялось дыхательной гимнастике по Стрельниковой, она восстанавливает нарушенное носовое дыхание, улучшает дренажную функцию бронхов, устраняет морфологические

изменения в бронхолегочой системе, способствует
рассасыванию воспалительных образований, расправлению, сморщенных участков легочной ткани,
восстановлению нормального крово- и лимфоснабжения, устранению местных застойных явлений. Из
этой методики выполнялось 2 упражнения – “насос”
и “обними плечи”.
В санатории больные не принимали медикаментозную терапию, за исключением фитотерапии.
Больные, у которых сохранялись такие жалобы, как раздражительность, бессонница, апатия проходили дополнительно курс цветотерапии.
Жизнедеятельность любого организма обеспечивается постоянным обменом информацией
между двумя средами - внешней и внутренней - через ЦНС. Любой сигнал, поступающий в головной
мозг, имеет свои энергетические, частотные, пространственно-временные и т.д. характеристики. ЦНС
постоянно приводит внутреннюю среду организма
(функции внутренних органов, обменные процессы
и т.д.) в соответствие с этими сигналами, т.е. в соответствие с внешней средой, обеспечивая, таким образом, гомеостаз. При этом каждый сигнал воздействует на физиологические процессы в организме
как непосредственно через органы чувств, так и опосредованно, через психологические процессы, существенно влияющие на восприятие. В природе существует семь основных цветов: красный, голубой,
желтый (основные); зеленый, оранжевый, фиолетовый, синий (промежуточные). Все цвета имеют свое
излучение. Воздействуя через органы чувств, можно целенаправленно модифицировать психофизиологические процессы, а, следовательно, целенаправленно изменять функциональное состояние
организма в целом [4].
Мы применяли программу под названием
«Снижение раздражительности». Были использованы: аппарат БИОПТРОН, цветные фильтры - оранжевый, красный, фиолетовый, синий, зеленый, желтый, в определенном порядке. Это в очень короткий

Таблица 1
Изменения показателей в экспериментальной группе до, после реабилитации и после цветотерапии
(M±m, t)
Показатели
До реабилитации,
После
t
После
t
M±m
реабилитации, Между 2 и 3 цветотерапии, Между 3 и 5
M±m
M±m
1
2
3
4
5
6
ЧД (1/мин)
30,50 ± 1,84
19,80 ± 0,53
9,57
17,40 ± 0,42
3,68
ДО (л)
0,33 ± 0,97
0,57 ± 0,02
7,29
0,67 ± 0,02
3,40
МОД (л)
3,66 ± 0,15
5,25 ± 0,15
7,06
5,90 ± 0,15
3,32
Ро вдоха (л)
0,89 ± 0,08
1,40 ± 0,08
5,58
1,84 ± 0,08
4,12
Ро выдоха (л)
0,66 ± 0,02
1,10 ± 0,05
7,09
1,31 ± 0,03
3,11
ЖЕЛ (л)
3,44 ± 0,14
4,16 ± 0,13
3,62
4,86 ± 0,11
3,95
ООЛ (л)
0,75 ± 0,02
0,92 ± 0,03
4,09
1,22 ± 0,04
5,58
ОЕЛ (л)
3,00 ± 0,06
3,65 ± 0,07
6,88
4,35 ± 0,10
5,66
МОВ (л)
4,56 ± 0,20
5,12 ± 0,25
1,43
5,56 ± 0,18
1,44
МВЛ (л)
101,40 ± 1,81
111,80 ± 2,81
3,12
120,00 ± 2,67
2,11
Е вдоха (л)
1,63 ± 0,05
1,91 ± 0,04
3,98
2,12 ± 0,05
3,14
ФОЕ (л)
1,69 ± 0,04
1,92 ± 0,4
3,43
2,11 ± 0,03
2,99
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Таблица 2
Сравнительные данные спирометрии у здоровых и прошедших цветолечение женщин
П ока зател и
Здоровы е
П осле цветотерап ии
t
Ч Д (1 /м и н )
1 7 , 3 0 ± 0 ,3 1
1 7 , 4 0 ± 0 ,4 2
0 ,1 9 0
Д О (л )
0 ,6 3 ± 0 ,2 6
0 ,6 7 ± 0 ,0 2
0 ,9 9 4
М О Д (л )
7 ,3 5 ± 0 ,9 0
5 ,9 0 ± 0 ,1 5
3 ,0 0 1
Р о вд о х а (л )
1 ,9 2 ± 0 ,4 6
1 ,8 4 ± 0 ,0 8
0 ,6 3 6
Р о вы д о х а (л )
1 ,2 0 ± 0 ,3 6
1 ,3 1 ± 0 ,0 3
1 ,6 3 0
Ж Е Л (л )
4 ,8 9 ± 0 ,7 4
4 ,8 6 ± 0 ,1 1
0 ,1 8 6
О О Л (л )
1 ,1 9 ± 0 ,3 6
1 ,2 2 ± 0 ,0 4
0 ,3 8 3
О Е Л (л )
5 ,3 3 ± 0 ,7 7
4 ,3 5 ± 0 ,1 0
4 ,3 5 3
М О В (л )
7 ,1 7 ± 0 ,8 9
5 ,5 6 ± 0 ,1 8
5 ,6 4 7
М В Л (л )
1 2 6 ,8 0 ± 3 , 7 5
1 2 0 ,0 0 ± 2 ,6 7
1 ,3 1 9
Е вд о ха (л )
2 ,4 9 ± 0 ,5 3
2 ,1 2 ± 0 ,0 5
3 ,3 1 1
Ф О Е (л)
2 ,4 5 ± 0 ,5 2
2 ,1 1 ± 0 ,0 3
3 ,0 6 4
период времени приводит к «разблокировке» болезненного состояния и расслабления [6,7]. Последовательность действий исходит из энергетически - динамических соотношений, разработанных для
конкретной программы. Продолжительность программы 10 минут.
Показатели системы дыхания в экспериментальной и контрольной группах до реабилитации не
имели достоверных различий.
Характерными особенностями спирометрии у этих больных является снижение жизненной
емкости легких, минутного объема дыхания, объема
вентиляции легких, остаточного объема легких при
заметном увеличении частоты дыхания, это является
результатом дыхательной слабости и недостаточной
экскурсии легких, т. е. нарушение вентиляционной
функции легких.
Существенных различий в показателях спирометрии после реабилитации традиционными методами в контрольной и экспериментальной группах
не наблюдалось.
Показатели дыхательной системы в экспериментальной группе достоверно увеличились: дыхательный объем с 0,33 ± 0,97 до 0,57 ± 0,02 – после
реабилитации, и с 0,57 ± 0,02 до 0,67 ± 0,02 – после
цветотерапии. Минутный объем дыхания увеличился с 3,66 ± 0,15 до 5,25 ± 0,15 – после реабилитации, и
с 5,25 ± 0,15 до 5,90 ± 0,15 – после цветотерапии. Резервный объем вдоха увеличился с 0,89 ± 0,08 до 1,40
± 0,08 – после реабилитации, и с 1,40 ± 0,08 до 1,84 ±
0,08 после цветотерапии. Резервный объем выдоха с
0,66 ± 0,02 до 1,10 ± 0,05 – после реабилитации, и с
1,10 ± 0,05 до 1,31 ± 0,03 – после цветолечения.
Сравнивая показатели здоровых женщин, и
женщин проходивших цветолечение, можно сделать
вывод о том, что все показатели приблизились к функциональной норме (см. таблицу 2).
Выводы.
Таким образом, реабилитация острых пневмоний в экспериментальной группе, дополненная
цветотерапией, положительно влияет на динамику
показателей спирометрии, и показатели экспериментальной группы максимально приближены к пока-

зателям здоровых.
Это позволяет нам рекомендовать реабилитационные мероприятия комплексно, т. е. физические методы реабилитации дополнять цветотерапией.
Более детально положительную динамику
изменений в состоянии здоровья больных пневмонией мы планируем рассмотреть в дальнейших
публикациях.
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ СПОРТИВНОТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕИ БЕЗОПАСНОСТЬ,
УСПЕШНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ганопольский В.И.
НИИ физической культуры и спорта
Республики Беларусь, Минск
Аннотация. Решение комплекса задач научно-педагогического анализа успешности и эффективности
сп ортивн о-тури стских походов п ри обеспечен ии
жизнедеятельности и безопасности их участников
осуществляется на основе всестороннего моделирования спортивно-туристской деятельности.
Ключевые слова: безопасность, комплекс обеспечения, модель (многоаспектная, структурно-функциональная, факторная), эффективность.
Анотація. Ганопольський В.І. Моделювання системи
спортивно-туристської діяльності: життєзабезпечення і безпека, успішність і ефективність. Вирішення
комплексу задач науково-педагогічного аналізу успішності і ефективності спортивно-туристських по-
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стями. Поэтому сошлемся на авторитетное мнение
Сэру Арнольду Тойнби принадлежит следующее замечание: “Парадоксальным, но глубоко истинным и
важнейшим принципом жизни является то, что для
того, чтобы достигнуть какой-то определенной цели,
следует стремиться не к самой этой цели, но к чемуто еще более возвышенному, находящемуся за пределами данной цели”. Почему мнение выдающегося
историка ХХ века авторитетно? Потому, что будущий ученый после окончания колледжа заменил библиотечный зал в Оксфорде на пешие путешествия по
Греции и островам Эгейского бассейна, которые он
провел в течение несколько лет. В этих путешествиях
и рождалась многотомная всеобщая история.
Результаты исследований.
Многоаспектная модель межпредметных
связей в системе туристского образования разрабатывалась в течение длительного периода с целью
структурирования системы туристской подготовки,
планирования и программирования учебного процесса. Результаты этой работы публиковались, но в
завершенном виде модель была опубликована в 2003
году [1]. Модель, представленная на рисунке 1а, включает 12 наук (рассматриваемых в нашем случае в качестве учебных дисциплин), попарно объединенных
в шесть блоков по принципу максимально прочных
связей (или “валентностей”): социально-экономический (Сц-Эн), психолого-педагогический (Пс-Пд), медико-биологический (Мд-Бл), эколого-географический (Эк-Ге), технико-технологический (Тх-Тл),
историко-культуроведческий (Ит-Кв). Между блоками имеют место достаточно прочные связи, которые указывают на интеграцию отдельных дисциплин
в бинарные и тройные системы.
Но это – при рассмотрении модели в общем
виде, т. е. так, как сделано нами в работе [1]. При анализе же отдельных дисциплин (или блоков) и их связей с другими дисциплинами необходимо представить модель в ином виде. Например, при анализе
психолого-педагогического (Пс-Пд) блока и его связей с другими компонентами соответственно этой
задаче модель имеет вид, показанный на рисунке 1б.
Важным компонентом многоаспектной модели является блок историко-культуроведческий.
Историю образованный человек не может не знать.
Он обязан знать и всеобщую историю, и историю
социальную, и историю науки, и историю культуры.
В многоаспектной модели история вместе с культуроведением образует один из шести двойных блоков. Связи у истории – со всеми аспектами. С культурой – это естественно. Но есть история техники (в
туризме она конкретна и осязаема), и история любой из дисциплин, в том числе, что наиболее близко,
история географических открытий, а значит, и история путешествий.
Туризм, в том числе туризм спортивный
является прямым наследником истории путешествий.
Эту историю – историю открытия земли – специалисты туристской деятельности (особенно педагоги)
знать должны предметно.

ходів при забезпеченні життєдіяльності і безпеки їх
учасників здійснюється на основі всебічного моделювання спортивно-туристської діяльності.
Ключові слова: безпека, комплекс забезпечення, модель (багатоаспектна, структурно-функціональна,
факторна), ефективність.
Annotation. Ganopolsciy V.I. Design of the system of
sporting-tourist activity: life-su pport and sa fety,
progress and efficiency. The decision of complex tasks
of scientific-pedagogical ana lysis of success a nd
efficiency of sporting-tourist hikes at providing of vital
functions and safety of their participants is carried out
on the basis of comprehensive design of sporting-tourist
activity.
Keywords: safety, complex of providing, model
(multidimensional, stru ctural-functiona l, factor),
efficiency.

Введение.
В статье рассматриваются вопросы моделирования туристской деятельности с целью анализа
предметного содержания спортивно-туристской подготовки обучаемых.
Рассматриваются три модели – структурнофункциональная модель системы туристской деятельности, факторная модель обеспечения жизнедеятельности и безопасности участников спортивных
туристских походов и многоаспектная модель системы специального туристского образования, – позволяющие осуществлять комплексное решение научно-педагогического обеспечения успешности,
безопасности и эффективности спортивно-туристской деятельности.
Создание системы профессиональной туристской подготовки – явление новое: начало этому
процессу было положено немногим более десяти лет
тому назад. Подготовка профессиональных туристских кадров успешно осуществляется и в Украине, и в
России и в Республике Беларусь. Эта работа с акцентом на спортивно-туристскую деятельность осуществляется и во многих спортивно-педагогических вузах, и на спортивных факультетах университетов.
Три рассматриваемые в статье модели – это
многоаспектная модель программирования системы
обучения, структурно-функциональная модель туристской деятельности и факторная модель обеспечения жизнедеятельности, безопасности и эффективности спортивно-туристской деятельности. Все три
модели (пока без анализа их взаимодействия) опубликованы [1-3].
В качестве возможного пути решения задач
оптимизации обучения туристских кадров (в том
числе спортивно-педагогических кадров по туризму)
осуществлена разработка, построение и положено
начало всестороннему анализу и практическому применению многоаспектной модели межпредметных
связей в системе туристского образования и спортивно-туристской деятельности.
Работа выполнена по плану НИР НИИ физической культуры и спорта Республики Беларусь.
Формулирование целей работы.
Что касается цели и вытекающих из нее задач, то их определение всегда сопряжено с трудно62
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Структура и содержание факторной модели
важны для решения учебных задач и в другом плане.
Модель включает практически все виды материально-технического обеспечения спортивно-туристской
группы – средств передвижения и транспортировки
груза, средств страховки и снаряжения для проведения поисково-спасательных работ, экипировки (одежды и обуви), бивачного снаряжения, средств ориентирования и продуктов питания. Очень важно
помнить, что между природой и человеком располагается то, что можно назвать термином “техника”.
Жизнеобеспечение и безопасность участников
спортивно-туристских походов является задачей первой и важнейшей.
Структурно-функциональная модель туристской деятельности была опубликована в нескольких работах. В наиболее полном виде она была представлена в журнале “Мир спорта” [2]. В этой статье,
как и в предыдущих, было рассмотрено взаимодействие трех подсистем общей системы туристской деятельности, а именно подсистем познавательного,
рекреационного и спортивного туризма. Но эта модель является “моделью второго уровня” (СФ-модель
II). На первом уровне следовало бы рассматривать
модель положения туризма в большой системе “физическая культура – спорт – туризм” (СФ-модель I).
На третьем же уровне – структуру спортивно-туристской деятельности (или, точнее, модель подсистемы
спортивно-туристской деятельности, т.е. СФ-модель
III), которая нами также не рассматривалась, поскольку построена она была позже – во второй половине
2004 года. В данной статье ограничимся рассмотрением модели именно этого вида туристской деятельности, т.е. спортивно-туристской, хотя точно так же
могут быть исследованы и представлены моделями
два других вида туристской деятельности – познавательной и рекреационно-оздоровительной, но здесь
эти два вида рассматриваются лишь с точки зрения
включения их в решение задач спортивно-туристских мероприятий.
Таким образом, к настоящему времени построены все три модели. Все это представляется достаточно важным, поскольку структурно-функциональная модель туристской деятельности – путь к
детальному анализу этой деятельности, к решению
проблемы ее классифицирования и к существенному уточнению терминологии, используемой как в
исследовательской работе, так и в программировании системы туристского образования.
Спортивный туризм решает третью функциональную и системообразующую задачу, причем как
оздоровительные, так и познавательные задачи, очевидны. Спортивный туризм, который по способам
передвижения включает туризм пешеходный (в среднегорных районах – горнопешеходный, в высокогорных – горный), лыжный, водный, велосипедный, а
также автомото- и спелетуризм, туризм парусный
(на разборных туристских судах) и конный (последний пока введен в России), можно рассматривать в
виде комплексной подсистемы, включающей три
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Рис. 1 (а) – Модель межпредметных связей в системе туристского образования
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Рис. 1 (б) – Модель межпредметных связей в системе туристского образования с центром “педагогика-психология”
Анализ структурно-функциональной модели туристской деятельности [2] позволяет выстроить
систему так, что не только собственно туристские виды
этой деятельности, но и сопряженные с ним виды (альпинизм, скалолазание, спортивное ориентирование,
гребной слалом, горные лыжи) выстраиваются в единую модель. Это важно, так как вся система легко поддается структурированию в плане обучения.
То же можно сказать и о факторной модели
[3]. Ее анализ показал, что основные внешние факторы – фактор технической сложности спортивно-туристского маршрута FТС, фактор внешней среды (прежде всего климата и конкретных погодных условий) FВС
и фактор физической трудности маршрута FФТ – образуют базовую систему классифицирования. При
этом речь идет о системе классифицирования
спортивного туризма в целом, т. е. о районировании
территорий, классифицировании видов спортивного
туризма (пешеходного, лыжного горного, водного и
др.), классифицировании маршрутов.
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составных части: спортивно-классификационный
туризм (походы по классифицированным спортивным маршрутам), спортивно-оздоровительный туризм (походы по некатегорийным оздоровительным
маршрутам) и туристско-прикладные многоборья как
самостоятельный вид спорта. Из сказанного следует,
что и в этом случае выделять “оздоровительный туризм” как самостоятельный вид туристской деятельности неправомерно: спортивный туризм включает,
как выше сказано, туристские походы – как категорийные (по классифицированным маршрутам), так
и оздоровительные (по некатегорийным маршрутам).
И ключевым словом здесь является “поход”. Он может быть очень коротким (один-два дня) по очень
несложному маршруту, а может быть и многодневным по технически сложному и очень сложному
маршруту, но в любом случае решаются оздоровительные задачи, – эти задачи не решаются лишь тогда, когда поход организован и подготовлен очень плохо, безграмотно. (Из сказанного здесь проблема
туристской подготовки во всех ее компонентах без
исключения представляется уже совершенно конкретным и очень важным делом).
Важно определить понятие “спортивно-туристская деятельность”, поскольку это понятие шире,
чем понятие “спортивный туризм”, под которым,
если четко следовать принятой терминологии, понимается вид спорта, впервые включенный в Единую
всесоюзную спортивную классификацию в 1949 году,
а после распада СССР – в Единые спортивные классификации Российской федерации, Украины, Республики Беларусь, Казахстана и др. Если расширять понятие “спортивный туризм”, выходя за пределы
нормативных документов и логики, то тогда речь идет
об экстремальном или приключенческом туризме.
(Анализ этого вопроса был нами выполнен [4]). Однако понятие “спортивно-туристская деятельность”
действительно шире понятия “спортивный туризм”,
причем существенно шире, хотя, казалось бы,
спортивный туризм и без того достаточно широкий
вид деятельности. До распада СССР нормативные
документы по спортивному туризму включали семь
видов туризма: пешеходный, горный, лыжный, водный, велосипедный, автомото- и спелеотуризм.
Восьмой вид – парусный туризм – был включен в
классификацию в конце 80-х годов, но только до норматива первого спортивного разряда (т. е. до руководства походами III категории сложности). В России все эти виды сохранены, причем парусный
туризм (для которого четко оговаривается – “на разборных туристских судах”) получил право на походы
до V категории сложности включительно, т.е. право
на присвоение звания мастера спорта. Дополнительно включен и конный туризм, ограниченный, правда, походами III категории сложности (т.е. до I
спортивного разряда включительно).
Наша цель – анализ системы, т.е. анализ взаимодействия подсистем и анализ достаточно содержания подсистемы спортивно-туристской деятельности.
При таком анализе давно уже нашли применение так

называемые круги Эйлера (по-другому – диаграммы
Венна). В том числе и в теории множеств. Следовательно, мы имеем возможность перевести наш анализ на язык теории множеств, что существенно упрощает решение сформулированной выше задачи.
Если рассматривать взаимосвязи компонентов той или иной модели, то при этом применимы
две основные операции над множествами – пересечение и объединение.
Пересечением множеств (знак пересечения
I ), например, А и В, называется множество, обозначаемое А)”В и состоящее из всех тех и только тех
элементов, которые принадлежат обоим множествам
А и В (знак принадлежности ∈ ). Тогда для каждой из
трех пар подмножеств, образующих модель I, можно записать:
Т I С = {х : х ∈ Т и х ∈ С},
Т I Ф = {у : у ∈ Т и у ∈ Ф},
С I Ф = {z : z ∈ С и z ∈ Ф}.
Для всех трех компонентов модели их пересечение записывается следующим образом:
С I Ф I Т = {σ : σ ∈ С, σ ∈ Ф и σ ∈ Т}.
CФ-модель II также можно описать на языке
теории множеств:
P I R = {α : α ∈ P и α ∈ R}
P I S = { β : β ∈ P и β ∈ S}
R I S = {γ : γ ∈ R и γ ∈ S}
Для всех трех компонентов модели II можно
записать:
Р I RI S = {δ : δ ∈ С, δ ∈ Ф и δ ∈ Т}.
При анализе моделей I и II мы использовали
только одну операцию над множествами – пересечение. Другими словами, мы рассматривали наличие равного взаимодействия между компонентами
системы. Однако при переходе к анализу модели III
только операции пересечения будет недостаточно, –
мы должны будем использовать и операцию объединения (знак объединения ∪ ).
При этом анализе рассматривались не все
виды спортивно-туристской деятельности, но, можно сказать, основные – т. е., во-первых, собственно
спортивный туризм и туристско-прикладные многоборья (включенные в Единую спортивную классификацию Республики Беларусь в общий раздел “Туризм” и занимающие место внутри подсистемы
спортивно-туристской деятельности). Во-вторых, ряд
других видов спорта, в той или иной мере связанных
со спортивным туризмом и туристско-прикладными многоборьями, которые частично входят в рассматриваемую подсистему, но далеко не полностью.
Мы ограничили подсистему спортивно-туристской
деятельности включением альпинизма, скалолазания,
спортивного ориентирования, гребного слалома и
горных лыж. Связи этих видов спорта со спортивным
туризмом и туристско-прикладными многоборьями
далеко не идентичны. На языке теории множеств эти
связи можно показать, проведя операции и пересечения, и объединения.
У туризма как такового даты рождения не
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существует – туристские путешествия имеют, по
меньшей мере, двухтысячелетнюю историю, а горный туризм (походы в горах) начались раньше, чем
было совершено первое восхождение на Монблан.
Горный туризм и альпинизм – очень похожие виды
спортивной деятельности. У них один и тот же “стадион” – горы. У них одинаковая экипировка, одни и
те же технические задачи и способы их решения. Но
цели – разные. В альпинизме – восхождение на вершины, в горном туризме – прохождение маршрута с
преодолением определенного количества перевалов.
Однако в альпинизме есть подходы к вершинам, в
том числе и с преодолением перевалов. В спортивном же туризме могли бы быть восхождения на вершины, путь на которые (зачастую не очень сложный
или даже простой) начинался непосредственно с
перевалов. Но на это был наложен запрет. И только в
1989 году по инициативе автора данной статьи, поддержанного большинством членов президиума Всесоюзной федерации туризма, было принято решение о снятии запрета на восхождения при совершении спортивно-туристских походов. Сочетание перевального маршрута с восхождениями или траверсами одной-двух вершин значительно обогатило не
только горные, но лыжные походы в горах.
Спортивное ориентирование вышло из туризма, но в начале ХХ века начало формироваться в
качестве самостоятельного вида спорта. В первые
послевоенные годы этот вид спорта быстро развивается и становится популярным во многих странах,
число которых постоянно увеличивается. Его популярность, очень высокая в странах Балтии (еще с конца 20-х годов), постепенно переходит в Россию, Украину и Белоруссию (в Беларуси – с начала 60-х
годов). Спортивным ориентированием активно занимаются туристы. Это естественно, так как участие
в соревнованиях позволяет решать одновременно две
задачи: во-первых, тренировка в длительном беге и
повышение физической работоспособности; во-вторых, совершенствование в технике ориентирования
– первой из задач технической подготовки спортсмена-туриста.
Скалолазание как самостоятельный вид
спорта, т. е. спортивное скалолазание, имеет историю
примерно такую же, как и спортивное ориентирование. Официальное начало (первые соревнования) –
1947 год. Но собственно техника лазания по скалам (а
также крутым ледовым склонам) – непременный атрибут альпинизма и горного туризма. А потому наиболее активные в альпинизме шотландцы и англичане первыми начали развивать эту технику, классифицировать по уровню сложности скальные маршруты (а затем – именно затем – классифицировать и
вершины, и перевалы) и проводить соревнования.
Скальные участки альпинистских и спортивно-туристских маршрутов требуют от спортсменов высокой
технической подготовленности. Поскольку туристско-прикладные многоборья являются “отражением”
спортивного туризма, постольку скальные, а также
крутые ледовые и снежные маршруты являются не-

пременными составными частями на соревнованиях по ТПМ.
Горные лыжи нами включены в модель, но
это не идентично скалолазанию, альпинизму,
спортивному ориентированию. Лыжные маршруты
в горах проходятся на туристских, а не на горных лыжах, – найти возможность пользоваться универсальными лыжами, горными и равнинными одновременно, причем при такой обуви, которая способна
защитить ноги от обморожений при температурах
воздуха ниже, а часто существенно ниже –20 оС, – к
сожалению, никому еще не удалось. Конечно, те или
иные приемы горнолыжной техники туристы-лыжники используют, но основная причина включения в
модель горных лыж в другом – в рекреационном, а
если быть точнее – в спортивно-рекреационном туризме. Любителей горных лыж (в том числе среди
спортсменов-туристов и альпинистов) очень много.
И выезды для катания играют существенную роль и
в спортивной тренировке, и в активном эмоциональном отдыхе.
Включение гребного слалома в модель III
преследовало иную цель.
Соревнования по гребному слалому имеют
точную дату “рождения” – в 1947 году состоялось
первенство Европы. На первый чемпионат мира сильнейшие слаломисты собрались в Женеве (Швейцария) в 1949 году. С тех пор состязания воднослаломистов мирового ранга проводятся регулярно один раз
в два года, т.е. через год.
Туристы-водники, разрабатывая правила соревнований по технике водного туризма, использовали многие положения правил соревнований по гребному слалому. (Точно также, как туристы-горники
использовали правила соревнований по спортивному скалолазанию, разрабатывая правила соревнований по технике горного туризма). По таким правилам
и проводились ближе к началу 70-х годов эти соревнования. В дальнейшем, разумеется, и те, и другие правила корректировались и видоизменялись. (Мы не случайно ограничили рассмотрение этого вопроса на
примере двух видов спортивного туризма, – именно в
этих видах составители правил имели аналоги, по другим же видам – пешеходному, лыжному, велосипедному туризму аналогов не было, а потому эти виды
длительное время отставали).
Напомним, что объединением двух множеств А и В называется множество, элементами которого являются элементы А и элементы В: А ∪ В.
Пересечением А I В называется множество, состоящее из общих элементов множеств А и В, т.е. из
элементов, принадлежащих обоим этим множествам.
Например, А I В = {а1, а2, b1, b2, b3}. Существуют два
закона, связывающих между собой пересечение ( I )
и объединение ( ∪ ) множеств. Эти законы интересны для нас, поскольку полезно на нескольких примерах проанализировать не только двойные, но и тройные множества. К введенным нами обозначениям
двух множеств как А и В добавим третье – С. Для
любых трех множеств А, В и С получим:
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Факторная модель позволила значительно расширить и углубить постановку как теоретических, так
и организационно-методических вопросов не только
спортивно-туристской, но и рекреационно-оздоровительной, и познавательной туристской деятельности.
В факторной модели три объективных внешних
фактора (факторы внешней среды Fвс, технической
сложности Fтс и физической трудности маршрута Fфт)
образуют классификационную подсистему, и, следовательно, формируют как классификационные
требования к маршруту, так и требования к факторам подготовленности участников. Эти три “внутренних” фактора образуют адаптационную подсистему – факторы климатической адаптации Фка ,
физической работоспособности (адаптации к специфическим физическим нагрузкам) Ффп и технической подготовленности (адаптации к техническим действиям в условиях наличия объективной опасности)
Фтп. Три внешних фактора формируют обобщенный
фактор психической напряженности похода (Fпн), три
“внутренних” фактора – соответствующий уровень
психической подготовленности участников (Фпп).
Центральный горизонтальный комплекс
(обобщенный фактор внешней среды вместе с фактором климатической адаптации) требует особого
внимания при анализе и исследованиях успешности
и эффективности спортивно-туристской деятельности по факторной модели.
Центральный вертикальный комплекс – это
комплекс обеспечения:
О – С – Д – Э – Б – П – И.
Именно этот комплекс рассматривается
ниже. Анализ выполнен на одном примере (тяжелом, трагическом примере). При этом рассматриваются вопросы практической реализации комплекса
обеспечения и жизнедеятельности, и безопасности,
и подготовленности спортивной группы к проведению поисково-спасательных работ силами участников похода.
Анализ ошибок потерпевшей тяжелую аварию спортивной группы выполнен по всем компонентам – средства ориентирования (О); средства обеспечения безопасности (страховки) и проведения
поисково-спасательных работ (С); средства передвижения и транспортировки груза (Д); экипировка участников (Э), бивачное снаряжение (Б); обеспечение
питания (П); средства информационного обеспечения. Последний компонент комплекса обеспечения (т.е.
информационное обеспечение) имеет, однако, две
стороны и рассматривать его следует как в “узком”,
так и в “широком” смысле. В узком смысле – это информация о районе похода, маршруте, условиях его
прохождения (метеоусловия, состояние технических
препятствий и т. п.), состояние метеоусловий уже непосредственно на маршруте (по собственным наблюдениям и по радиосообщениям), контроль психофизиологического состояния участников. В широком
смысле – это взаимодействие ИНФОРМАЦИИ со всеми другими компонентами модели.
Анализ показал: по каждому компоненту

(А ∪ В) I С = (А I В) ∪ (В I С), (1)
(А I В) ∪ С = (А ∪ В) I (В ∪ С). (2)
Разработка и последовательное совершенствование факторной модели [3], приведенной на
рисунке 2 (а), имело целью аналитическое решение
задач обеспечения жизнедеятельности, безопасности участников спортивно-туристских походов, успешности их проведения, а также эффективности процесса обучения педагогов, инструкторов-тренеров,
студентов.
На рисунке 2 (а) показана как структура модели, так и ее содержание.
Разработка факторной (динамической) модели и ее анализ относятся к периоду 1987-1992 гг. (В
1992 г. было издано учебно-методическое пособие,
которое явилось результатом этого первого этапа
работы над моделью и ее применения). Работа по
совершенствованию модели была продолжена в 1999
году, а публикацией статьи [3] завершен третий этап
этой работы – этап реструктуризации модели с целью решения задач ее математического обеспечения.
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Рис. 2 (а) – Факторная модель спортивно-туристской деятельности
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Рис. 2 (б) – Структура связей внешних и “внутренних” факторов со средствами жизнеобеспечения и безопасности участников спортивных туристских походов
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группой были допущены серьезные ошибки.
В конце апреля 1990 года спортивно-туристская группа БГУ под руководством В. Загорца вышла на маршрут IV категории сложности в районе
Приэльбрусья. Период с 23–25 апреля по 9 мая был
довольно популярным у горных туристов, так как при
этом расходовались выходные и праздничные дни, а
отпуск сохранялся для летних походов. Знал ли руководитель и участники похода о том, что этот период
года является одновременно и наиболее опасным
периодом межсезонья – плохие погоды (дожди и снегопады, сильная облачность, низкие температуры) и
сход весенних лавин? Об этом знали все. Более того,
Правилами проведения спортивных туристских походов отдельным специальным пунктом оговаривалось: маршруты спортивных туристских походов,
совершаемых в периоды межсезонья (в том числе и
по техническим маршрутам), подвергаются экспертами (членами маршрутно-квалификационных комиссий) особенно тщательному анализу ввиду повышенной опасности (лавинной, возможных
паводков, серьезного ухудшения метеоусловий и др.).
Обладал ли руководитель и участники похода необходимой метеоинформацией на период похода?
Обязаны были обладать, так как такая информация в системе советов по туризму, а тем более в
контрольно-спасательной службе Приэльбрусья
была. Но для спортивно-туристских групп, выходивших на маршруты в указанные выше сроки, основным лимитирующим фактором было… время: скорее, скорее, скорее!
Группа В. Загорца вышла на маршрут сразу
же по приезде в поселок Тырскол, откуда обычно начинались и начинаются и спортивные туристские походы, и восхождения на Эльбрус. Была сделана заброска продуктов и бензина на вторую, основную часть
маршрута, так как первая предусматривала полукольцо с двумя перевалами – не очень сложными, как этого требовали Правила проведения походов.
Но группа торопилась и при плохой видимости допускает первую грубую техническую ошибку – идет не на свой перевал, а на соседний, который
в данной ситуации можно назвать “ложным”. (В порядке примечания: давно, еще в 60-е годы, группа
ленинградских туристов-лыжников в походе по Чунатундрам, что на Кольском полуострове, допустила
такую же ошибку – вышла на “ложный” перевал,
который на спуске представлял собой то, что принято называть “сбросами”, т. е. участками высокой крутизны, и, начав спуск при отсутствии видимости, участники похода срывались на скалах. Группа погибла.
Печальный опыт ленинградцев послужил мастеру
спорта по туризму, а позднее и по спортивному ориентированию В.М. Алешину идеей для разработки
того вида зимнего ориентирования, который носит
название “соревнований на маркированной трассе”).
Видимость была “нулевой”, – группе ничего не оставалось делать, как остаться на ночлег на
перевале. Но погода (мокрый снег с дождем) продолжалась не ночь и не сутки, а около трех суток.

Обычные, летнего типа, палатки промокли. Летнего
типа обувь – не горные (такие были только у двух
участников), а, можно сказать, для летних походов по
Беларуси ботинки ног не согревали. Появились признаки обморожений. Согреть воздух в палатках и хотя
бы немного их просушить, равно, как и приготовить
горячую пищу, чай практически не представлялось
возможным – бензин был взят с собой только по летним нормативам и только на одни сутки.
(Автор статьи в качестве представителя федерации присутствовал на разборе чрезвычайного
происшествия и задал руководителю похода только
один вопрос: “Сколько бензина вы взяли с собой после заброски?” – Ответ был прямой и честный: “Полтора литра”).
Нормативы расхода бензина в горных походах давно и хорошо известны. В летнее время при
наличии воды требуется по 100–150 мл бензина на
человека в сутки. При отсутствии воды (нужно топить снег или лед) потребуется не менее 200–250 мл.
Понятно, что в сложившихся условиях группа оказалась в катастрофической ситуации.
Утро третьего дня было солнечным и морозным. Прекрасное утро после трех тяжелых суток. Что
должна была сделать группа? Прежде всего, провести разведку в поисках безопасного пути спуска. Нужен был скальный маршрут, так как прямой спуск –
это спуск “по большому” свежевыпавшему снегу.
При такой ситуации сход лавины более чем вероятный. (Многолетний опыт свидетельствует: фирнование снега при солнечной морозной погоде происходит примерно в течение трех суток). Но участники
начинают спуск. Руководитель пытается их остановить, но его не слышали и не хотели слышать. (В этом
честно призналась одна из участниц, которая вместе
с руководителем присутствовала на разборе ЧП).
Участники бегут вниз (к солнцу, к теплу!) и… начинается сход лавины. Большой лавины. И девять участников оказывается в потоке снега. Четверым удалось из кипящего снега “выплыть”, – именно
выплыть, так как школа горовосхождений учит: попавший в лавину должен совершать мощные плавательные движения. Но, прежде всего, нужно освободиться от рюкзака. Четверо “выплывших” были без
рюкзаков. Пятерых не было. Почему? У четверых
были обычные туристские рюкзаки с поясами и эти
четверо пунктуально выполнили первое правило:
“пояса рюкзаков при подъеме или спуске по лавиноопасному склону должны быть расстегнуты”. Пятеро сделать этого не могли, так как вышли в поход с
“новомодными” рюкзаками “Пилигрим”, транспортировка которых была возможна лишь при застегнутом поясе.
Пятеро, включая руководителя, оставшиеся
вне лавины, должны были немедленно приступить к
поиску потерпевших. Но где и как их искать? Дело в
том, что одно из правил движения по лавиноопасному склону требует: на каждом из участников должен
быть закреплен и распущен так называемый “лавинный шнур” – капроновая лента или капроновый
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шнур длиной 12–15 м, окрашенные в яркокрасный
или оранжевый цвет. Свободная часть шнура практически всегда остается на поверхности снега. Таких
шнуров у группы не было, как не было ни лавинных
зондов (щупов), ни лавинных лопат. Ни первое, ни
второе туристы (лыжники и горники) не носят в поход исключительно для проведения спасательных
работ, – таковые случаются, к счастью, крайне редко.
Но случаются. А потому лавинные зонды участники
походов носят с собой, но… в виде лыжных палок,
которыми по прямому назначению пользуются туристы-лыжники, а горники (как и альпинисты) используют лыжные палки для самостраховки (ледоруб закрепляется на рюкзаке). Лыжные палки к
походу готовят так, чтобы на каждой из пар под рукояткой одной из них высверливалось и нарезалось винтовой резьбой углубление, на другой, соответственно, делалась нарезка. Палки при необходимости
очень быстро свинчивается. Щуп имеет длину 2–2,5
м. Это не очень много, но, как правило, достаточно.
Что касается лавинных лопат, то они очень
полезны при организации биваков на снегу, так как
являются одновременно и лопатами, и пилами (одна
сторона дюралевого или из тонкой стали прямоугольника выполняется при изготовлении как ножовка, т. е
с зубцами, что позволяет легко выпиливать снежные
“кирпичи” даже из очень твердого, смерзшегося, т.
е. фирнового, снега).
Такого снаряжения у группы не было.
Вернемся к вопросу содержания комплекса
обеспечения
О – С – Д – Э – Б – П – И,
но уже с точки зрения информационного обеспечения “в широком смысле”. Какой информацией по
реализации этого комплекса группа не располагала
и не могла располагать?
В достаточно представительном списке литературы, кроме ссылок [1-4], приведено 12 наименований книг, которые можно уверенно отнести к
информации по всем “компонентам комплекса обеспечения”. В какой степени эти книги были доступны
участникам похода? Практически – в полной. Исключение составляла, возможно, книга [9], изданная в
1990 году, однако статьи авторов этой книги публиковались в течение ряда лет как в журнале “Турист”,
так и в альманахе “Ветер странствий”. Все остальные
книги [5–8 и 10–17], были многотиражными и вполне доступными для туристов. Достаточно пробежать
глазами приведенный нами список литературы, чтобы убедиться: в нем содержаться ответы на все вопросы по комплексу обеспечения: по ориентированию в горах, средствам страховки и поисково-спасательных работ, средствам транспортировки груза (в
нашем случае это рюкзаки), по одежде и обуви (в
том числе – по защите ног от влажности и холода), по
организации комфортного бивака, по организации
питания. Сказанное подтверждает недавно изданная
в Харькове книга мастера спорта А.Я.Булашева [18],
автор которой собрал весь (!) материал одноименного раздела журнала “Турист” (“ТТТ” – “техническое

творчество туристов”). Например, только палаткам
посвящено 20 страниц текста. Есть в книге (т.е. публиковавшиеся в журнале “Турист”) и зонд из лыжных палок, и пила-лопата и т. д.
В дополнение к сказанному можно добавить:
как в журнале “Турист”, так и в альманахе “Ветер
странствий” публиковались и аналитические статьи
по вопросам межсезонья, статьи с анализом несчастных случаев в самодеятельном туризме, – для горного и лыжного туризма это были ЧП, связанные
прежде всего со сходом лавин.
Участники похода с литературой не работали. Материально-техническое обеспечение похода
было выполнено на крайне низком уровне. Затем поспешность с выходом на маршрут и последовавшая
за этим цепь ошибок.
Выводы.
Что касается приведенного примера, то автором статьи была предпринята попытка перевести теоретические возможности факторной модели обеспечения жизнедеятельности и безопасности участников
спортивных туристских походов в практическую плоскость. Сделано это только на одном примере, но примере поучительном во всех отношениях.
Если рассматривать проблему жизнеобеспечения участников спортивных туристских походов
с точки зрения их системного обучения (имея в виду
многоаспектную модель), то следует заметить, что
учебно-методическая литература и по спортивному
туризму, и по альпинизму очень богата. Авторами
книг являлись, как правило, люди широкообразованные, обладавшие, кроме того, огромным опытом не
только в совершении спортивных туристских походов и восхождений, но и в решении разнообразных
психолого-педагогических, технико-технологических
и др. задач, а также в организации и проведении большой учебной работы по подготовке инструкторов
спортивного туризма и альпинизма.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем моделирования системы спортивно-туристской деятельности.
1.

2.

3.

4.
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search of ways and solutions aimed at doppy control in
ukranian sport. Struggle against a dope for «cleanliness
of achievements in sport» is represented possible due to
high qualification and wisdom of instructors, and as to
knowledge of sportsmen of consequences of application
of the forbidden medical preparations on an organism
and the future sports career.
Keywords: stimula nt, sport, trainer, questioning,
sportsmen, organism.

Введение.
Борьба с допингом и тенденция к увеличению его применения наблюдаемая во всем мире и в
нашей стране, требует поиска путей решений, направленных на борьбу с допингом в украинском спорте.
Рассматриваемая проблема требует немедленного реагирования специалистов физического
воспитания и медицины, поскольку применение допинговых средств ради “победы” любой ценой уже
давно затрагивает и юношеский спорт.
Анализ специальной литературы [1, 2, 9, 8],
статей [3, 4, 5, 6, 7] и исследований в области антидопингового вопроса свидетельствует о проблеме, которая рассматривается в данной работе. Вопросами
предотвращения сложившейся в мире тенденции к
стимулированию спортивных результатов запрещенными антидопинговой комиссией препаратами в
период соревновательной и тренировочной деятельности занимаются большое количество ученых, медиков и спортивных функционеров [8,4,2].
Формулирование целей работы.
Цель исследования - определить степень, причины и первопричины употребления допинга в профессиональном и любительском спорте в Украине.
Задачи:
1. Проанализировать статистические данные и литературные источники, раскрывающие проблему допинга в спорте.
2. Посредством анонимного анкетирования среди
высококвалифицированных спортсменов определить степень проблематизации употребления
допинга в нашей стране.
Методы исследования: Анализ данных, полученных в ходе анонимного анкетирования спортсменов, проводимого в сборных командах Украины.
Результаты исследования.
В ходе изучения данной проблемы вопрос
недостаточной информированности о самой процедуре допингового контроля вызывает дополнительную сложность и необходимость в его разъяснении.
Принятый регламент организации и проведения процедуры допинг-контроля полностью соответствует требованиям Медицинской комиссии
МОК. Процедура допинг-контроля состоит из следующих этапов: отбор биологических проб для анализа, физико-химическое исследование отобранных
проб, оформление заключения и наложение санкций на нарушителей.
В тренировочный или соревновательный
периоды, спортсмен получает уведомление о необходимости прохождения допинг-контроля. В обязательном порядке допинг-контроль проходят победи-

ПРОБЛЕМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ДОПИНГА В
СОВРЕМЕННОМ СПОРТЕ
Глущенко Н. В.
Государственный университет «ЗИГМУ»
Аннотация. Использование допинга привело к кризису в мировом и украинском спорте, что разрушительно влияет не только на имидж спортивного движения, но и губительно для организма спортсменов.
Борьба с допингом за «чистоту спортивных достижений» представляется возможной, благодаря высокой квалификации и мудрости наставников, а так же
информированн ости спортсменов о последствиях
применения запрещенных медицинских препаратов
на организм и будущую спортивную карьеру.
Ключевые слова: допинг, спорт, тренер, опрос, спортсмены, организм.
Анотація. Глущенко Н.В. Проблеми вживання допінгу у сучасному спорті. Використання допінгу призвело до кризи у світовому і українському спорті, що
впливає як руйнівна сила не тільки на імідж спортивного руху, але і згубно для організму спортсменів.
Боротьба з допінгом за «чистоту спортивних досягнень» представляється можливою, завдяки високій
кваліфікації й мудрості наставників, а так само інформованості спортсменів про наслідки застосування заборонених медичних препаратів на організм і майбутню спортивну кар’єру.
Ключові слова: допінг, спорт, тренер, опитування,
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Annotation. Gloushenco N.V. Problems of the use to
the stimulant in modern sport. Use of dope in sport
result to the crisis end preju diced fireplay concept.
Distructive influense of dope end increasing tendency
of its use became a problem of our country requiring
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тели, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места, а также по решению комиссии один из несколько спортсменов, не
занявших призовых мест (они выбираются по жребию. При сдаче пробы спортсмен сам выбирает пронумерованную кодом емкость для сбора мочи на
анализ. Полученная биологическая проба делится на
две равные части – пробы А и В, которые опечатываются и нумеруются кодом для соблюдения анонимности. Согласно регламенту проведения допинг-контроля анализу подвергается проба А, причем не
позднее, чем через 3 суток после взятия биологической пробы. В случае обнаружения в ней запрещенных препаратов, вскрывается и анализируется проба
В. Если в пробе В также обнаруживаются запрещенные средства, то спортсмен подвергается соответствующим санкциям. Если же в пробе В не обнаруживают запрещенного препарата, то заключение по
анализу биопробы А признается недостоверным и
санкции к спортсмену не применяются. Отказ спортсмена от прохождения допинг-контроля или попытка фальсифицировать его результат рассматриваются как признание им факта применения допингов [4].
Фальсификация результатов допингового
контроля заключается в различного рода манипуляциях, направленных на искажение его результатов. В
практике встречаются следующие попытки фальсификации: катетеризация и введение в мочевой пузырь чужеродной мочи, умышленное загрязнение
мочи ароматическими соединениями, затрудняющими идентификацию допингов и многое другое. Применяемые для определения допинга физико-химические методы анализа биологических проб мочи,
позволяют с высокой точностью определять, все применявшиеся спортсменом, препараты, в том числе
использованные в течение последних недель и даже
месяцев. Кроме того, отработаны методики, определяющие так называемый «кровяной допинг», т.е. переливание спортсмену собственной или чужой крови перед стартом.
При первом выявлении запрещенных средств
спортсмен дисквалифицируется на 2 года, при повторном – пожизненно. При этом наказанию подвергается также тренер и врач, наблюдавший за спортсменом
[6, 8]. Сегодня медицинская комиссия (МК) МОК выделяет свыше 10 тыс. препаратов в различных лекарственных формах, относящихся к допинговым [7].
Спортивной истории известно много трагических финалов после применения допинга. 1986 год
на велогонке Бордо - Париж. Англичанин Линтон
первым пересек финиш и умер, через считанные
секунды. Смерть спортсмена наступили вследствие
приема значительной дозы наркотического препарата с алкоголем. Утверждают, что именно Линтон оказался первой жертвой допинга. В 1983 г. спортивный
мир был потрясен введением допингового контроля
на Панамериканских играх в Каракасе, вследствие
чего 16 американских, чилийских, пуэрториканских,
колумбийских и канадских тяжелоатлетов, велогонщиков, легкоатлетов были дисквалифицированы за
применение запрещенных препаратов, а группа из

12 легкоатлетов США отказалась выступать. С 1988 г.
хранит молчание и отказывается разговаривать с
журналистами пожизненно дисквалифицированный
- Бен Джонсон. В 1998 г. оборвалась жизнь олимпийской чемпионки, в беге на 100 м Флоренс-ГриффитДжойнер. Она скончалась от апоплексического удара. При использовании анаболиков с усиливающим
эффектом Флоренс лишилась части сердечно-сосудистого иммунитета - считает французский спортивный доктор и специалист по вопросам допинга ЖанПьер Монденард [5]. Вследствие необратимых
изменений в психике и в организме толкательница
ядра Хайди Кригер вынуждена была изменить свой
пол [8]. Исследуя использование допинга в любительском и начинающем спорте, ученые обратились с
вопросами довольно необычного теста к малоизвестным, но перспективным спортсменам - как те расценивают для себя возможность принимать какой-то
сильный допинг и вскоре стать олимпийским чемпионом, но через 10-15 лет превратиться в инвалида.
Результаты ошеломили исследователей: 8 опрошенных из 10 ответили своим согласием [8].
Определить состояние и степень проблемы
отношения и употребления допинга высококвалифицированными спортсменами в сборных командах
Украины мы попытались, используя анонимное анкетирование среди спортсменов, имеющих свой собственный опыт применения допинговых средств. Стоит отметить, что рассчитывать на откровенные ответы
всех спортсменов не приходилось, поскольку подобной информацией готовы поделиться не многие
спортсмены. Поэтому автором этой статьи, благодаря личному спортивному опыту выступлений в большом спорте были опрошены знакомые спортсмены,
одни из которых уже закончили свою спортивную
карьеру, а другие еще продолжают свои выступления. Общее количество опрошенных спортсменов:
100 человек. В данной аналитической работе полученные ответы приводятся в процентном соотношении, исходя из 100%, отображающих общее количество респондентов.
Вопросы анкетирования:
1. Применение Вами допинга носило систематический, периодичный или единоразовый характер?
2. Кто подтолкнул Вас к применению допинга?
Анализ ответов на первый вопрос показал:
“систематично” (употребление в тренировочный и
соревновательные периоды) – 15%, “периодично”
(во время подготовки и выступлений на самых ответственных соревнованиях) – 45%, “единоразово или
крайне редко” – 40%. Ответы на второй вопрос распределились в следующем процентном содержании:
15% опрошенных признались, что в желании достичь
высоких спортивных результатов последовали примеру своих коллег по команде. При этом в большинстве случаев тренера не были поставлены в известность о применяемых запрещенных антидопинговой
комиссией препаратах. 40% рассказали, что решение
по употреблению допинга было предложено трене70
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ром и осуществлено спортивным врачом. В то же
время респондентами было отмечено, что давления
со стороны тренера на их выбор в пользу допинга не
было. 45% признались, что на употреблении ими
допинга, категорично настаивал тренер, мотивируя
свое решение необходимостью достижения побед
любыми средствами.
Выводы.
Абсолютно все из спортсменов, употребляющих допинг, признались, что ни тренер, ни врачи не
предоставили им достоверную информацию о влиянии таких препаратов на организм человека. Наблюдения показывают, что на допинговый путь своих
учеников гораздо чаще толкают молодые тренера,
стремящиеся к быстрому карьерному росту. Другая
категория наставников, применяющих запрещенные
медицинские стимуляторы в спорте, как правило,
образуют тандем тренера и спортсмена, работающих на высокий результат последнего. Новый век и
новые открытия в биохимии и медицине постоянно
расширяют список запрещенных антидопинговой
комиссией медицинских препаратов, что в свою очередь вызывает серьезные опасения за здоровье, а
порой и за жизнь спортсмена [8]. Борьба с допингом
за «чистоту спортивных достижений» представляется возможной, благодаря высокой квалификации и
мудрости наставников, а так же информированности спортсменов о последствиях применения запрещенных медицинских препаратов на организм и будущую спортивную карьеру.
Перспективу дальнейших исследований видим в рассмотрении других проблем употребления
допинга в современном в спорте.
1.
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4.

5.

6.
7.

8.

9.

Аннотация. Статья посвящена экспериментальному
обоснованию использования нагрузок, направленных
на развитие выносливости у школьников. Объем продолжительного непрерывного бега со скоростью на
уровне порога анаэробного обмена во 2-й экспериментальной группе достигал к концу эксперимента
13 мин. Подобный подход позволяет поддерживать у
школьников постоянный интерес к бегу на выносливость. Учащиеся получают удовлетворение от бега и
с удовольствием им занимаются.
Ключевые слова: физическая нагрузка, оздоровительный бег, порог анаэробного обмена, вариационный
анализ сердечного ритма.
Анотація. Голенко А.С., Кузьмина Л.И. Технологія
використання оздоровчого бігу на уроках фізичної
культури. Стаття присвячена експериментальному
обґрунтуванню використання навантажень, спрямованих на розвиток витривалості у школярів. Обсяг
тривалого безперервного бігу зі швидкістю на рівні
порога анаеробного обміну у 2-й експериментальній
групі досягав до кінця експерименту 13 хв. Подібний
підхід дозволяє підтримувати в школярів постійний
інтерес до бігу на витривалість. Учні одержують задоволення від бігу й із задоволенням ним займаються.
Ключові слова: фізичне навантаження, оздоровчий
біг, поріг анаеробного обміну, варіаційний аналіз серцевого ритму.
Annotation. Golenco A.S., Couzmina L.I. Technology
of the use at health run on the lessons of physical culture.
The article is devoted to the experimental ground of
the use of loadings directed on development of endurance
at schoolboys. The volume of long continuous run with
a speed at a level of a threshold ana erobic in 2-nd
experimental group reached an exchange by the end of
experiment of 13 minutes. The similar approach allows
to support at schoolboys constant interest to running
on endurance. Pupils receive satisfaction from run and
with pleasure in him are engaged.
Keywords: physical loading, at health run, threshold of
anaerobic exchange, variation analysis of ca rdiac
rh yt hm .
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Введение.
В социальной системе образования и воспитания подрастающего поколения сформировалась
базовая физическая культура, которая профилируется в гуманных общественных условиях в направлении, обеспечивающем широкое двигательное образование и, возможно всестороннее физическое
развитие растущего организма с прогрессированием жизненно важных физических качеств и сопряженных с ними двигательных способностей как важнейшей предпосылки оптимального здоровья [1].
Именно этот вид, как считал Л.П.Матвеев в принципе, позволяет реализовать оздоровительные возможности физической культуры в более значительной
мере, чем другие ее виды и разновидности.
Предполагается, что двигательное образование, всестороннее физическое развитие, укрепление
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здоровья должно осуществляться на основе овладения элементами нескольких так называемых базовых
видов (легкая атлетика, плавание, спортивные игры,
гимнастика, лыжный спорт и др.). Овладение основами техники базовых видов, элементарными теоретическими и методико-практическими умениями
позволит в дальнейшем учащимся легко менять физкультурные увлечения в зависимости от возраста,
целей, задач и доступа к различным видам деятельности, будет являться предпосылкой мотивированной самостоятельной двигательной активности в
дальнейшем.
Исследования последних лет [2,3], свидетельствуют о том, что индивидуальная невосприимчивость многих болезней и продолжительность жизни
положительно коррелируют с величиной и объемом
двигательной деятельности в режиме дня. Величина
двигательной активности в режиме дня многочисленных контингентов населения, в значительной степени обеспечивает в дальнейшем здоровое долголетие.
Важным и ответственным моментом этого
процесса является применение наиболее эффективных средств и оптимальных физических нагрузок,
направленных на всестороннее повышение уровня
физической подготовленности и оздоровление.
Существенными факторами, оказывающими влияние на эффективность применения тех или
иных средств (в процессе двигательной активности)
является величина (объем и интенсивность) физической нагрузки и ее направленность.
Давно известно о благотворном воздействии
нагрузок направленных на развитие выносливости и
в частности непрерывного, продолжительного бега
на сердечно-сосудистую, дыхательную, мышечную,
кровеносную системы. Не случайно возникло и получило достаточно широкое распространение понятие оздоровительный бег. Как считает Т.П. Юшкевич:
«главное, что отличает оздоровительный бег от
спортивного – его цель. Основная цель оздоровительного бега – здоровье, а не рекорды на дорожке». По
мнению Т.П. Юшкевича [4] его характерными чертами являются невысокий темп и постепенное увеличение нагрузок.
Жизнь показывает, что одной установки на
использование оздоровительного бега как средства
формирования и укрепления здоровья уже не достаточно. Необходимо использование научно обоснованных технологий по формированию и укреплению
индивидуального здоровья. Одной из таких технологий может стать экспериментально обоснованная
нами технология использования нагрузок, направленных на развитие выносливости на уроках физической культуры у школьников. Программой физического воспитания учащихся Республики Беларусь
развитию выносливости уделяется достаточно много внимания в рамках таких разделов как легкая атлетика, лыжная (кроссовая) подготовка. Если рассматривать решение этой задачи во взаимосвязи с
формированием потребности в своем физическом
совершенствовании, необходимым условием этого

должны стать интерес и удовлетворенность этим видом деятельности, только тогда можно сформировать
мотив и потребность в ней. Важно использовать для
развития выносливости в уроке наиболее эффективные средства. Таким средством является бег на уровне порога анаэробного обмена (ПАНО).
Скорость ПАНО составит 80% от критической скорости. Критическая скорость представляет
собой частное от деления 700м (1000 м – 300 м) на
разность результатов в беге на 1000 минус 300 м и
умноженное на постоянный коэффициент 1.08 [5].
Начинать необходимо с 70% от критической. Причем рациональнее, чтобы ребятам давалась установка бежать не на расстояние, а на время. Скорость
можно задавать звуковыми сигналами, подаваемыми через определенные, рассчитанные промежутки
времени. Во время сигнала учащийся должен находиться напротив отметки, если он не добежал, значит, бежит медленнее, перебежал быстрее. Одновременное окончание бега позволит иметь всем
учащимся одинаковое время на восстановление.
Кроме того, важным моментом является то, что практически на каждом занятии школьник может видеть,
на сколько больше метров он пробежал, а учитель
может вести учет преодоленных расстояний. Как еще
можно задавать интенсивность бега? Можно использовать в качестве задаваемой интенсивности передвижения, скорость, полученную в результате деления дистанции бега, указанной в программе, на
время, за которое учащиеся должны преодолеть эту
дистанцию на оценку шесть или семь (для слабых
учащихся это может быть и более низкая оценка).
Работа выполнена по плану НИР «УО БрГУ
им. А.С. Пушкина».
Формулирование целей работы.
Цель работы - экспериментально обосновать
использование нагрузок различной направленности
на уроках физической культуры.
Результаты исследования.
Проведенный нами, анализ деятельности
учителей физической культуры показал, что решающим условием в практике использования нагрузок
различной направленности (именно этот фактор является определяющим в повышении физической подготовленности как предпосылки индивидуального
здоровья) на уроках физической культуры является
личный опыт учителя. Чаще всего он является эмпирическим. Нагрузки на развитие выносливости применяются от случая к случаю, считаются учителями
трудными и скучными. Предпочтение отдается играм или другим средствам.
В этой связи мы считали необходимым найти экспериментальное подтверждение рекомендованного выше подхода. Показать, что на первый взгляд и
достаточно не интересную и скучную работу по развитию выносливости (а значит повышению работоспособности, профилактике сердечно-сосудистых заболеваний) можно сделать интересной и
эффективной. С этой целью мы провели эксперимент
на уроках физической культуры по легкой атлетике
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для учащихся 10-11 лет.
Экспериментальное апробирование получили три варианта соотношения физических нагрузок
основной части урока.
В рамках первого варианта время, отводимое в основной части урока на развитие физических
качеств, делилось поровну по 24-25% между нагрузками, направленными на развитие быстроты, скоростно-силовых качеств и выносливости (рис.1).
Во второй экспериментальной группе 7-8%
времени отводилось на развитие быстроты, 22-23% –
на развитие скоростно-силовых качеств и 44-45% –
на развитие выносливости.

В третьей экспериментальной группе больше внимания уделялось развитию скоростно-силовых качеств (44-45%), 22-23% времени занимали нагрузки, направленные на развитие выносливости и
7-8%- быстроты.
В результате анализа сдвигов показателей,
характеризующих физическую подготовленность
мальчиков 10-11 лет, произошедших после эксперимента (рис.2), были установлены наибольшие приросты результатов в беге на 60 м у мальчиков 1 экспериментальной группы. Данная тенденция сохранилась и в беге на 30 м с/х. В прыжках в длину с места,
наоборот, наибольшее преимущество продемонст1 экспериментальная группа
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Рис. 1. Сдвиги показателей физической подготовленности у мальчиков экспериментальных групп
Таблица 1
Сдвиги статистических характеристик сердечного ритма у мальчиков) экспериментальных групп после эксперимента
Экспериментальная Статистические
группа
характеристики
ИН
АМ о
Мо
ΔХ
АМо/ Δ Х
1 экспериментальная
группа

2 экспериментальная
группа

3 экспериментальная
группа

Хd±m

-40,52±19,06 -3,92±2,22 -0,02±0,02 0,03±0,01 -42,43±16,70

G

76,60

9,17

0,09

0,05

68,84

T

2,126

1,766

1,000

3,000

2,540

P

< 0,05

> 0,05

> 0,05

< 0,01

< 0,05

Хd±m

-88,09±21,30 -8,68±1,84 -0,04±0,02 0,12±0,03 -113,19±22,84

G

85,09

7,38

0,10

0,14

91,37

T
P

4,136
< 0,001

4,717
< 0,001

2,000
> 0,05

4,000
<0,001

4,956
<0,001

Хd±m

-66,86±27,17 -8,20±3,38 0,01±0,01 0,03±0,02 -77,75±27,88

G
T

105,24
2,461

13,08
2,440

0,05
1,000

0,07
1,500

107,96
2,789

P

< 0,05

< 0,05

> 0,05

> 0,05

< 0,01
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рировали мальчики 3 экспериментальной группы. В
пятерном прыжке в длину более высокие статистически значимые приросты произошли у мальчиков
второй экспериментальной группы. У них же отмечались и большие статистически значимые сдвиги
результатов в 6' беге. В метании набивного мяча наибольшие изменения показателей отмечались у мальчиков первой экспериментальной группы.
Корреляционный анализ результатов контрольных испытаний показал наличие большего количества существенных связей у мальчиков второй
экспериментальной группы.
Для выявления признаков возможного переутомления и для характеристики механизмов приспособления (адаптации) к воздействию применяемых
нами физических нагрузок осуществлялся контроль
за изменением статистических параметров сердечного ритма до и после прохождения цикла из 10 уроков в состоянии относительного покоя (табл.1)
В результате анализа полученных данных
было установлены наибольшие приросты вариационного размаха ДХ на 0,12±0,03 (P< 0,01) у мальчиков
2 экспериментальной группы по сравнению с 1-й
(0,03±0,01) и 2-й (0,03±0,01) экспериментальными группами, характеризующие парасимпатические влияния
на синусовой узел. Наряду с этим у мальчиков 2-й
экспериментальной группы наблюдалось достоверное
(P<0,001) уменьшение АМ0, а значит симпатических
влияний. У испытуемых 3-й экспериментальной группы уменьшение АМ0 было тоже существенным, чего
не отмечалось в 1-й группе. В результате таких изменений АМ0 и ДХ – произошло ослабление централизации в управлении сердечным ритмом, на что указывают достоверные сдвиги индекса напряжения (ИН)
в экспериментальных группах. Однако, усиление у
мальчиков 2-й экспериментальной группы парасимпатических влияний на синусовой узел наряду с ослаблением симпатических характеризуют по мнению
Р.М Баевского [6] более рациональный механизм приспособления к воздействию физических нагрузок. Ослабление централизации в управлении сердечным ритмом только за счет уменьшения симпатических
влияний у мальчиков 3-й группы является менее перспективным механизмом приспособления.
Выводы.
Все выше сказанное дает нам основание рекомендовать для применения в уроках физической
культуры нагрузки, направленные на развитие выносливости в каждом уроке, в соотношениях, указанных выше. В нашем случае объем продолжительного непрерывного бега со скоростью ПАНО во 2-й
экспериментальной группе достигал к концу эксперимента 13 мин. Подобный подход позволяет поддерживать у школьников постоянный интерес к бегу
на выносливость. Учащиеся получают удовлетворение от бега и с удовольствием им занимаются.
Дальнейшие перспективы исследования предполагают изучение влияния различных средств направленных на развитие выносливости у школьников.
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ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ
БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В
ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ
Голец В.А., Евдокимов Е.И.
Запорожский национальный университет
Запорожский гуманитарный
университет „ ЗИГМУ”
Аннотация. В статье изложены данные по оптимизация тренировочно-соревновательного процесса путем контроля за состоянием организма спортсменовфутболистов и ган дболисток команд ма стеров с
применением биохимических, гематологических методов исследования.
Ключевые слова: футбол, гандбол, метаболизм, биохимические средства контроля.
Анотація. Голець В.А., Євдокімов Є.І. Оцінка інформативності біохімічних показників у тренувальному
процесі. У статті викладені дані з оптимізації тренувально-змагального процесу шляхом контролю за станом організму спортсменів-футболістів і гандболісток команд майстрів з застосуванням біохімічних,
гематологічних методів дослідження.
Ключові слова: футбол, ган дбол, метаболізм,
біохімічні засоби контролю.
Annotation. Golets V.A., Evdocimov E.I. Estimation
of informing biochemical indexes in a training process.
In the article the data are expounded on optimization
of training-competition process by the control after
being of organism of sportsmen-footballers a nd
handballers of commands of masters with the use of
biochemical, haematological methods of research.
Keywords: football, handball, metabolism, biochemical
controls.

Введение.
Совершенствование системы подготовки
квалифицированных спортсменов в качестве одного
из основных требований предполагает оптимизацию
тренировочного процесса. А успешная тренировка
невозможна без тщательного и правильного контроля за функциональным состоянием основных систем организма спортсмена. Изучение динамики этих
изменений в течение более или менее длительных
периодов и этапов тренировки и выяснение на этой
основе сильных и слабых сторон его подготовленности в значительной мере определяют планирование
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и организацию тренировочного процесса. Контроль
– неотъемлемая часть спортивной тренировки – позволяет определить, соответствует ли плану изменение уровня тренированности спортсмена, установить
наличие отклонений и выяснить их характер, выявить
необходимость корректирующих действий и осуществить их. Известно, что во время учебно-тренировочного процесса контролируются: эффективность
соревновательной деятельности, уровень подготовленности, функциональное состояние организма,
объем тренировочных и соревновательных нагрузок,
состояние здоровья спортсменов [1-5].
Все эти задачи решаются различными способами. Одним из наиболее точных, на наш взгляд,
является комплексная оценка биохимических изменений, наблюдаемая в процессе спортивной тренировки [2]. К сожалению, эти показатели широко используются в клинической медицине, но редко
встречаются в медицине спортивной. Устранение
такого диссонанса, по-видимому, могло бы существенно повысить эффективность тренировочного
процесса в различных видах спорта.
В данной работе была предпринята попытка
оценить степень информативности различных биохимических показателей для совершенствования тренировочного процесса.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Целью работы являлась оптимизация тренировочно-соревновательного процесса. на основе
разработки комплекса медико-биологического контроля за функциональным состоянием организма
спортсменов – футболистов и гандболисток команд
мастеров с применением биохимических методов
исследования.
Исследования были выполнены на спортсменах г. Запорожья, имеющих спортивную квалификацию “кандидат в мастера спорта” и “мастер спорта”,
в командах „Металлург” и „ Мотор – Сич”. В исследованиях принимали участие 2 группы спортсменов
– 19 футболистов-мужчин, 19 гандболисток-женщин.
Работа проводилась при непосредственном участии
тренеров и врачей команд.
Данные биохимических исследований получены до и после выполнения характерной для данного вида спорта тренировочной игровой нагрузки
продолжительностью 60 – 90 минут с конечным значением ЧСС на уровне 150 – 160 уд./мин. С целью
оценки биохимического статуса были выбраны наиболее доступные в практическом здравоохранении
методики, имея в виду дальнейшее внедрение алгоритма внедрения в практическую деятельность.
Для оценки направленности биоэнергетических процессов определялся уровень глюкозы унифицированным глюкозоксидазным методом, пировинограной кислоты – модифицированным методом
Умбрайта, молочной кислоты – методом Хохорста.
Для оценки состояния азотистого обмена производилось определение мочевины по унифицированной

методике с диацетилмонооксимом, креатинина –
методом Понкера с соавт., свободного аминного азота – по методу Г.А.Узбекова в модификации З.С.Чулковой, общего белка – унифицированным методом.
О состоянии потребления и транспорта липидов, судили по унифицированным методикам общих липидов по цветной реакции с сульфофосфованилиновым реактивом, общего холестерина - методом
Илька, холестерина липопротеидов высокой плотности (a-холестерина), липопротеидов низкой и очень
низкой плотности (b-липопротеидов) по Бурштейну
и Самаю, видоизмененной нами в части увеличения
длины оптического пути и объема инкубационной
смеси [3]. О состоянии перекисного окисления липидов судили по определению диеновых конъюгатов
(начальных), триенкетонов и малонового диальдегида (конечных продуктов), витаминов Е и А – методом прямой спектроскопии [4]. Забор крови производился из кубитальной вены до и сразу же по
окончанию нагрузки.
Результаты исследования.
В результате комплексной оценки исходного
для начала сезона статуса обнаружили сходства и отличия, как по видам спорта, так и по половому признаку спортсменов. В то же время, присутствовал значительно выраженный фактор неоднородности биохимической реакции адаптации на тренировочную
нагрузку, приводящий, вместе с тем, к единой результирующей реакции, отражаемой показателями, рассчитываемыми в тесте PWC170. Были отмечены изменения, присущие как всей группе спортсменов, так и
индивидуальные особенности, относимые на факторы пола, индивидуальных особенностей высшей нервной деятельности, питания и другие, на что в современной литературе уделено крайне мало внимания.
При оценке биохимических изменений мы, в первую
очередь, оценивали степень информативности исследуемых показателей, далее в тексте приведены только
изменения с высокой степенью достоверности.
Ввиду разнонаправленности динамики большинства показателей, во многих случаях это нивелировало разницу средних величин до и после нагрузки, что сделало необходимым разбивку спортсменов внутри групп на 2 подгруппы – условно называемыми адаптированными и дезадаптированными.
Наиболее характерными признаками достаточной
степени адаптированности были следующие: возрастание уровня глюкозы в плазме и эритроцитарной
массе, что свидетельствует об адекватном компенсаторном включении в энергообеспечении резервного гликогена и утилизации лактата в цикле Кори; активация включения глюкозы в эритроциты свидетельствует об активации гликолиза, необходимого для
осуществления эритроцитом своих функций. Уровень пирувата в плазме снижался на 25–30% у большинства спортсменов, что является, наряду с повышением лактата, отображением активации гликолиза
в мышечной ткани.
У адаптированных спортсменов часто выявлялось возрастание под влиянием физических нагру75

зок содержания общих липидов, снижение или неизменность уровня общего холестерина и его фракций, ассоциированных с липопротеидами как низкой и очень низкой, так и высокой плотности. У них
наблюдалось снижение уровня диеновых конъюгатов как в плазме, так и в эритроцитах, что говорит о
хорошем функционировании электронтранспортной
цепи, вследствие чего снижаются возможности для
образования активных форм кислорода вследствие
возрастания его потребления не на окислительную
деструкцию мембран, а на цели энергопродукции.
Триенкетоны плазмы, ассоциированные с деструктурированными элементами мембран, по-видимому, не выводятся из организма достаточно быстро,
поэтому их уровень в плазме существенно не изменялся, в то время как в эритроцитарной массе снижался. Уровень витамина А снижался практически у
всех спортсменов, причем, с опережающими темпами в эритроцитах. Рост содержания витамина Е в эритроцитах, но не в плазме, говорит о недостаточной
работе антиоксидантных систем в группе дезадаптированных спортсменов. Уровень мочевины и аминного азота имел тенденцию к повышению.
При разборе ситуации с дезадаптированными спортсменами однозначно направленных изменений не было выявлено. Дезадаптация касалась неадекваного уровня возрастания мочевины, в большей
степени аминного азота. Наиболее неблагоприятным
являлось превышение уровня аминного азота над
уровнем мочевины, так как это отображает высокий
уровень выхода аммиака из клеток в виде аланина и
неадекватность функционирования цикла мочевинообразования. Снижение уровня интермедиатов углеводного обмена наблюдалось, как правило, у спортсменов, впервые переведенных в основной состав,
вернувшихся с ответственных соревнований, перенесших травмы. В этой же группе отмечалось недостаточное для тренировки возрастание уровня общих
липидов, а также расходование холестерина и повышение a-холестерина, что свидетельствует о деструкции мембран. Это подтверждается возрастанием уровнем продуктов перекисного окисления липидов.
Нам не удалось сформировать однозначного мнения о характере изменения уровня гемоглобина до и после нагрузки. Эти изменения могут вызываться дегидратацией, гемолизом, активным
выбросом клеток из депо под влиянием гипоксии,
гиперадреналинемией и другими факторами. Изменение уровня общего белка (рост на 5 %), свидетельствовало о гемоконцентрации.
Половые различия, в основном, проявились
в более низком уровне гемоглобина у женщин, а также, в более раннем начале расходования ими липидных резервов, что связано, по-видимому, с более
высокими запасами гликогена в мышцах мужчин.
Выводы.
Таким образом, наиболее информативными показателями, позволяющими контролировать
тренировочно-соревновательный процесс, явились
уровень глюкозы, общих липидов, молочной и пиро-

виноградной кислот, витаминов А и Е, уровня мочевины и аминного азота, диеновых конъюгатов как в
плазме крови, так и в эритроцитах, что создает предпосылки для рационального применения различных
методов коррекции.
Дальнейшие исследования предполагается
проводить в направлении изучения других проблем
оптимизации тренировочно-соревновательного процесса путем контроля за состоянием организма
спортсменов игровых видов спорта.
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ТЕХНОЛОГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНОКРАЄЗНАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ ПОХОДІВ ВИХІДНОГО ДНЯ
Голуб Л.О., Кириленко Л.Г.
Полтавський державний педагогічний
університет ім. В.Г. Короленка
Анотація. У статті розглянуто теоретичні та методичні аспекти організації та проведення туристичнокраєзнавчої роботи. Основна увага приділяється визначенню напрямків та елементів досліджень. Результати
краєзнавчих досліджень можуть збагатити колекції
місцевих музеїв і використовуватись вченими для уточнення історичного процесу тієї чи іншої території і
народу, який її населяє. Тільки за цих умов, матеріали
зібрані під час туристичних походів стають краєзнавчими. Ці спостереження мають свою послідовність та
організаційну структуру, яка допоможе виконати їх
на відповідному науково-практичному рівні.
Ключові слова: туризм, краєзнавство, дослідження,
спостереження.
Аннотация. Голуб Л.А., Кириленко Л.Г. Технология
организации туристско-краеведческой деятельности
во время проведения походов выходного дня. В статье рассмотрены теоретические и методические аспекты организации и проведения туристско-краеведче ской работы. Основ ное в нимани е уделяется
определению направлений и элементов исследования.
Результаты краеведческих исследований могут обогатить коллекции местных музеев и использоваться
учеными для уточнения исторического процесса той
или другой территории и народа, который ее населяет. Только при этих условиях, материалы, собранные
во время туристических походов становятся краеведческими. Эти наблюдения имеют свою последовательность и организационную структуру, которая
поможет выполнить их на соответствующем научнопрактическом уровне.
Ключевые слова: туризм, краеведение, исследование,
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краєзнавче вивчення природи і її елементів; змін природного середовища, обумовлених впливом людини;
історичного минулого; демографії; етнографії; культурного і творчого життя.
Організаторам туристичних краєзнавчих
спостережень слід враховувати, що ці дослідження
спрямовані на забезпечення господарських, наукових, соціальних та інших інтересів і мають безпосереднє практичне значення для даної місцевості. Нарешті, можна стверджувати, що краєзнавство — одна
із самих доступних сфер застосування туристами їхніх
знань, умінь та навичок, які об’єднають пізнавальні
інтереси людей з усвідомленням корисності їхніх дій
для суспільства.
Туристичний маршрут з навколишніми населеними пунктами є, як правило, зручним для краєзнавчих спостережень і збору матеріалів, що не пот ребують (за своєю методикою й іншими
особливостями) поглибленого і багаторазового дослідження. Тому найпростіші види спостережень можна здійснювати безпосередньо на трасі маршруту. Для
більш серйозних і тривалих досліджень краще підходить організаційна форма туристичних експедицій.
При всьому різномаїтті видів вивчення краю
та їх можливих угрупувань у туристичній практиці
виділяють дві основні галузі.
Перша — краєзнавче вивчення природи та її
елементів у їхньому взаємному зв’язку (геологія,
рельєф, гідрографія, клімат, рослинність, тваринний
світ та ін.) і природних процесів, частково обумовлених впливом людини (зміна клімату, річкової мережі,
рослинності, ерозія ґрунтів, карстові й інші процеси).
Друга - вивчення історичного минулого, демографії, етнографії, культурного і творчого життя
(народне мистецтво, фольклор, художні промисли),
зв’язку між природним середовищем і господарством та ін.
Реальні форми участі туристів у таких спостереженнях багато в чому залежать від характеру самих туристських заходів.
Власне, краєзнавчими вони стають, коли їх
результати узагальнюються і є надбанням інших людей чи організацій, а самі спостереження проводяться за визначеним, погодженим з фахівцями планом,
програмою і методикою.
З декількох десятків видів такої дослідницької діяльності мандрівників найбільше поширення
отримали спостереження за погодними умовами,
рельєфом, річками, озерами, сніговим покровом,
льодовиками.
Найбільш простий і доступний вид туристичних «досліджень» природи — метеорологічні спостереження. Їх практично здійснює кожен мандрівник, коли намагається прогнозувати погоду за
місцевими народними прикметами (зміни стану рослин, поводження тварин, поширення звуків і запахів,
особливості тління вугілля у багатті, напрямок диму
й ін.) і, так званими, метеорологічними ознаками (атмосферний тиск, напрямок і сила вітру, зміна температури повітря, характер хмар, колір зорі, роси, тума-

наблюдение.
Annotation. Golub L.A., Kirilenko L.G. Technology of
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conducting of hikes of day off. T he theoretical a nd
methodical aspects of organization and conducting of
tourist-regional work are considered in the article. Basic
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conditions materials become study of local lore. These
su pervision ha ve the sequ ence a nd organizational
structure. It will help to execute them at a corresponding
scientific - practical level.
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Вступ.
На сучасному етапі духовного відродження
незалежної України невід’ємною складовою наукових досліджень та громадського руху є краєзнавство,
спрямоване на відродження духовності, історичної
пам’яті, формування у громадян і, передусім, у молоді, любові до рідного краю, патріотизму, поваги до
людини, відповідальності за збереження історико-культурних надбань [1, 4-5].
Туристко-краєзнавча робота є засобом формування природоохоронного світогляду людини, національної гідності та напрямку гуманітарної освіти
й виховання. Організуючи цю суспільно-корисну
роботу, треба пам’ятати, що вона сприяє поглибленому уявленню про рідний край, а зібрані матеріали
— збагаченню колекцій музеїв, уточненню вченими
історичного процесу розвитку тієї чи іншої території
і народу, який її населяє [3].
Питання організації туристично-краєзнавчої
роботи під час проведення походів вихідного дня були
предметом дослідження В.В.Баденюк, Г.М. Гуменюк,
Н.М.Огієнко; дослідники Т.С. Вайда, В.В. Матіяш, Т.М.
Міщенко, В.В. Обозний, О.В. Тімець зосередили увагу на різних аспектах підготовки майбутнього вчителя до краєзнавчої роботи, на формуванні готовності
до застосування краєзнавства у навчально-виховному процесі. Проте, мало досліджень були присвячені
специфіці організації туристично-краєзнавчої роботи. Саме це і визначає актуальність даного дослідження [2].
Робота виконана за планом НДР Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.
Короленка.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – визначити зміст та специфіку організації туристично-краєзнавчої роботи.
Результати дослідження.
Під краєзнавством розуміють дослідження
обмежених за площею регіонів, у ході якого простежуються різні явища, факти, процеси за певний проміжок часу. Більшість дослідників у краєзнавчо-туристичній роботі виділяють три напрямки:
географічно-історичні аспекти; екологічні дослідження; ознайомлення громадськості із зібраним краєзнавчим матеріалом. Ці дослідження спрямовані на
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ну і т.і.). Зрозуміло, що реальність прогнозу істотно
залежить від кількості ознак і прикмет: чим їх більше,
тим точніше пророкування.
Для зимових умов можуть бути рекомендовані комбіновані маршрутні спостереження за окремими метеоелементами і сніговим покровом. Знаходячись у лижному поході, мандрівники можуть
зібрати за розробленою фахівцями методикою дані
про товщину, характер поверхні, якість снігового покриву, визначити за допомогою вагового плотномера його щільність.
У програму таких похідних спостережень
звичайно включаються такі елементи і явища: повітря,
його температура, прозорість (видимість); хмарність,
її кількість і форма утворень для кожного ярусу; вітер,
його характер, швидкість, напрямок; різні атмосферні
явища; сніжний покрив, його температура, характер,
висота і несуча здатність.
Так само, як і метеорологічні, повинні бути
рекомендовані фенологічні спостереження. Вивчення сезонного розвитку живої природи дає мандрівнику дуже корисні навички для наступної дослідницької
діяльності. Для цих спостережень не потрібні спеціальні
прилади або спорядження, але вони вимагають від
туристів значної уважності і спостережливості.
Суспільно корисна цінність фенологічних
досліджень істотно залежить від їхньої сталості, регулярності і прив’язки до одного місця. Тому вони, як
правило, проводяться в походах вихідного дня і на
нескладних маршрутах по рідному краю, що дозволяє туристичним групам налагодити і підтримувати
регулярний консультаційний і методичний зв’язок з
місцевими краєзнавчими організаціями, окремими
фахівцями і старожилами.
Мандрівникам треба навчитися прийомам
визначення фенологічних фаз: правилам фіксування
розпускання бруньок, появи бутонів та перших
листків, зацвітання, дозрівання насінь і плодів, початку осіннього розцвічування, повного осіннього фарбування, початку і кінця листопаду та ін. Спостереження оформляються записами фактичних термінів
явищ, які для наочності варто заносити у форму-пам’ятку, що містить повідомлення про орієнтовані терміни явищ за результатами багаторічних спостережень фахівців.
Метою туристських гідрологічних спостережень, як правило, є повідомлення про малі і недостатньо вивчені річки для складання їхніх характеристики, які можуть бути цікаві як для самих мандрівників
(для вибору плавзасобів і маршруту, визначення тактики і техніки руху, мір безпеки й ін.), так і в краєзнавчому плані, для господарських, проектних, природоохоронних та інших установ.
Програма краєзнавчого обстеження водного об’єкту звичайно включає опис долини річки, характеру берегів і дна, місцевості, яка прилягає до
річки, проміри ширини і глибини русла, а також вимір
швидкості течії, витрати води, опитування місцевих
жителів про режим ріки та її використання.
У подібних туристських дослідженнях основ-

ними методами фіксації даних звичайно є безпосереднє особисте спостереження мандрівника, опитування населення, опис, замальовки, масштабне креслення, фотографування, звукозапис, збір колекцій.
Поєднуючи подорож зі збором матеріалів по історії
краю, рекомендується збирати старі листи, документи, фотографії чи копії з них, справжні предмети побуту і господарської діяльності, деталі одягу, особисті
речі, що належали видатним людям.
При вивченні самодіяльної творчості місцевого населення треба записувати найбільш цікаві,
характерні прислів’я, приказки, частівки, пісні; фотографувати і замальовувати різьблення по дереву,
мережива, вишивки, посуд, іграшки, одяг, взуття; ткані
і килимові вироби, скриньки, прикраси; розшукувати, записувати прізвища й адреси народних умільців,
талановитих людей, майстрів.
До цієї ж групи доступних для самодіяльних
туристів видів суспільно-корисної роботи відноситься краєзнавче вивчення населених пунктів. Для їхнього проведення туристи можуть скористатися наступною орієнтованою програмою краєзнавчого
вивчення невеликого населеного пункту: географічне положення, відстань до великих центрів, оцінка положення з адміністративно-політичної, економічної,
історичний точок зору; розташування відносно
гідрографічної мережі, лісових масивів, значення географічного положення; сучасна назва, дореволюційна назва, їхнє походження; величина території, її зміни;
природні умови території населеного пункту. Рельєф.
Корисні копалини. Річки, озера, водоймища та їх господарське значення. Кліматичні особливості. Ґрунт.
Рослинність. Загальний характер ландшафтів території
населеного пункту і навколишньої території. Зміна
природних умов людиною; історія виникнення і розвитку населеного пункту. Раннє заселення. Початок
забудови. Праця і заняття перших поселенців. Виникнення господарських підприємств. Положення трудового населення в дореволюційний час. Установлення
Радянської влади в населеному пункті. Велика Вітчизняна війна 1941-1945 р.; місцеві фронтовики, партизани, їхні подвиги. Прославлені люди праці; населення:
динаміка чисельності і складу. Місцеве корінне населення і переселенці. Національний склад. Трудові навички населення, процес їхнього формування і розвитку. Заняття населення, опис окремих типових занять;
господарство. Тип населеного пункту по господарській
спеціалізації. Основні галузі, розміщення й умови розвитку місцевої промисловості. Зв’язок із сільським
господарством. Місцеві промисли; транспортна роль;
Адміністративно-політична роль; культурно-просвітницьке значення; основні частини і мікрорайони,
їхній архітектурний вигляд. Напрямок забудови. Типи
будівель. Опис старих і нових будівель; визначні пам’ятки, пам’ятники. Парки і зелені насадження; туристично-екскурсійне значення населеного пункту. Туристично-екскурсійні організації й установи (турбази,
клуби, бюро і т.п.).
Етнографічне краєзнавство в рамках суспільно корисної діяльності туристів може бути здійсне78

но у процесі похідних спостережень за широким колом питань, що охоплюють усі сторони культури,
побуту і народної творчості місцевого населення.
Практично це означає, що туристи, по можливості,
вивчають поселення, житло і будівлі, народні знання
(також і народну медицину), звичаї, обряди, суспільний і сімейний побут, народну художню творчість,
фольклор.
Кожний з таких об’єктів має свій набір
прийомів для вивчення і свою схему опису, з якими
потрібно мандрівникам ознайомитися до відправлення на маршрут.
Висновки.
Результати краєзнавчих досліджень можуть
збагатити колекції місцевих музеїв і використовуватись
вченими для уточнення історичного процесу тієї чи
іншої території і народу, який її населяє. Тільки за цих
умов, матеріали зібрані під час туристичних походів,
власне, і стають краєзнавчими. За даними наших досліджень ці спостереження мають свою послідовність
та організаційну структуру, яка допоможе виконати їх
на відповідному науково-практичному рівні.
Подальші дослідження передбачається проводити у напрямку вивчення інших проблем теоретичних та методичних аспектів організації та проведення туристично-краєзнавчої роботи.
1.
2.

3.
4.

5.

ческая выносливость, мышцы.
Анотація. Голубова Т.М., Садовська Ю.Я. Оцінка функціонального стану і статичної витривалості м’язів
тулуба студентів КДМУ. Стаття присвячена дослідженню статичної витривалості функціонального стану
м’язів тулуба серед студентів КДМУ з різноманітною руховою активністю протягом тижня. Оцінка
результатів виявила великі показники статичної витривалості і відсутність змін функціонального стану
м’язів тулуба в групі студентів з регулярною руховою активністю.
Ключові слова: функціональний стан, статична витривалість, м’язи.
Annotation. Goloubova T.M., Sadovsca Y.Y. Estimation
of the functional being and static endurance of muscles
of trunk of students CSMU. The article is dedicated to
the research of the static endurance and functional state
of the trunk muscles among the students KGMU with
different moving activity during the week . T he
estimation of the results has shown the greater indices
of the static endurance and the lack of the changes of
the trunk muscles functional state in the group of students
with regular moving activity.
Key words: functional state, static endurance, muscles.

Введение.
Статистические исследования последнего
десятилетия свидетельствуют о резком снижении
показателей физического развития и функционального состояния школьников, призывников и студентов [1,5], особенно имеющих отклонения в состоянии здоровья (хронические заболевания или
повреждения опорно-двигательного аппарата) и занимающихся в специальных медицинских группах.
Такие студенты, как правило, были освобождены от
уроков физкультуры в школе. Они плохо организованы, не могут выполнять многие физические упражнения, игры, не умеют, как правило, плавать. А если
в школах не было занятий в специальной медицинской группе, то их физическое здоровье совсем незавидное. У такой категории студентов часто возникают простудные заболевания, а в осенне-зимний
период происходит их обострение [1,3 ,5].
Реформа средней и высшей школы ставит
перед педагогами задачу всестороннего и максимального использования всех возможных средств
физической культуры с целью укрепления физического здоровья, гармонизации развития и профессиональной подготовки молодежи, особенно с ослабленным здоровьем. Особое внимание в связи с этим
из-за несовершенной организации труда и отдыха
студентов в ходе учебного процесса, следует уделять
лицам с функциональными нарушениями осанки и
функциональными сколиозами.
Функциональные нарушения осанки - это
мышечный дисбаланс [2]. Они связаны с функциональными изменениями опорно-двигательного аппарата (слабостью мышц, связок и пр.) при гиподинамии (ограничении движений); неправильной,
неоптимальной рабочей позе человека и способах
выполнения движений. Систематическое повторение
неоптимальных поз и движений при выполнении работы может сопровождаться перегрузками определенных мышечных групп и развитием мышечно-ске-
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
И СТАТИЧЕСКОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ МЫШЦ
ТУЛОВИЩА СТУДЕНТОВ КГМУ
Голубова Т.Н., Садовская Ю.Я.
Крымский медицинский
университет им. С.И. Георгиевского
Аннотация. Статья посвящена исследованию статической выносливости функционального состояния
мышц туловища среди студентов КГМУ с различной
двигательной активностью в течение недели. Оценка
результатов показала большие показатели статической выносливости и отсутствие изменений функционального состояния мышц туловища в группе студентов с регулярной двигательной активностью.
Ключевые слова: функциональное состояние, стати-
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летных болей в спине и конечностях. Это важно учитывать у студентов с болями в спине в ходе оздоровительных тренировок, одной из задач которых является коррекция неблагоприятных поз и двигательных
стереотипов.
Самую непосредственную роль в поддержании поз и реализации движений играют сокращения
поперечно-полосатых мышц [2]. Позу обеспечивают медленные тонические (постуральные) мышцы.
В составе тонических мышц преобладают волокна с
аэробным типом обмена, сокращающиеся медленно, развивающие небольшое напряжение, но обладающие большой выносливостью. Движение обеспечивают, прежде всего, фазические мышцы, в
составе которых доминируют мышечные волокна с
анаэробным типом обмена, склонные к быстрым
сокращениям, развитию большого напряжения и
быстрому утомлению.
Способность мышц к сокращению может
меняться, что приводит к развитию таких патологических состояний, как укорочение или вялость. Укорочение возникает в мышцах под влиянием их повторных и/или длительных перегрузок. Расслабление
мышцы может возникнуть, когда она долго бездействует, а также в ответ на укорочение мышцы-антагониста. Термины «укорочение» и «расслабление»
имеют функциональную окраску и не идентичны
принятым в медицине понятиям «спастичность» и
«парез».
Существует связь между имеющимися у человека нарушениями функционального состояния
определенных мышечных групп и нарушениями его
осанки. Напротив, первично возникающее изменение осанки приводит к перегрузке определенных
мышечных групп.
Исследование мышц туловища на предмет
укорочения или вялости необходимо для оценки их
функционального состояния.
Работа выполнена по плану НИР Крымского
медицинского университета им. С.И. Георгиевского.
Формулирование целей работы.
Цель исследования: определить функциональное состояние и статическую силу мышц туловища у студентов.
Методы исследования: анкетирование, методы математической статистики. Для исследования
функционального состояния мышц туловища использовались специальные тесты [4]:
1. Мышца, выпрямляющая позвоночник:
1) тест на укорочение поясничного отдела:
сидя, в наклоне вперед достать лбом коленей. При
укорочении движение затруднено
2) тест на вялость грудного отдела: лежа на
животе, руки вдоль туловища, таз и поясничный отдел позвоночника фиксированы, поднять верхнюю
часть грудной клетки. При вялости движение не выполняется.
2. Квадратная мышца поясницы:
1) тест на укорочение: боковой наклон туловища из положения стоя. На стороне, противополож-

ной напряженной мышце, невозможно достаточно
низко опустить кончики пальцев
2) тест на вялость: стоя, грудной отдел туловища фиксирован, перенести вес тела на одну ногу и
поднять другую вверх, не сгибая и не отводя в сторону. При слабости - движение не выполняется
3. Прямая мышца живота. Тест на вялость:
сесть, поочередно поднимая сначала голову и шею,
затем плечи и грудной отдел позвоночника, и, наконец, поясничный отдел и таз, из положения лежа на
спине с вытянутыми вперед руками и максимально
согнув ноги. При вялости невозможен сед.
4. Подвздошно-поясничная мышца. Тест на
укорочение: лежа на спине, ягодицы на краю кушетки; одна нога свободно свисает, другую сгибают и
притягивают к животу рукой. При укорочении свисающая нога поднимается выше горизонтального уровня.
5. Средняя ягодичная мышца. Тест на вялость:
лежа на боку, нижняя нога согнута в колене; верхнюю ногу отвести, не допуская ротации бедра и удерживая стопу, параллельно столу. При вялости – чистое отведение не удается
Для исследования статической выносливости мышц туловища использовались статические упражнения (позы) и регистрировалось время сохранения заданной позы:
1. В положении сидя, руки за головой, ноги
закреплены, удерживать туловище под заданным углом (прямая, наружная и внутренняя косые мышцы
живота)
2. Из исходного положения, лежа на животе,
руки за головой, ноги закреплены, прогнуться и удержать позу (мышца, выпрямляющая позвоночник,
квадратная мышца поясницы, ягодичные мышцы)
3. В исходном положении лежа на спине, хват
снизу за нижнюю перекладину гимнастической стенки, удерживать ноги под углом 45о (подвздошно-поясничная, прямая и косые мышцы живота)
4. Лежа боком на гимнастической скамейке,
ноги фиксированы скрестно, удерживать заданное
положение тела (подвздошно-реберная, длиннейшая,
наружная и внутренняя косые мышцы живота)
Организация исследований: В исследовании
принимали участие:
* 1 группа - 50 студентов 17- 23 летнего возраста крымского медицинского университета им. С.И.
Георгиевского, практически не занимающиеся
спортом, кроме 1 раза в неделю по программе физического воспитания.
* 2 группа – 20 студентов 17-23 летнего возраста крымского медицинского университета им.
С.И. Георгиевского, которые занимаются дополнительно спортом, различной специализации 2-3 раза
в неделю.
Результаты исследования.
В результате проведенных исследований среди студентов выяснилось, что среднее время удержания тестовых поз у студентов 1 группы значительно
ниже нормы для этого возраста (норма – в пределах
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Таблица 1
Средние значения времени измерения статической выносливости различных мышечных групп
ПодвздошноМышца, выпрямляющая
группы
Прямая,
Подвздошно-реберная,
позвоночник, квадратная поясничная, прямая длиннейшая, наружная
наружная и
и косые мышцы
мышца поясницы,
внутренняя
и внутренняя косые
живота,
ягодичные мышцы,
косые мышцы
мышцы живота, (сек)
(сек)
(сек)
живота,
Прав
Лев
(сек)
1
60,3 + 4,6
81,16 + 4,8
58,86 + 3,4
52,5 + 3,2
49,2 + 3,2
2
139,25 + 6,6
143,8 + 5,6
82,65 + 3,7
68,45 + 3,0 67,35 + 2,8
t
P > 0,5
P > 0,5
P > 0,5
P > 0,5
P > 0,5

Группы

Рис 1. Статическая выносливость основных групп мышц
Примечание: 1 - Прямая, наружная и внутренняя косые мышцы живота; 2 - мышца, выпрямляющая позвоночник, квадратная мышца поясницы, ягодичные мышцы; 3 - подвздошно-поясничная, прямая и косые мышцы
живота; 4 - подвздошно-реберная, длиннейшая, наружная и внутренняя косые мышцы живота.
Таблица 2
Функциональное состояние мышц туловища

1
2

Мышца, выпрямляющая
позвоночник
Тест на
укорочен.
поясничн.
отдела
35 (65%)
-

Тест на
вялость
грудного
отдела
-

Квадратная мышца
поясницы
Тест на
укорочен
ие
15(30%)
-

Тест на
вялость
3 (6%)
-

1,5 – 2 мин) [5], кроме первого тестового упражнения (табл.1, рис. 1). Очевидно, это связано с тем, что
по данным Ю.А. Ермолаева, 1985 [4], именно у женщин к 25 годам темпы прироста статической выносливости до пика своего естественного развития отмечаются для мышц брюшного пресса.
Как известно, статическая мышечная выносливость зависит от многих наследственных и средовых факторов.
Уровень статической выносливости является
одним из интегральных показателей спортивной работоспособности. Как видно из таблицы 1. и рисунка
1. среднее значение времени удержания тестовых поз,
характеризующее статическую мышечную выносли-

Прямая
мышца
живота
Тест
на
вялость
13 (26%)
-

Подвздошнопоясничная
мышца
Тест на
укорочение
3 (6%)
-

Средняя
ягодичная
мышца
Тест на вялость
правая
левая
-

-

вость в первой группе значительно ниже, чем во второй испытуемой группе (на 130% для прямой, наружной и внутренних косых мышц живота; на 77% для
мышц, выпрямляющих позвоночник, квадратной
мышцы поясницы, ягодичных мышц; на 40% для подвздошно-поясничной, прямой и косых мышц живота;
на 30% и 36% для подвздошно-реберных, длиннейшей,
наружной и внутренних косых мышц живота).
Такая тенденция связана с особенностями
труда студентов, который характеризуется умственной деятельностью и значительной малоподвижностью. На сегодняшний день, в среднем, рабочий день
студентов складывается следующим образом: длительность учебных занятий составляет около 6 - 8 ча81

сов, затем, зачастую 1,5 - 2 часа работа в библиотеке.
При исследовании функционального состояния мышц туловища у студентов (табл.2.), тренирующихся дополнительно, специальные тесты дали отрицательный результат. Напротив, в группе студентов,
занимающихся нерегулярно и с малой интенсивностью, выявлено:
- в 65% - положительный тест на укорочение
мышцы, выпрямляющей позвоночник;
- в 26% - положительный тест на вялость прямой мышцы живота;
- в 30% - положительный тест на укорочение
квадратной мышцы поясницы;
- в 6% - положительный тест на вялость квадратной мышцы поясницы;
- в 6% - положительный тест на укорочение
подвздошно-поясничной мышцы.
Выводы.
Результаты выполненных исследований и их
анализ свидетельствуют о том, что:
1) у студентов, активно занимающихся физической культурой (2 и более тренировки в неделю
с обязательным включением динамических и статических силовых упражнений для мышц туловища),
выявлены более высокие показатели статической
выносливости мышц туловища по сравнению со студентами, посещающими только занятия по программе физического воспитания (1 раз в неделю);
2) исследования свидетельствуют, что привычка к малоподвижному образу жизни приводит к
вялости некоторых групп мышц, а привычные, неоптимальные позы и способы его выполнения часто
сопровождаются перегрузками определенных мышечных групп и развитием мышечно-скелетных болей в спине и конечностях, что зачастую отражается
на правильной осанке студентов, которая обеспечивает оптимальные усилия для функционирования
всех органов и систем организма;
3) одноразовые занятия в неделю не способствуют развитию должной силовой выносливости и
функционального состояния мышц у студентов высшей школы;
4) применение комплексной оценки функционального состояния и статической выносливости мышц туловища, играющих важную роль в поддержании правильной осанки, дает возможность для
дифференцированного, индивидуального подбора
корригирующих упражнений в ходе оздоровительных тренировок со студентами. Это будет способствовать повышению эффективности и результативности занятий по физическому воспитанию в высшей
школе, особенно у студентов с функциональными
нарушениями осанки и сколиозами.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
оценки функционального состояния и статической
выносливости мышц туловища студентов.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ОЦЕНКА
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЕГО
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
Горго Ю.П.
Лаборатория физиологической
кибернетики и психофизиологии
Киевский национальный
университет имени Тараса Шевченко
Аннотация. В исследовании проанализирована динамика изменения вариабельности кардиоинтервалов
при изменении функциональных рабочих состояний
организма. Показано, что показателем перехода человека от обычной работы к сосредоточенной является уменьшение вариабельности значений кардиоинтервалов, позволяющее количественно оценить
качество деятельности субъекта.
Ключевые слова: функциональное состояние, кардиоинтервалы, вариабельность, деятельность, субъект.
Анотація. Горго Ю.П. Інформаційна оцінка фізіологічних сигналів людини при зміні його психоемоційних станів. В дослідженні проаналізована динаміка
зміни варіабельності кардіоінтервалів при зміні функціональних робочих станів організму. Показано, що
показником переходу людини від звичної роботи до
зосередженої є зменшення варіабельності значень кардіоінтервалів, що дозволяє кількісно оцінити якість
діяльності суб’єкта.
Ключові слова: функціональний стан, кардіоінтервали, варіабельність, діяльність, суб’єкт.
Annotation. Gorgo Y.P. Informative estimation of
physiological signals of man at change of him psychоemotiona l states. The dyna mics of change of
verifica tion k ardiointerva ls at the change of the
functional workings state of organism is analyzed in
research. It is shown, that reduction of verification values
of kardiointervals, allowing in number to estimate quality
of activity of subject, is the index of transition of man
from ordinary work to concentrated one.
Keywords: functional state, kardiointervals, verification,
activity, subject.

Введение.
В литературе имеются противоречивые сведения относительно изменений параметров ЭКГ в
разных рабочих ситуациях. Обычно регистрация ЭКГ
в различных модельных рабочих режимах не приносит достоверных результатов. Такие невыраженные
реакции связаны с тем, что применяемые психонервные воздействия оказываются слабыми для достоверных изменений среднестатистических параметров
сердечного ритма.
Как показали наши исследования [2], на пульсограмме испытуемых, которая регистрировалась на
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пневмотахометре ПТМ-7, отражается степень сосредоточенности их работы, т.е. во время обычной и
напряженной (т.е. в максимально возможном темпе) работы испытуемого на психоанализаторе типа
ПНН-3. Мы заметили, что форма пульсограммы при
психоэмоциональной нагрузке во многом зависит от
степени тренированности сердечно-сосудистой системы человека к таким нагрузкам. У адаптированных лиц пульсограмма изменялась мало как в контроле, так и при умственно напряженной работе. Выраженные изменения пульсограммы здесь отмечались только при допустимой ошибке. У испытуемых
с нетренированной сердечно-сосудистой системами,
психоэмоциональное напряжение сопровождалось
стабилизацией пульса. Причем, во время напряженной умственной деятельности посторонние физические воздействия не влияют на ЧСС. Это говорит о
своеобразии доминирования напряженной умственной работы по отношению к другим раздражителям.
Если психическое напряжение снимается, то сразу
же возникают резкие колебания пульсограммы, как
и до работы. Отсюда мы сделали заключение, что
оценка изменений пульсограммы может служить
показателем сосредоточенного состояния человека
при работе, требующей внимания или умственного
напряжения (табл.1).
Работа выполнена по плану НИР Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко.
Формулирование целей работы.
Цель работы - исследовать изменения параметров ЭКГ при действии психоэмоциональных нагрузок. Рабочие ситуации такого рода встречаются в
спортивной деятельности, у моряков и летчиков, перед экзаменами у учащихся.

Результаты исследования.
Из всех параметров ЭКГ, которые реагируют на психоэмоциональные нагрузки (табл.1), наиболее удобным непосредственно в рабочих ситуациях, является регистрация мгновенного пульса или
кардиоинтервалов, Было также отмечено, что при
изменениях психоэмоционального состояния человека, прежде всего, изменяются не только абсолютные значения R-R интервалов, а их вариабельность.
Поэтому нужно отметить, что такая статистическая
характеристика, как гистограмма распределения временных значений R-R интервалов ЭКГ с определенным выбранным шагом квантования, удовлетворяет
условию оценки вариабельности в виде изменений
формы гистограммы.
Разработана методика и создана автоматизированная система [2], позволяющая производить:
регистрацию R-R интервалов ЭКГ человека в движении, съем низкочастотной ритмики ЭЭГ и оценку
значений латентных периодов ответных реакций человека при предъявлении световых и звуковых сигналов; построение гистограммы распределения этих
физиологических сигналов (ФС) и экспреcc - анализ
таких гистограмм.
Индексы возле “р” обозначают между какими состояниями рассчитывались доверительные значения.
Сигналы от датчиков, собранных на специальных поясах, подаются на селектор, предназначенный для усиления сигналов, выделения вертикальных
отклонений (например, R-зубцов) и формирования из
них частотных посылок, модулированных низкой частотой. Использование в селекторе сигналов схемы стабилизации постоянной составляющей обеспечивает
высокую степень подавления синфазной составляю-

Таблица 1
Изменения параметров электрокардиограммы (M±m) в различных функциональных состояниях (ФС) испытуемых (n = 62 человека)
Параметры
ЭКГ

Нормальное
ФС
1

Сравниваемые состояния
После оптимальных
Перед психопсихофизиологиических
эмоциональными
нагрузок
нагрузками
2
3
0,245 ± 0,020
p 1-2 < 0,05

0,170 ± 0,020
p 1-3 > 0,05

0,110 ± 0,021
p 1-2 < 0,05

0,117 ± 0,020
p 1-3 < 0,01

1,56 ± 0,06

1,78 ± 0,10
p 1-2 < 0,01

1,63 ± 0,13
p 1-3 > 0,05

Т – зубец (мВ)

0,30 ± 0,02

0,37 ± 0,03
p 1-2 < 0,05

0,21 ± 0,03
p 1-3 < 0,05

R - T интервал
(мс)

221 ± 10

176 ± 20
p 1-2 < 0,05

141 ± 10
p 1-3 < 0,01

R - R интервал
(мс)

800 ± 20

620 ± 20
p 1-2 < 0,01

600 ± 20
p 1-3 < 0,01

Р – зубец (мВ)

0,160 ± 0,010

Q - зубец (мВ)

0,048 ± 0,006

R - зубец (мВ)

83

После психоэмоциональных нагрузок
4
0,215 ± 0,005
p 1-4 < 0,05
p 2-4 < 0,05
0,099 ± 0,014
p 1-4 < 0,05
p 2-4 > 0,05
1,45 ± 0,10
p 1-4 > 0,05
p 2-4 < 0,05
0,27 ± 0,03
p 1-4 > 0,05
p 2-4 < 0,05
105 ± 10
p 1-4 < 0,01
p 2-4 < 0,05
540 ± 10
p 1-4 < 0,01
p 2-4 > 0,05

щей входного электрофизиологического сигнала. Поэтому можно работать с поляризующимися электродами, а также c заземленным испытуемым.
Селектор выдает прямоугольные импульсы,
сформированные из вертикальных зубцов. Они поступают на вход компьютера, позволяющего формировать гистограмму циклов на определенном интервале времени (от 100 до 300 или от 400 до 1200 мс) и с
шагом квантования 10 или 50 мс. Мы регистрируем
100 циклов ФС и получаем одинаковый массив данных при разных режимах работы человека. В этом случае создаются гистограммы одинаковой площади и
удобно производить их анализ и обработку. После
прохождения 100-го цикла схема накопления производит автоматическую остановку регистрации. Анализ гистограмм распределения ФС производился методом сравнения двух гистограмм одного и того же
лица, полученных в разных его рабочих состояниях.
Для этих целей создано устройство, позволяющее запоминать или моделировать гистограмму распределения путем задавания стабилизированного напряжения, эквивалентного количеству значений в классах
гистограммы. Сравнение гистограмм производилось
по: смещению модальных классов, изменению амплитуды модальных классов и количеству значимых
классов гистограмм. Сужение гистограммы распределения ЭФС при выполнении рабочего задания указывало на повышение степени сосредоточенности в
работе [1,2]. Предусмотрена также оценка величины
смещения положения модального класса текущей гистограммы в сторону увеличения или уменьшения.
Исследования показали, что формы гистограмм распределения ФС зависят от функционального состояния человека в разных ситуациях [2,3].
Мы применяем информационный подход к оценке
таких гистограмм, вычисляя организацию A из известных выражений К.Шеннона, Ю.Антомонова [1-3]:
A = 1 - H / Hm; H = - Σ(Pi * lg Pi) = - Σ (mi / N) * lg (mi
/ N); Hm= lg n
где: Hm - максимальная и H - текущая энтропии массивов данных; Pi - вероятность принятия системой i-того состояния; n - число классов гистограммы; mi - число попаданий параметра в данный класс;
N - число наблюдений; 0 < A < 1. Рассмотрим граничные условия. В том случае, когда все значения m i попадают в один класс Н = -1. log 1 = 0. Поскольку общее
количество классов гистограммы неизменно и равно
M, то H m = log М = const. Тогда: А = 1 - 0 / log M = 1.
Система полностью детерминирована, обладает сильной жесткостью.
Когда все N значений попадают в один класс,
гистограмма в этом случае будет выглядеть крайне
сжатой. Другой граничный случай, когда гистограмма равномерно распределена по всем классам.
Тогда,
m i = m; M = N / m; H = -(N /m *m / N)*log (m / N) = - (M*1
/ M)*log (1 / M) = log M; A = 1 - log M / log M = 0.
Система становится полностью вероятностной, слабо жесткой, поведение ее слабо предсказуемо [2]. Следует вывод, что отмечаемое выше сжатие

гистограммы в момент сосредоточенной работы
оператора по выполнению задания связано с увеличением значения А, а значит, увеличивается детерминизм системы.
Такой способ применялся при оценке функциональных состояний человека во время работы в
оптимальном режиме и при сосредоточении с помехами. Мы сравнивали гистограммы физиологических показателей с одинаковыми площадями (100 значений кардиоциклов и 50 значений латентных
периодов) и при неизменном количестве классов гистограммы, равном 16. Рассчитываемые величины
А в этом случае выглядели следующим образом:
A = 1 - Σ - ((m i /100)* (ln m i / 100)) / ln 16 - для
массива кардиоциклов;
A = 1 - Σ- (( mi / 50) * (ln m i / 50 ) / ln 16 - для массива
периодов ответных реакций.
Расчеты энтропийных оценок изучаемых
физиологических систем производились для массивов данных, полученных во время работы оператора
при обычной и при сосредоточенной работе по методике, описанной в [2, 4]. Под наблюдением находилось 83 здоровых человека, однородных по возрасту и
полу, и находящихся в одинаковых условиях работы.
Эту группу мы разделили на 3 подгруппы по степени
выраженности сосредоточенности в работе. Испытуемых в подгруппе с выраженной степенью сосредоточенности было значительно больше, чем в других
подгруппах. В этой подгруппе было отмечено, что
достоверное уменьшение времени ответной реакции
испытуемого при предъявлении раздражителя с 0,364
± 0,009 до 0,308 ± 0,009 с, свидетельствующее о сосредоточенной работе испытуемого, не приводило к однонаправленным достоверным изменениям среднестатистических значений R - R интервалов ЭКГ.
Индивидуальные изменения R-R интервалов, указывающие на среднестатистическое изменение пульса,
и увеличение значения кардиоинтервала, говорящее
об урежении ЧСС, встречались одинаково часто. Это,
собственно, и отразилось на недостоверных изменениях средних для группы значений R-R интервалов с
0,706 ± 0,013 до 0,710 ± 0,008 с.
В подгруппе с выраженной степенью несобранности, ввиду малого количества данных, трудно делать какие-либо выводы, однако у этих испытуемых отмечалась тенденция к увеличению R-R
интервала с 0,638 ±0,056 до 0,676 ± 0,059 с. И, наконец,
при недостоверных реакциях изменений латентных
периодов в ответ на простой раздражитель с 0,308 ±
0,016 до 0,304 ±0,015 с, чаще отмечалось уменьшение
R-R интервала, что и сказалось на среднем для этой
группы значении (с 0,744 ± 0,021 до 0,718 ± 0,025 с).
Однако, не вдаваясь в подробный анализ фактов двух
последних подгрупп, для нас, прежде всего, важным
было отметить, что по среднестатистическим значениям R-R интервала (или, что одно и то же, по частоте сердечных сокращений) судить о степени сосредоточенности при умственно-напряженной работе
испытуемого нельзя, поскольку во всех группах изменения средних значений R-R интервалов при ум84

ственно напряженной работе были недостоверны.
Этот вывод в общем-то следует и из самой природы
усреднения, сглаживающей многие нюансы изменений показателей.
Судить о степени сосредоточенной работы
испытуемого по R-R интервалам ЭКГ можно, используя структурную организацию изменений кардиоинтервалов, что позволяет видеть гистограмма
распределения R-R интервалов. Мы оценивали изменение формы гистограммы R-R интервалов по
положению ее максимума и по изменению количества классов, в которых размещена гистограмма и
отметили, что гистограмма кардиоциклов при сосредоточенной работе отличается от исходной гистограммы при обычной работе меньшим значением
амплитуды модального класса и увеличением классов распределения. Оказалось, что в первой группе
испытуемых в 25 случаях из 32 (т.е. в 78,1%) отмечалось сужение гистограммы R-R интервалов ЭКГ при
работе в максимальном темпе, по отношению к этой
же гистограмме, но полученной в состоянии спокойной работы (табл.2). В группе с выраженной степенью несобранности характер реакции изменений
гистограммы был неясен, в связи с небольшим количеством данных (табл. 2), однако в 67% случаев отмечалось расширение гистограммы. А в группе с неясно выраженной реакцией сосредоточенности чаще
(65,7% случаев) отмечалось сужение гистограммы
R-R интервалов во время работы со сосредоточением по отношению к исходным данным, полученным
при простой работе (табл. 2). Причем, при анализе
гистограмм R-R интервалов в данной группе можно
заметить, что в тех случаях, когда отмечалась тенденция к уменьшению времени ответной реакции при
подаче простого светового раздражителя в состоянии сосредоточенности, (в 12 случаях из 15), наблю-

дается и сужение гистограммы по отношению к исходному уровню. А когда отмечалась тенденция к
уменьшению времени латентного периода, то в большинстве случаев (6 из 7) отмечалось, наоборот, расширение гистограммы (табл. 2).
На основании этих данных мы пришли к выводу, что сужение гистограммы распределения R - R
интервалов ЭКГ является признаком работы испытуемого в сосредоточенном состоянии, т. е. служить
признаком того, что испытуемый сосредоточен для
выполнения деятельности. Собственно, этот вывод
подтверждает полученные ранее нами данные [2] о
стабилизации биофизических параметров человека
при работе в состоянии сосредоточенности. Следует
отметить, что сужение гистограммы распределения
кардиоинтервалов является не среднестатистическим, а индивидуальным показателем сосредоточенного состояния.
Мы получили, что при работе в сосредоточенном состоянии время ответов испытуемых на
появление простых раздражителей для всей группы
достоверно (p < 0,01) уменьшилось по отношению к
этому же показателю, но при обычной работе с 0,338
± 0,006 с до 0,308 0,009 с. Величина организации А
времени ответных реакций, несмотря на различные
индивидуальные изменения, в среднем для всей группы повысилась с 0,161 ± 0,009 до 0,185 ± 0,010. Этот
факт указывает на то, что организация ответов операторов на простой раздражитель стала более детерминированной (табл. 2).
По сравнению с этим прямым показателем
работоспособности оператора, R - R интервалы ЭКГ
изменялись при этих же режимах работы следующим образом. С началом работы средняя величина
значений кардиоциклов достоверно уменьшалась
(табл. 2). Вместе с тем при обычной работе средняя

Таблица 2
Средние значения величины индивидуальных усредненных значений (M ± m) и значений организации А массивов данных R - R интервалов ЭКГ и латентных периодов ответных реакций человека на предъявление
простого раздражителя при обычной работе (1) и при сосредоточенной работе (2)
R –R
Группа
M ± m (cек)
A
интердо
1
2
до
1
2
валы
С ул учш ени ем
0,794
0,746
0,748
0,412
0,453
0,532
ЭК Г
качества работы
±0,014
± 0,016
± 0,012
± 0,019
±0,017
±0,023
n = 63
p < 0,05
p > 0,05
p < 0,05
p < 0,05
С ух удш ением
0,751
0,704
0,704
0,501
0,540
0,504
качества работы
±0,032
± 0,035
± 0,027
± 0,039
± 0,030
±0,041
n = 20
p > 0,05
p > 0,05
p > 0,05
p > 0,05
В сего n = 83
0,763
0,720
0,723
0,434
0,467
0,520
±0,011
±0,008
± 0,009
± 0,012
± 0,015
±0,016
p < 0,05
p > 0,05
p > 0,05
p < 0,01
ЛатенС ул учш ени ем
0,352
0,303
0,151
0,207
тны е
качества работы
± 0,017
± 0,014
±0,018
± 0,01 4
пер иоn = 63
p < 0,01
p < 0,05
ды о т- С ух удш ением
0,307
0,356
0,216
0,116
ветны х качества работы
±0,017
± 0,017
± 0,031
± 0,033
реакn = 20
p < 0,02
p < 0,01
ций
В сего n = 83
0,338
0,308
0,162
0,185
± 0,006
± 0,009
± 0,009
± 0,010
p < 0,01
p < 0,05
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величина R - R интервалов ЭКГ для всей группы
равнялась 0,720 ± 0,008 с, а при сосредоточенной недостоверно изменялась до 0,723 ± 0,009 с (p > 0,05).
В то же время, оценки организации полученного
массива данных R - R интервалов при этих же режимах работы операторов достоверно увеличивались
с 0,434 ± 0,012 до 0,520 ± 0,016 с. Этот факт указывал
на то, что организация системы сердечных сокращений в целом для всей группы становится более
детерминированной при увеличении сосредоточенности в работе операторов (табл. 2).
Как мы отмечали выше, величина организации (А) является чувствительным количественным
показателем сравниваемой степени сжатия гистограммы относительно ее исходного значения. Наши
данные показали (табл. 2), что в подгруппе с улучшением качества работы, где естественно наблюдалось
достоверное уменьшение времени ответных реакций
операторов в ответ на предъявляемый раздражитель,
организация периодов ответных реакций при этом
также достоверно повышалась с 0,151 ± 0,018 до 0,207
± 0,014. Величина средних значений кардиоциклов
достоверно уменьшилась при переходе от состояния
покоя к обычной работе, а вот при переходе к сосредоточенной работе операторов достоверных изменений со стороны R - R интервалов ЭКГ не отмечалось. Организация гистограммы распределения
кардиоциклов у этой группы испытуемых достоверно увеличивалась при разных режимах с 0,412 ± 0,019
до 0,532 ± 0,023, что указывало на увеличение детерминизма системы.
В подгруппе с достоверным ухудшением
качества работы, с организация ответов на предъявляемый сигнал наоборот довольно резко достоверно
понижалась с 0,216 ± 0,031 до 0,116 ± 0,033, что указывало на понижение детерминизма этой системы (табл.
2). Достоверных изменений среднестатистических
значений кардиоинтервалов в этой группе не отмечалось, хотя пульс при работе учащается. Организация гистограммы распределения R - R интервалов
ЭКГ имела в этом случае тенденцию к подъему относительно уровня нормы, а затем к спаду.
Выводы.
Из приведенных данных видно, что увеличение детерминизма системы, выражающееся в увеличении значения организации, связано с улучшением
качества деятельности оператора; и наоборот, уменьшение детерминизма связано с ухудшением качества
деятельности. На основании полученных результатов
были сделаны вывод, что показателем перехода операторов от ФРС “обычная работа” к ФРС “сосредоточенная работа”, требующей внимания или умственного напряжения, служит уменьшение вариабельности значений кардиоинтервалов. Сужение гистограммы распределения кардиоинтервалов служит признаком сосредоточения операторов для выполнения
деятельности. Предложен способ информационной
оценки формы гистограммы распределения кардиоинтервалов, позволяющий количественно оценить качество деятельности операторов.

Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
информационной оценки физиологических сигналов
человека при изменении его психоэмоциональных
состояний.
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4.

5.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ШЕЙНО-ГРУДНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА БОЛЬНЫХ
ОСТЕОХОНДРОЗОМ
Гулбани Р.Ш., Добренькая А.Е.
Гуманитарный университет «Запорожский
институт государственного и муниципального
управления»
Аннотация. Постоянное мышечное напряжение в
шейно-грудном отделе наблюдается у лиц многих
профессий, связанных с длительной фиксацией рабочих поз, однотипными, мелкими движениями рук,
а также подвергающихся вибрации и сотрясению тела.
Реабилитационная программа более эффективна при
включении в нее методов лечебной физической культуры и приемов мануальной терапии.
Ключевые слова: остеохондроз, шейно-грудной отдел, корригирующие упражнения, вытяжение, реабилитационные средства.
Анотація. Гулбані Р.Ш., Добренька А.Є. Реабілітація
шийно-грудного відділу хребта хворих на остеохондроз. Постійне м’язове напруження в шийно-грудному
відділі спостерігається у осіб багатьох професій, пов’язаних з тривалою фіксацією робочих поз, одноманітними, дрібними рухами рук, а також підданих
вібрації та струсу тіла. Реабілітаційна програма більше
ефективна при включенні в неї методів лікувальної
фізичної культури й прийомів мануальної терапії.
Ключові слова: остеоходроз, шийно-грудний відділ,
коригуючи вправи, витяжіння, реабілітаційні засоби.
Annotation. Goulbani R.Sh., Dobrenca A.E.
Rehabilitation of neck-pectoral department of spine of
patients with osteohondros. Constant muscular pressure
in neck-jugular section is observed in the persons of
different professions connected with long fixing of the
working poses, with small motion of hands of the same
type and also liable to vibrations and concussion of the
body. The rehabilitational program is more effective at
incorporation in it of methods of medical physical
training and receptions of manipulation.
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межутков граблеобразно, в направлении от грудины
к позвоночному столбу и грудных мышц. Сдавливание и растяжение грудной клетки. Массаж болевых
точек и зон проводился избирательно. После глубокой и тщательной пальпации в зонах гиперестезии
выполнялись поглаживания и растирание циркуляторно концами пальцев, непрерывная вибрация и
пунктирование [1].
Вытяжение с приемами мануальной терапии, в экспериментальной группе, использовалось
следующим образом:
а) Мобилизация шейного отдела позвоночного столба. Голова больного, лежащего в положении на спине, выступает за край топчана. Ладонями
плотно охватывают шею в области средней трети, и
выполняется ее постепенное вытяжение, смещая ладони к основанию черепа. Ладони смещаются очень
медленно, и как бы вытягивают за собой мышцы шеи.
б) Мобилизация грудного отдела позвоночного столба, в сочетании с тракцией. Пациент, сидя
на стуле, кладет согнутые в локтевых суставах руки
на плечи реабилитолога стоящего перед ним. Врач
коленями фиксирует колени больного, а руками обхватывает его спину так, чтобы пальцы касались остистых отростков. Мобилизация проводится в ритме
дыхания. На вдохе прогибается вперед, при этом реабилитолог руками, как бы вытягивает грудной отдел позвоночного столба пациента на себя и вверх.
Мобилизацию проводят посредством медленного
пассивного движения, которое доводят до появления
слабого сопротивления, а затем возвращаются к исходной позиции [2,4].
В программу ЛФК вошли упражнения с
преодолением сопротивления, растягивающего и
релаксационного характера. Каждое упражнение
повторялось 6 -8 раз, обычно фаза напряжения продолжалась 5-7, а релаксация 6–10 сек. Комплекс состоял из пятнадцати упражнений и завершался «коррекцией положением». Мы решили представить
упражнения в рамках статья, так как считаем их весьма эффективными, и возможными для использования в разнообразных направлениях ЛФК.
Упражнение 1. И.п. сидя на стуле, смотреть
перед собой. Кисти обхватывают и поддерживают
нижнюю челюсть. - Надавить головой вперед и вниз
через сопротивление рук (фаза напряжения); Расслабиться и растянуть мышцы шеи, медленно отводя
голову назад (фаза расслабления).
Упражнение 2. И.п. то же. - Надавить головой в косой плоскости на левую ладонь (5-7 секунд),
через ее сопротивление; - Расслабить и растянуть
мышцы в противоположном направлении (6-10 секунд); И.п.
Упражнение 3. И.п. руки в «замке» положить
на затылок, локти отвести в стороны. - Надавить головой назад и вниз, через сопротивление рук 5-7 сек.
- Фаза расслабления и растягивания мышц – медленный наклон головы вперед и вниз (6-10 секунд), локти свести или обнять плечи руками.
Упражнение 4. И.п. правая ладонь – на пра-

Key words: osteohondros, neck -ju gular section,
correction exercises, stretching, means of rehabilitation.

Введение.
Остеохондроз – заболевание, в основе которого лежит дегенерация межпозвоночного диска с
последующим изменением в межпозвонковых суставах и связочном аппарате. Современный человек
отличается малоподвижным, нередко сидячим образом жизни. Из всех мышечных групп постоянную
нагрузку несут мышцы туловища и шеи, которые
своим напряжением сохраняют и поддерживают
бытовые позы.
При нарастании утомления мышцы туловища хуже обеспечивают амортизационною функцию,
она переходит на структуры позвоночника, в нем
развиваются дегенеративно-дистрофические изменения, в первую очередь поражает межпозвоночные
суставы и связочный аппарат [1,3,4].
Работа выполнена по плану НИР гуманитарного университета «Запорожский университет государственного и муниципального управления».
Формулирование целей работы.
Основная цель работы - исследовать шейногрудной отдел позвоночника и подобрать несложные
средства его реабилитации.
Результаты исследования.
В нашем исследовании приняли участие
больные с диагнозом остеохондроз шейно-грудного
отдела позвоночника, возраст 35-45 лет.
По специально подобранной методике,
была обследована подвижность позвоночника испытуемых в разных ракурсах. Результаты предварительной оценки показали, что и у мужчин и у женщин
очевидны нарушения в подвижности позвоночника,
в частности верхне-грудного отдела. Причем, уменьшение гибкости ярче выражено у мужчин, особенно в грудном отделе позвоночника. Менее значительно гибкость позвоночника нарушена у женщин [3].
Так как каждое ребро соединяется с позвонками, то по оценке экскурсии грудной клетки, как
мы полагаем, можно судить о диструктивно-дистрофических процессах позвоночника грудного отдела
позвоночника. Во всех группах эти показатели далеки от нормы, которая составляет от 60 до 90 мм. У
испытуемых мужчин функция растяжения грудной
клетки на вдохе, в соответствии их физиологии, больше чем у женщин и составили в среднем 51 мм, у
женщин - 36 мм.
Для каждой группы (экспериментальной и
контрольной) было предложена индивидуальная реабилитационная программа.
Экспериментальной группе мы предложили программу, в которую вошли такие методы реабилитации как: лечебный массаж; вытяжение с элементами мануальной терапии; ЛФК; физиотерапия.
В контрольной применялся стандартный набор реабилитационных средств.
Лечебный массаж. Массаж паравертебральных зон: от нижележащих к вышележащим сегментам, Поглаживание и растирание меж реберных про87

вой щеке. - Через сопротивление ладони совершаем
поворот головы направо (5-7 сек.); - Фаза расслабления – поворот головы налево с растяжением мышц
(медленно, дыхание спокойное, 6-10 сек.); - И.п. Повторить с левой ладонью, влево.
Упражнение 5. И.п. левая ладонь на левое ухо,
правая рука на правое плечо. - Через сопротивление
ладони попытаться наклонить голову налево (5-7 сек.);
- Сменить положение рук, фаза расслабления с наклоном головы направо (6-10 сек); - И.п., повторить
упражнение в другую сторону.
Упражнение 6. Упражнение «утка ныряет».
- Скользить подбородком по грудине; - Поднять голову вверх и назад; - Вернуться в И.п. Включая в работу
плечевой пояс и грудной отдел позвоночника.
Упражнение 7. И.п. стоя, руки вытянуты в
стороны. - Развести руки в стороны-назад ладонями
кверху, удержать напряжение 5-7 сек; - Фаза расслабления – с встряхиванием, махами руками и опусканием плеч.
Упражнение 8. И.п. стоя. - Руки отвести назад и напрячь – вдох (5-7 сек.); - При выдохе руками
обнять и сжать грудную клетку (6-10 сек.); И.п.
Упражнение 9. И.п. стоя или сидя. - Свести
плечи вперед с небольшим наклоном головы вперед, сохранить напряжение 5-7 сек; - Запрокинуть
голову назад, лопатки свести, руки соединить в замок за спиной, потянуться 6-10 сек., баз максимального напряжения; И.п.
Упражнение 10. И.п. руки сложены в кольцо
перед грудью. - Приложить усилие, пытаясь разорвать кольцо (5-7 сек.); - Обхватить руками плечи, опустить голову вниз – расслабиться и потянуться 6-10
сек.; И.п. Повторить упражнение, но и.п. руки в кольце на уровне плеч.
Упражнение 11. И.п. стоя или сидя, руки вдоль
туловища. - Выполнить круговые движения плечами
(легкие, без напряжения): по 4 вращения вперед и
назад; - Потрясти руками, расслабляя плечевой пояс.
Упражнение 12. «Коррекция положением»
выполняется в полной релаксации мышц и спокойном дыхании (задействовать переднюю брюшную
стенку) – 3-5 мин. И.п. – лежа, с валиками под шею
и колени.
Физиотерапия завершала реабилитационный комплекс и состояла из:
а) Диадинамические токи применялись на
шейный и грудной отделы последовательно: Двухтактный волновой, однотактный волновой и двухтактный волновой по 3 минуты каждого вида тока со
спиной полярности каждую минуту: таким образом
уменьшаем и снимаем болевой синдром, сосудистые и мышечные расстройства улучшаем трофические процессы в позвоночнике.
б) Ультразвуковая терапия использовалась
для воздействия на паравертебральные зоны (позвоночник не озвучивает) методика лабильная, режим
импульсный. Интенсивность 0,2 Вт/смІ. Время воздействия 5 минут на каждую область. Курс 10 процедур через день. Обезболивающее действие, стимули-

рует трофику и кровообращение в тканях, снимаем
рефлекторное напряжение и спазм мышц [4].
Контрольной группе была предложена и
выполнена такая реабилитационная программа: 1.
Лечебный массаж. Мы выполняли по методике аналогичной экспериментальной группы. 2. Физиотерапия. В целях обезболивания. ЛФК не использовалась.
Все группы регулярно выполняли предложенные им мероприятия. По истечению 70 дней реабилитации (30 сеансов), мы можем сделать такие
выводы: у всех испытуемых снят болевой синдром.
Экскурсия грудной клетки и гибкость позвоночника
приблизились к норме в экспериментальных группах, как у мужчин, так и у женщин. Что составило: у
мужчин 69 мм, у женщин 61 мм. Гибкость позвоночника в группе женщин достигла в среднем 97 мм,
мужчин 96 мм. В контрольной группе – подвижность
грудной клетки приблизилась к таким цифрам – у
мужчин 66 мм, у женщин 44 мм. При гибкости позвоночника у женщин 88 мм, у мужчин 87 мм.
Выводы.
По результатам исследования можно сделать
вывод, что реабилитационная программа более эффективна при включении в нее методов лечебной
физической культуры и приемов мануальной терапии.
Более детально мы планируем рассмотреть
положительную динамику изменений в состоянии
здоровья больных остеохондрозом в дальнейших
публикациях.
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Гуманитарный университет «Запорожский
институт государственного и муниципального
управления”
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университет
Аннотация. При использовании упражнений аэробной гимнастики улучшаются функциональные показатели физической подготовленности девушек 17 –
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ры. Предложенные упражнения из аэробной гимнастики носили оздоровительный и общеукрепляющий
характер. К занятиям были привлечены студенты первого и второго курсов ЗГМУ. медицинского факультета и студентки ГУ ЗИГМУ, факультета ЗСТ, таких
же курсов. В общей сложности 82 человека, возраст
17-19 лет. Исследование проводилось с начала октября по февраль сего года.
Характерные особенности аэробной гимнастики и методика проведения занятий заключалась в
следующем:
– использование разнообразных физических упражнений, которые необходимы, для разносторонней физической подготовке;
– доминирующее развитие таких физических качеств, как координация, гибкость, сила и кумулятивный итог занятия – физическая выносливость;
– формирование правильной осанки и пластики
движений;
– исключение длительных нагрузок, не позволяющих организму работать в аэробных условиях,
чередование упражнений разных по характеру
и интенсивности;
– проведение занятий с использованием разнообразных музыкальных композиций; - использование четкого и красивого показа упражнений;
– включение в занятия упражнений силового характера или с отягощением.
Мы исходили из того, что главная цель
аэробной тренировки – это, так называемая кардиофаза - основная часть классической аэробики Она
продолжается как минимум 15-30 минут, диапазон
достаточно большой. В начале наших занятий, кардио-фаза длилась не более 10-ти минут, так как функциональные возможности занимающихся не позволяли сохранить аэробную форму, что является в
данном случае основополагающим. Только после
месяца занятий нам удалось непрерывно нагружать
занимающихся в течение 15-ти минут.
На практике мы убедились, что при увеличении общего времени тренировки, постепенно увеличивается и кардио-фаза, цель которой - улучшение
функций сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Вторичная цель - улучшение состава тела, увеличение компонента “тощей” массы по сравнению с
жировой. Специалисты утверждают, что продолжительность кардио-фазы играет большую роль для активизации использования жировых компонентов как
топлива и увеличения сопротивляемости организма
утомлению, то есть выносливости [4, 5].
Ещё один аспект - улучшение нервно-мышечной координации и моторной памяти. Которые
находят свое отражение в пластике движений и комфортном ощущении пространства. Наконец, не следует забывать мотивационного аспекта - удовольствия от движений. сопровождающихся музыкой.
Об общей выносливости говорят, когда в работе задействована 1/7-1/6 часть общей скелетной
мускулатуры. И так как темп музыкального сопро-

19 лет и повышаются резервные возможности организма. Регулярная тренировка и разумное питание
корректируют общее физическое и функциональное
состояние. Она улучшает пропорции тела и тонизируют мышцы.
Ключевые слова: студенты, аэробная гимнастика, оздоровительная направленность, кардио-фаза, выносливость.
Анотація. Гулбані Р.Ш., Рибчинко Є.О., Глухих В.І.
Зміна функціонального стану під впливом занять
сп ортивн ою аеробікою . При в икористан ні вправ
аеробної гімнастики покращуються функціональні
показники фізичної підготовки дівчат 17-19 років та
підвищуються резервні можливості організму. Регулярне тренування й розумне харчування корегують
загальний фізичний і функціональний стан. Вона поліпшує пропорції тіла й тонізують м’яза.
Ключові слова: студенти, аеробна гімнастика, оздоровча спрямованість, кардіо-фаза, витривалість.
Annotation. Goulbani R.S., Ribchinco E.O., Glouhih V.I.
Change of the functiona l being u nder a ct of
employments by sporting aerobic. Using aerobic
gymnastics exercises the functional parameters of the
physical readiness of the girls aged 17-19 are improved
and reserve potentialities of the organizm are raised.
The regular aging and a reasonable feeding correct a
common physica l and functional state. She enriches
ratioes of a skew field and tone up muscles.
Key words: students, aerobic gymnastics, sanitation
direction, cardio-phase, enduranse.

Введение.
Проблема совершенствования качества высшего образования в Украине тесно связана с его дальнейшей европеизацией. Вступление Украины в Болонское соглашение, касающееся процессов
образования в стране, провозглашают приоритет самостоятельной работы в обучении студентов и
школьников, что в значительной степени изменяет
соотношение в структуре академических и факультативных занятий. В связи с этим, современная методология физического воспитания студенческой молодёжи должна базироваться на факультативной
работе, качество которой становится преобладающим аргументом для выбора студентами спортивной секции. На сколько такой подход эффективен, для
нашей системы, покажет время.
Традиционно сложившиеся в вузах организационно-методические формы решения оздоровительных задач возлагаются преимущественно на кафедры физического воспитания и здоровья. Учебный
предмет “Физическое воспитание” входит в блок обязательных для всех высших учебных заведений Украины дисциплин гуманитарного профиля. [1, 3, 5].
Работа выполнена по плану НИР гуманитарного университета «Запорожский университет государственного и муниципального управления».
Формулирование целей работы.
Цель работы заключается в исследовании
функциональных изменений под воздействием
аэробных нагрузок у девушек 17-19 лет.
Результаты исследования.
Мы использовали упражнения аэробной
гимнастики, чтобы внести эмоциональную окраску
и заинтересованность в занятиях физической культу89

Таблица 1
Время
исследования
До
После

Изменение состояния пульсометрии в течение исследования (М±m)
Показатели пульсометрии (ЧСС / в мин)
В покое
До тренировки
После «пика»
Через
(утром)
3 мин
66,5±1,3
76,2±2,5
136 ±2,7
78,4±2,2
60,5±1,2
72,4±0,5
150±3,3
70,5±2,6

вождения меняется в разных формах аэробики, изменяется и частота сердечных сокращений (ЧСС): 128152 уд/мин до 160 уд/мин., норма для основной части
аэробной тренировки.
Максимальное потребление кислорода
(МПК) достигает предела между 14-19 годами жизни
человека, а без регулярной тренировки постепенно
снижается и только тренировка позволяет поддерживать уровень МПК, необходимый для нормальной
работоспособности.
Основная часть занимала 40% времени, заключительная - составляла 20 процентов занятия. Особенность заключительной части состояла из двух типов упражнений: серия, которая состояла из цепочек
дыхательных упражнений и движений на растягивание; серия из упражнений психорегулирующего и
релаксационного характера.
До, по окончании и в ходе исследования фиксировалось состояние сердечно-сосудистой и дыхательных систем, простейшим методом – определялась частота сердечных сокращений (ЧСС). Обычно
различают: пульс покоя, максимальную ЧСС после
«пика» нагрузки, тренировочный пульс и восстановление после нагрузки.
Схема констатации ЧСС была следующей:
первый замер выполняется не вставая с постели утром, после сна – мы обозначили его как «в покое»;
перед каждой тренировкой – «до нагрузки»; в течение тренировочного занятия, после основной нагрузки, когда выполнялась работа максимальной интенсивности – «пиковая нагрузка»; далее следовала
активная пауза, где использовались упражнения растягивающего и релаксационного характера и через
три минуты после «пиковой» нагрузки замерялась
ЧСС для определения процесса восстановления. Результаты представлены в таблице 1.
Полученные результаты пульсометрии свидетельствуют о том, что предложенная программа
аэробных упражнений положительно повлияла на
сердечно-сосудистую систему. При работе дискретного характера, выполнении непрерывных движений,
ЧСС колебалась в большом диапазоне, в особенности при чередовании нагрузки и интенсивности. Наибольшая частота фиксировалась при выполнении
упражнений, где привлекались большие группы
мышца, скоростно-силового характера, выполненных
с большой амплитудой.
Девушки, у которых наблюдалась увеличенная ЧСС в состоянии покоя выполняли эти упражнения с меньшей интенсивностью или вообще пропускали и выполняли упражнения локального характера
на расслабление, волнообразные упражнения. Дли-

После
тренировки
76,4±3,2
70,0±1,6

тельное систематическое выполнение упражнений
(достаточной интенсивности) привели к увеличению
максимальных возможностей ЧСС до 150 уд/мин, хотя
и не дотягивали до возрастной нормы, но прогресс
на лицо. Улучшились показатели общего самочувствия и настроение.
На протяжении эксперимента уменьшилось
ЧСС по всем исследуемым пунктам. Если в начале в
покое она составляла 66,5±1,3, то в конце исследования 60,5±1,2. В существенной степени изменилось
восстановление после «пика» нагрузки, этот процесс
ускорился на 10%, относительно начальных показателей. А по окончании тренировки ЧСС даже стала
меньше, относительно начальной. Все это свидетельствует о улучшении работы сердечно-сосудистой
системы, обновлении и экономизации процессов
кровообращения. Значительно увеличился адаптационный потенциал к нагрузкам, что говорит о повышение физической работоспособности и функционального состояния организма.
Выводы.
Регулярная тренировка и разумное питание
корректируют не только общее физическое и функциональное состояние, но и улучшают пропорции
тела, «подтягивают» и тонизируют мышцы. Что касается физических показателей, упражнений на гибкость, ловкость, скорость, выносливость также имели положительные изменения.
Исследование продолжается, экология нашего города нередко отрицательно отражается именно
на функциональном состоянии дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Поддержать и сохранить
здоровье в таких условиях важная и необходимая задача, которую успешно может решать кафедра физического воспитания.
1.
2.

3.
4.

5.
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У
СПОРТСМЕНОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА
Дёмин А.М., Огурцова М.Б., Шкопинский Е.А.
Запорожский национальный университет

а, во-вторых, стремление исследователей выявить
маркер оптимальной реактивности сердечно-сосудистой системы на нагрузки, способные обеспечить
высокий спортивный результат [4]. В то же время
исследований, посвященных как особенностям реакций системной гемодинамики на изменение положения тела, так и реакциям кровообращения на различные воздействия (физические, психоэмоциональные, фармакологические и т.д.) в зависимости от характера позной статики достаточно мало и они недостаточно систематизированы [5,6].
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
В связи с вышеизложенным целью данной
работы является изучение реакции центрального
кровообращения на физическую нагрузку, учитывая не только типологическую характеристику гемодинамики в состоянии покоя, но и позные условия,
на фоне которых происходят изменения сердечнососудистой системы (ССС).
Исследование проведено на 48 здоровых
мужчинах спортсменах в возрасте 16-24 лет, занимающихся нециклическими видами спорта (гандбол,
волейбол, борьба), а также на 118 представителях
циклических видов спорта (72 пловца и 46 легкоатлетов-бегунов). С помощью диагностического комплекса «Кардио+» регистрировались показатели центральной гемодинамики в положениях лежа и стоя.
Артериальное давление (АД, мм.рт.ст) фиксировалось методом Короткова. Инотропная функция сердца определялась по амплитуде первой производной
дифференциальной реограммы (РИ, Ом*с/см-1).
Частота сердечного ритма (ЧСС, уд/мин) рассчитывалась по ЭКГ. Ударный (УОС, мл) и минутный (МОК,
мл/мин) объемы сердца, общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС, дин*с*см-1) вычислялись с помощью стандартных формул [7]. Величина
велоэргометрической нагрузки определялась по программе «ШВСМ» [8,9]. Гемодинамические показатели фиксировались в положении лежа и стоя (фоновое обследование), непосредственно после прекращения физической нагрузки, на 5-й и 10-й минутах
восстановления. Полученные результаты обрабатывались параметрическими и непараметрическими
статистическими методами.
Результаты исследования.
В соответствии с изложенным ранее [10] принципом типологической характеристики центрального
кровообращения в ортостатике идентифицировались
режимы регуляции по направленности МОК при изменении положения тела (клиностаз-ортостаз).
Полученные экспериментальные данные
позволили воспроизвести на обследуемой выборке
все три типа регуляции центральной гемодинамики
в ортостатике (гипо-, эу- и гиперкинетический). Гипокинетический и гиперкинетический тип регуляции
достоверно различались как по абсолютной величине УОС (соответственно 64,7 мл и 95,4 мл) и МОК
(соответственно 6278 мл/мин и 4002 мл/мин) в поло-

Аннотация. На основании проведённых исследований демонстрируются типологические особенности
величины и функциональной структуры гемодинамических сдвигов в зависимости от положения тела,
в котором осуществляется физическая работа. Тип
регуляции гемодинамики в ортостатике у пловцов
может служить маркером оптимальности их текущего функционального состояния, основанием для направленной коррекции.
Ключевые слова: типы гемодинамики, физическая
ра бота .
Анотація. Дьомін О.М., Огурцова М.Б., Шкопинський Є.А. Типологічна характеристика центральної
гемодинаміки у спортсменів в залежності від положення тіла. На підставі проведених досліджень демонструються типологічні особливості величини та
функціональної структури гемодинамічних зрушень
в залежності від положення тіла, в якому здійснюється фізична робота. Тип регуляції гемодинаміки в ортостатиці у плавців може служити маркером оптима льн ості їх п оточного функц іон ального стан у.
підставою для спрямованої корекції.
Ключові слова: типи гемодинаміки, фізична робота.
Annotation. Dyomin A.M., Ogurtsova M.B.,
Shkopinskiy E.A. Typological characteristics of central
hemodyna mics in sportsmen related to the body
location. T his study demonstrates typological
chara cteristics of valu e a nd functiona l stru ctu re of
hemodynamic changes related to the body location under
which the physical exercises have been done. The type
of regulation hemodynamics in orthostatic at swimmers
can serve as a marker of an optimality of their current
functional condition the basis for the directed correction.
Key words: types of hemodynamics, physical exercises.

Введение.
Как известно, физическая нагрузка является
одним из существенных факторов жизнедеятельности человека и относится к одному из функциональных состояний организма, которое характеризуется
выраженными изменениями кровообращения. Наряду с этим дозированная физическая нагрузка является важным приемом функциональной диагностики состояния ССС.
Функциональная диагностика сердечно-сосудистой системы имеет первостепенное значение и
при комплексной оценке уровня готовности спортсменов к предъявляемым нагрузкам, на всех этапах
их профессиональной деятельности. Большое количество исследований посвящено особенностям кардиодинамики, нейрогуморальной регуляции вегетативных функций, а также центрального кровообращения у представителей разных видов спорта[1, 2, 3].
Особо следует отметить ряд работ, в которых изучается взаимосвязь типов кровообращения и физической работоспособности, что, во-первых, отражает
объективно существующую, хотя и не всегда четко
улавливаемую зависимость гемодинамической реактивности от исходного состояния кровообращения,
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жении лежа, так и по направленности этих показателей в положении стоя (снижение УО на 48% и МОК
на 30% при гипокинетическом (I) типе, практически
неизменение УОС - 7% на и увеличение МОК на 27%
при гиперкинетическом (III типе) (Табл.1). Изменения показателей при эукинетическом типе носят промежуточный характер.
Таблица 1
Параметры центральной гемодинамики при трех
типах регуляции в клино- и ортостатике

АДср
ЧСС
УОС
МОК
ОПСС
РИ

I тип
(Лежа)
n = 36
86,2 ± 1,1
67,8 ± 1,48
95,4 ± 3,94
6278 ± 241
1189 ± 49
2,59 ± 0.1

I тип
(Стоя, %)
109 ± 1,4
135 ± 2,5
52 ± 2,0
70 ± 2,3
168 ± 11,0
101,0 ± 5,1

III тип
(Лежа)
n=8
86,9 ± 2,13
60,0 ± 3,31
64,7 ± 2,14
4002 ± 479
1678 ± 155
2,4 ± 0,16

(Рис.2). При гиперкинетическом типе отмечался максимальный прирост МОК и по УОС и по ЧСС, тогда
как при гипокинетическом типе увеличение УОС и
МОК было значительно меньшим. Выявленная дискордантность отношений в положениях лежа и стоя
при гипо- и гиперкинетическом типах имеет важное
диагностическое значение и очень четко проявляет
типологические особенности регуляции кровообращения в клино- и ортостатике. По приведенным данным, функциональный резерв кровообращения при
работе стоя или сидя при гипокинетическом типе является наибольшим, при гиперкинетическом – наименьшим. Такое соотношение подчеркивает степень
напряжения регуляции кровообращения, особенно по
кардиальному компоненту, при гиперкинетическом
состоянии в ортостатике. Одно только нахождение
человека в вертикальном положении при гиперкинетическом типе практически полностью реализует сократительный резерв сердца. При физической работе
в положении лежа, наоборот, наибольшим функциональный резерв выявляется при гиперкинетическом
типе, а наименьшим при гипокинетическом.
Существенные различия между изменениями сердечного выброса у лиц с гипокинетическим и
гиперкинетическим типами регуляции кровообращения в ортостатике обосновывают необходимость дифференцированного (по типам) анализа гемодинамики при дозированной мышечной нагрузке в положениях лежа и сидя. В противном случае реально существующие различия сердечного выброса при физической работе в разном положении тела могут
нивелироваться. По-видимому, с этим связано отсутствие в некоторых работах данных о различии гемодинамической реакции на дозированную физическую
нагрузку, или она представляется недостоверной [9,10].
Выявленные типологические особенности
изменений сердечного выброса вполне соответствуют классическим исследованиям, в которых показана четкая зависимость степени увеличения УОС от
величины исходного снижения УОС и МОК при переходе в вертикальное положение тела . Нами получены принципиально сходные данные и по более
широкому диапазону изменений сердечного выброса в ортостатике (от его снижения при гипокинетическом до повышения при гиперкнетическом типе).
Это в свою очередь позволило более рельефно показать различия по гемодинамической реакции на физическую нагрузку как между типами, так и при разном положении тела.
Выявленная связь между типами гемодинамики и реактивности ССС на физическую нагрузку
позволяет по гемодинамическому профилю в ортостатике прогнозировать функциональные возможности кровообращения, более адекватно и полно обосновывать индивидуальные рекомендации по объему
физической нагрузки, условиями ее проведения и
восстановительному режиму.
В связи с вышеизложенным был проведен
анализ представительства выявленных типов гемодинамики в ортостатике у спортсменов принципиаль-

III тип
(Стоя, %)
108 ± 3,3
136 ± 5,7
93 ± 4,4
127± 5,1
85 ± 2,7
124 ± 5,5

Изменения основных гемодинамических
показателей при мышечном напряжении суммарно
по всей исследованной выборке носят стандартный
характер и воспроизводят неоднократно описанную
в литературе направленность на увеличение АД, ЧСС,
УОС и МОК (См. табл.2).
Проведенные нами исследования показали
четкую зависимость величины и функциональной
структуры гемодинамических сдвигов от положения
тела, в котором проводится физическая работа. Важно подчеркнуть, что выявленные типологические
различия изменений кровообращения при физической нагрузке в положениях лежа и стоя проявились
на фоне однозначной активации симпатико-адреналовой системы – САС (по приросту ЧСС) и равной
по мощности работы. Так при гипокинетическом
типе выполнение физической работы в положении
сидя сопровождалось максимальным приростом
МОК, причем не только за счет увеличения ЧСС, а и
в результате увеличения УОС.
Таблица 2
Направленность показателей центральной гемодинамики по всей выборке при дозированной физической нагрузке в клино- и ортостатике (в % к
фону)
А Д ср
ЧСС
УОС
М ОК
ОПСС

Л еж а n = 48
108 ± 3
183 ± 8
170 ± 6
310 ± 7
36 ± 4

С идя n = 48
111 ± 3
120 ± 9
246 ± 5
308 ± 4
29 ± 4

При гиперкинетическом типе на фоне физической работы в положении сидя отмечалось едва
выраженное увеличение УОС, и значительно меньшее по сравнению с гипокинетическим типом увеличение МОК реализовывалось преимущественно за
счет прироста ЧСС (Рис.1).
При выполнении физической работы лежа
гемодинамические отношения по гипо- и гиперкинетическому типам становились полностью обратными
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Рис. 1.Положение лежа. Динамика УОС (нижняя линия) и МОК (верхняя линия) (в % относительно
фона) при физической нагрузке. Гипокинетический тип – вверху, гиперкинетический тип – внизу. 1 –фоновые показатели, 2 – 3 мин.физической грузки, 3 – 5 мин.физической нагрузки, 4 – 5 мин.восстановления,
5 – 10 мин.восстановления.
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Рис. 2.Положение сидя. Динамика УОС (нижняя линия) и МОК (верхняя линия) (в % относительно фона)
при физической нагрузке. Гипокинетический тип – вверху, гиперкинетический тип – внизу. 1 –фоновые
показатели, 2 – 3 мин.физической грузки, 3 – 5 мин.физической нагрузки, 4 – 5 мин.восстановления, 5 – 10
мин.восстановления
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но отличающихся по характеру физической нагрузки – пловцов в условиях водной иммерсии и клиностатического положения тела, и легкоатлетов, бегунов
на средние дистанции (Табл. 3).
По всей выборке пловцов (n = 72) и легкоатлетов (n = 46) выявляется четкое различие в представительстве гемодинамических типов в ортостатике.
У пловцов III (гиперкинетический) тип регуляции
кровообращения составляет 42% от всей выборки
(Рис. 3), у легкоатлетов – только 15% (Рис. 4).
Таблица 3
Распределение типов гемодинамики в ортостатике у спортсменов различной специализации

П ловцы
Л /А тлети ка

I ти п
n
%
40 55
39 85

II ти п
n %
2
3
0
0

особенностей величины и функциональной структуры гемодинамических сдвигов в зависимости от
положения тела, в котором осуществляется физическая работа.
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Рис. 3. Распределение типов гемодинамики у
спортсменов – пловцов в ортостатике (в % ко
всей выборке)
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Рис. 4. Распределение типов гемодинамики у
спортсменов – легкоатлетов в ортостатике (в %
ко всей выборке)
Следует особо обратить внимание на то, что
по фоновым показателям центрального кровообращения практически все спортсмены представляли
эу- или гиперкинетический тип кровообращения в
клиностатике.
Выраженное представительство III (гиперкинетического) типа кровообращения в ортостатике у
пловцов может свидетельствовать о формировании
у них под влиянием специфических нагрузок особого гемодинамического статуса, позволяющего наиболее максимально реализовывать функциональные
резервы сердечно-сосудистой системы для достижения наибольшей производительности (спортивного
результата).
Выводы.
Тип регуляции гемодинамики в ортостатике
у пловцов может служить маркером оптимальности
их текущего функционального состояния основанием для направленной коррекции.
Дальнейшие исследования предполагается
проводить в направлении изучения других проблем

О НЕОБХОДИМОСТИ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В
КОМАНДНЫХ ВЫСТУПЛЕНИЯХ В
СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКЕ
Добродуб Е.З.
Гуманитарный Университет «Запорожский
институт государственного и муниципального
управления»
Аннотация. Обоснована необходимость применения
индивидуального подхода к тренировочному про-
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входящих в команду по спортивной аэробики [6].
Так как уровень физических возможностей
студентов не однородный то, составляя спортивную
программу, тренер вынужден ориентироваться на
возможности самого слабого члена команды. Поэтому, выполняя эту программу, каждый спортсмен
получает разную физическую нагрузку. В таких условиях главной задачей тренера является построить
тренировочный процесс таким образом, что бы более сильные члены команды не теряли свою физическую форму, а слабы – как можно быстрей «догнали» в своей подготовленности.
Работа выполнена по плану НИР гуманитарного университета «Запорожский университет государственного и муниципального управления».
Формулирование целей работы.
Целью исследований было выявить необходимость внедрения индивидуального подхода в тренировочный процесс в командных выступлениях
спортсменов-студентов в спортивной аэробике.
Гипотеза. Можно предположить, что использование индивидуального подхода в тренировочном процессе в команде по спортивной аэробике в высшем учебном заведении может сократить
время, которое требуется для получения желаемого результата.
Методы исследования. Анализ литературных источников, метод педагогического контроля,
тестирование физических качеств, метод математической статистики.
Результаты исследования.
Исследование проходило на базе высших учебных заведеньях города Запорожья, Гуманитарного
Университета «Запорожского института государственного и муниципального управления», Запорожского
Национального Университета и Запорожская Государственная Инженерная академия, в которых есть команды по спортивной аэробике, состоящие из студентов.
Всего в исследовании принимали участие 53 спортсмена-студента, с разной физической подготовленности, составляющие 5 разных команд, которые выступают в соревнованиях по спортивной аэробике.
Все студенты-спортсмены учатся на разных
факультетах. Так же разнообразно и спортивное прошлое. Поэтому, основывая спортивные команды на
базе высших учебных заведений, перед тренером
возникает проблема подбора спортсменов-студентов
с одинаковыми исходными физическими данными.
Анализирую исходный уровень всех команд,
студентам-спортсменам было предложено выполнить три теста для проверки первичного уровня общей физической подготовленности. Для проверки
были выбраны два физических качества, сила и гибкость, и одно двигательное действие - прыгучесть.
Такой выбор ограничен необходимостью выполнения силовых элементов в соревновательной программе. Поэтому для планирования эффективного тренировочного процесса необходимо знать исходный
уровень студентов-спортсменов водящих в команду
именно в этом направлении, так как выполнение уп-

цессу в командных выступлениях в спортивной аэробике для создания индивидуальной тренировочной
модели. Первон ача льн ым фа ктором к зан яти ям
спортивной аэробикой является желание студентов.
Тренировочный процесс необходимо строить с учетом индивидуальных возможностей студентов.
Ключевые слова: индивидуализация, командные выступления, подготовленность, тренировочный процесс.
Анотація. Добродуб Є.З. Про необхідність індивідуалізації тренувального процесу у командних виступа х в сп ортивн ій аеробіці. Обґрунтован а н еобхідність застосування індивідуального підходу до
тренувального процесу у командних ви ступах у
спортивної аеробіці для створення індивідуальної
тренувальної моделі. Первісним фактором до занять
спортивною аеробікою є бажання студентів. Тренувальний процес необхідно будувати з урахуванням
індивідуальних можливостей студентів.
Ключові слова: індивідуалізація, командні виступи,
підготовленість, тренувальний процес.
Annotation. Dobrodoub E.Z. Abou t the necessity of
individu alization of training process in comma nd
appearances in sporting aerobics’. It is well-grounded of
application of individual approach for training process
in team competitions of sport aerobic for formation of
individu al tra ining model. T he initia l factor to
employment by sports aerobics is the desire of students.
Training process is necessary for building in view of
individual opportunities of students.
Keywords: individua lization, command appearances,
preparedness, training process.

Введение.
Анализ специальной литературы свидетельствует о существенном повышении интереса многих специалистов к проблеме индивидуализации тренировочного процесса в спорте [1,2]. Однако,
несмотря на то, что разработано много методик, которые с успехом применяются в других видах спорта,
в спортивной аэробике этот вопрос остается, не достаточно изучен [3, 4, 5, 7, 8].
Спортивная аэробика является относительно молодым видом спорта, требования которые
предъявляют правила к выполнению элементов и
разнообразных шагов одинаковы во всех классификациях спортивной аэробики. Но групповые выступления сопровождаются добавленной сложностью
синхронного выполнения танцевальной программы
и спортивных элементов на одном уровне в команде
всеми участниками. Эти требования обязывают всех
членов спортивной команды стремиться к одном
уровне физической и функциональной подготовки.
Современный процесс подготовки в спортивной аэробике предполагает сочетание физических,
функциональных качеств и индивидуальных особенностей спортсмена. Обычно начальное физическое и
функциональное состояние у спортсменов, составляющих команду по спортивной аэробики в высших
учебных заведениях, находятся на разном уровне.
Поэтому одной из задач на протяжении тренировочного процесса совместимого с обучением в ВУЗе является уравнение всех спортсменов в физических и
функциональных возможностях. Однако это длительный процесс, который может быть выполнен только
при индивидуальном подходе к каждому спортсмену
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ражнений на силу, гибкость и прыжки являются обязательными элементами, каждый из которых имеет
свою стоимость в баллах.
Для определения первичного уровня физической подготовленности были выбраны простые
тесты.
Гибкость была определена наклоном вперед
из исходного положения - сед ноги вместе. Необходимо выполнить наклон вперед как можно дальше и
задержаться на некоторое время в этом положении.
Измеряется расстояние между линей стоп и кончиками пальцев.
Сила – сгибанием и разгибанием рук в упоре лежа. Сгибание необходимо выполнять до угла 90’.
Корпус следует держать ровно, без прогибов в пояснице. При нарушении требований к выполнению
попытки не считались.
Прыгучесть – выпрыгиванием вверх с места. Исходное положение -стоя боком к стене, ближняя рука поднята в вверх. Выполняется выпрыгивание вверх с касанием рукой стену. Измерялась
разница между вторым и первым касанием.
Таблица 1
Результаты исследования
№
ком анды
1 ЗН У
2 ЗН У
1 ЗИ ГМ У
2 ЗИ ГМ У
ЗГИ А

Г и б к о ст ь
(см )
1 7 ,4
6 ,2
5 ,6
5 ,1
3 ,0 6

С и ла
(р аз )
2 6 ,9
1 1 ,3
2 6 ,9
1 3 ,1
1 6 ,7

ных выступлениях, в спортивной аэробике основанных на базе Высших учебных заведениях
необходима.
Получив данные результаты и сделав выводы, на базе которых будет рассматриваться дальнейшая работа в этом направление, появилась необходимость исследовать положительный и отрицательный перенос навыков у студентов-спортсменов, составляющих спортивные команды на базе высших
учебных заведениях.
1.

2.
3.

4.

5.

П р ы г уч е ст ь
(см )
2 7 ,6
1 5 ,9
2 0 ,4
17
1 7 ,9

6.

7.

Полученные результаты дают возможность
определить средний показатель, который можно
сравнить с самыми высокими и низкими данными,
полученными в ходе выполнения тестов. А также
увидеть разницу расхождения результата в рамках
одной спортивной команды. Эта разница изменяется в зависимости от наличия спортивного опыта,
квалификации и сходства с однородностью спортивной деятельности.
Выводы.
Анализируя полученные результаты тестирования исходного уровня среди студентов-спортсменов в спортивных командах по спортивной аэробике
на базе Высших Учебных учреждений можно сделать следующие выводы:
1. Основывая спортивные команды на базе Высших Учебных заведений, первоначальным фактором является желание студентов к занятиям
спортивной аэробикой, а не физические и функциональные возможности.
2. Студенты-спортсмены, составляющие спортивные команды на базе Высших учебных заведениях, имеют разный исходный уровень физических качеств.
3. При наличии такого большого разброса в полученных результатах в тестирование, необходимо
тренировочный процесс строить с учетом индивидуальных возможностей. Поэтому индивидуализация тренировочного процесса в команд-

8.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДАЧИ МЯЧА
КАК ЭЛЕМЕНТА ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
Дорошенко Э.Ю.1, Мельничук Ю.В.2
Запорожский национальный университет1, ОО ВК
«Маркохим» (Мариуполь) 2
Аннотация. В статье исследованы параметры подачи
мяча в волейболе как одного из основных элементов
технико-тактической деятельности в волейболе на
примере чемпионата Украины, чемпионата России,
чемпионата Италии 2005/2006 года и чемпионата
Европы 2006 года. В учебно-тренировочном процессе необходимо уделять большее внимание выполнению подачи. Выполнение подачи имеет несколько
критериев. Каждая третья подача должна нести угрозу. Ошибочной может быть каждая шестая подача.
Ключевые слова: волейбол, подача, технико-тактическая деятельность.
Анотація. Дорошенко Е.Ю., Мельничук Ю.В. Аналіз
ефективності подачі м’яча як елементу техніко-тактичної діяльності кваліфікованих волейболістів. В
статті досліджено параметри подачі м’яча у волей-
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очередь, необходимо обратить внимание на проблемы общности и специфичности системы комплексного контроля соревновательной деятельности квалифицированных волейболистов, на определение
структуры и особенностей технико-тактической деятельности как основного элемента, определяющего
единство и различия учебно-тренировочной и соревновательной деятельности в волейболе. Есть и другие частные вопросы, имеющие важное значение для
детализации некоторых положений теории и методики соревновательной деятельности в волейболе: особенности оперативного контроля в разных видах
спортивных игр, оценка влияния частных объемов
разносторонности и эффективности коллективных и
индивидуальных технико-тактических действий на
итоговый спортивный результат, разработка и совершенствование методик анализа и интерпретации результатов соревновательной деятельности.
Специалисты (теоретики и практики) признают первичность закономерностей общей теории
спорта по отношению к практике учебно-тренировочной и соревновательной деятельности в волейболе. К сожалению, недостаточно обоснованные методики, неверный подбор средств при реализации
отдельных элементов технико-тактической деятельности в процессе официальных игр не позволяют максимально эффективно использовать технико-тактические элементы в процессе соревновательной
деятельности квалифицированных волейболистов. В
диссертации Т.А. Ахметжанова [5] рассмотрены и
проанализированы факторы, определяющие эффективность деятельности волейболистов в процессе
игры, т.е. основные компоненты соревновательной
деятельности – подача мяча, прием мяча, нападающие и обманные удары, блокирование, страховка и
самостраховка.
Технико-тактическая деятельность в волейболе имеет существенные особенности по сравнению с
другими спортивными играми, которые базируются
на специфике технико-тактической деятельности и
выполнения игровых элементов техники (особенности контакта игрока с мячом, требования к специальной физической подготовленности и технико-тактической деятельности игроков отдельных амплуа – “либеро”, “связующий игрок”). Детальный анализ компонентов технико-тактической деятельности в волейболе содержится в исследованиях Е.В Кудряшова [6], Е.В.
Кудряшова, С.И. Шинкарева, Максимовой Н.В. [7], Л.М.
Евтушенко, В.Н. Маслова, А.В.Паткевич, Я.С. Назарова [8]. В работах Н.А. Носко [9-12] детально исследованы проблемы влияния средств гипергравитационной
нагрузки на биомеханическую структуру движений
волейболистов разных возрастных групп. Проведенные автором многолетние исследования позволили
регистрировать стабилографические характеристики
тела спортсменов высокой квалификации во время выполнения различных элементов соревновательной деятельности, в том числе, подачи мяча, что позволило
оптимизировать процесс подготовки квалифицированных волейболистов и повысить эффективность по-

болі як одного з основних елементів техніко-тактичної діяльності у волейболі на прикладі чемпіонату
України, чемпіонату Росії, чемпіонату Італії 2005/
2006 року і чемпіонату Європи 2006 року. В учбово-тренувальному процесі необхідн о п риділяти
більшу увагу виконанню подачі. Виконання подачі
має кілька критеріїв. Кожна третя подача повинна
нести погрозу. Помилкової може бути кожна шоста
подача.
Ключові слова: волейбол, подача, техніко-тактична
діяльність.
Annotation. Doroshenko E.Y., Melnichuk Y.V. Analysis
of efficiency of serve as an element of technical-tactical
activity of skilled volleyball players. In the article the
parameters of serve of ball are explored in volleyball as
one of basic elements of technical-tactical activity in
volleyball on the example of championship of Ukraine,
championship of Russia, championship of Italy of 2005/
20 06 and championship of Europe of 200 6. In
educational training process it is necessary to pay the
greater attention performance of submission.
Performance of submission has some criteria. Each third
submission should bear threat. Each sixth submission
can be erroneous.
Keywords: volleyball, serve, technical-tactical activity.

Введение.
Волейбол - один из самых популярных видов
спорта во всем мире. Современный волейбол
предъявляет высокие требования к количественным
и качественным характеристикам отдельных элементов технико-тактической деятельности, которая в доминирующей степени определяет результат в соревнованиях. На современном этапе развития волейбола
не только нападающие и обманные удары являются
мощным и эффективным средством преодоления
защиты противника для достижения позитивного итогового результата, но и подача мяча. Это связано с
эволюционными изменениями правил соревнований
по волейболу (отмена правила ошибки в случае касания мячом сетки при выполнения подачи) и растущей физической и технической подготовленностью
волейболистов. Команды, игроки которых в совершенстве владеют мощной и эффективной подачей
мяча, имеют возможность оказывать давление на
команду соперника в процессе соревновательной
деятельности: затрудняя прием мяча и дальнейшие
атакующие действия или выигрывая очко, непосредственно с подачи мяча.
Повышение эффективности технико-тактической и соревновательной деятельности квалифицированных волейболистов в значительной мере зависит от научно обоснованной системы планирования, контроля и анализа учебно-тренировочной и
соревновательной деятельности. Несмотря на достаточно глубокую научно-методическую проработку
этих вопросов в общей теории подготовки спортсменов в олимпийском и профессиональном спорте,
изложенную в работах В.Н. Платонова [1,2] и теории
соревновательной деятельности, которая детально
освещена в работах Л.П. Матвеева [3,4], имеются некоторые частные проблемы, касающиеся применения интегральных подходов к исследованию соревновательной деятельности в волейболе. В первую
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дачи мяча – одного из ключевых компонентов технико-тактической и соревновательной деятельности.
Обучение технике ударных движений в волейболе,
которые непосредственно используются при подаче
мяча, на основе использования компьютерных моделей и тренажерных устройств детально описано в диссертации С.С. Ермакова [13].
Эффективность выполнения подачи мяча как
элемента технико-тактической деятельности квалифицированных волейболистов на материалах чемпионатов Украины, России, Италии и чемпионата Европы 2006 года до настоящего времени не
рассматривалась в специальной научной и методической литературе.
Исследование выполнено в соответствии с
планом научно-исследовательской работы кафедры
спортивных игр факультета физического воспитания
Запорожского национального университета «Оптимизация учебно-тренировочной и соревновательной
деятельности в спортивных играх» (утверждено на
заседании кафедры спортивных игр факультета физического воспитания ЗГУ, протокол №7 от 05.02.2004;
ученым советом факультета физического воспитания ЗГУ, протокол № 11 от 23.02.2004; научно-техническим советом ЗГУ, протокол № 7 от 19.02.2004).
Формулирование целей работы.

Цель работы - экспериментальное изучение
количественных и качественных параметров подачи
как элемента технико-тактической деятельности квалифицированных волейболистов.
Объект исследования - исследование параметров подачи как элемента технико-тактической деятельности в волейболе.
Предмет исследования – количественные и
качественные характеристики подачи квалифицированных волейболистов.
Результаты исследований.
В волейболе для победы одной из команд в
партии необходимо набрать 25 очков быстрее соперника. Основными элементами структуры соревновательной деятельности, которые позволяют команде набрать очки, являются атака, подача, блок и
ошибки соперника. Рассмотрим один из основных
элементов, оказывающим влияние на результат игры,
которым является подача. В современном волейболе подача является не только способом введения мяча
в игру, но и высокоэффективным атакующим действием, которое оказывает существенное влияние на
характер соревновательной деятельности другие элементы игры.
Важными показателями эффективности выполнения подачи мяча в волейболе являются соот-

60
50
40

выигрыш

30

сложная
простая

20

проигрыш

10
0

подача
Рис. 1. Модельные показатели эффективности выполнения подачи мяча в волейболе на основе данных
чемпионатов Украины, России, Италии и чемпионата Европы 2006 года
Таблица 1
Структура и эффективность выполнения подачи как элемента технико-тактической деятельности квалифицированных волейболистов, %.
К о м а н д ы \У р о в е н ь
В ы игр ы ш С лож ная П р о стая П ро игр ы ш
Ч ем п ион ат Е вро пы 2 00 6 го да
В ы игр авш ая ко м ан да
9 ,0 7
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Рис. 2. Структура и эффективность выполнения подачи мяча в волейболе на основе данных чемпионатов
Украины, России, Италии и чемпионата Европы 2006 года.
ношение выигранных и проигранных подач, а также,
соотношение усложненных подач к их общему количеству. Статистический анализ структуры и параметров подачи мяча в волейболе на основе данных чемпионатов Украины, России, Италии и чемпионата
Европы 2006 года на основе соотношения выигранных и проигранных подач к их общему количеству,
позволяет констатировать, что модельными показателями являются следующие: выигранные подачи 9,4%; проигранные - 16,2%; сложные – 23,8%, простые – 50,6% (рис. 1).
В таблице 1 приведены средние данные эффективности выполнения подачи мяча в волейболе
спортсменами сборных команд и ведущих клубов
Украины, России и Италии.
Анализируя полученные результаты, можно выделить некоторые тенденции которые в целом
характерны при выполнении подачи в процессе соревновательной деятельности для спортсменов ведущих клубов России, Италии и лучших сборных команд чемпионата Европы 2006 года. Для игроков этих
команд характерно значительное приближение по
показателям подачи в разделах «сложная» и «эйсы»
к модельным, в разделе «ошибка» показатели даже
превышают модельные, т.е количество ошибок, совершаемых игроками ведущих клубов России, Италии и лучших сборных команд чемпионата Европы
2006 года превосходит расчетный модельный показатель.
Важным критерием эффективности подачи
мяча в волейболе является отношение выигранных и
проигранных подач. Математически это можно выразить в виде следующей формулы:
КЭ = Σв / Σп * 100%, где КЭ – расчетный критерий эффективности выполнения подачи, в %; Σв –
сумма выигранных подач, n раз; Σп – сумма проигранных подач, n раз.
Расчетный критерий эффективности выполнения подачи для модельного показателя равен:
КЭ (модельный)=9,4/16,2*100%=58%;
для сборных команд:
КЭ
(сборных
команд)=9,07/
13,87*100%=65,4%;
для ведущих клубов России и Италии:
КЭ (ведущие клубы)=9,02/11,4*100%=79,1%;
для клубных команд Украины:

К Э (клубные команды Украины)=6,92/
20,27*100%=34,1%.
Выводы.
На основании данных исследований можно
констатировать следующее:
- для повышения уровня отдельных игроков
и достижения командой необходимого результата в
учебно-тренировочном процессе необходимо уделять большее внимание выполнению подачи – одному из основных элементов технико-тактической и
соревновательной деятельности;
- соотношение выигранных подач к ошибочным, а также соотношение сложных и выигранных
подач к их общему числу является одним из важнейших критериев эффективности выполнения подачи
как элемента технико-тактической деятельности квалифицированных волейболистов;
- для каждого игрока основной целью при
выполнении подачи являются следующие количественные и качественные критерии - каждая третья
подача должна нести угрозу (выигрыш очка непосредственно с подачи, затруднение атаки соперника
(атака без 1-го темпа) или ее практическая минимизация (направление мяча на площадку соперника
бесхитростно, из положения ниже верхнего края сетки); ошибочной может быть каждая шестая подача
Для спортсменов волейбольных клубов Украины характерно большое количество потерянных подач при
небольшом количестве выигранных. В погоне за очками, выигранными непосредственно с подачи, игроки украинских клубов совершают большое количество потерь, что говорит о недостаточном уровне
мастерства в этом элементе игры.
Перспективы дальнейших исследований базируются на изучении эффективности других компонентов технико-тактической деятельности в волейболе: нападающих и обманных ударов из различных
зон площадки, блокирования, приема подачи, нападающих и обманных ударов, структуры и особенностей игры специализированного защитного игрока
«либеро» и «связующего игрока».
1.

2.
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ють показники функціонального стану спортсменів,
які спеціалізуються в триатлоні.
Ключові слова: кисень, біг, економічний, працездатність, спортсмен.
Аннотация. Драницин О. В., Дрюков С. В. Алометрическое масштабирование при анализе максимального потребления кислорода и экономичности бега
у высококвалифицированных триатлонистов. Целью
этого исследования было насчитать оптимальные
экспоненты веса для максимального потребления
кислорода и экономичности бега у высококвалифицированных триатлонистов. 23 мужчины и 13 женщин триатлонистов приняли участие в исследовании.
Использовали следующий исследовательский прием:
эргоспирометрическое обследование, регистрацию
частоты сердечных сокращений, статистический анализ результатов. В работе было показано, что экспонентами веса для VO 2max является 0,545 и 0,737 для
VO 2 при беге со стандартной интенсивностью (10
км·ч -1) у триатлонистов высокой квалификации. Наибольший коэффициент корреляции с работоспособностью (r = 0,74) было найдено для VO 2max экспоненты веса 0,73. Таким образом, во время регистрации
и анализа потребления кислорода при эргоспирометрическом обследовании на тредмиле необходимым
является использования экспонентов веса, которые
более точно отображают показатели функционального состояния спортсменов, которые специализируются в триатлоне.
Ключевые слова: кислород, бег, экономичный, работоспособность, спортсмен.
Annotation. Dranitsin O.V., Dryukov S.V. Alometric
cropping in the analysis of maximal using of oxygen
and economy of ru nning at high qu alified tria thlon
sportsmen. The aim of this research was to calculate
optimum indexes of the weight for maximum usage of
oxygen a nd economy of ru nning of high qualified
triathlon sportsmen. 23 sportsmen and 13 sportswomen
took part at research. It was used the following research
method: ergospirometric resea rch, registration of
frequency of heart clonus, static analysis of the results.
In the work was show that indexes of the weight for
VO 2max is 0,545 and 0,737 for VO 2 at running from the
standard activity (1 0 k m·h -1 ) at sportsmen of high
qualification. The biggest coefficient of correlation with
efficiency (r = 0,74) was found for VO 2max indexes of the
weight 0,73. In conclusion we should mension that at
the period of registration and analysis of using oxygen
at ergospirometric research at threadmile become
necessary for usage of indexes of the weight that more
exactly reflect the indexes of functional state of sporsen
that specialized on triathlon.
Keywords: oxygen, ru n, economica l, efficiency,
sportsman.

АЛОМЕТРИЧНЕ МАСШТАБУВАННЯ ПРИ
АНАЛІЗІ МАКСИМАЛЬНОГО СПОЖИВАННЯ
КИСНЮ ТА ЕКОНОМІЧНОСТІ БІГУ У
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ТРИАТЛОНІСТІВ
Драницин О.В., Дрюков С.В.
Державний науково-дослідний інститут фізичної
культури і спорту
Анотація. Метою цього дослідження було обрахувати оптимальні експоненти ваги для максимального
споживання кисню та економічності бігу у висококваліфікованих триатлоністів. 23 чоловіка та 13 жінок
триатлоністів взяли участь у дослідженні. Використовували наступні методи дослідження: ергоспірометричні обстеження, реєстрацію частоти серцевих
скорочень, статистичний аналіз результатів. У роботі було показано, що експонентами ваги для VO2макс
є 0,545 та 0,737 для VO 2 при бігу зі стандартною
інтенсивністю (10 км·год -1 ) у триатлоністів високої
кваліфікації. Найбільший коефіцієнт кореляції з працездатністю (r = 0,74) було знайдено для VO2макс експоненти ваги 0,73. Таким чином, під час реєстрації
та аналізу споживання кисню при ергоспірометричному обстеженні на тредмілі необхідним є використання експонентів ваги, що більш точно відобража-

Вступ.
Максимальне споживання кисню (VO2макс) це найбільша кількість кисню, яку організм здатний
утилізувати при вдиханні повітря на рівні моря [1].
VO2макс є одним із найважливіших показників аеробної продуктивності. Ще в дослідженнях Хіла та співавторів було показано, що VO2макс пов’язано з рівнем
спортивних результатів [2]. Іншим важливим показником, який визначає результат у триатлоні та інших
видах спорту, пов’язаних із проявами витривалості, є
економічність бігу [3].
Однак, інтерпретація результатів VO2макс та
економічності бігу частково залежить від того, як виражаються їх значення [4]. Це питання надзвичайно
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важливе, якщо завданням є порівняння показників
спортсменів різної кваліфікації, статі та віку. У видах
спорту, де відсутня підтримка тіла (як наприклад, триатлон, футбол тощо), VO2макс указують у відношенні
до маси тіла спортсмена [5]. Негативна кореляція між
VO2макс і масою тіла буде впливати на результати тесту, і різниця в результатах буде “поліпшувати” результати спортсменів із меншою вагою тіла. У зв’язку з
цим було запропоновано виражати VO2макс як мл·кг0,67
·хв-1 [1] або мл·кг-0,75·хв-1 [6]. Аналіз розмірів тіл, схожих у геометричному відношенні людей, указує на
те, що поперечний переріз аорти буде зростати відповідно до квадрату висоти (L2), у той час як маса тіла
залежить від його обсягу, який варіює відповідно до
L3 [7]. У результаті VO2макс, що здебільшого обмежується хвилинним обсягом крові, повинне бути пропорційним до маси тіла, зведеної в ступінь 0,67. Незважаючи на теоретично коректний ступінь 0,67, у
багатьох дослідженнях було показано, що фактор корекції VO 2макс є ближчим до мл·кг -0,75·хв -1 або
відрізняється від 0,67 [8-12]. Було описано, що після
врахування коефіцієнту експоненти VO2макс вірогідно
не відрізнялось у представників різних видів спорту,
пов’язаних із проявом витривалості [13].
Існують різноманітні підходи до розробки
алометричних моделей із використанням різних типів
регресійних рівнянь [14]. Однак існує дуже невелика
кількість досліджень, які ставили на меті дослідження
експонентів ваги, що оптимально відображали VO2макс
та економічність бігу у спортсменів, котрі спеціалізуються у триатлоні.
Роботу виконано в рамках теми 2.4.5 “Координація процесів аеробної продуктивності кваліфікованих спортсменів при вдосконаленні витривалості”
зведеного плану науково-дослідної роботи в галузі
фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр.
Формулювання цілей роботи.
Метою цього дослідження було обрахувати
оптимальні експоненти ваги для максимального споживання кисню та економічності бігу у висококваліфікованих триатлоністів.
Методи дослідження
Характеристика обстежуваних. Після отримання усного та письмового пояснення стосовно
мети, процедур та потенційного ризику дослідження
23 чоловіка та 13 жінок триатлоністів, які мали кваліфікацію кандидатів у майстри спорту, майстрів
спорту та майстрів спорту міжнародного класу (таблиця 1), серед яких були призери та переможці Чемпіонатів України, Чемпіонату України на спринтерській дистанції, призери Чемпіонату Світу та
Європи з триатлону, дали свою письмову згоду на
участь у цьому дослідженні. Усі експериментальні
процедури дослідження були схвалені Комісією з біоетики Державного науково-дослідного інституту
фізичної культури і спорту (Протокол № 1, дата
05.07.2006).
Ергоспірометричне дослідження. Тест на
тредмілі. Тест на тредмілі проводився на моторизованому тредмілі з комп’ютерним керуванням Jaeger

LE 500 C (Erich Jaeger GmbH, Німеччина), встановленим на початку виконання навантаження на градієнт
підйому 0 %. Кожен обстежуваний спортсмен контролювався впродовж періоду спокою (3 хвилини в
положенні стоячи), під час подальшої ходьби - 3 хвилини (5 км·год-1) та бігу з стандартною інтенсивністю
“ 12 хвилин (10 км·год-1). У період відновлення - 5 хвилин (ходьба зі швидкістю 5 км·год-1) після періоду бігу
з стандартною інтенсивністю обстежувані виконували тест із навантаженням, яке поступово зростало в
режимі “до відмови”. Максимальний тест розпочинався із швидкості 10 км·год-1 та градієнта підйому 0
%. Задана швидкість підтримувалась весь час протягом максимального тесту, і кожні 2 хвилини градієнт
підвищувався на 2 %. Умови виконання тесту були
однакові для чоловіків та жінок.
Умови проведення ергоспірометричних
досліджень. Дані газообміну вимірювались у режимі
реального часу на діагностичному комплексі
OxyconPro, (Jaeger, Німеччина). Зазначена ергоспірометрична система була попередньо валідована [15,
16]. Калібрування сенсорів О2 та СО2 газоаналізатора
виконувалась перед кожним тестом відповідно до
інструкцій виробника, за допомогою газів із стандартними сертифікованими концентраціями. Частота
серцевих скорочень (ЧСС) реєструвалась за допомогою телеметричної системи Polar (Polar Electro Oy,
Фінляндія). VO2макс визначалось як найвище, середнє
за 10 секунд значення, яке було отримане під час виконання тесту. Досягнення VO2макс визначалося за
допомогою таких критеріїв [17]:
(1) плато або зменшення споживання кисню (СК) було визначене як збільшення в СК менш ніж
на 1,5 мл·кг-1·хв-1, незважаючи на подальше збільшення навантаження;
(2) кінцевий дихальний коефіцієнт (ДК) > 1,1;
(3) максимальна ЧСС у межах 10 уд·хв-1 (95
%) від прогнозованої та пов’язаної з віком (220 – вік).
Статистичний аналіз. Математичну та статистичну обробку результатів досліджень проводили на комп’ютері з використанням програмного пакету GraphPad Prism 5.00 (GraphPad Software Inc.,
США). Результати дослідження наведені в середньоарифметичних значеннях (m) ± середньоквадратичне
відхилення (SD), n – об’єм вибірки. На графіках зображені довірчі інтервали (CI95%). Дані тестувались
на нормальне розподілення за допомогою тесту Колмогорова-Смирнова та на достовірність різниці варіабельностей між вибірками за допомогою F тесту.
Залежно від експериментальних установок та розподілення даних, різниці варіабельностей між вибірками в експериментах, дані тестувались за допомогою
двоспрямованого непарного t-тесту та двоспрямованого непарного t-тесту з корекцією Велча. За вірогідне приймалось значення P < 0,05.
Для аналізу взаємозв’язку ваги та статевої
належності відповідно до функції потужності був використаний log-log метод, запропонований Хакслеєм
(1932). Алометрична регресія була проведена після
дворазової логарифмічної трансформації VO2макс та
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ваги тіла. Регресійний аналіз виконували згідно наступної моделі:
log VO2макс = I + b * log M,
де I – це пересічення з віссю, М – вага тіла, b
– регресійний коефіцієнт (дорівнюючий коефіцієнту
масштабування) для М.
При аналізі до якої міри теоретичні та генеровані фактори уточнюють взаємовідношення
VO2макс та часу роботи на ергометрі, вони були використані по одному як перемінні кожного разу в
лінійно регресійній моделі з часом роботи як незалежною перемінною.
Результати дослідження та їх обговорення
Основні фізіологічні та антропометричні
параметри спортсменів наведені в таблиці 1. Результати свідчать про те, що фізіологічні параметри обстежуваних триатлоністів були збіжними до наведених у літературі [13]. Вага, зріст та VO2макс були вищими
в чоловіків, інші одержані параметри вірогідно не
відрізнялись.
Логарифми VO2макс та економічності бігу,
зазначені в абсолютних значеннях, були пропорційні
до ваги тіла (рис. 1) у групі спортсменів, що вивчалась. Регресійні коефіцієнти були r = 0,751 для логарифму VO2макс та r = 0,678 для логарифму економічності бігу. Таким чином, масштабуючи фактори для
VO2макс та економічності бігу склали 0,545 та 0,737 для
VO2 під час бігу зі стандартною інтенсивністю (10
км”год-1) у триатлоністів високої кваліфікації.

Експонента логарифму VO2макс 0,545 значно
відрізалась від класично запропонованих теоретичних експонент 0,67 та 0,75, однак масштабуючий фактор VO2 для бігу 0,737 був дуже близький до теоретичного 0,75.
За допомогою лінійно регресійних моделей
було проаналізовано регресійні залежності між абсолютними показниками VO2макс та показниками
VO2макс по відношенню до ваги тіла, зведеної в ступені згідно з класичними та генерованими масштабуючими факторами та тривалістю бігу у фазі тесту
з навантаженням, яке поступово зростало в режимі
“до відмови” (рис. 2).
Логарифм абсолютних показників VO2макс
давав найменший кореляційний коефіцієнт ніж усі
інші запропоновані параметри (r = 0,650). Серед класичних експонентів ваги найбільший коефіцієнт кореляції був у експоненти ваги 0,75 (r = 0,740), у той
час як обчислений масштабуючий коефіцієнт склав
0,73 (r = 0,741). Тобто, при класичному представленні
показників споживання кисню ці показники недооцінюються в спортсменів з більшою вагою, що спеціалізуються у триатлоні. Таким чином, якщо завданням функціонального ергоспірометричного
обстеження цієї групи спортсменів є порівняння показників між членами команди, планування режимів
тренувань, відбір найбільш талановитих спортсменів,
то доцільно використовувати обчисленні масштабуючи коефіцієнти при аналізі показників VO2макс та бігу

Таблиця 1.
Фізіологічні та антропометричні характеристики обстежуваних триатлоністів, які брали участь у
дослідженні (* - значення вірогідно відрізняється від обох інших груп P < 0,05).
П ар ам етр
В ік , р о к и
З р іс т , с м
В ага, кг
V O 2м а к с , м л ·к г -1 ·х в -1
Е к о н о м іч н іс т ь б іг у
(1 0 к м ?г о д - 1 ), м л ·к г -1 ·х в - 1
Ч С С м а к с , у д ·х в - 1
Д К , у .о .

3.8

Ж ін к и ( m ± S D ) (n = 1 3 )
2 0 ,7 ± 4 ,2 8 9
1 6 9 ,4 ± 4 ,5 4 *
5 6 ,5 ± 3 ,0 7 *
6 1 ,5 ± 5 ,7 9 *
3 6 ,5 ± 3 ,0 6

1 9 2 ,8 ± 8 ,2 2
1 ,1 3 ± 0 ,0 8 4

1 9 4 ,5 ± 7 ,1 1
1 ,1 4 ± 0 ,0 9 6

=
<
<
<
=

Р
0 ,7 6 2 5
0 ,0 0 0 1
0 ,0 0 0 1
0 ,0 0 0 1
0 ,7 4 1 8

= 0 ,5 2 1 4
= 0 ,6 3 7 7

log VO2макс = -0,174 + (0,545 * log М)

log VO2 = -0,672 + (0,737 * log М)

r = 0,751

r = 0,678
Чоловіки

Чоловіки
3.6

Жінки

log VO2 , мл·хв-1

log VO2макс, мл·хв-1

4.0

Ч о л о в ік и ( m ± S D ) ( n = 2 7 )
2 0 ,2 ± 6 ,9 2 7
1 7 9 ,9 ± 5 ,9 7
7 0 ,1 ± 6 ,4 1
7 2 ,7 ± 5 ,2 7
3 6 ,1 ± 2 ,9 2

3.6
3.4
3.2

Жінки

3.4

3.2

3.0

1.7

1.8

1.9

2.0

1.7

log ваги, кг

1.8

1.9

2.0

log ваги, кг

А
Б
Рис. 1. Лінійні регресійні рівняння для логарифмічно трансформованих значень VO2 та ваги із знайденими
експонентами ваги. А - для VO2макс; Б – для VO2 під час бігу із стандартною інтенсивністю (10 км·год-1).
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Рис. 2. Лінійні регресійні рівняння для логарифмічно трансформованих VO2макс значень із генерованою експонентою ваги та експонентами, що частіш за все використовують у літературі, та логарифму часу
роботи під час фази тесту з навантаженням, яке поступово зростало в режимі “до відмови”. А – експонента ваги 1; В – експонента ваги 0,75; Г – експонента ваги 0,67; Б – регресійне рівняння з експонентою
ваги 0,73, у якому було знайдено максимальний коефіцієнт регресії.
зі стандартною інтенсивністю.
Більш того, базуючись на підставі регресійних рівнянь (рис. 2) можливим є непряме обчислення
споживання VO2макс спортсменів високої кваліфікації
на підставі часу бігу під час фази тесту з навантаженням, яке поступово зростає, враховуючи, що використовується протокол, ідентичний до наведеного.
Висновки
1. Під час реєстрації та аналізу споживання кисню
при ергоспірометричному обстеженні на
тредмілі необхідним є використання експонентів
ваги, що більш точно відображають показники
функціонального стану спортсменів, які спеціалізуються в триатлоні.
2. У даному дослідженні було показано, що експонентами ваги для VO2макс є 0,545 та 0,737 для VO2
при бігу зі стандартною інтенсивністю (10
км”год-1) у триатлоністів високої кваліфікації.
3. Найбільший коефіцієнт кореляції з працездатністю (r = 0,74) було знайдено для VO2макс експоненти ваги 0,73.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем визначення оптимальної експоненти ваги для максимального

споживання кисню та економічності бігу у висококваліфікованих триатлоністів.
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Вступ.
В епоху кардинальної трансформації у контексті переходу людства до суспільства «здорових
особистостей» все більшої актуальності набуває
відповідність освіти реальним вимогам життя. У
вимірі глобалізації якісний результат, що його продукує освітня система – це висококваліфікований,
фізично і психічно здоровий людський ресурс який
стає запорукою економічного успіху та забезпечення високого рівня соціальних цінностей. Оцінювання
навчально-виховних та фізкультурно-оздоровчих досягнень студентів в динаміці навчання у ВНЗ повинно розглядатись сьогодні як один із дієвих інструментів
забезпечення різнобічної якості освіти. З метою підвищення ефективності, оцінні моделі цього процесу
динамічно розвиваються, ведеться пошук технологій
оптимальних для сучасних запитів.
Робота виконана за планом НДР національного педагогічного університету ім. Драгоманова.
Формулювання цілей роботи.
Метою статті є висвітлення тенденцій розвитку фізкультурно-оздоровчих досягнень студентів.
Результати дослідження.
На сьогодні найбільш глобальними у розвитку оцінювання фізкультурно-оздоровчих досягнень
студентів виглядають три ключові тенденції, які відображають концепцію сучасної освіти – особистісноорієнтована, якісна, фізкультурно-оздоровча. Першим, значущим компонентом у цьому процесі є
тенденція оцінювання об’єктивних фізичних можливостей організму кожного студента, що забезпечує
необхідність запровадження таких оцінних технологій
та процедур, які б надавали можливість отримувати
валідні й достовірні результати. Другий – тенденція
спрямованості оцінювання рівня розвитку рухових
якостей і психофункціональних можливостей організму на освітній результат, тобто становлення рівня
теоретичних знань щодо своєчасної корекції і самокорекції організму засобами фізичної культури. Ця
обставина слугує підвищенню значущості результативно-орієнтованої фізкультурно-оздоровчої освіти
в умовах трансформації гармонійно підготовленої
особисті випускника ВНЗ на вимоги ринкових засад.
Третій компонент – інтенсифікація студентської орієнтованості в процесі оцінювання фізичних
можливостей організму, що сприяє знаходженню

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОЦІНЮВАННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ДОСЯГНЕНЬ
СТУДЕНТІВ: ІННОВАЦІЙНИЙ СВІТОВІИЙ
ДОСВІД
Дубогай О.Д., Євтушок М.В.
Національний педагогічний
університет імені М.П. Драгоманова
Анотація. Проведено аналіз оцінювання досягнень
системи фізичного виховання у ВНЗ і перспективи
поліпшення її якості за рахунок впровадження спеціально запропонованої кредитно-модульної системи
у процес навчання студентів спеціальної медичної
г рупи .
Ключові слова: фізичне виховання, фізичний стан
організму, оздоровчо-фізкультурна діяльність, фізичне самовдосконалення, ВНЗ, студенти.
Аннотация. Дубогай О.Д., Евтушок М.В. Тенденции развития оценивания физкультурно-оздоровительных достижений студентов: инновационный мировой опыт. Проведён анализ оценивания достижений
системы физического воспитания в ВУЗ и перспективы улучшения его качества за счёт внедрения специально предложенной кредитно-модульной системы в процесс обуч ени я студентов специа льн ой
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інноваційних оціночних підходів і перегляду усталених, які б максимально враховували індивідуальні
особливості студентів, розкривали їх персональні досягнення та проблеми. Зазначені три компоненти
розвитку оціночних технологій модернізуються паралельно, доповнюючи один одного задля досягнення мети створення функціонального фізкультурнооздоровчого виховання, що задовольняє запити
сучасного суспільства.
У наступний час реформації в Україні соціальна і професійна компетенція педагога оцінюються як фактори, що визначають реорганізацію всієї
системи освіти.
У вищому педагогічному навчальному закладі допомогти майбутньому педагогу за період навчання сформувати установки, які відповідають вимогам сьогодення, а також засвоїти новітні технології
фізичного виховання і самовдосконалення організму можливо лише тоді, коли він буде в змозі використовувати теоретичні завдання для вирішення практичних проблем підтримки і поліпшення здоров’я
учнів свого та майбутніх учнів засобами фізичної
культури.
Головна мета фізичного виховання у ВНЗ
полягає в тому, щоб створити таку систему формування навичок і вмінь володіння арсеналом засобів
фізичної культури, яка б забезпечувала фізкультурно-оздоровчі потреби кожного студента відповідно

до його фізичних можливостей, інтересів та нахилів.
Для досягнення цієї мети необхідно змінити парадигму фізичного виховання у ВНЗ із сугубо спортивної
на фізкультурно-оздоровчу.
Фізкультурно-оздоровча парадигма – це основоположні ідеї, принципи збереження та зміцнення здоров’я засобами фізичної культури, які теоретично аргументовані та експериментально
підтвердженні вченими і практиками.
Сьогодні існують такі фізкультурно-оздоровчі парадигми:
- раціональна;
- синергитична;
- езотерична.
Чинну фізкультурно-оздоровчу парадигму
характеризує:
- орієнтація на досягнення найкращих результатів
рухових досягнень (оцінка та рейтинг є самоціллю
функціональних і фізичних можливостей організму, що використовується для прогнозування розвитку і, відповідно, передбачення фізкультурноспортивних результатів);
- студент розглядається як об’єкт зовнішнього впливу;
- централізований контроль над фізкультурно-оздоровчими ресурсами (навчальні плани, програми
з фізичного виховання на кожному курсі навчання у ВНЗ, стандартна методика навчання);
Таблиця 1

№
п/п

1.
2.
3.

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

Тематичний план І-ІІІ курс 2006/2007 н.р.
Назви практичних та теоретичних блоків

Модуль 1
Фізична культура, як основа здорової життєдіяльності
Теорія та методика самостійних занять фізичними вправами в
профілактиці та корекції захворювання
Формування позитивної мотивації до систематичних занять
фізичними вправами студентів спецмедгрупи педвузу
Модуль 2
Рухливі ігри
Плавання
Оздоровча ритмічна гімнастика
Настільний теніс
Кульова стрільба
Модуль 3
Мистецтво правильного дихання
Вплив фізичних вправ на студентів з шлунково-кишковими
захворюваннями
Спеціальна фізична культура при серцево-судинних
захворюваннях та захворюваннях органів дихання
Плавання
Настільний теніс
Кулькова стрільба
Оздоровча ритмічна гімнастика
Модуль 4
Рухливі ігри
Легка атлетика
ВСЬОГО
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Кількість годин
Всього
2234

Лекцій
66
22
22

Практичних
2168

22
4290

4336

66
22
22

4290
390
1560
1560
390
390
4270

22

2820

13680

132

1450
390
390
2040
2820
780
2040
13548

Таблиця 2
Зміст дисциплін
№
п/п

1.
2.
3.

4.

1.

2.

3.

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

5.

6.

Назва розділів, тем та їх зміст

К-сть годин
Всього
В т. ч.
лекцій

Модуль І
Фізична культура, як основа здорової життєдіяльності студентської
молоді.
Теорія та методика самостійних занять фізичними вправами в
профілактиці та корекції захворювань.
Формування позитивної мотивації до систематичних занять фізичними
вправами студентів у педвузі.
Легка атлетика.
1. Розвиток швидкості, швидкісно-силових якостей, загальної
витривалості організму засобами легкої атлетики.
Модуль ІІ
Рухливі ігри.
1.
1. Розвиток швидкості, швидкісно-силових якостей, загальної
витривалості організму засобами рухливих ігор.
Плавання.
1.
1. Розвиток координації рухів, спритності, швидкісно-силових
якостей засобами плавання.
2.
2. Навчання плавання для студентів, які не вміють плавати.
Оздоровча ритмічна гімнастика.
1. Розвиток координації рухів, гнучкості, швидкісно-силових якостей
засобами ритмічної гімнастики.
Настільний теніс.
1. Розвиток координації рухів, спритності, швидкісно-силових якостей та
швидкості засобами настільного тенісу.
Кульова стрільба.
Модуль ІІІ
Мистецтво правильного дихання.
Вплив фізичних вправ на студентів з кишково-шлунковими
захворюваннями.
Спеціальна фізична культура при серцево-судинних захворюваннях.
Плавання.
1. Розвиток сили, координації рухів, спритності, витривалості засобами
плавання.
2. Навчання та вдосконалення навичок плавання для студентів, які не
вміють плавати.
Настільний теніс.
1. Розвиток сили, координації рухів, спритності засобами настільного
тенісу.
Оздоровча ритмічна гімнастика.
1. Розвиток гнучкості, сили, координації рухів, спритності засобами
ритмічної гімнастики.
Кульова стрільба.

7.
1.

2.

Модуль ІV
Рухливі ігри.
1.
1. Удосконалення загальної витривалості, швидкості, сили,
швидкісно-силових якостей засобами рухливих ігор.
Легка атлетика.
1. Удосконалення загальної витривалості, швидкості, сили, швидкісносилових якостей засобами легкої атлетики.
ВСЬОГО

тами світу рухів, як основного принципи підтримки
та зміцнення здоров’я.
Отже, виникає необхідність вдосконалення
фізкультурно-оздоровчої парадигми фізичного вихо-

авторитарний тип мислення викладачів.
Традиційна система фізичного виховання,
яка спирається на розробки класичної науки, не може
повноцінно відігравати роль засобу освоєння студен-
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вання – синергетичної.
Характерними принципами такої парадигми є :
– визначення першорядності процесу пізнання кожним студентом функціонально–рухливих можливостей свого організму є ціллю подальшої своєчасної корекції для повноцінної життєдіяльності
та залучення до процесу визначення оптимального рівня фізичних можливостей(індивідуально);
– співпраця викладача і студентів, діалог;
– орієнтація на методологічні особливості вдосконалення функціонально-рухливих можливостей
організму засобами фізичної культури в процесі
фізичного виховання у ВНЗ (не тільки на результати, а і на сам процес досягнення);
– рівність і довіра до всіх студентів, з урахуванням
пізнавально-діяльнісної можливості кожного з них.
У зв’язку з цим сучасний фізкультурно-оздоровчий простір фізичного виховання зі студентами у ВНЗ характеризується переходом від консервативно-тренувальної, традиційної, предметної
парадигми до суб’єктивної, основними рисами якої
повинна бути відмова від принципів маніпулятивної
педагогіки на основі утвердження заходів вільного
самовираження.
Між тим, сьогодні процес фізичного виховання у ВНЗ все ще зберігає невирішеними протиріччя
між фронтальними формами проведення занять
фізичного виховання та індивідуальними темпами оздоровчо-фізкультурної діяльності кожного студента;
між переважним для ВНЗ ілюстративно-тренувальним
способом викладання і діяльнісним характером навчання, яке б сприяло вдосконаленню рухових та морфо-функціональних можливостей організму студентів,

підвищенню їх інтересу та залученню до систематичних занять фізичними вправами.
В особливій мірі це відноситься до студентів
спеціальної медичної групи, загальна кількість яких з
кожним роком, на жаль, збільшується і складає у середньому більш 35% до загальної кількості студентів.
Для студентів спецмедгрупи створена і функціонує методика занять фізичними вправами у процесі навчання у ВНЗ; визначені її головні медико-біологічні та педагогічні основи; розкрито багато
теоретичних та педагогічних положень, що дозволяють вирішувати питання визначення оптимального
обсягу засобів та фізичних навантажень для особистостей з різним діагнозом захворювань; виявлена
ефективність занять. Між тим, однією із актуальних і
практично не повністю вирішених проблем є проблема нормування рівня їх рухової активності.
Пошук раціонального використання форм і
засобів фізичної культури у нормованому якісному
відображенні виступає одним із основних питань
фізичної культури для студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи.
Виходячи з положення, що раціональною
визначається рухова активність, яка забезпечує людині високий рівень підтримки здоров’я і виконання
основних соціальних і біологічних функцій організму на основі функціональної мобільності, була означена методологія її пошуку, яка базувалась на основі
загальної теорії функціональних систем, запропонованої П.К.Анохіним (1975).
Такий підхід дозволив визначити структуру
феноменологічної моделі, що дає змогу простежити
зв’язок між результатами обстеження рухового-функціонального стану та рівня фізичних можливостей у
Таблиця 3

Види
Контролю

Тестування рівня фізичного
розвитку та рухливої
підготовленості.
Контрольні нормативи з легкої
атлетики

Тестування фізичної працездатності
Гарвардський степ-тест, ФОК
Захист реферату

29

30

31 32 33
Модуль 4

34

35

19.04-25.04

26.04-2.05

3.05-9.05

10.05-16.05

24.05-30.05

31.05-6.06

Оздоровча
ритмічна
гімнастика

Тестування рівня фізичного розвитку та рухливої
підготовленості.
Тестування фізичної працездатності
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17.05-23.05

28

Легка атлетика
Рухливі ігри

29.03-4.04

Кульова стрільба

Настільний теніс

Плавання

27

5.04-11.04

26

12.04-18.04

25

22.03-28.03

при 15.02-21.02

22 23 24
Модуль 3
15.03-21.03

1.02-7.02

21

1.03-7.03

6
8.03-14.03

20

5

22.02-28.02

19

4

Спеціальна фізична культура
серцево-судинних захворюваннях.

18

8.02-14.02

22.12-28.12

17

Вплив фізичних вправ на студентів з
кишково-шлунковими захворюваннями.

Оздоровча
ритмічна
гімнастика

16

15.12-21.12

1.12-7.12

15

8.12-14.12

24.11-30.11

14

Мистецтво правильного дихання
Плавання

11 12 13
Модуль 2
17.11-23.11

10

3.11-9.11

9

Настільний теніс

Легка атлетика

8

10.11-16.11

7

27.10-2.11

6

20.10-26.10

2

6.10-12.10

2

13.01-19.10

5

1

Кульова стрільба

Теми
Практичних
занять

1

Рухливі ігри

Теми
Лекцій

3
4
Модуль 1
3

29.09-5.10

Тиждень
Модулі
Лекції
Дати

Фізична культура, як основа здорової
1.09-7.09
життєдіяльності студентської молоді.
Теорія та методика самостійних занять
8.09-14.09
фізичними вправами в профілактиці та
корекції захворювань.
Формування позитивної мотивації до
15.09-21.09
систематичних
занять
фізичними
вправами
22.09-28.09
студентів в педвузі.

Навчально-методична карта дисципліни „Фізичне виховання”
Кафедра фізичного виховання та здоров’я І-ІІІ курс 2006/2007 н.р.
Всього - 13943 години, лекції-132 години, практичні-13548 годин, заліки-163 години

Захист комплексу РГГ та проведення
заняття з рухливих ігор.
Контрольні нормативи з легкої
атлетики.

порівняльному аналізі на початку І семестру, в кінці
навчального року, в кінці курсу фізичного виховання в VІ семестрі, а також оцінити зміну цих параметрів в динаміці навчання у ВНЗ. Встановлені данні
обстежень порівнювались з показниковими, які відображають поведінкову сторону життєдіяльності біологічної системи (відповідно до успіхів у навчанні,
стану здоров’я, фізичними показниками, як реакцією
на виконання стандартних фізіологічних тестів).
Значною мірі об’єктивності вирішення цієї
проблеми сприяла спеціально розроблена кредитномодульна система оцінки динаміки зміни фізичного
стану, рівня рухової підготовленості та загалом функціонального здоров’я студентів І-ІІІ курсів спеціальної медичної групи НПУ ім. М.П.Драгоманова.
Кредитно-модульна система складалася з
розділів, що представленоу таблицях.
Висновки.
Результати впровадження кредитно-модульної системи оцінки динаміки змін фізичного стану
організму свідчать, що для студентів важливо не лише
знати чинники формування оздоровчо-рухових можливостей, але й сутність естетичних та моральних засад здоров’я. Вони поступово вчились робити своє
щоденне життя не лише раціональним щодо його
збереження та зміцнення, а й красивим та високоморальним. Важливий факт, що (за даними анкетування) більшість студентів спецмедгрупи усвідомила
значення фізичної культури для всебічного розвитку
формування гармонійної особистості, зрозуміла її
взаємовплив на інші складові здоров’я (психічне та
духовне), визначила його провідну роль в ієрархії
життєвих цінностей молоді.
Перспективою подальших досліджень вбачаємо у вивченні інших проблем тенденцій розвитку
оцінювання фізкультурно-оздоровчих досягнень студентів.
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4.
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процесу в вищих навчальних закладах фізкультурного профілю, матеріали досвіду впровадження системи, аналіз деяких недоліків та труднощів її застосування. Впровадження кредитно-модульної системи
має ряд проблем. Це підвищення рівня самостійного
вивчення навчального матеріалу (до 50%) студентами-спортсменами і складність організації поточного
і підсумкового контролю.
Ключові слова: фізкультура, спорт, вищий навчальний заклад, навчальний процес, контроль знань студентів, модуль.
Аннотация. Ефимов В.Б., Беляев В.П., Стёпочкин Т.П.
Педагогические аспекты внедрения кредитно-модульной системы в ИФК. Приведён обзор базовых положений кредитно-модульной системы организации
учебного процесса в высших учебных заведениях
физкультурного профиля, материалы опыта внедрения системы, анализ некоторых недостатков и трудностей её применения. Внедрение кредитно-модульной системы имеет ряд проблем. Это повышение
уровня самостоятельного изучения учебного материала (до 50%) студентами-спортсменами и сложность организации текущего и итогового контроля.
Ключевые слова: физкультура, спорт, высшее учебное заведение, учебный процесс, контроль знаний
студентов, модуль.
Annotation. Efimov V.B., Belyaev V.P., Stepochkin T.P.
Pedagogical aspects of introduction of the credit-module
system in I.P.С. The review of base positions of the
credit-module system of organization of educational
process in higher educational establishments of athletic
type, ma terials of experience of introdu ction of the
system, analysis of some failings and difficulties of its
application is resulted. Introduction of credit modular
system has a number of problems. This increase of a
level of independent studying of a teaching material (up
to 50 %) students - sportsmen and complexity of the
organization of the current and final control.
Keywords: physical education, sport, higher educational
establishment, educa tional process, control of
knowledges of students, module.

Вступ.
Впровадження кредитно-модульної системи
(КМС) організації навчального процесу на кафедрі
анатомії, біомеханіки та спортивної метрології
ДДІФКіС здійснюється на підставі “Положення про
кредитно-модульну організацію навчального процесу (скорочено КМСОНП)”, яке визначає порядок проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи з використанням досвіду кількох ВНЗ
м.Дніпропетровська та інших міст, напр. НГУ, НметАУ.
Згідно Положення, для кожного студента
сформований індивідуальний навчальний план на
підставі блоків змістових модулів навчальних дисциплін, що сформовані на основі освітньо-професійної програми підготовки і структурно-логічної схеми підготовки фахівців. Друга принципова
особливість нової системи – це суттєве зменшення
аудиторних занять за рахунок збільшення самостійної
роботи студентів. У 2006-2007 н.р. за рішенням Вченої ради інституту самостійна робота студентів складає близько 50% загального часу з кожної навчальної
дисципліни, при цьому вимоги до якості навчального процесу (забезпечення змісту фахових знань, які
повинні отримати студенти з кожної навчальної дис-
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ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ
КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ В ІФК
Єфимов В.Б., Беляєв В.П., Стьопочкін Т.П.
Дніпропетровський державний інститут фізичної
культури і спорту
Анотація. Наведений огляд базових положень кредитно-модульної системи організації навчального
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ципліни; забезпечення кількості годин з кожної навчальної дисципліни) не зменшилися. Оскільки кафедра переважну кількість навчальних дисциплін викладає на 1-му курсі, то вона у числі перших в інституті
з 2005 року розпочала роботу за кредитно-модульною системою. Цьому передував великий обсяг
підготовчої роботи.
З метою грамотного ставлення викладачів з
технічних наук кафедри, які викладають спортивну
метрологію, математичну статистику, біомеханіку та
комп’ютерну техніку, до впровадження положень
Болонської інтеграції були вивчені відповідні базові
документи і керівні матеріали: Рішення колегії
Міністерства освіти і науки України “Про проведення педагогічного експерименту щодо впровадження
кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІУ рівнів
акредитації” від 24 квітня 2003 р.; Протокол Міністерства освіти і науки України № 5/5-4 от 24.04.2005 р.;
Приказ Министерства образования и науки Украины №48 от 23.01.2004 г.; Наказ Міністерства освіти і
науки України № 774 від 30.12.2005 р.; Положення
ДДІФКіС про кредитно-модульну систему, 2005 р., а
також прогресивні та радикальні публікації за темою
[1-14].
Робота виконана за планом НДР Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і
спорту.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – поглиблений аналіз досвіду впровадження КМСОНП.
Результати дослідження.
Зупинимося на основних результатах впровадження складових КМС за останні два роки. Позитивний досвід - впроваджено індивідуальні плани студентів. Однак відвідування студентами занять, на жаль,
дещо зменшилося. При опитуванні студентів щодо

причин пропусків занять найчастіше бувають такі
відповіді: а) багато студентів працює, заробляючи
гроші, бо стипендія не забезпечує життєві потреби; б)
за новою системою заплановано багато самостійної
роботи, от студенти і вчаться самостійно - головне,
аби поздавати підсумкові модулі контролю; в) студентів
часто відпускає деканат на підставі офіційних листів з
викликом на тренувальні збори чи змагання.
З метою реалізації впровадження нової системи актуальним стало питання вибору способів контролю знань студентів. Нами застосовувалися 3 способи: письмова робота за індивідуальним завданням;
програмований контроль на комп’ютері; усні відповіді
на контрольні запитання (без запропонованих варіантів відповідей).
Наприклад, для виявлення рівня знань студентами навчального матеріалу з анатомії та спортивної морфології, для кожного модульного контролю
були підготовлено по 50 контрольних запитань на комп’ютері в кількох варіантах. На кожне контрольне запитання пропонувалося по 3 відповіді, одна з яких
правильна. Практика апробації свідчить, що така форма модульного контролю доречна з тих дисциплін, де
згідно з навчальною програмою більше годин відведено на практичні та самостійні заняття. Аналогічно,
за таким же принципом, був проведений і комп’ютерний контроль з математичної статистики.
При остаточному оцінюванні результатів
кожного модульного контролю враховувалися і результати поточного контролю. Особливістю навчального процесу в нашому вузі - це велика кількість
занять, які пропускають студенти-спортсмени з поважних причин (головним чином, тренувальні збори
та змагання). Положенням передбачено 2 тижні – (так
звані “підсумкові тижні”) для проведення підсумкових контрольних заходів для студентів – активно діючих спортсменів, які протягом семестру не набрали
Таблиця1.

Результати модульного контролю (пед.фак.)
Група

ФВ- 1
ФВ- 2
ФВ- 3
ФВ- 4
ФВ- 5
ФВ- 6
Загалом
по ф-ту

К-ть
студ.

МК 1

28
%
21
%
20
%
27
%
29
%
30
%
155

МК1
МК 2
МК 2
МК 3
МК 3
Підсумки
перездача
перездача
перездача
іспитів
здало Не Здало Із Здало Не Перездача Із Здало Не Здало Із Здало Не
здало
них
здало
них
здало
них
здало
22
6
5
3
7
21
17
11
10
18
15
10
23
5
78,6 21,4
10,7
25
75
60,7
35,7 64,3
35,7 32,1 17,9
9
12
3
3
11
10
2
1
8
13
1
1
10
11
42,1 57,1
14,3 52,4 47,6
4,8 38,1 61,9
48
47,6 52,4
13
7
6
3
16
4
1
1
17
3
17
3
65
35
15
80
70
5
85
15
85
15
14
13
5
5
17
10
1
1
17
10
18
9
51,9 48,1
18,5
63
37
3,7
63
37
66,7 33,3
22
7
7
3
27
2
2
2
25
4
4
2
28
1
78,9 24,1
10,3 93,2
6,8
3,4 86,2 13,8
3,4 96,6
3,4
12
18
1
1
13
17
13
17
13
17
40
60
3,4 43,3 56,7
43,3 56,7
43,3 56,7
93
63
28
18
91
64
23
16
90
65
20
13
109
46

%

59,4

40,6

-

11,6

58,7

41,3

-

109

10,3

58,1

41,9

-

8,4

70,3

29,7

необхідну кількість балів, або хочуть підвищити
підсумкову оцінку.
Не зовсім ефективною виявилася система
унормування модульного контролю. Так, перездачу
модулів дозволено здійснювати в термін контрольних
заходів наступного модульного контролю, або в кінці
семестру - під час підсумкового тижня. Цим деякі
студенти користуються і близько 30 % взагалі перший
модульний контроль ігнорують. Те, наскільки результати модульного контролю залежать від кількості годин пропуску занять студентом, можна проілюструвати, наприклад характерним графіком, наведеним
на Рис.1 “Залежність оцінки від кількості годин пропуску занять”.
В якості ілюстрації вище наведених положень
покажемо аналіз динаміки типової сесії (див. Таблицю 1 “Результати модульного контролю”). Результати показані станом на день закінчення сесії, після якого
студентам надається право завершення сесії протягом місяця.
У таблиці ми бачимо по усіх академгрупах
ФВ-1 – ФВ-6 результати здачі 3-х модульних контролів
та їхньої перездачі. Як бачимо, підсумок такий: із 155
студентів, які були повинні здавати іспит, 109 одержали позитивні оцінки. До тих, хто отримав “Не задовільно” додалися ті, хто не з’явився на іспит, і разом
це становило 46 студентів, тобто 29,7 % .
Можна чітко вирізнити групи ФВ-2 та ФВ-6,
які найгірше здавали модулі, і, групу ФВ-5, яка здавала усі 3 модулі краще інших. Цьому однозначно відповідають результати іспитів: у перших двох зазначених
групах своєчасно не здали іспит відповідно 52,4% та
56,7%; у групі ФВ-5 тих, хто не здав своєчасно, було
лише 3,4%.
Висновки.
Перед ВНЗ фізкультурного профілю України, в тому числі ДДІФКіС, поставлені задачі, рішення яких у контексті Болонського процесу повинне
докорінно удосконалити систему впровадження
фізичної культури, розробити нові методичні підходи до спортивних проблем. Цьому сприяє впровадження індивідуальних навчальних планів кожного студента для цілей поточного контролю навчального
процесу; впровадження кредитно-модульної системи має ряд проблем, зокрема пов’язаних із підвищенням рівня самостійного вивчення навчального
матеріалу (до 50%) студентами-спортсменами, а також зі складністю організації поточного і підсумкового контролю внаслідок відсутності частини студентів першого та другого курсів тривалий час на
тренувальних зборах та змаганнях; надалі треба глибоко аналізувати як основні, так і додаткові проблеми викладання навчальних дисциплін в контексті Болонського процесу.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших педагогічних аспектів
впровадження кредитно-модульної системи в ІФК.
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НОВЫЕ ФИЗРЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ
АППАРАТЫ
Зенин О.К., Крюков Э.Л.
Донецкий государственный институт здоровья, физического воспитания и спорта
Донецкий государственный медицинский
университет им. М.Горького
Аннотация. В статье представлены результаты физреаби литаци онн ых исп ытани й термома сса жного
ложа SAMMI SM-6000, приведены краткое описание
технического устройства, показания и противопоказания для применения, апробированные физреабилитаци онные прог раммы, намечены персп ективы
использования.
Ключевые слова: физреабилитационный аппарат, аппаратный массаж, термомассажное ложе SAMMI SM6000.
Анотація. Зенін О.К., Крюков Е.Л. Новітні фізреабілітаційні апарати. У статті представлені результати
фізреабіліта ційних випробувань термомасажного
ліжка SAMMI SM-6000, приведені стислий опис тех-
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Вацеба О.М., Козиброцкий С.П. Актуальные проблемы
программно-нормативного обеспечения физического
воспитания студенческой молодежи (на примере выс-
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SAMMI SM-6000 компании Long Life.
Результаты исследования.
Термомассажное ложе SAMMI SM-6000 состоит из следующих основных элементов (рис. 1):
корпус термомассажного ложа SAMMI SM-6000 (1);
панель предохранителей (2); выносной пульт управления (3); фиксирующий ремень для ног (4); защитное покрытие (5); узел массажа области шеи (6); выносной обогреватель с вибратором (7).
Основными конструктивными и рабочими
элементами термомассажного ложа является (рис.
2): подвижная внутренняя каретка с обогревателем,
выполненным из турмания и вибратором. Термомассажное ложе SAMMI SM-6000 сочетает в себе
два основных вида физиотерапевтического воздействия: механические возвратно-поступательные и
низкочастотные вибрационные движения валиков
подвижной каретки, изготовленных из турмания и
тепловой эффект от длинноволнового инфракрасного (ИК) излучения.

нічного пристрою, показання і протипоказання для
застосування, апробовані фізреабілітаційної програми, намічені перспективи використання.
Ключові слова: фізреабілітаційний апарат, апаратний
масаж, термомасажне ліжко SAMMI SM-6000.
Annotation. Zenin O.K., Kru ycov E.L. The modern
equipment for physical therapy. The results of physical
thera py tests of the SAMMI SM-6 000 bed a re
represented in the article, short description of technical
device, testimonies and contra-indications for
application are given, approved programs for physical
therapy and prospects of the use are set.
Key words: vehicle for physical therapy, massage vehicle,
SAMMI SM-6000 bed.

Введение.
Оснащение реабилитационных учреждений
современными техническими средствами, а также их
совершенствование и создание новых образцов в
настоящее время является актуальным вопросом
физреабилитации [1, 2, 3, 4, 5, 6].
В настоящее время выделяют такие направления создания реабилитационной аппаратуры [4, 5,
6]:
– во-первых, выпускаются сложные комплексы для
лазеротерапии, магнитотурботроны, тракомпьютеры
для вытяжения позвоночника, которые, как правило,
устанавливаются в специализированных отделениях
больниц восстановительного лечения;
– во-вторых, традиционно производится аппаратура
для стационаров больниц (УВЧ, СВЧ и т.п.);
– в-третьих, важной тенденцией является создание
портативной реабилитационной аппаратуры, которая может использоваться не только в больницах, но
и в амбулаторно-поликлинических условиях, быту.
Даже специалисту-физреабилитологу очень
трудно разобраться во всех новинках, предлагаемых
отечественными и зарубежными фирмами (“Gymna
Uniphy”, “GBO”, “BTL” NUGA BEST, Long Life и др.),
работающими сегодня на украинском рынке [4, 5, 6].
Поэтому коллектив кафедра физиологии, физической и психологической реабилитации Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта одним из приоритетов своей
научно-методической деятельности, начиная с сентября 2006 года, избрал проведение физреабилитационных испытаний, составление заключений, методических рекомендаций и др., соответствующей
аппаратуры появляющейся на рынке Украины. В
настоящее время на кафедре проходят испытания
десять единиц физреабилитационного оборудования
компании Long Life. Мы взяли на себя добровольные обязательства правдиво информировать всех
заинтересованных лиц о ходе и объективных результатах этих испытаний.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта.
Формулирование целей статьи.
Целью настоящей работы явилось объективное информирование заинтересованных лиц о техническом устройстве физреабилитационных и рекреационных возможностях термомассажного ложа

Рис. 1. Общий вид термомассажного ложа
SAMMI SM-6000.

Рис. 2. Основной конструктивный и рабочий элементы термомассажного ложа SAMMI SM-6000.
Сравнивая глубокий аппаратный массаж от
движения валиков с классическим, следует считать
его близким, по сути, к растиранию, вибрации и разминанию, проводимому глубоким надавливанием
пальцем, где воздействие пальца удачно заменено
воздействием валиков подвижной каретки [7].
Механические напряжения при массаже изменяют жидкокристаллическую структуру цитозоля
клеток (тиксотропное действие), активируют регуляторы локального кровотока (брадикинин, гистамин,
простагландины и др.), стимулируют клеточное дыхание и формируют микропотоки основных продуктов
метаболизма в клетках. Выброс биологически активных веществ способствует увеличению количества
функционально активных капилляров в коже и объемной скорости кровотока в них. Усиление лимфоперфузии тканей (в 7-8 раз) ускоряет выход продуктов
метаболизма и аутолиза клеток, рассасывание выпотов и инфильтратов, устраняет застойные явления в
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тканях и декомпрессию ноцицептивных проводников.
Ускорение венозного оттока и увеличение скорости
артериального кровотока приводит к повышению систолического и понижению диастолического артериального давлений. Дозированное напряжение мышц
нормализует их контрактильный и пластический тонус и повышает работоспособность, мышечный кровоток увеличивается в 1,5 раза, а внутримышечная
температура - повышается на 2-3°С. Массаж увеличивает активность в мышцах ключевых ферментов клеточного дыхания (цитохромоксидазы), цикла Кребса
(сукцинатдегидрогеназы), а также энзимов утилизации конечных продуктов метаболизма – лактатдегидрогеназы и пируватдегидрогеназы.
Возникающие при массаже деформации
кожи, мышц, связок и внутренних органов стимулируют заложенные в них механорецепторы. Их возбуждение приводит к формированию импульсного
потока, который по механосенсорным афферентным
путям поступает в центральную нервную систему,
дыхательный центр и изменяет структуру дыхательного паттерна, способствует активации симпатической системы, возрастает резистентность организма,
повышается иммунитет. Чрезмерная активация соматосенсорной зоны, напротив, приводит к усилению тормозных процессов в коре головного мозга,
развивающихся по механизму отрицательной обратной индукции. Формирование очага возбуждения
приводит к блокаде восходящего афферентного потока от пораженных органов и тканей, наблюдается
седативный эффект, иммуносупрессия. Возникающая после массажа (следовой эффект) активация центральных регулирующих влияний на внутренние
органы существенно изменяет их функциональные
свойства и режим деятельности, способствует повышению работоспособности.
Локальное раздражение нервных рецепторов вызывает ответную рефлекторную реакцию со
стороны различных органов и систем, в том числе и
удаленных от места вибрации. Даже при относительно непродолжительном действии механических колебаний различных частот развиваются изменения,
отражающие активацию функции надпочечников
(интенсификация метаболизма, усиление секреции
глюкокортикоидных гормонов и др.). Непосредственное участие в этой реакции принимает ретикулярная
формация ствола мозга и вегетативная нервная система, с которой железы внутренней секреции объединены анатомически и функционально. Мышечная
система отвечает на любой раздражитель ритмичной рефлекторной реакцией, а механические воздействия наиболее адекватны для ее рецепторов. В основе эффекта вибрации лежит механизм
биомеханического резонанса. При биомеханической
стимуляции мышц воздействие, направленное вдоль
волокон, синхронизирует работу сократительных элементов, значительно усиливает микроциркуляцию
крови. Лечебные эффекты массажа: тонизирующий,
актопротекторный, вазоактивный, трофический, метаболический, лимфодренирующий, иммуностиму-

лирующий, седативный, аналгетический.
Кванты ИК-излучения обладают сравнительно небольшой энергией и преимущественно вызывают тепловой эффект, поэтому их называют тепловыми лучами. Проникают они в глубину тканей до 6
см и приводят к локальному повышению температуры облучаемых участков на 1-2°С, причем, местная
температура на глубине повышается больше, чем на
поверхности, т.е. главным в механизме действия ИКизлучения является тепловой эффект.
Выделяющееся тепло при инфракрасном
облучении раздражает терморецепторы и интерорецепторы. От них импульсы поступают в центральную нервную систему, состояние которой определяет течение в организме различных ответных реакций.
Под влиянием тепла повышается не только местная
на 1-2°С, но и общая температура тела. Образующееся тепло вызывает кратковременный спазм до 30 с,
а затем расширяет сосуды. При этом активируется
микроциркуляция, повышается проницаемость сосудов, существенно ускоряются метаболические процессы в облучаемых тканях, что способствует удалению из очага воспаления продуктов аутолиза,
повышается фагоцитарная активность лейкоцитов,
активируется миграция полиморфноядерных лейкоцитов и лимфоцитов в очаг воспаления в подострую
и хроническую фазы. Усиление дифференцировки
фибробластов и дегрануляции моноцитов, выделение простагландинов, цитокинов и калликреина приводит к активации пролиферации в очаге воспаления и блокаде проводимости афферентных
проводников болевой чувствительности из очага воспаления (калликреином). В результате изменения
импульсной активности термомеханочувствительных
афферентов кожи развиваются нейрорефлекторные
реакции в органах, метамерно связанных с облученными участками кожи, повышается эластичность
кожи и ее электропроводность, наблюдается антиспастический эффект.
Под действием интенсивного ИК-излучения
возникает эритема кожи – калорическая эритема –
гиперемия облучаемого участка с отсутствием четких границ, неровными краями, возникающая сразу
после облучения и сохраняющаяся в течение 30-60
минут, в основе возникновения которой, лежат сосудистые реакции. Пигментация кожи происходит
обычно после 15-20 облучений, локализуясь по ходу
вен, и носит пятнистый характер. Лечебные эффекты: провоспалительный, высушивающий, регенеративно-пролиферативный, метаболический, вазоактивный, антиспастический, иммунокоррегирующий,
гиперпластический.
Сочетание механического и термического
воздействия определило противопоказания и показания к применению термомассажное ложе SAMMI
SM-6000.
Противопоказания: наряду с общими, противопоказаниями к физиотерапевтическим процедурам использование ложа противопоказано, при синдромах: болевом (выраженном), воспалительных
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явлений (острая фаза), отечном (в области применения), дискинетическом (атоническом), дисциркуляторном (гиперкоагуляционном), гиперпластическом,
целостности кожных покровов и кожных высыпаний,
интоксикационном, корешковом (острая фаза), гипотензивном, дисгормональном (гипертиреоидном).
Заболевания: острые гнойные воспалительные заболевания, абсцессы, острые респираторные заболевания, ангина, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, острый
аднексит, кольпит, маточное кровотечение, тромбофлебит, варикозное расширение вен, лимфангиты, повреждения кожных покровов и грыжи в области воздействия, острые боли и каузальгии, бронхоэктазы,
переломы костей с гематомой, оссифицирующий
процесс в мышцах, симпаталгии, недостаточность
мозгового кровообращения (особенно в вертебробазилярном бассейне и у лиц пожилого возраста).
Показания: при следующих основных синдромах воспалительных явлений (в стадии регресса),
отечном (отточный массаж), дискинетическом (атоническом, спастическом), диссекреторном (повышение и понижение экскреторной функции), дисгормональном (повышение и понижение инкреторной
функции), дисциркуляторном, аллергическом (иммунных нарушений), гиперсимпатикотоническом,
метаболических нарушений, гиперпластическом,
гипотрофическом, рефлекторном, обструктивном,
астеническом, невротическом, психастеническом,
функциональной недостаточности (в стадии компенсации). Заболевания: ушибы, контрактуры, переломы конечностей после иммобилизации, параличи,
остаточные явления нарушения мозгового кровообращения, неврозы, невриты, плекситы, радикулиты,
соляриты, полиневриты, вибрационная болезнь, постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь, гипотоническая болезнь, пневмония, бронхит,
бронхиальная астма (вне обострения), эмфизема,
пневмосклероз, колит, гастрит, дискинезия желчевыводящих путей по гиперкинетическому типу, спаечная болезнь, ожирение, подагра, склеродермия, периферической нервной системы с болевым
синдромом (невриты, невралгии), дегенеративные
заболевания суставов и позвоночника, последствия
травм опорно-двигательного аппарата, хронические
воспалительные негнойные заболевания внутренних
органов, раны и язвы на фоне гипореактивности организма, ожоги, отморожения.
Дозирование процедур осуществляют по
площади воздействия на ткани, их локализации, количеству массажных манипуляций и продолжительности процедуры. За одну единицу принимают массажную процедуру, на выполнение которой
требуется 10 минут. Количество условных массажных единиц при массаже разных областей тела различно. Общая продолжительность проводимого
ежедневно или через день массажа не превышает 1020 минут (в зависимости от массажных единиц), общего – 60 минут, курс лечения 10-15 процедур. Повторный курс массажа назначают через 1-2 месяца.

Интенсивность воздействия регулируется
путем изменения температуры валиков подвижной
каретки, временем и локализацией воздействия.
Разработчики (кроме возможности управления в ручном режиме) предусмотрели возможность
использования автоматического режима (кнопка
AUTO MODE на панели управления). В этом режиме аппарат выполняет 34-минутный цикл с проходами по всей длине и остановками в 12-ти базовых точках для локального глубокого прогревания. При
включении автоматически устанавливается температура внутреннего обогревателя 70С, но ее можно
регулировать в диапазоне 35С – 70С.
Рекомендуемое время - 1 час не чаще 2-3 раз
в день. Промежуток между сеансами должен быть
не менее 4-х часов.
Выводы.
Таким образом, учитывая вышесказанное,
можно сделать вывод, что термомассажное ложе
SAMMI SM-6000 ни в коем случае не является панацеей от всех болезней. Физические факторы, используемые в аппарате, известны и широко используются в рекреационной, физреабилитационной и
лечебной практике. Ценным является совокупность
факторов, собранных в одном устройстве, и их параметры. Аппарат может быть использован в качестве
«домашнего доктора», для отдыха и развлечений в
аэропортах, гостиницах, фитнес-клубах, офисах и др.
Целесообразным является также использование термомассажного ложа в спортивной медицине как средства для тренировки, предстартовой
подготовки, и средства для скорейшего восстановления спортивной работоспособности и снятия стрессовых состояний после состязаний.
С сентября 2006 года термомассажное ложе
SAMMI SM-6000 используется в комплексных рекреационных и реабилитационных программах проводимых коллективом кафедры физиологии, физической и психологической реабилитации Донецкого
государственного института здоровья, физического
воспитания и спорта среди учащихся общеобразовательных школ Донецка и Донецкой области.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения новых физреабилитационных аппаратов.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
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нути ТАНЦІ. Тим часом танці історично виникли як
перший вид творчості, естетичного розвитку, психологічного самовираження, як магічний ритуал, засіб
спілкування з природою, цилітельство і бойова підготовка. За допомогою танцю жерці і шамани впадали
в транс і спілкувалися з духами. Всі східні бойові мистецтва відбуваються з танцювальних гімнастик (ушу,
цигун, тайцзи-цуань). В даний час в багатьох країнах
світу активно розвивається арт-терапия – лікування
мистецтвом і творчим виразом, зокрема музикою і
танцями. Створена міжнародна танці-терапевтична
асоціація – ADTA, міжнародна асоціація Терапії Творчим Виразом (International Expressive Arts Therapy
Association) [ 2].
Серед східних танців особливе місце займають медитативні і релігійні танці, сприяючі досягненню трансу. У храмах Тибету практикують медитативні
танці перед статуєю Будди. Танці дервішів, що крутяться, суфійські танці і танці Гурджієва гармонізують біоенергію людини з макрокосмосом. Аналогічним танцям навчав в своєму ашраме відомий
індійський гуру Свами Раджніш. У Єгипті, Судані,
Сомалі і Ефіопії до цих пір практикується стародавній
танцювальний ритуал “зар”, який використовується
для досягнення катарсису і зцілення. У культурних
традиціях народів Азії спрадавна поширений багатогодинний танцювальний ритуал благословення, так
званий гедра.
Робота виконана за планом НДР Запорізького національного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - вивчити та систематизувати досвід використання елементів східних танців у
процесі фізичного виховання студентів.
Результати досліджень.
З сорокових років минулого століття виникли західні варіанти так званої танці-рухової терапії
(ТРТ), яку успішно використовували для лікування і
профілактики безліч захворювань, – психічні розлади, суїцидні прояви, остеохондроз, хвороби суглобів
і хребта, сколіоз, гінекологічні, простудні, серцевосудинні і шлунково-кишкові захворювання, бронхіт,
астма, проблеми з артеріальним тиск, аутизм, синдром Дауна, хвороба Паркінсона і т.д. Рухи стегнами
східних танців дають хороший тонус абдомінальних
м’язів. Ці рухи практично співпадають з вправами,
що рекомендуються в курсах передпологової підготовки, вивчають майбутню матір рухати тазом. Для
жінок, які бажають народжувати природним чином,
ця форма вправи через танець, з його акцентом на
контроль м’язів не тільки полегшує природні пологи,
але і є прекрасною відновною гімнастикою після пологів, для відновлення тонусу м’язів живота. Зараз
також все більше розповсюдження отримує PsyTrance-Dance – танці, засновані на трансової музиці.
Танець - це невербальна мова, що дає відпочинок
когнітивний переобтяженій людині. Це якнайдавніший засіб для найбільш щирого з можливих форм
спілкування. Танець примушує переживати емоційну інтенсивність, яка, як і мускульна, рідкісна в на-

Е.С. Поважная и др. // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2003. -Т12, № 2.-С. 6-8.
Цыкунов М.Б., Еремушкин М.А. Сравнение эффективности ручного классического массажа и аппаратного
массажа с использованием CELLU M6 KEYMODULE I
при поясничном остеохондрозе // Медицинская реабилитация.-2005.-Т3,№1.-С.38-43.
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ВИКОРИСТАННЯ ТАНЦЮВАЛЬНИХ
ЕЛЕМЕНТІВ СХІДНИХ ТАНЦІВ НА ЗАНЯТТЯХ З
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Іваненко Т.В.
Запорізький національний університет
Анотація. У статті вивчається досвіт роботи необхідності впровадження в навчальний процес елементи
різноманітних танців, а саме східних, що дозволить
удосконалити процес фізичного виховання молоді в
системі вищої освіти. За змістом й структурою давні
психосоматичні танцювальні практики Сходу були
як поза свідомою імпровізацією, яка залежала від строков их імпульсів , та к й упорядкованою си стемою
імпульсів.
Ключові слова: танок, східний танок, фізичне виховання, фізичний розвиток.
Аннотация. Иваненко Т.В. Использование танцевальных элементов восточных танцев на занятиях физического воспитания. В статье изучается опыт роботы н еобходи мости в недрения в учебный процесс
элементов различных танцев, а именно восточных,
что позволит усовершенствовать процесс физического воспитания молодёжи в системе высшего образования. По смыслу и структуре давние психосоматические танцевальные практики Востока были как
вне сознательной импровизации, которая зависела от
срочных импульсов, так и упорядоченной системой
импульсов.
Ключевые слова: танец, восточный танец, физическое воспитание, физическое развитие.
Annotation. Ivanenko T.V. Using of dancing elements
of oriental dance during physical training lessons. In
the article the experience is studied robots of necessity
of introduction in the educational process of elements
of different dances, na mely east, that will allow to
perfect the process of physical education of young people
in the system of higher education. On sense and structure
old psychosomatic dancing practice of the East were
outside of conscious improvisation. It depends on urgent
pulses and the ordered system of pulses.
Key words: da nce, oriental dance, physical training,
physical development.

Вступ.
О. Твердохліб розглядає танок як сукупність
ритмічних екстатичних рухів, у культових практиках
різних культур використовувався як засіб психосоматичної регуляції. У наш час, хоч і збільшилась популярність використання танців у галузі професійноприкладної підготовки, спеціальної й поза
тренувальної підготовки спортсменів, фізичного виховання школярів та студентів, але поза увагою
фахівців фізичного виховання залишається їх аспект
як засобу психосоматичної регуляції, внаслідок недостатнього вивчення проблемі [1].
Серед безлічі засобів як масового оздоровлення, так і фізичного відпочинку і гармонійного
розвитку людини на перший план варто було б вису114

шому повсякденному житті. Тіло “знає і пам’ятає”
всі страждання нашої душі. Воно подає нам сигнали,
які ми часто не розуміємо, оскільки контакт з ним
порушений, а іноді і повністю втрачений. Відчуження від власного тіла веде до стресів, хвороб, депресії,
відчуття самоти і відчуження від інших людей. Існує
ряд різних методик застосування танце-терапії. Це,
наприклад, евритмія, мистецтво руху з музикою і
мовою, розвинена в школах Рудолфа Штейнера для
дітей з метою навчання ритму, і П’ять Танців у вільному стилі Габріелли Рота.
У ТРТ використовувалися в основному
арабські і східні танці, для яких характерні хвилеподібні
і пластичні рухи. Чергування плавних кругових рухів,
ударів і трясінь в східному танці робить гнучкішими і
рухомішими м’язи і зв’язки. Шкіра стає пружною і
красивою, звільняється від целюліту. Гнучкість в танці
додає гнучкість характеру: м’якість і плавність впливають на легкість в спілкуванні, вільність в рухах веде
до внутрішньої свободи. Можна сказати, що без щоденних обертань хребта і шиї ніяка людина не може
бути достатньо здорова і працездатна, оскільки всі
нерви виходять від хребта. Східний танець більше відомий як “танець живота”. Але це поверхневе спотворене уявлення, оскільки всі частини тіла, а не тільки
таз, в східному танці здійснюють складні обертальні
рухи. У китайському ушу ці рухи йдуть у всіх трьох
площинах. Як я зрозуміла, ніякий іншої універсальної для будь-якої музики техніки танцю, окрім обертань і хвилеподібних рухів всіх частин тіла, просто не
існує. І саме вона повинна використовуватися для
масового використання. Кожна людина щодня замість
ранкової зарядки повинна танцювати улюблені мелодії. У системі шкільної і дошкільної освіти обов’язково повинен бути предмет по духовно-оздоровчих
танцях, що сполучає завдання фізичного і естетичного розвитку, пізнання музики і комп’ютерних мультимедійних технологій. Лікувальний і креативний
ефект танців досягається тільки за умови максимального широкого вибору музики, що подобається в
кожен даний момент, з числа сотнею наперед відібраних мелодій в комп’ютері або на лазерних аудіо-дисках. Тривимірна, трьохплощинна хвилеподібно-обертальна техніка танців переважна ще з цілого ряду
причин. Рухи тіла людини відбувається тільки завдяки руху частин тіла навколо суглобів, зчленовувань,
що саме по собі є обертання. Індивідуальні показники рівня фізичної підготовки дозволяють викладачеві
розробити комплекси фізичних вправ з цілеспрямованою корекцією індивідуальних фізичних якостей, а
також рекомендації для самостійної роботи студенток. Варіюючи змістом, тривалістю та інтенсивністю
вправ, можна досягати різного розвиваючого ефекту. Тривимірне циклічне обертання створює сили
інерції, що полегшують рухи тіла у всіх площинах,
забезпечують і безперервність і плавність, особливо
при зміні напрямів руху в кінцевих крапках. І нарешті,
якщо ми хочемо дати максимальне фізичне навантаження тілу, якщо ми хочемо розім’яти всі суглоби,
зв’язки і сухожилля за найбільш короткий час, то по-

трібно під задану музику придумати танцювальні
рухи, сума амплітуд яких була б максимальна. І тут
однозначна математична відповідь - складно-складені
обертальні рухи в трьох площинах одночасно. У пропонованій мною техніці основна функція передачі
музики покладена не на ноги, а на руки. У рук набагато більше різноманітність рухів, їх швидкість не обмежено великою вагою, малою гнучкістю або неповороткістю тіла. Саме руки роблять дану техніку
танців загальнодоступною для всіх. Кінці руки, особливо у разі обертання тіла здатні розвивати найбільшу швидкість і прискорення при циклічних рухах або
поворотах. Ще вище швидкість на кінцях довгих предметів, що обертаються руками. Безліч рухів рук при
цьому малюють в просторі об’ємну траєкторію, наприклад, вісімку або спіраль, яка є індивідуальним як
би макроритмом танцю, додатковим засобом виразу. Аналогічно, траєкторія руху слідів ніг, включаючи позадній рух назад, малює плоску траєкторію іншого макроритму танцю [3].
Концепція імпровізації активно розвивалася
в першій половині ХХ століття філософією Джона
Дьюї і гімнастикою Дельсарта, російськими школами вільної пластики, “біомеханікою” Мейерхольда.
Французький педагог і композитор 19 століття Ф.
Дельсарт затверджував, що тільки природний жест,
звільнений від умовностей і стилізації здатний передати людські відчуття. Швейцарський педагог, композитор Жак-Далькроз (1865-1950) з рухом зв’язував
навчання музиці. Музика повинна бути “тілесно пережита”. На ідеях Далькроза в 20-х роках в Ленінграді
працював Інститут ритму, співробітники якого прагнули створити “танцюючу музику”. Останнім часом
великого поширення набула контактна імпровізація,
коли танцюрист шукає загальні точки зіткнення із
зовнішнім СВІТОМ. Уявлення про танець як комунікації було розвинене танцівницею Мері Вігман
(Wigman): “Танець - це жива мова, якою говорить
людина... Танець вимагає спілкування прямого, тому
що його носієм і посередником є сама людина, а
інструментом виразу - людське тіло” В 50-і і 60е років
минулого сторіччя Труді Шуп і Мері Уайтхаус
(“танцювати свої мрії і сни”), Франчесько Боус і Ліліан
Эспинак розробляли танцетерапію як інтеграцію тіла,
ведучу до відчуття цілісності, розділення групового і
індивідуального виразу відчуттів, вираз емоційного
матеріалу, що включає конфлікти, спогади і фантазії
через символічні дії. (Aronow S., McGeehan T., Stark
A.) Танець - це не тільки засіб для виразу відчуттів, але
також і засіб досягнення вищого рівня свідомості. І
виконання, і спостереження за рухами танцю веде до
певної релаксації і трансформації свідомості. У Росії
групою студентів Вищих Бестужевських курсів в 1020гг. ХХ століття був розроблений метод Музичного
Руху [4]. У Ленінграді в студії Гептахор (1918-1934) і в
інших містах країни послідовники художніх експериментів А. Дункан навчали йому дітей і дорослих. Цей
метод направлений на загальний естетичний розвиток “через виявлення музичних естетичних переживань у виразних рухах тіла” [5].
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Використання танцювальних елементів
(східні танці) замість виснажливих нахилів на м’язи
черевного преса, талії вносити особливий емоційний
настрій студенток на заняттях ритмічною гімнастикою. Ці вправи розвивають гнучкість, пластику. Рухи
тазом, стегнами, животом, які властиві тільки жінкам,
додають упевненість дівчатам в оволодінні певними
вправами. Жіночий танок живота, за даними одних з
авторів, характеризувався граціозністю рухів, чергуванням ізольованих напружень й розслаблень м’язів
живота, крутіння, ударів й трясіння стегон й живота,
які виконувалися на затримці дихання, уміння сфокусувати увагу на внутрішньому стані. Багаторазові
рухи не дають такої втоми, як нахили вліво і управо,
вперед і назад, а ефект очевидний. Поєднання рухів
стегнами, животом і тазом з пластичною роботою
руками додає красу рухам. Танець виконується на
емоційному піднесенні, що сприяє гарному набудую, прекрасному проведенню заняття, високому
рівню працездатності жінок. У відповідності до
свідчень образотворчих пам’яток культури вже у 6
тис. до н.е. танок був вагомим засобом психосоматичної регуляції народів Сходу.
За змістом й структурою давні психосоматичні танцювальні практики Сходу були як поза свідомою імпровізацією, яка залежала від строкових
імпульсів, так й упорядкованою системою імпульсів
із жорстко визначеними:
- філософсько-символічними значеннями
пози, руху, танку в цілому, що впливало на духовний
стан;
- виглядом, обсягом, послідовністю й ритмом
рухів, статичних поз, жестів, що впливало на фізичний стан;
- техніками дихання, станом емоцій, розуму
та свідомості, що впливало на психічно-емоційнорозумовий стан;
- кількістю учасників, схемою, музичним
супроводом, спрямованістю дії на складові біоенергетичної системи, статевими, гігієнічними та геоастрологічними чинниками, що впливало на біоенергетичний стан [6].
Висновки.
Таким чином, слід використовувати елементи східних танців у процесі фізичного виховання студенток як засобу їх всебічного розвитку і
удосконаленню.
Подальші дослідження вбачаємо у розробці оптимальних танцювальних програм для психосоматичної регуляції студенток засобами східних
танців та шляхів їх впровадження в процес фізичного виховання.
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Анотація. Фахівець з фізичного виховання повинен
не тільки вирішувати завдання фізичного вдосконалення людини, а й формувати громадянина-патріота,
розуміти що таке духовність, як вона пов’язана з ідеологією, розуміти значення і глибинний зміст рідної
мови.
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Вступ.
У практиці фізичного виховання широкого
вжитку набув вираз «в здоровому тілі здоровий дух».
Вираз запозичений з латині, але, на жаль, є безграмотним перекладом. В латинському перекладі, як
стверджує О. Братко-Кутинський [1], вжито не слово
«дух», а слово «розум», «мислення». І справді, у хворої людини мислення зазнає більших чи менших
впливів хвороби. Але не дух! Дух ніяк не залежить від
тіла, він не буває хворим чи здоровим.
Також добре відомо, що в здоровому тілі далеко не завжди буває і здорове мислення. Яскравою
ілюстрацією цього є сучасне життя. Прекрасну фізичну підготовленість, прекрасне здоров’я прагнуть мати
люди, які готові нищити своїх співгромадян заради
задоволення своїх жадань в зажерливості, властолюбстві, марнославстві і т. п.
Фахівець з фізичного виховання не повинен
обмежуватись забезпеченням у своїх підопічних хо-
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роших фізичних кондицій, а й плекати у них почуття,
притаманні громадянам-патріотам у найкращому
розумінні цього слова. Щоб успішно робити це, треба спробувати знайти відповіді на животрепетні питання сьогодення. Окреслимо ці питання.
Робота виконана за планом НДР Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Формулювання цілей роботи.
Мета статті – висвітлення проблеми вирішення виховних завдань, які базуються на світоглядно-духовному підґрунті фахівцем з фізичного виховання.
Результати дослідження.
Є загальновизнаною думка, що народ український не є народом лінивим. Така думка про українців, як людей працьовитих, панує і в діаспорі. Завдяки своїй працелюбності наші земляки добре живуть
і в Канаді, і в Америці, і в Австралії і в Аргентині.
Коли так, то виникає перше запитання: чому ж так
бідно ми живемо на своїй рідній землі, чому, коли
нарешті отримали змогу будувати свій рідний дім,
свою державу, ми не починаємо стрімко рухатися до
благополуччя, а тупцюємо на місці, чубимося між
собою?
Від далеких предків нам дістався у спадок
потужний генофонд, що забезпечує нам міцну тілобудову. Не треба великих інтелектуальних зусиль, щоб
в цьому переконатися. Достатньо хоча б проаналізувати склад збірних команд колишнього Радянського
Союзу для участі в найкрупніших спортивних змаганнях (Олімпійські ігри, чемпіонати світу та Європи) на предмет наявності в них спортсменів з України. Земля, на якій жили наші пращури, була ласим
шматком і вони всім бажаючим поласувати ним давали достойну відсіч. І звідси запитання друге: якщо
ми сильний народ, то чому по нас ось уже 800 літ
топчуться різні зайди?
1856 рік, 16 травня. Польські війська, очолені
Станіславом Жолкевським, оточили українське народне військо біля річки Солуниці під Лубнами. Вимога поляків видати Наливайка і Шаулу, скласти зброю
і козаків відпустять додому! Знаємо, що Наливайко
був таким же видатним полководцем як і Богдан
Хмельницький, та не було біля нього мудрого політичного порадника, людини, грамотної в питаннях
ідеологічних. Цю роль виконував його брат священик Дем’ян. То ж і порада його була відповідною:
Ісус Христос постраждав на Голготі за всіх людей, і
ви з Шаулою повинні взяти це за приклад і постраждати за своїх людей. І козаки видали своїх ватажків в
руки ворога і склали зброю. Тоді Жолкевський дав
наказ рубати всіх і при цьому додав: рубайте це двоноге бидло, бо ті, що віддають своїх провідників у
руки ворога ще недостойні називатися людьми.
І друга ситуація. 971 рік, 22 липня, Болгарія,
Доростоль (тепер місто Силістрія). Цар Святослав
оточений військами візантійського імператора Іоана
Цимисхія. Літописець київський написав, що цар Святослав таке сказав воїнам у Доростолі: «Нема вже
нам де подітися. Волею і неволею почнемо бій. Не

посоромимо землі України (Русі), а ляжемо кістьми.
Мертві сорому не мають. Коли ж утечемо з поля
брані, сором гнітитиме нас. Я буду попереду. Коли
моя голова ляже, то тоді самі про себе думайте». І
відповіли козаки: «Де твоя голова поляже, там і ми
свої голови складемо». І вони билися як леви і перемогли в декілька разів переважаючу військову потугу ворога. Співставляючи ці два історичні приклади,
задаємо третє запитання: з яких причин відбувся такий моральний занепад народу нашого?
В 1954 році під час розгортання «холодної
війни» проти СРСР Аллен Даллес розробив доктрину: «Література, театри, кіно будуть прославляти нестримні почуття. Ми будемо всіма засобами підтримувати і підіймати так званих художників, які почнуть
насаджувати і вдовбувати в людську свідомість культ
сексу, насильства, садизму, зрад – одним словом
всілякої аморальності… Чесність і порядність будуть
висміюватись і нікому не стануть потрібними, перетворяться на пережиток минулого… Нахабство і хамство, брехня і обман, п’янство і наркоманія, тваринний страх одного перед іншим… все це ми будемо
спритно культивувати, все це розростеться буйним
цвітом. І тільки деякі, їх дуже мало, будуть здогадуватись, або навіть уявляти , що відбувається. Та таких
людей ми зробимо безпомічними, виставимо їх на
посміховисько».
Така позиція Аллена Даллеса не викликає
здивування і виглядає цілком природною, бо ж він
був державним секретарем США, країни, що в ті часи
була ворогом номер один для Радянського Союзу.
Здивування викликає позиція нинішнього українського керівництва, яке так ревно старається, аби цей
сатанинський задум Даллеса і сьогодні втілювався в
життя на теренах нашої держави. І, таким чином, випливає питання четверте: чим пояснити таке бузувірство наших державних провідників?
На сьогодні все більше і більше людей неупередженого мислення схиляються до думки, що
окреслений вищенаведеними чотирма питаннями
стан речей обумовлений тим, що між нами українцями немає єдності, ми розпорошені і неорганізовані. І дійсно, ми як народ не є монолітом, а скоріш
сукупністю людей, у якій кожен живе сам по собі,
мало турбуючись про долю інших співвітчизників і
долю країни в цілому. Дехто каже, що така вже наша
природа, що згідно з нею ми є народом не державним. Як свідчить історична наука, це не правда, не
завжди так було.
Тоді в чому ж причина? Відповідь проста:
причина в тому, що в нашого народу були підрізані
або дуже ослаблені ті універсальні чинники, які об’єднують, згуртовують будь-який народ. Що ж це за
чинники? Це рідна духовність; своя, не запозичена
ідеологія і рідна мова.
Отже, що таке духовність? Духовність людини – це сукупність космогонічних, антропологічних
та етичних ідей, в істинності яких людина переконана,
а також її життєдіяльність і відповідності з етичними
правилами і нормами. З таким визначенням духов117

ності не всі можуть погодитися. Є люди, які стверджують, що духовність походить від слова «дух». Аля
як потрактувати цю похідну, що складає її зміст, цього вони не знають. Та й не можуть знати, бо це суто
гіпотетичне уявлення про те, що існує багато досконаліша ніж інтелект сфера розуму. Людство повинно
пройти ще довгий еволюційний шлях розвитку, поки
досягне її, але вже сьогодні вона дає знати про себе у
вигляді так званих прозрінь (інсайтів), коли істина осягається зразу, у всій її повноті, без попереднього подрібнення явища на окремі складові, як це характерно
для роботи інтелекту. Цю найвищу сферу розуму
називають по різному. В концепції індійського філософа Ауробіндо Гхоша [6] це суперрозум, а в роботах християнських богословів це дух.
Як працює дух, ми не знаємо. Більше того,
Ауробіндо Гхош стверджує, що навіть коли окремі
дуже обдаровані представники нинішнього людства,
використовуючи методику йоги, і можуть долучитися до сфери суперрозуму, то розповісти про це, користуючись інтелектуальними засобами спілкування, вони не зможуть, бо це не можливо в принципі.
Таким чином, коли мова заходить про духовність, то цим самим підкреслюють, що мають на
увазі ідеї, розуміння і сприйняття яких залежить не
тільки від інтелекту, а сюди якоюсь мірою долучаються і вищі сфери розуму.
Духовність як сукупність основних космогонічних і етичних ідей, найбільш повно втілюється в
тій рідній релігії, яку сповідує народ. Рідне світобачення, напрацьоване найталановитішими представниками народу і трансформоване в рідне богорозуміння, на рівні побутової свідомості матеріалізується
у вигляді свят, обрядів, звичаїв, етичних правил і норм
і це народ об’єднує, зріднює, здружує, робить із нього моноліт, єдине ціле. Ось чому наймудріші представники народу завжди надавали такого великого
значення залученню своїх громадян до рідної духовності. Саме цьому вважається, що людина народжується двічі: раз тілесно і другий раз духовно.
І тому, якщо національна святість заплямлена, значить народ утрачає маєстат, навколо якого він
єднався: в народі постає зневіра, сварня, безавторитетність і роз’єднаність. Чужі святощі для народу не
зрозумілі; між душею народу і чужими святощами
немає єдності. Той хто перший в церкві чужовір’я
проспівав «Боже, нам єдність подай!», спробував
спрямувати мислення українців на шлях занепаду.
Єдності ніхто ніколи не давав, не дає і не дасть. Її не
можна вимолити, її не можна випросити, її не можна
вижебрати. Єдність народжується сама собою, якщо
народ творить свій самобутній, незалежний шлях
життя, творить своє світобачення, своє богорозуміння, свої свята, обряди і звичаї.
Думка про те, що втрата рідної духовності
стала головною причиною нашого занепаду, починає проникати в середовище нашої інтелігенції. Ось
що пише, наприклад, дослідник-етнограф Г. Лозко:
Християнство не принесло ні реального облагородження звичаїв, ні підвищення моральності й духов-

них якостей людей. Розходження між Заповідями божими і реальним життям людей призвело до втрати
духовних орієнтирів, які стали причиною великих
військових і соціальних потрясінь, втрати державності
і чужоземного рабства. Не кожний українець нині
готовий визнати цю причину нашого занепаду [3].
Ще сильніше в цьому контексті висловився
Л.Т. Силенко: Народ який (з тих чи інших причин) не
знає своєї рідної віри, нещасний. Він загубив свою
метрику. Він не знає сам себе. Він не знає першоджерел своєї духовної культури. Хто не знає сам себе,
той не має віри в себе. Хто не має віри в себе, той не
має енергії відстояти себе [5].
Окрім духовності, як своєрідного регулятора життя спільноти, в кожному суспільстві є ще й ідеологія, яка теж виступає як своєрідний регулятор.
Різниця між ними в тому, що духовність проектується на етнос в цілому, а ідеологія - на конкретно-історичний проміжок його існування. В ідеології філософські, правові, економічні і інші ідеї і поняття
обігруються так, щоб підпорядкувати їх збереженню
існуючого політичного ладу. Якщо суспільство розвивається природно, самобутньо, не орієнтуючись
на чужих пророків і авторитетів, то духовність і ідеологія виявляються в ньому тісно пов’язаними між
собою і в такому разі остання добре слугує об’єднанню суспільства. Зрозуміло, що в нашій державі такої
ідеології ще немає.
Тепер трохи зупинимося на рідній мові як
універсальному чинникові згуртування народу. Є
твердження, що мова це душа народу. Дійсно, якщо
ми спробуємо перекласти поезії Т.Г. Шевченка, скажемо, на російську мову, зберігши не тільки зміст, а
й весь підтекст, то нам це не вдасться. І навпаки, ми
не зможемо зробити цього ж самого з поезіями О.С.
Пушкіна, переклавши їх на українську мову. В кожній
мові є щось таке, невловиме, що ніякому перекладу
не піддається.
Відомо, що немовлят, які тривалий час росли і розвивались серед тварин, неможливо повернути до людського стану. Вчені твердять в зв’язку з цим,
що для включення розвитку дитини за людським сценарієм необхідно, щоб вона знаходилась в людському оточенні. Але ж людське оточення багатофакторне і тому виникає питання: що саме із нього запускає
розвиток дитини за людським сценарієм?
Вартий уваги такий історичний досвід. Хан
Акбар (походив він з династії великих моголів), як вторжник, ханствував у Індії в 1556-1605 роках. Йому брагмани казали, що людина родиться розумною. Він
відповідав: коли хочеш бути розумним, пануй, поневолений народ глупий, не має можливості свій розум розвивати. Хан Акбар узяв від матерів новонароджених дітей (китайських, індуських, бірманських,
тібетських та інших) і тримав їх під опікою глухонімих
няньок. І ключ від цього «дитячого садка» був у нього: діти не мали права чути людської мови. Коли пройшло десять літ, Акбар відчинив двері, щоб оглянути
дітей і почути їхню мову.
І він, і мудреці, які прийшли з ним, здивува118

лись: у поводженні дітей не було нічого людського.
Вони лазили, нагадуючи звірів. Вони не мали мови.
Вони нявкали, ричали, шкірилися, дряпалися, клацали зубами. Акбар дав наказ випустити дітей з «дитячого садка» і почати робити їх людьми. Усі старання
були даремними, дітей, які виросли в нелюдських
умовах, не вдалося зробити людьми.
Цей досвід був задуманий з метою переконати брагманів, що неволя робить людей глупими,
та він дозволяє зробити більш глибокий, фундаментальний висновок фактором, що включає розвиток
дитини за людським сценарієм, є слово, тобто, слово творить людину, а українську людину творить українське слово.
Цей висновок прекрасно узгоджується із сучасними науковими даними. Видатний мовознавець
Олександр Потебня стверджував, що мислення дитини повинне формуватися на ґрунті рідної мови, і поки
воно не дозріло, поки остаточно не сформувався мовно-розумовий апарат, двомовність є шкідливою. Давно помічено, що маленькі діти, коли вчаться розмовляти, самі створюють слова та їх форми іноді підсвідомо
за принципами давньоруської мови. Це ще один доказ
того, що мова передається генетично, з роду в рід, від
дідів і прадідів онукам. Павло Мовчан [4] пише у своїй
статті: «Мова це п’ята ефірна стихія, яка облягає національний простір, і зменшення її сфери призводить
до утворень своєрідних озонних отворів, через які вривається чорна енергія, що деморалізує народ... Мова
це певним чином і антропологія. Зміна мови не може
не позначитись на зміні антропологічного типу. Зменшується об’єм пам’яті, відповідно зазнають змін і
півкулі мозку. Якщо замість 40 найменувань криги у
балкарців чи 30 назв снігу у ненців вживається лише
одна - просто «сніг», і просто «крига», то, зрозуміла
річ, це не може не позначитись на всіх параметрах
того чи іншого генотипу.»
Теза про існування двох “рідних мов” що
насаджувалися всім поневоленим народам, за своєю
сутністю є антилюдською і протиприродною. Двох
рідних мов не існує як не існує двох рідних матерів.
Отож, «не цурайся Роду свого, його Звичаю та Мови;
бо рідна Мова і Звичай зберігає енергію нації» [2].
Таким чином, якщо українець іде вулицею
Києва і не говорить по-українському, то він цим демонструє перед світом, що є рабом у рідній столиці.
Якщо українець не говорить українською мовою,
значить він не думає по-українському. А коли він не
думає по-українському, то може вважати себе католиком, православним, баптистом, буддистом, але він
не може себе вважати повноцінною людиною, як
англієць, німець, француз чи росіянин. Він не повноцінна людина тому, що не вміє думати по-рідному.
Думаючи по-чужому, він чужий сам для себе, тобто
він є людиною без національної моралі. А людина
без національної моралі в усі часи і у всіх народів
визначалася як раб.
Щоб дія названих універсальних чинників
(рідної духовності, своєї національної ідеології, рідної
мови) була дійсно ефективною, цьому повинна спри-

яти держава, а точніше еліта, яка здійснює владу в
державі. Тут слід звернути увагу на один суттєвий
нюанс. В свій час древні греки пустили в інтелектуальний обіг одну з найбільших побрехеньок будь-коли
придуманих людиною. Вони створили термін «демократія» (влада народу). Справа в тому, що народ ніколи не здійснював, не здійснює і не буде здійснювати
владу в суспільстві. Це робить еліта. А вона може
бути трьох видів: справжня, псевдоеліта і ксеноеліта
(керівна верхівка, що складається з ворожих корінному етносу чужинців).
Велике благо для суспільства, якщо владу в
ньому здійснює справжня еліта, тобто та, яка здатна
власні інтереси підпорядкувати інтересам народу. Як
знайти таких людей, де взяти справжню еліту? Вона
з’явиться тоді, коли наші вихованці будуть свідомі тих
речей, про які говорилося вище, і не тільки свідомі, а
переконані в їх істинності, що, в свою чергу, вимагає
і систематичного самовдосконалення вихователів.
Висновки.
Підсумовуючи, зазначимо, що тільки той
фахівець з фізичного виховання здатний не тільки
вирішувати завдання фізичного вдосконалення людини, але й разом з цим формувати громадянинапатріота, який добре розуміє, що таке духовність, як
вона пов’язана з ідеологією, розуміє значення і глибинний зміст рідної мови і сам є людиною глибоких
патріотичних почуттів.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем світоглядно-духовного підґрунтя у вирішенні виховних завдань
фахівцем з фізичного виховання.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ
МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ СПОРТСМЕНОК
ПІД ВПЛИВОМ ТРЕНУВАНЬ, НАПРАВЛЕНИХ
НА РОЗВИТОК ВИТРИВАЛОСТІ
Караулова С.І.
Запорізький національний університет
Анотація. У статті приведені експериментальні дані
щодо особливостей функціонального стану і адаптивних можливостей організму спортсменок у віці
від 12 до 23 років. Показано, що в цьому віці спостерігається поступова оптимізація функціонального
стану апарату кровообігу і вища адаптованість їх
організму до великого об’єму тренувальних і змагань навантажень.
Ключові слова: адаптивні можливості, серцево-судинна система, функціональна напруга, рівень ефективності функціонування системи кровообігу.
Аннотация. Караулова С.И. Формирование функци-
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кого національного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - дослідження особливостей
формування функціональних можливостей серцевосудинної системи спортсменок, що спеціалізуються
в бігу на середні дистанції за допомогою нового науково-методичного підходу.
Результати досліджень.
Відповідно до основної мети експерименту
нами було проведене обстеження 36 спортсменок у
віці від 12 до 23 років, що спеціалізуються в бігу на
середні дистанції.
Всі обстежувані були розділені, у свою чергу, на три вікові групи: до першої групи увійшли дівчатка 12-14 років, в другу групу - дівчата 15-18 років, в
третю групу - дорослі спортсменки від 19 до 23 років.
В ході експерименту у всіх осіб, що взяли
участь в обстеженні, традиційними методами визначали величини частоти серцевих скорочень (ЧСС, уд/
хв), систолічного (АДс, мм рт.ст.) діастоличного (АДд,
мм рт.ст.), пульсового (АДп, мм рт.ст) і середнього
(АДср мм рт.ст) артеріального тиску. Реєстрацію значень, хвилинного (МОК, л/хв) та систолічного (СОК,
мл) об’ємів крові проводили за допомогою комп’ютерної програми «ШВСМ-інтеграл» [4]. Окрім цього,
записувалася електрокардіограма (ЕКГ) в II стандартному відведенні з подальшим її аналізом по методах
варіаційної і амплітудної пульсометрії і розрахунком:
індексу напруги серцево-судинної системи (ІНссс,
умовні одиниці), показника ефективності роботи серця (ПЭРС, у.о.), величин адаптаційних потенціалів
системи кровообігу по методу Р.М. Баєвського (АПб,
у.о.) [5] і запропонованій методиці М.В. Малікова
АПм (у.о.)[6].
Порівняльний аналіз експериментальних даних, одержаних при обстеженні спортсменок-легкоатлеток, дозволив зареєструвати ряд особливостей
відносно функціонального стану і адаптивних можливостей серцево-судинної системи представниць
вивчаючих групи.
Експериментальні дані, одержані в ході обстеження, представлені в таблиці 1. Як видно з таблиці 1 змінилися з віком показники, що характеризують функціональний стан серцево-судинної системи
спортсменок. У спортсменок у віці 19-23 років було
зареєстровано достовірне зниження ЧСС – до
63,70±1,24уд/хв.
Слід зазначити тенденцію до незначного
підвищення систолічного та діастоличного артеріального тиску, в групі дівчат 15-18 років (відповідно до
121,3±2,95мм рт.ст. і 76,3±2,63мм рт.ст.), АДср (до
91,10±2,59мм рт.ст.) і пониження цих показників в
групі спортсменок 19-23 років відповідно (АДс – до
107,68±1,27мм рт.ст., Адд – до 64,42±1,33мм рт.ст.,
АДср – до 78,81±0,91мм рт.ст.).
Аналіз вікової динаміки параметрів, що характеризують ефективність серцевого викиду, дозволили встановити наступне: СОК з віком достовірно
підвищився до 69,76±1,77мл в групі 19-23 років, тоді
як величина МОК була достовірно вищою в групі

ональных возможностей организма спортсменок под
влиянием тренировок, направленных на развитие
выносливости. В статье приведены экспериментальные данные относительно особенностей функционального состояния и адаптивных возможностей органи зма сп ортсменок в возра сте от 12 до 23 лет.
Показано, что в этом возрасте наблюдается постепенная опти мизация функциональног о состояния
аппарата кровообращения и более высокая адаптированность их организма к большому объему тренировочных и соревновательных нагрузок.
Ключевые слова: адаптивные возможности, сердечно-сосудистая система, функциональное напряжение,
уровень эффективности функционирования системы
кровообращения.
Annotation. Ka rau lova S.I. Forming of fu nctional
possibilities of organism of sportswomen under
influencing of trainings directed on development of
endurance. Forming of functional possibilities organism
of sportswomen under influencing of trainings directed
on development of endurance. In the article
experimental information is resulted in relation to the
features of the functional state and adaptive possibilities
of organism of sportsmen in age from 12 to 23 years. It
is rotined that in this age there is gradual optimization
of the functional state of vehicle of circulation of blood
and more high adaptation of their organism to the large
volume of the training and competitions loadings.
Keywords: adaptive possibilities, cardio-vascular system,
functional tension level of efficiency of functioning of
the system of circulation of blood.

Вступ.
Досягнення високих спортивних результатів
на сучасному рівні розвитку спорту неможливе без
учбово-тренувального процесу, що раціонально
спланований. Тільки в цьому випадку досягається той
необхідний рівень фізичної підготовленості спортсменів, який сприяє максимальному прояву їх функціональних, техніко-тактичних можливостей і, як наслідок, досягнення максимально можливих
результатів [1,2,3].
Як відомо, рівень функціонального стану
серцево-судинної системи організму спортсменок,
що спеціалізуються в бігу на середні дистанції, є характеристикою його резервних і адаптаційних можливостей організму.
Тому, на наш погляд вивчення формування
особливостей функціонального стану апарату кровообігу і адаптаційних можливостей організму спортсменок-легкоатлеток різного віку має важливе значення для з’ясування основних закономірностей їх
становлення в онтогенезі. У свою чергу, знання цих
закономірностей дозволить виділити основні періоди істотного погіршення адаптивних можливостей
організму спортсменок і етапи найбільш низької резистентності організму до дії великого об’єму тренувального і змагання навантаження.
Актуальність і безперечна практична значущість даної проблеми послужили передумовами
для проведення справжнього дослідження. Робота
виконана в рамках держбюджетної теми «Вивчення
адаптивних можливостей організму спортсменів на
різних етапах учбово-тренувального процесу».
Робота виконана за планом НДР Запорізь120

Таблиця 1
Величини вивчених показників у спортсменок різного віку (М±m)
№ п /п

П ок азн и к и

1 2 -1 4 р о к ів

1 5 -1 8 р о к ів

1 9 -2 3 р о к ів

1

Ч С С ( у д /х в )

8 2 ,2 ± 3 ,0 1 * *

7 2 ,8 ± 2 ,7 0 *

6 3 , 7 0 ± 1 ,2 4 * * *

2

А Д с ( м м р т .с т .)

1 2 0 ± 4 ,4 7 * *

1 2 1 , 3 ± 2 ,9 5

1 0 7 ,6 8 ± 1 ,2 7 * * *

3

А д д ( м м р т .с т .)

7 1 ± 3 ,3 2 * *

7 6 ,3 ± 2 ,6 3

6 4 , 4 2 ± 1 ,3 3 * * *

4

А Д п ( м м р т . с т .)

4 9 ± 4 ,0 0

4 5 ,0 ± 1 ,8 9

4 3 , 2 6 ± 1 ,9 9

5

А Д с р ( м м р т .с т .)

8 7 ,1 7 ± 3 ,2 3 * *

9 1 ,1 0 ± 2 ,5 9

7 8 , 8 1 ± 0 ,9 1 * * *

6

С О К (м л )

6 7 ,0 2 ± 3 ,2 0

6 3 ,9 4 ± 2 ,2 0

6 9 , 7 6 ± 1 ,7 7 * * *

7

М О К (л /х в )

5 ,5 2 ± 0 ,3 8 * *

4 ,6 3 ± 0 ,1 8 *

4 ,4 5 ± 0 ,1 6

8

М о (с)

0 ,9 1 ± 0 ,0 4

1 ,0 1 ± 0 ,0 7

0 ,8 6 ± 0 ,0 2 3 * * *

9

А М о (% )

1 6 ,9 8 ± 2 ,3 8 * *

1 8 ,6 ± 4 ,6 0

2 3 , 6 3 ± 0 ,7 1

0 ,3 0 ± 0 ,0 5

0 ,5 0 ± 0 ,0 9 *

0 ,3 5 ± 0 ,0 1 4

10

? х (с)

11

И В Р ( у .о .)

6 8 ,8 9 ± 2 0 ,8 9

1 0 4 ,6 ± 7 4 ,5 3

6 9 , 5 5 ± 3 ,5 0

12

І Н с с с ( у .о .)

3 9 ,9 5 ± 1 4 ,0 9

5 8 ,2 8 ± 4 2 ,4 9

4 1 , 0 3 ± 2 ,5 8

13

М о h (м В )

1 ,5 4 ± 0 ,1 8 * *

1 ,6 4 ± 0 ,2 1

1 ,0 2 ± 0 ,0 3 2 * * *

14

А М о h (% )

1 7 ,6 ± 2 ,3 2 * *

1 8 ,2 1 ± 3 ,0 0

5 9 , 1 0 ± 1 ,3 0 * * *

15

? х h (м В )

0 ,4 4 ± 0 ,0 8 * *

0 ,7 5 ± 0 ,1 7

0 ,1 9 ± 0 ,0 0 5 * * *

16

П Э Р С (у .о .)

3 6 ,7 4 ± 1 0 ,2 2 * *

4 3 ,8 1 ± 2 3 ,7 5

1 5 9 ,4 5 ± 7 ,9 1 * * *

17

А П б ( у .о .)

2 ,0 3 ± 0 ,1 1 * *

2 ,0 8 ± 0 ,0 8

1 ,8 4 ± 0 ,0 3 * * *

18

А П м ( у .о . )

1 ,5 1 ± 0 ,6 5 * *

4 ,7 5 ± 2 ,6 8

4 ,2 3 ± 0 ,3 6

Примітка: *- p < 0,05 між групами 12-14 років і 15-18 років; **- р < 0,05 між групами 12-14 років
і 19-23 роки; ***- р < 0,05 між групами 15-18 років і 19-23 роки.
спортсменок 12-14 років (5,52±0,38 л/мін). Достовірної відмінності в значеннях МОК у вікових групах 1518 і 19-23 років зафіксувати не вдалося. Слід зазначити, що вивчені показники системи кровообігу
відповідали значенням фізіологічної норми для даних вікових груп.
Разом з тим, аналіз даних варіаційної пульсометрії не дозволив зареєструвати достовірної
відмінності в ступені напруги регуляторних механізмів серцево-судинної системи організму спортсменок у вікових групах, що вивчаються.
На відміну від приведених даних результати
амплітудної пульсометрії дозволили говорити про
підвищення ефективності функціонування системи
кровообігу. Так, у віковій групі 19-23 роки спостерігалося достовірне підвищення стабільності процесів
збудження в серці (збільшення АМоh з 17,60±2,32% в
групі 12-14 років до 59,10±1,30% в групі 19-23 роки) і,
як наслідок, достовірне зростання величини ПЭРС з
36,74±10,22 у.о. до 159,45±7,91 у.о.
Слід вказати на те, що в результаті підвищен-

ня рівня функціонування серцево-судинної системи
реєструвалися і вищі адаптивні можливості організму спортсменок у вікових групах 15-18 років і 19-23
років (підвищення АПм відповідно до 4,75±2,68 у.о. і
до 4,23±0,36 у.о.).
Одним з важливих моментів експериментального обстеження спортсменок є аналіз вікової
динаміки інтегральних параметрів серцево-судинної
системи (ІНссс, ПЭРС, АПб, АПм) в даних вікових
групах.
Як видно з результатів, представлених в таблиці 2, для жінок-спортсменок у віковому діапазоні
19-23 роки, було характерне підвищення ефективності
функціонування серцево-судинної системи і виражене поліпшення адаптаційних можливостей їх організму. На користь цього свідчило істотне підвищення
ПЭРС до 159,45±7,91 у.о. і АПм до 4,23±0,36 у.о. Слід
зазначити, що найбільш низькі значення ПЭРС
(36,74±10,22 у.о.) і, відповідно, найменші величини
АПм (1,51±0,65у.о.) були зареєстровані у дівчаток у
віці від 12 до 14 років, у зв’язку з чим даний вік можна
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Таблиця 2
Вікова динаміка інтегральних показників серцево-судинної системи організму спортсменок (М±m)
№ п /п П о к а зн и к и
1 2 -1 4 , n = 5
1 5 -1 8 , n = 8
1 9 -2 3 , n = 2 3
1

І Н с с с ( у .о .)

2

П Э Р С ( у .о .) 3 6 ,7 4 ± 1 0 ,2 2 * * 4 3 ,8 1 ± 2 3 ,7 5 1 5 9 ,4 5 ± 7 ,9 1 * * *

3

А П б ( у .о .)

2 ,0 3 ± 0 ,1 1 * *

2 ,0 8 ± 0 ,0 8

1 ,8 4 ± 0 ,0 3 * * *

4

А П м ( у .о .)

1 ,5 1 ± 0 ,6 5 * *

4 ,7 5 ± 2 ,6 8

4 ,2 3 ± 0 ,3 6

3 9 ,9 5 ± 1 4 ,0 9

5 8 ,2 8 ± 4 2 ,4 9

4 1 ,0 3 ± 2 ,5 8

Примітка: *- p < 0,05 між групами 12-14 років і 15-18 років; **- р < 0,05 між групами 12-14 років
і 19-23 роки; ***- р < 0,05 між групами 15-18 років і 19-23 роки.
5.

охарактеризувати як «критичний період» процесу
адаптації організму спортсменок до фізичних навантажень з переважним проявом витривалості.
Дуже важливо відзначити, що величина АПб
залишалася практично на одному і тому ж рівні у
всіх вікових групах.
Висновки.
Таким чином, нами одержані експериментальні дані щодо вікової динаміки функціонального
стану серцево-судинної системи спортсменок у віці
12-23 років. Виявилось, що для спортсменок в цьому
віковому діапазоні характерна поступова оптимізація функціонального стану апарату кровообіги і
підвищення його загальних адаптаційних можливостей до різних екзогенних чинників, зокрема до значного об’єму тренувальних і змагальних навантажень.
Разом з тим, наявність у віковій групі спортсменок
12-14 років ознак зниження функціональних можливостей апарату кровообігу дозволяє охарактеризувати даний вік як «критичний період» процесу адаптації організму спортсменок до дії систематичних
фізичних навантажень. Очевидно, що знання вікових
особливостей формування загального адаптаційного потенціалу у спортсменок, що спеціалізуються в
бігу на середні дистанції, дозволить ефективніше будувати учбово-тренувальний процес у вибраному
виді легкої атлетики.
Окрім цього, одержані дані дозволили констатувати вищу інформативність методики розрахунку адаптаційних можливостей серцево-судинної системи за Н.В.Маліковим порівняно з традиційним
методом Р.М. Баєвського.
Подальші дослідження передбачається проводити в напрямку удосконалення методики оцінки
функціонального стану і адаптивних можливостей
організму спортсменок у віці від 12 до 23 років.
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КОРЕКЦІЯ РУХОВОЇ СФЕРИ ДОРОСЛИХ
СЛІПИХ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Кемкина В.К.
Запорізький національний університет
Анотація. У статті досліджується залежність ефективності ігрової діяльності осіб із втратою зору від суб’єктивного сприйняття ними свого стану. Визначення моторно-психічних реакцій людей із вродженими
або набутими порушеннями у руховій і психічній
сферах життєдіяльності дозволяє виявити могутні адаптаційні механізми забезпечення рухової діяльності
даної категорії людей і створити реальні передумови
для формування нових напрямів фізичного впливу в
реабілітаційному процесі, в системі оздоровчої діяльності, для їх професіональної підготовки і розширення сфери соціального спілкування.
Ключові слова: корекція, рухова сфера , ігрова
діяльність, втрата зору, захворювання.
Аннотация. Кемкина В.К. Коррекция двигательной
сферы взрослых слепых средствами игровой деятельности. В статье исследуется зависимость эффективности игровой деятельности лиц с потерей зрения от
субъективного восприятия ими своего состояния. Определение моторно-психических реакций людей с
врожденными или приобретенными нарушениями в
двигательной и психической сферах жизнедеятельности позволяет проявить сильные адаптационные
механизмы обеспечения двигательной деятельности
данной категории людей и создать реальные предпосылки для формирования новых направлений физического влияния в реабилитационном процессе, в
системе оздоровительной деятельности, для их профессиональной подготовки и расширения сферы социального общения.
Ключевые слова: коррекция, двигательная сфера, игровая деятельность, потеря зрения, заболевание.
Annotation. Kemkina V.K. Correction of motive sphere
of adult blinds by the tools of playing activity. In the
article the dependence of efficiency playing activity of
persons is explored with the loss of eyesight from
subjective perception by them being. Definition of motor
mental reactions of people with breaking in motorial
and mental orbs of life activity allows to exhibit the
strong a daptable mechanisms of maintenance of
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в осіб із раптовою втратою зору.
Розробити організаційно-методичні рекомендації для занять з ігрової діяльності для осіб із раптовою втратою зору.
Для вирішення поставлених завдань були запропоновані методи дослідження: психолого-педагогічні спостереження, педагогічний експеримент,
метод контрольних тестів.
Результати дослідження.
Нами був взятий зрілий вік І періоду для чоловіків 22-35 років, 21-35 для жінок за А.А.Маркосяном (1969).
Проте ця вікова періодизація для сліпих умовна і вона необхідна для розробки науково обґрунтованої системи корекції їх здоров’я, для створення таких спеціальних прийомів, засобів і методів виховання
та навчання, які були б адекватні кожній віковій стадії
і сприяли б оптимальному розвитку їх фізичних і психічних можливостей.
По картах обстеження осіб із втратою зору
нами було установлено, що у 40% є мінімальна мозкова дисфункція (негрубі ураження ЦНС), більше 30%
- соматичні захворювання (пієлонефрити, захворювання дихальної і серцево-судинної систем), 80%
страждають неврозами.
Серед вторинних порушень найбільш типовими є слабкість загальної і дихальної мускулатури,
викривлення хребта, деформації стопи, що відображається на їх рухах і фізичній працездатності. Порушення постави спостерігалося майже у 80% сліпих.
Втрата зору, яка призвела до інвалідності,
супроводжується його малорухомістю, як вимушеною формою поведінки, і призводить до гіподинамії
та гіпокінезії. Тривале перебування в стані зниженого об’єму та інтенсивності рухової діяльності (малих
витрат енергії на м’язову роботу, локального характеру зусиль, вимушених статичних поз і станів, спрощених координацій) призводить до зниження усіх
виявів життєдіяльності, неекономічності функціонування різних систем організму, а в подальшому – до
виснаження компенсаторних можливостей і функціональних резервів.
Обмежена рухова активність інвалідів має й
інші негативні наслідки: порушення соціальних
зв’язків та умов самореалізації, втрата економічної і
побутової залежності, що викликає стійкий емоційний стрес.
Раптова втрата зору у зрілому віці часто супроводжується комплексами психічної неповноцінності, характеризується тривогою, втратою впевненості в собі, пасивністю, самоізольованістю, або
навпаки –егоцентризмом, агресивністю, а часом й
антисоціальними установками.
Для осіб зі втратою зору характерні прояви
дизонтогенезу і ретардації як у природному (біологічному), так і в психофізичному розвитку (В.І.Лубовський [4], що призводить до дефіциту їх природних потреб у русі, грі, емоціях, спілкуванні,
ускладнює процес навчання.
За даними досліджень Н.Г.Байкіної, Д.О.Си-

motorial activity. To frame actua l premises for
forma tion of new directions of physica l a gency in
rehabilitational process, in improving activity. For their
professional training and dilating of an orb of social
dialogue.
Keywords: correction, motive sphere, playing activity,
loss of eyesight, disease.

4.

Вступ.
Недолік зору, порушуючи активність людини на біологічному рівні, викликає порушення її активності і на соціальному. Зменшена кількість зорових подразників на та зовнішніх просторових ознак
не дозволяє особам із порушеним зором вільно пересуватись та пізнавати світ.
За даними Є.П.Синьової [1], діяльність людини здійснюється у тих чи інших групах у взаємодії і
спілкуванні з іншими людьми. Функціонування групи як сукупності індивідів, які взаємодіють, визначається характером їх міжособистісних стосунків. Усі
найголовніші види діяльності (гра, навчання, праця)
базуються на міжособистісних стосунках і характер
цих стосунків відбивається на процесі і результатах
спільної діяльності.
І.С.Моргуліс [2] відмічає важливість соціального статусу сліпих у процесі становлення особистості і вказував на те, що осліплі відчувають ускладнення не так у сфері практичної діяльності, як в
організації і використанні вільного часу, і в адекватному визначенні свого місця у новому позавиробничому колективі. Автор пояснював властиві багатьом сліпим прояви конфліктності завищеною
самооцінкою своїх інтелектуальних можливостей,
підвищенням претензій та вимог, зверхнім ставленням до оточуючих. У результаті цього сліпа людина
важко підтримує контакти з оточуючими.
Успішність адаптації залежить від активності
індивіда. Спрямованість установки особистості на
соціальну адаптацію залежить від таких факторів, як
стан зору, час його втрати, стать, вік, освіта (А.А.Суславічюс [3]). У зв’язку з виключною важливістю самих соціальних установок у процесі соціальної адаптації доцільно не лише їх вивчати, але й сприяти їх
правильному формуванню, а в разі необхідності –
корекції.
Робота виконана за планом НДР Запорізького національного університету.
Формулювання цілей роботи.
Недостатня розробленість методики занять з
іграми з інвалідами зору спонукала автора провести
дані дослідження.
Об’єктом дослідження були особи зі втратою зору у віці 22-35 років – чоловіки, 21-35 – жінки.
Предмет дослідження – навчально-тренувальний процес по голболу з особами зі втратою зору.
Завданнями дослідження було:
1. Установити супутні захворювання в осіб зі втратою зору.
2. Виявити рівень самооцінок у чоловіків із раптовою втратою зору у віці 22-35 років.
3. Показати провідні компоненти рухової діяльності
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лантьєва, Я.В.Крет, В.А.Кручиніна, Б.В.Сергєєва, Л.Б.
Бровченко їх розвиток супроводжується порушеннями моторних функцій, відставанням і дефіцитом
рухової сфери. Від своїх здорових однолітків за багатьма рівнями відстають на 1-3 роки і більше. Втрата
зору супроводжується супутніми захворюваннями і
вторинними відхиленнями: порушенням постави,
викривленням хребта, плоскостопістю, слабкістю дихальної мускулатури, порушеннями просторових
образів, самоконтролю, саморегуляції, координації
рухів, хворобами органів дихання, серцево-судинної
системи, обміну речовин, неврозами, захворюваннями органів слуху, мінімальною мозковою дисфункцією, швидкою втомлюваністю.
Будь-яке пошкодження тягне за собою зміну
інформації, що надходить від різних рецепторів, включаючи пропріоцептори. Кінцевим результатом переробки цієї інформації є здійснення рухів у зміненому
вигляді (П.К.Анохін). Таким чином, формування нового функціонального стану характеризується наявністю тісного взаємозв’язку регуляторних та виконавчих органів, які забезпечують компенсацію
порушених функцій, та основаних на пристосуванні
до дефекту сенсорних систем.
У зв’язку з цим на даному етапі експерименту нами була досліджена залежність ефективності
ігрової діяльності осіб зі втратою зору від суб’єктивного сприйняття ними свого стану. При цьому самооцінки давали уявлення про їх суб’єктивне сприйняття своїх станів.
Недосконала координація рухів, на низькому рівні інтенсивність і тривалість роботи пов’язані з
недостатньою кількістю міжцентральних зв’язків
(Н.В.Зимкін, Н.Г.Пшеннікова). У даному випадку, як
відмічають С.А.Косилов і М.І.Виноградова, визначається неефективна аферентна імпульсація, що стимулює м’язи.
Систематичні заняття ігровою діяльністю
призводять до розширення міжцентральних зв’язків
на всіх моторних рівнях мозку. Довільні рухи припус-

Група

Ч оловіки
(24,3 ± 4,2 р.)
Ж інки
(23,4 ± 4,2 р.)

№

1
2

кають взаємодію цілої низки аналізаторів, проте сполучною ланкою у міжаналізаторних відношеннях є
руховий аналізатор. При цьому ядро рухового аналізатора виконує функції вищого аналізу і синтезу рухових подразників. Тут відбувається диференціювання пропріоцептивних імпульсів, виникаючих при русі,
а також комбінування окремих, відносно простих
рухових актів у складні.
Успішність і швидкість оволодіння пізно осліплих новими рухами і діями залежить від ступеня
збереженості зорових образів. Проте в інвалідів з великим “стажем” патології процес соціальної адаптації
протікає більш природно, ніж в осіб, що стали інвалідами у пізні терміни онтогенезу. Це обумовлено тим,
що набуті порушення у стані здоров’я є для людини
стресогенним чинником і призводить до розвитку
негативних емоціональних станів особистості.
Таким чином, формування адекватного
відношення осіб зі втратою зору до свого дефекту є
необхідною складовою педагогічного впливу. Вирішення даної проблеми залежить від якостей самостійності, активності, відповідальності. Пріоритетне
значення у розвитку цих якостей відводиться заняттям ігрової направленості.
В осіб зі втратою зору функціональна керуюча система діє неефективно.
Обстеження за методикою САН 35 осіб з порушенням зору УТОС м. Запоріжжя 17 чоловіків та
18 жінок у віці 22-35 років, які відносилися до І періоду зрілого віку, за А.А.Маркосяном, інвалідів зору 1
групи, дозволили виявити такі особливості (табл.1).
Суб’єктивні оцінки свого стану із самопочуття в осіб із порушеннями зору відносно невисокі.
Проте меншу залежність настрою від самопочуття
виявляють особи, старші 30 років (психологічна
зрілість). У той же час більшу активність демонструють жінки ніж чоловіки. Утруднення у визначенні
ясності поставленої цілі та оцінки впевненості в її досягненні виявлені у чоловіків до 30 років.
Примітним є той факт, що показник впевне-

Таблиця 1
Показники самооцінок інвалідів зору 1 групи (n = 31, Х ± m, у відн. од.)
С
Н
БЗ
ЯЦ
УДЦ
Самопочуття
Настрій
Бажання
Ясність
Упевненість у
займатися
поставленої
досягненні
іграми
цілі
поставленої цілі
5,8 ±1,7
5,8±1,9
6,2±2,2
5,8±2,8
5,9±3,3
6,3±2,1

5,9±2,4

9,1±0,9

7,1±2,2

6,3±2,7

Таблиця 2
Параметри показників точності в інвалідів зору 1 групи (n=35, помилка в %)
Група
І – І доз.
Д - Д доз.
Л (см)
Частота рухів
Динамометрія кисті
Сприйняття та
кисті (50% від
(50% від максим.)
відтворення просторової
максим.)
величини по м’язовому
відчуттю
Чоловіки
36,8
29,1
4,9
Ж інки
35,3
23,6
6,2
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ності у досягненні поставленої мети (вольовий чинник) значно нижчий, ніж показник ясності розуміння
мети незалежно від статі і віку, що вказує на певну
слабкість вольової сфери інвалідів зору.
Провідним компонентом доцільної рухової
діяльності сліпої людини є точність її рухів (табл. 2).
Висновки.
Результати досліджень свідчать про те, що
середня помилка точності рухів інвалідів зору по показниках темпу та зусиллю варіюються в діапазоні
30%. При цьому за точністю диференціювання темпу інваліди, старші 30 років, чоловіки та жінки, перевершують більш молодих. У просторовій точності
жінки поступаються чоловікам незалежно від віку.
Визначення моторно-психічних реакцій людей із вродженими або набутими порушеннями у
руховій і психічній сферах життєдіяльності дозволяє
виявити могутні адаптаційні механізми забезпечення рухової діяльності даної категорії людей і створити реальні передумови для формування нових напрямів фізичного впливу в реабілітаційному
процесі, в системі оздоровчої діяльності, для їх професіональної підготовки і розширення сфери соціального спілкування.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем дослідження корекції рухової сфери дорослих сліпих засобами ігрової діяльності.
1.

2.

3.

4.

5.

мережу реабілітаційних центрів, спеціалізованих шкілінтернатів для неповносправних дітей, дитячо-юнацьких спортивних шкіл для фізичної, психічної і соціальної реабілітації та участі у спорті.
Ключові слова: фізична реабілітація інвалідів, паралімпійський спорт.
Аннотация. Киселёв А., Главатый С., Руденко А., Майоров В., Абрамов К., Татарова Л. Адаптивная физическая культура и паралимпийский спорт Николаевской области. Проведён анализ инвалидности среди
жителей Николаевской области, создания государственной системы привлечения неполноценных к физической, психической и социальной реабилитации,
создание условий для развития спорта. Государственная комплексная программа решения проблем инвалидности позволила создать в регионах сеть реабили тац ион ных
центров,
спец иализи ров анн ых
школ-интерн атов для детей, детско-ю ношеских
спортивных школ для физической, психической и социальной реабилитации и участия в спорте.
Ключевые слова: физическая реабилитация инвалидов, паралимпийский спорт.
Annotation. Kissel A., Glavatiy W., Rudenko A., Maerov
I., Abramov K., Tatarova L. Adaptive physical culture
and paralympics sport of the Nikolaevskiy region. The
analysis of disability among the ha bitants of the
Nikolaevskiy region is conducted, creations of the state
system of bringing in of inferior to the physica l,
psychical and social rehabilitation, creation of terms
for development of sport. The state comprehensive
programme of a solution of problems of physical
inability has allowed to frame in regions a net of the
rehabilitational centers, the specialized schools boarding schools for children, nursery youthful sports
schools for a physical, mental and social aftertreatment
and sharing in sports.
Keywords: physica l reha bilita tion of inva lids,
paralimpics sport.
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Вступ.
Проблема збереження рухливих можливостей для неповносправних людей є актуальною у
фізичній культурі і спорті. Підготовлений спортсменінвалід стає взірцем для інших неповносправних. Національна доктрина фізичної культури і спорту в стратегії розвитку фізичного виховання та спорту для всіх є
пріоритетним завданням, яке передбачає виховання
національних традицій, прихильності до оздоровчої
рухливої діяльності як важливого компоненту здорового способу життя та соціалізації особистості в праці,
відпочинку, розвагах. Ставиться мета – перетворення
особистості з пасивного спостерігача та очікування
кращих умов на активного учасника спортивного руху,
розробки стратегії спортивної медицини, соціальної,
психологічної та фізичної реабілітації, починаючи з
ранніх стадій захворювання або травм. Соціальна і
фізична реабілітація інвалідів, що виникла на перетині
і взаємодії медицини, біології, фізичної культури, педагогіки, психології та соціології дедалі більше стверджується як інтегральний засіб збереження і підтримання здоров’я, відновлення втрачених функцій організму
при різних патологічних станах [ 1, 7].
Робота виконана за планом НДР Інституту
фізичної культури Миколаївського державного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - визначити роль облас-

АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І
ПАРАЛІМПІЙСЬКИЙ СПОРТ МИКОЛАЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
Кісельов А., Главатий С., Руденко А., Майоров В.,
Абрамов К., Татарова Л.
Інститут фізичної культури Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського
Анотація. Проведено аналіз інвалідності серед жителів
Миколаївської області, створення державної системи
залучення неповносправних до фізичної, психічної і
соціальної реабілітації, створення умов для розвитку
спорту. Державна комплексна програма вирішення
проблем інвалідності дозволила створити в регіонах
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ного реабілітаційного центру «Надія» в організації
медико-соціальної і фізичної реабілітації неповносправних та залучення їх до фізичної культури і спорту,
умови підготовки обдарованих спортсменів-інвалідів
до участі у Паралімпійських змаганнях.
Об’єктом дослідження були звіти обласного
центру інвалідного спорту, спортивного клубу «Вікторія» та дитячо-юнацької спортивної школи паралімпійського резерву (ДЮСШПР), матеріали звітів про
хід виконання Постанови Кабінету Міністрів України
від 21 січня 1999 р. за №31 «Про комплексну програму вирішення проблеми інвалідності» та указу Президента України від 19 липня 2005 р. «Про підготовку
та участь спортсменів України в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах світу і Європи».
Результати дослідження.
Дослідженнями встановлена тенденція постійного зростання інвалідності як серед дорослих, так і
серед дітей і підлітків віком до 18 років. Якщо у 2004
році кількість інвалідів віком до 18 років складала 3789
осіб, то у 2005 році уже 4506. Щороку на 10000 відносного населення 21,1 дитина і підліток стають інвалідами. В структурі дитячої інвалідності на кожні 10000
осіб даного віку припадає 76 – 77 дітей-інвалідів віком
до трьох років,170 – 180 віком від 3 до 8 років, 195 –
198 віком від 7 до 13 років, 201 – 203 віком від 14 до 16
років і понад 1% - віком 17 – 18 років.
Причини інвалідності різноманітні, але частіше всього це – уроджені аномалії, дитячий церебральний параліч (ДЦП), розлади психіки і поведінки,
хвороби органів дихання, хвороби ока і придаткового
апарату, захворювання кістково-м’язової системи,
захворювання вуха та придаткового апарату.
Порівняльні дані статистичних показників
області зі звітами Міністерства охорони здоров’я України свідчать про зростання захворювань з хронічною патологією, уроджених потвор різного походження, травм, які призводять до інвалідності дітей.
Визиває занепокоєння зростання дитячих церебральних паралічів (ДЦП), нейрогенного сколіозу, що призводять до прогресуючих і дуже тяжких захворювань
з слабкістю м’язової системи, контрактурами, деформацією стоп, низькою руховою активністю.
Створений у 1984 р. обласний центр медичної і соціальної реабілітації неповносправних дітей
«Надія» став взірцем створення умов ранньої фізичної, психічної і соціальної реабілітації в Україні, на
базі якого в січні 2003 року була проведена науковопрактична конференція з проблем ранньої реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я. В
конференції приймали участь представники Верховної Ради, Секретаріату Кабінету Міністрів, Міністр
праці і соціальної політики, представники Міністерства освіти і науки, охорони здоров’я, заступники
голів державних адміністрацій областей України.
Програма ранньої фізичної, психологічної і
соціальної реабілітації передбачає підвищення ефективності профілактичної роботи, направленої на попередження дитячої інвалідності і покращення мож-

ливостей втілення комплексної психолого-педагогічної і соціальної реабілітації неповносправних дітей,
забезпечення дії з технічними засобами, що полегшують побутове самообслуговування, створення в
містах і районних центрах амбулаторних і стаціонарних відділень відновлювального лікування та створення комплексного медико-психолого-педагогічного
підходу родини до неповносправних дітей, залучення їх до реабілітаційної роботи вдома.
Центр ранньої медико-соціальної реабілітації
розрахований на 160 дітей віком від народження до 7
років. Діти розподілені на групи по 8 чоловік за профілем хвороби. Діти до 2 років відвідують групи «матері та дитини». В центрі здійснюється медико-соціальна реабілітація дітей з фізичними та
інтелектуальними проблемами, логопедична допомога при мовних вадах, вдосконалення моторики
опорно-рухового апарату, складання індивідуальних
і сімейних планів, лікувальна фізкультура і масаж,
безіголкова рефлексотерапія, реабілітація за допомогою апаратів «Біотрон», кольоротерапія, мікрохвильова резонансна терапія та інші методи. Надання усіх
видів послуг – безкоштовне.
Медична реабілітація неповносправних дітей
проводиться в спеціально підготовлених класах, частина занять здійснюється в «сухому» басейні з використанням терапевтичних м’ячів, ходунів, валків, де
не ходячі діти укладаються в спеціальні стендори. Всі
ходячі діти відвідують плавальний басейн «Водолій».
Позитивний аналіз діяльності центру ранньої
медичної і соціальної реабілітації дав поштовх до створення мережі центрів в кожному місті і районі області.
Базовий же центр ранньої реабілітації поповнився спеціально збудованим приміщенням дитячої ортопедії і
учбово-методичного навчання, спеціалістів з медичним, соціальним і психологічним напрямком.
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України
№31 від 21 січня 1992 року «Про комплексну програму вирішення проблеми інвалідності» в області створено 12 спеціалізованих шкіл для дітей-інвалідів на 2045
місць, в яких навчається по спеціальним програмам
293 дитини туговухих і слабочуючих, 189 з вадами зору,
1553 з розумовими вадами. Згідно статистики 80%
дітей-інвалідів області знаходяться в сім’ях і лише 20%
в спеціалізованих школах-інтернатах.
Види спорту, в яких можуть брати участь інваліди, зв’язують з ім’ям англійського нейрохірурга
Людвіга Гуттмана, який під час другої світової війни
організував при Сток-Мендевільському госпіталі
Центр лікування спеціальних травм. Долаючи вікові
стереотипи по відношенню до людей з фізичними
вадами він стверджував: «Важливо не те, що втрачено, важливо те, що залишилось». У відповідності з
цією концепцією він ввів спорт в процес реабілітації
військовослужбовців з травмами спинного мозку.
Паралімпійські ігри – це аналог Олімпійських, але для спортсменів-інвалідів. Основна філософська ідея Паралімпійських ігор полягає в тому,
щоб вони якнайповніше відповідали правилам Олімпійських ігор. Цю ідею закладено в самій назві: Па126

ралімпійські вони тому, що близькі до Олімпійських.
У 1956 році Людвіг Гуттман складає партію
спортсменів, формує основи, на яких спорт і далі
розвивається для людей з фізичними вадами. «Мета
Сток-Мендевільських ігор, – писав Гуттман, - об’єднати паралізованих чоловіків і жінок з усіх частин світу
в міжнародному паралімпійському русі, і нехай спорт
вдихне надію, підтримає тисячі паралізованих». Символічно, що під час проведення Олімпійських ігор в
Мельбурні, Сток-Мендевільські ігри були нагороджені «Кубком Ферулі», який вручається організації,
що досягла значних успіхів в популяризації олімпійського руху.
Зусилля Гуттмана, довели, що спорт для людей з фізичними вадами створює умови для успішної життєдіяльності, встановлює психічну рівновагу,
дозволяє повернутися до повноцінного життя, незважаючи на фізичні проблеми. У 1960 році в Римі, через кілька тижнів після завершення 17 Олімпійських
ігор, були проведені міжнародні змагання інвалідів.
В них прийняло участь 400 спортсменів з 23 країн.
Фізично здорових атлетів на спортивних олімпійських аренах замінили люди мужнього характеру, які
відкривали рахунок необхідними і захоплюючими іграми. Ці змагання пізніше отримали назву «Паралімпійські ігри».
У грудні 1988 року при Миколаївській обласній раді Всеукраїнської федерації фізкультурної
спілки профспілок було відкрито фізкультурно-оздоровчий клуб інвалідів «Вікторія» , основною метою
діяльності якого була реабілітація інвалідів засобами
фізичної культури та спорту.
Почали проводитися чемпіонати інвалідів з
різних видів спорту. Першим чемпіоном нашої країни з легкої атлетики став візочник Валерій Головін,
призером – Бруснік Світлана. Чемпіонами країни з
настільного тенісу були Бузік Руслан, Баканов Олександр. Велике значення для популяризації інвалідного спорту мав супермарафон Москва – Київ – Кривий Ріг, в якому прийняли участь 12 інвалідів-візочників з 4 республік. Комісаром цього марафону став
клуб «Пригода» під керівництвом Дмитра Шпаро.
Для подальшого розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи серед інвалідів, реабілітації і зміцнення здоров’я в січні 1993 року Постановою Міністерства України у справах молоді і
спорту було створено Український та обласні центри
інвалідного спорту.
Вся робота Миколаївського обласного центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» була спрямована на реалізацію Указу Президент а України «Про розвиток та підтримку
Паралімпійського руху в Україні» та вирішення питань цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації». 9 січня 2002 року Миколаївська обласна державна адміністрація прийняла
розпорядження №11-р «Про розвиток та підтримку
Паралімпійського руху у Миколаївській області».
Майже всі обласні управління взяли участь у підготовці цього документу і досить відповідально по-

ставилися до цього [2]. Миколаївському обласному
центру «Інваспорт» виділено приміщення в районі,
де сконцентровані спортивні бази міста, що сприятливо впливає на тренувальний процес.
Згідно розпорядження обласної держадміністрації спортсмени-інваліди проходять місячну реабілітацію на базі відпочинку «Берізка» в м. Очакові,
де були створені умови для оздоровлення спортсменів-інвалідів. Для віз очників виділені кімнати першого поверху, обладнані усіма зручностями, придбані нові тренажери та обладнаний тренажерний зал.
За роки існування обласного центру «Інваспорт» підготовлено значну кількість спортсменівінвалідів, які прославили Україну і область на Паралімпійських іграх, чемпіонатах світу і Європи. Серед
них Майстри спорту Баканов Олександр – настільний
теніс, Головін Валерій – марафонець-візочник, Васютинський Олександр – зимові види спорту, Жумела Денис – плавання. Комар Андрій – фехтування,
Норенко Сергій – легка атлетика, Сенкевич Сергій –
фехтування, Натальчук Володимир – плавання [4, 5].
Висновки.
На підставі проведеного дослідження можна
зробити наступні висновки:
1. Незважаючи на досягнення медичної науки та практики охорони здоров’я основним і визначальним в збереженні здоров’я народу є турбота особистості про своє здоров’я та активну діяльність і
особливо для тих, хто має різні вади в стані здоров’я.
2. Державна комплексна програма вирішення проблем інвалідності дозволила створити в регіонах мережу реабілітаційних центрів, спеціалізованих
шкіл-інтернатів для неповносправних дітей, дитячоюнацьких спортивних шкіл для фізичної, психічної і
соціальної реабілітації та участі у спорті.
3. Дитячо-юнацькі спортивні школи паралімпійського резерву є основним закладом розвитку
спорту серед неповносправних та підготовки обдарованих спортсменів-інвалідів до участі у Всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе» чемпіонатах
світу, Європи і Паралімпійських іграх.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем створення державної системи залучення неповносправних
людей до фізичної, психічної і соціальної реабілітації,
створення умов для розвитку спорту.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
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7.

Інформатизація освіти – складова частина цього процесу – є системою методів, процесів і програмнотехнічних засобів, інтегрованих з метою збору, обробки, зберігання, розповсюдження і використання
інформації на користь її споживачів. Мета інформатизації освіти полягає в глобальній інтенсифікації інтелектуальної діяльності за рахунок використання нових інформаційних технологій [1, С.73].
Як головні напрями інформатизації освіти та
професійної підготовки майбутніх фахівців, автори
аналітичного докладу Інституту інформатизації
ЮНЕСКО розглядають:
• фундаменталізацію освіти на всіх рівнях;
• реалізацію концепції випереджаючої освіти, орієнтованої на умови існування людини в інформаційному суспільстві;
• формування системи освіти як безперервної освіти впродовж всього життя людини;
• впровадження методів інноваційної та розвиваючої освіти на основі використання перспективних інформаційних технологій;
• підвищення доступності якісної освіти шляхом розвитку системи дистанційного навчання і засобів інформаційної підтримки процесу сучасними
інформаційними та телекомунікаційними технологіями.
З позицій сьогодення, інформатизація суспільства спричинила різке (і, певною мірою, спонтанне) зростання використання комп’ютерних комунікацій в освіті. З’являються нові, шляхи отримання
інформації та знань. У перспективі питома вага шляхів
такого сприйняття інформації, у тому числі освітньої,
буде, вочевидь, неухильно зростати. Виникають об’єктивні підстави становлення науково-освітньої діяльності вищих навчальних закладів з обов‘язковим використанням сучасних інформаційних технологій, які
можна класифікувати за джерелом їх виникнення, а
саме [2, C.32]:
• науково-технічний прогрес в галузі комунікаційних технологій;
• явища, зумовлені чинниками соціальноекономічного характеру;
• нові проблеми освіти (зміна цілей, змісту
і формотворення на новому етапі розвитку інформаційного суспільства).
Разом з тим, необхідність підвищення якості
професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту диктує застосування інформаційних технологій в процесі підготовки. Використання засобів інформаційних технологій дає
можливість розширити об‘єм знань необхідних для
майбутньої професійної діяльності або оновлення
отриманих знань і навичок в процесі професійної
підготовки, тобто підвищення кваліфікації. Неможливість для більшості фахівців одержувати необхідну
їм додаткову освіту в процесі їх повсякденної діяльності, відсутність в навчальних програмах курсів, присвячених інноваціям у професійній діяльності й освіті,
хронічна недостатність систематичної інформаційної
підтримки процесу професійної підготовки,

і форма №5 – ФК). – Миколаїв. Управління з питань
фізичної культури і спорту.
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СИСТЕМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА
СПОРТУ У ВНЗ
Клопов Р.В.
Запорізький національний університет
Анотація. У статті подаються актуальні напрямки
інформатизації суспільства і освіти. Розглядається
можливість підвищення якості професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту
засобами сучасних інформаційних технологій. Описується розроблена і реалізована трирівнева система
інформаційного забезпечення «База знань» професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у ВНЗ.
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Аннотация. Клопов Р.В. Система информационного
обеспечения профессиональной подготовки будущих
специалистов физического воспитания и спорта в ВУЗ.
В статье проанализированы актуальные направления
информатизации общества и образования; исследуется возможность повышения качества профессиональной подготовки специалистов по физическому
воспитанию и спорту за счет применения средств
информационных технологий. Автор представляет
и описывает разработанную и реализованную трехуровневую систему информационног о обеспечения профессиональной подготовки будущих специалистов по физическому воспитанию и спорту в ВУЗах
(«База знаний»).
Ключевые слова: информационные технологи, информационное обеспечение, профессиональная подготовка, база знаний специалиста, физическое воспитание и спорт.
Annotation. Klopov R.V. Da taware system for
professional training of future specialists in physical
education and sports. The article describes with the main
ways of community and education informatization. It
goes into possibilities for raising professional
competence of specialists in physical education and
sports by implementation of information technologies.
The author presents and describes the developed running
three-level system of training of future specialists in
physical education and sports “Knowledge Database”.
Key words: information technologies, data ware,
professional training, specialist knowledge database,
physical education and sports.

Вступ.
На сучасному етапі розвитку освітніх технологій бурхливо розвиваються інформаційні технології. Причиною тому є високі темпи інформатизації
суспільства в цілому та освіти зокрема.
Інформатизація як провідна тенденція соціально-економічного прогресу розвинених країн є
об’єктивним процесом у всіх галузях людської діяльності, в тому числі у професійній підготовці фахівців.
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відсутність оперативної доставки і оновлення фахової навчально-методичної і наукової інформації, не
сформованість системи інформаційного забезпечення професійної підготовки у вищій школі взагалі, а у
ВНЗ фізкультурного профілю зокрема — все це викликає необхідність розвивати альтернативні методи
та технології навчання на основі сучасних інформаційних технологій. Необхідна розробка нових підходів
до змісту, форм і методів професійної підготовки
фахівців нової формації, впровадження в навчальновиховний процес вищих навчальних закладів сучасних інформаційних технологій [3, C.13; 4, C.6].
Підвищення якості професійної підготовки
майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту
зумовлена багатьма факторами але найвагомішим
на наш погляд є той факт що, значна частина населення, навіть маючи високий освітній рівень, не взмозі
правильно розпорядитися своїм психофізичним потенціалом, щоб за допомогою фізичних вправ підтримувати оптимальну працездатність і здоров’я. Одна з
основних причин – недостатній рівень відповідних
знань і методичних умінь. Виходячи з цього, підготовка спеціалістів з фізичної культури і спорту, які
володіють сучасними інформаційними технологіями
і мають можливість неперервно отримувати фахову
наукову і навчально-методичну інформацію має велику значимість.
Робота виконана у відповідності до плану
НДР Запорізького національного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета статті – охарактеризувати основні компоненти розробленої і реалізованої трирівневої моделі системи інформаційного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного
виховання та спорту у ВНЗ.
Результати дослідження.
Проблема розробки та впровадження інформаційних технологій в освіті взагалі набуває всебічного висвітлення у наукових дослідженнях вітчизняних
та зарубіжних фахівців. Основними питаннями, що
розглядаються, є організаційно-педагогічні основи
впровадження інформаційних технологій в освіту за
кордоном та в Україні, умов їх реалізації у професійній
підготовці та перепідготовці фахівців (В.В.Олійник,
П.Ф.Стефаненко, П.М.Таланчук, Ю.П.Господарик,
О.В.Трерьяк та інш.); формування інформаційної
культури, психолого-педагогічні аспекти і впровадження інформаційних технологій у професійну підготовку фахівців (П.Ф.Стефаненко, В.М.Кухаренко,
Є.С.Полат, А.А.Андреев, А.А.Аханян, О.В.Рибалка);
інформатизація освіти, інформаційні технології та
дистанційне навчання у професійній підготовці
фахівців у вищій школі (Б.С.Гершунський, С.О.Сисоєва, Р.С.Гуревіч, П.Ф.Стефанеко, Є.С.Полат, А.С.Нисимчук, С.У.Гончаренко, А.А.Андреев, В.С.Журавський, А.А.Аханян, М.Ю.Кадемія).
Проблему розробки і впровадження інформаційних технологій в ВНЗ фізкультурного профілю
широко висвітлюють у наукових дослідженнях вітчизняні науковці: С.С.Єрмаков (розробка і впроваджен-

ня загальної системи інформаційного забезпечення
наукових досліджень галузі «фізичне виховання та
спорт»); С.А.Душанін, В.А.Кашуба, М.В.Маліков,
В.А.Шаповалова (розробка і впровадження програмно-апаратних комплексів у наукову навчальну
діяльність ВНЗ фізкультурного профілю); В.С.Степанов (впровадження дистанційного навчання під час
викладання навчального предмету «Технології навчання» у Санкт-Петербурзької Академії фізичного
виховання); В.М.Богданов, А.В.Соловов, (застосування інформаційних технологій у викладанні навчального предмету «Фізичне виховання»).
Незважаючи на наявність значної кількості
психолого-педагогічних досліджень, проблему застосування інформаційних технологій в професійній
підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання
і спорту у вищих навчальних закладах недостатньо
досліджено в теоретичному і практичному аспектах. Залишається невирішеним питання: стосовно
розробки змісту, форми і методів створення комп’ютерного навчального середовища засобами інформаційних технологій; розробки і теоретичного обґрунтування концептуальних засад застосування
моделі системи інформаційного забезпечення професійної підготовки фахівців фізичного виховання
та спорту у вищих навчальних закладах та організаційних аспектів її впровадження.
На основі вищезазначеного автором розроблена модель системи інформаційного забезпечення
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у ВНЗ фізкультурного профілю. На рис.1 представлено загальний вигляд трирівневої моделі системи інформаційного забезпечення.
Узагальнюється рівні підготовки фахівців – бакалавр,
спеціаліст, магістр.
Виходячи з завдань професійної підготовки
кожного рівня (бакалавр, спеціаліст, магістр) та відповідних навчальних планів виконується декомпозиція
моделі системи на взаємодоповнюючі рівні.
Розробка складових системи інформаційного забезпечення професійної підготовки майбутніх
фахівців з фізичного виховання ведеться вже деякий
час. На першому етапі була реалізована дистанційна
складова, яка на рис.1 представлена блоками «Електронні дистанційні курси с інтегрованою системою
контролю і самоконтролю за рівнем знань тих, хто
навчається» та «Локальні електронні підручники на
CD або DVD з системою самоконтролю». У раніше
опублікованій роботі (Р.В.Клопов, Г.А.Добровольський, 2006) охарактеризовані основні компоненти платформи дистанційного навчання, які забезпечують
ефективне використання елементів дистанційного
навчання в системі підготовці майбутніх фахівців
фізичного виховання та спорту у вищих навчальних
закладах. Представлені розроблені дистанційні курси, які вирішують завдання самостійної, індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання з урахуванням кредитно-модульної системи
навчання [5].
На другому етапі були реалізовані останні
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Система інформаційного забезпечення трирівневої професійної підготовки майбутніх
фахівців з фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах

Інформація о галузях використання фахівців з
фізичної культури та сорту і вакансіях для
працевлаштування

Електронні дистанційні курси с інтегрованою
системою контролю і самоконтролю за рівнем
знань тих хто навчається

Локальні електронні підручники на CD
або DVD з системою самконтролю

Підручники з інформацією о місці
придбання

Навчальні та робочі програми курсів

Навчальні та методичні видання

Електронні каталоги з повнотекстовими електронними
копіями (*.doc; *.pdf; *.html) та Інтернет посиланнями

Глосарій основних понять і термінів з
ФКіС

Зведений план наукових досліджень в
галузі ФКіС. Тематика держбюджетних
і розрахункових тем ВНЗ або
факультету фізичного виховання

Спеціалізоване програмне забезпечення
для проведення наукових досліджень

профільні спеціалізовані монографії і
наукові видання

профільні спеціалізовані журнали (у
т.ч. електронні) і збірки наукових
статей.

Електронні каталоги з повнотекстовими електронними
копіями (*.doc; *.pdf; *.html) та Інтернет посиланнями

Публікації професорськовикладачського складу ВНЗ
(факультету)

Навчальних план підготовки

Бібліотека ВНЗ

Інтернет посилання на навчальні
ресурси напрямку фізична культура і
спорт

Наукові дослідження

Web-сайт
профільного вищого навчального закладу або
факультету фізичного виховання

Рис. 1 Модель системи інформаційного забезпечення трирівневої професійної підготовки майбутніх
фахівців з фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах.
наявної інформації. Данні можуть бути представлені
у вигляді файлів з любим відомим операційній системі Windows розширенням (частіше використовується: *.pdf, *.html, *.doc).
Як видно на рис. 3 у програмі підтримується
форма вводу та перегляду інформації бази даних з
функцією перегляду файлів (статті, навчальні і методичні посібники, Інтернет посилання, навчальні і робочі програми, посилання на дистанційні курси тощо).
Користувачі мають можливість розширеного багатофункціонального пошуку потрібної їм
інформації у «Базі знань». На рис. 4 наведено пошукову форму.
На рис 5. наведено приклад відкритого електронного ресурсу, що зберігається у «Базі знань».
Висновки.
У результаті проведеного дослідження автором була розроблена модель трирівневої системи
інформаційного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту.
В два етапи була проведена реалізація запропонованої моделі. Розроблені дистанційні курси і програмний продукт «База знань». Вони впроваджені у професійну підготовку майбутніх фахівців фізичного
виховання та спорту на факультеті фізичного виховання Запорізького національного університету. Застосування розробленої моделі вирішує завдання
самостійної та індивідуальної роботи на денній та заочно-дистанційній формах навчання згідно з вимогами кредитно-модульної системи навчання.
Подальші дослідження планується провести
у напрямку оцінки ефективності застосування вищезазначеної моделі у професійну підготовку майбутніх
фахівців фізичного виховання та спорту у ВНЗ.

блоки системи у вигляді програмного продукту «База
знань». Він має архітектуру типу «клієнт-сервер».
Застосування програмного продукту проводиться у
комп’ютерному класі факультету фізичного виховання Запорізького національного університету. На 12
терміналах класу встановлено клієнтську частину.
Серверна частина розміщена у вигляді бази даних
Microsoft SQL на сервері факультету фізвиховання,
який підключено до локальної мережі ЗНУ.
У програмному продукті «База знань» реалізовано розподіл прав доступу. Виділені: адміністратор з необмеженими правами, teacher – викладач,
який має можливість вводу та коригування інформації бази даних, student – користувач, який має права перегляду інформації бази даних.
На рис.2 вигляд входу до «Бази знань».

Рис. 2. Вход до «Бази знань»
На рис. 3 загальний вигляд функції перегляду
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Рис. 3. Загальний вигляд функції перегляду наявної інформації

Рис. 4. Пошукова форма
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Рис. 5. Приклад відкритого електронного ресурсу, що зберігається у «Базі знань»

1.

2.

3.

4.
5.

ную нагрузку и средства восстановления, а также повысить мобильность самого спортсмена за счет индивидуальной коррекции наступления стадии утомления
в ходе тренировки (цикла) и применения индивидуальной системы восстановительных мероприятий.
Ключевые слова: марафонец, утомление, восстановление, работоспособность, выносливость, физиологический процесс, функциональное истощение.
Анотація. Клочко Л.І. Функціональна втома й відновлення в умовах граничного фізичного навантаження в бігу на марафонську дистанцію. В статті викладено знання фізіології і характеру процесу втоми та
відновлення, що допомагає тренеру правильно підібрати тренувальне навантаження та засоби відновлення, а
також підвищити мобільність самого спортсмена за
рахунок індивідуальної корекції настання стадії втоми
впродовж тренування (циклу) та застосування індивідуальної системи відновлювальних заходів.
Ключові слова: марафонець, втома, відновлення, працездатність, витривалість, фізіологічний процес, функціональне виснаження.
Аnnotation. Klochko L.I. Functional tiredness a nd
restoration in the conditions of limit physical load in
ma rathon ra ce. The a rticle contains the studies on
physiology and the process of tiredness and restoration,
which will help the trainer to select a necessary training
load and restoration methods. It will also help to increase
a sportsman’s mobility owning to individual correction
– the tiredness stage during the training or cycle and to
apply the individual system of restoration actions.
Key words: marathon, tiredness, restoration, able-bodied,
endurance, physiological process, functional exhaustion.
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ФУНЦИОНАЛЬНАЯ УСТАЛОСТЬ И
ВОССТАНОВЛЕНИЕ В УСЛОВИЯХ
ПРЕДЕЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В
БЕГЕ НА МАРАФОНСКУЮ ДИСТАНЦИЮ
Клочко Л.И.
Запорожский национальный университет
Аннотация. В статье изложено знание физиологии и
характер процесса утомления и восстановления, что
помогает тренеру правильно подобрать тренировоч-

Введение.
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Каждый марафонец на протяжении всей своей спортивной карьеры неоднократно сталкивается
с утомлением разного рода и характера в ходе выполнения любой физической или психологической
нагрузки. Они в тренировке выполняют работу различного характера как мышечного, так и умственного. А процесс утомления является неизбежной реакцией организма на нагрузку, которую выполняет
марафонец.
Чтобы найти правильное решение возникающее, в связи с этим вопросом относительно утомления и восстановления, каждому марафонцу необходимо знать, что такое утомление. Утомление – это
физиологический процесс. Чтобы найти оптимальное решение нужно обладать не только знанием как
протекает различного рода утомление и как правильно и быстро восстановить спортсмена к следующей
тренировке, соревнованиям и т.д., но и умело принимать эти знания на практике.
С процессом утомления и восстановления
мы сталкиваемся каждый день – дома, на тренировке, на работе, в семье и т.д. Чтобы правильно подобрать средства восстановления необходимо учитывать индивидуальные особенности спортсмена,
средства и методы, с помощью которых проявляется восстановительные или реабилитационные мероприятия.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Цель исследования – изучить природу, физиологию и характеристику утомления и восстановления, как явления и процесса, протекающего в организме марафонца в ответ на физическую или
психологическую нагрузку.
Для достижения цели нами были сформулированы следующие задачи:
1. Изучить, как на сегодняшний день освещен вопрос утомления.
2. Выявить развитие между кратковременным и
долгосрочным утомлением.
3. Определить виды утомления, зависимость утомления от вида и характера выполняемой нагрузки, а также как в зависимости от этого протекает
процесс восстановления.
4. Изучить модели коррекции процесса утомления.
5. Определить некоторые методики, которые используют на практике для регулирования наступления фазы утомления и восстановления в ходе
выполнения физической нагрузки.
Результаты исследования.
Утомление – особое физиологическое состояние временного снижения работоспособности
вследствие напряженной или длительной деятельности, сопровождающееся ощущением усталости. Оно
представляет собой обратимый физиологический
процесс, так как является рефлексом, предупреждающим функциональное истощение работающих нервных центров. Утомление является причиной, вызывающей в коре большого мозга охранительное

торможение, предохраняющие клетки нервной системы от перевозбуждения. Оно характеризуется неприятными, иногда болезненными ощущениями,
общим ухудшением самочувствия.
Физиологические механизмы утомления
первоначально связывали с недостатком в гуморальной среде длительно работающего органа кислорода и высокоэргических соединений, а также накоплением продуктов обмена – молочной кислоты и
других веществ.
Развитие утомления во многом связано с
частотой повторения тренировочных циклов. Если
очередной тренировочный цикл наступает в период
неполного восстановления сил, то утомление прогрессивно нарастает. Тренировочный цикл в фазе
компенсации утомления обеспечивает оптимальную
работоспособность и отдаляет его наступление.
В механизме развития утомления при мышечной работе можно выделить следующие факторы.
Во-первых, в процессе мышечных сокращений происходит постоянная обратная импульсация
со стороны проприорецепторов работающих мышц.
Во-вторых, при мышечных сокращениях
происходят выраженные изменения химизма мышечной ткани.
В-третьих, при более продолжительной работе продукты метаболизма поступают в кровь, что
вызывает сдвиги во внутренней среде организма,
действующие на рецепторы сосудистых рефлекторных зон, а возможно, оказывающие и непосредственное влияние на ЦНС.
В-четвертых, возбуждение клеток ЦНС само
не может не изменяться в процессе мышечной работы, так как эти клетки обладают наименьшей функциональной выносливостью и более быстрой истощаемостью по сравнению с другими клетками
организма.
В-пятых, при мышечной деятельности меняются функции многих систем, в том числе желез внутренней секреции, в особенности системы гипофиза
и надпочечников.
Выполнение упражнений на сверхдлинные
дистанции может продолжаться часами в условиях
истинно устойчивого состояния, и связано с большими затратами энергии.
При длительной работе кислородный запас
равен всего 2,5 - 3,5 л в 1 мин., то есть находится в
пределах возможного обеспечения системной дыхания и кровообращения. Однако суммарная потребность организма в кислороде и энергетических ресурсах для работающих скелетных мышц очень
велика.
Подобное длительное усилие двигательной
активности деятельности человека требует от организма повышенного развития его функциональных
систем и их точной слаженной координации. Это
должно обеспечить повышение энергетического потенциала организма, способности к более полной
мобилизации его ресурсов, реализуемых благодаря
эффективному функционированию биохимических
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систем, осуществляющих окислительные и восстановительные процессы в работающих органах. Необходимо также развитие способности к усилению
функции эндокринного аппарата, а также достижение высокой устойчивости нервных центров к длительно действующим импульсам работающих мышц.
В развитии утомления при такой длительной мышечной работе может сыграть важную роль и истощение или наступившее снижение функции эндокринной системы, в частности гипофиза и надпочечников.
Биохимические изменения при утомлении.
При тяжелом утомлении, вызванном длительной
мышечной деятельностью, наблюдается снижение
активности ряда ферментов, развитие гипоксии и
новое усилие гликолиза. Резко угнетается использование фосфолипидов, ослабляется мобилизация углеводов. Механические свойства мышцы в значительной мере зависит от ее функционального состояния.
Так при утомлении происходит значительное возрастание вязкости. Другим важным фактором является снижение активности АТФ мышц, лимитирующее
возможности мобилизации химической энергии
АТФ и трансформации ее в механическую энергию
мышечных сокращений, поскольку между величиной АТФ активности и сократимостью существует
прямая зависимость [3].
В скелетных мышцах утомление, как уже отмечалось, сопровождается снижением АТФ активности, а также уменьшением запасов гликогена, ограничением поглощения и выброса ионов кальция.
Одновременно нарушается проводимость в нервно
– мышечном соединении вследствие замедленного
синтеза медиаторов нервного возбуждения.
Биохимические изменения в органах. Биохимические изменения при мышечной деятельности
не ограничиваются только мышечной тканью, но
наблюдаются в других тканях и органах.
В головном мозгу при выполнении интенсивной работы столь большой мощности, можно
наблюдать, что состояние начального усилия, во время которого исследуемые рефлексы заторможены,
затягиваются. В этом случае наблюдаемое торможение условных двигательных и слюнных рефлексов
можно объяснить индукционным торможением со
стороны сильно возбужденных двигательных центров, возбуждение которых тем сильнее, чем сильнее
прилагаемая тренировка марафонца и усилие для
выполнения тренировки. Состояние такого рода обозначается также как первичное утомление. Преодоление первичного утомления дает возможность перейти к продолжению тренировки.
Утомление постепенно развивается и остается некоторое время после прекращения тренировки.
Обнаруживается остаточное последовательное торможение. Утомление такого рода называют вторичным.
Наличие определенных изменений в динамике нервных процессов в коре головного мозга при
развитии утомления не дает оснований свести весь
физиологический механизм утомления при мышечной тренировке к единственной корковой теории

утомления (Розенблат, 1961). Можно считать шагом
вперед применение понятия нейрогенной теории
утомления (Косилов, 1965), признающей в качестве
основного механизма развитие парабиотического и
охранительного торможения в ЦНС под влиянием
утомительной тренировки [1].
При тяжелом утомлении в мышцах сердца
усиливается протекание окислительных процессов и
использование в крови сахара и молочной кислоты.
Для печени характерно усиление фосфоролиза гликогена и продукции сахара. При очень длительной напряженной мышечной деятельности, по
мере развития утомления, метаболизирование нейтральных липидов, равно как и синтез фосфолипидив,
угнетаются. Биохимические изменения в крови являются отражением процессов, происходящих в других органах и тканях. Усиление гликогена приводит к
повышению уровня молочной и пировиноградной
кислот. Соответственно регистрируется большее или
меньшее снижение резервной щелочности крови.
Содержание сахара в крови при более длительной мышечной деятельности, в связи с мобилизацией депонированного жира и увеличением использованием его в качестве источника энергии, в
крови повышается уровень общих липидов и кеновых тел, а при тренировке очень большой длительности происходит снижение содержания фосфолипидов. Уровень холестерина в крови изменяется в
зависимости от его исходной величины [3].
Утомительная тренировка уменьшает количество желудочного сока .
А после продолжительной утомительной
тренировочной деятельности наблюдались, сдвиги
активности реакций мочи в кислую сторону.
Профилактика утомления. История целенаправленного сознания синтетических стимуляторов
работоспособности насчитывает менее века и связана не только с решением медицинских проблем,
сколько с попытками повышения физической выносливости здоровых спортсменов. В процессе поиска
длительно действующих вазопрессорных средств
типа адреналина в 1912году был получен фенамин
(амфетамин, бензедрин), детальное фармакологическое изучение которого в середине 30-х годов позволило обнаружить сильное стимулирующее действие
на ЦНС, Вскоре оно было подтверждено на спортсменах. В послевоенные годы фенамино подобных
веществ был продолжен в США, во Франции, в ФРГ
и в других странах, в результате чего семейство фенилалкиламинов возросло до нескольких десятков
препаратов. Кроме того, повышение преимущественно физической выносливости при приеме фенамина и его аналогов достигается ценой резко возросшего катаболизма, неадекватного объему и темпу
выполняемой тренировки. По этой причине при значительных нагрузках (фенамин подавляет сигнальную роль утомления) создается угроза истощения
функциональных и метаболических резервов.
Вещества с подобным типом действия улучшает трофику нервной ткани, в результате чего воз134

растают резервы нервной регуляции, устойчивость
и качество функционирования ЦНС. Не случайно,
поэтому препараты с первичным метаболическим
типом действия обычно улучшают параллельно, хотя
и в разной степени, физическую деятельность.
Формулировка общего подхода к изысканию
новых препаратов, восстанавливающих и повышающих физическую работоспособность, а также разумное заимствование средств из арсенала народной
медицины и мировой фармакологии предлагает возможность направленного воздействия на фундаментальные механизмы адаптации и энергообеспечения
мышечной работы [4].
Утомление при различной тренировочной
деятельности – нормальный физиологический феномен, на основе которого формируется, и совершенствуются рабочие навыки, функциональная и биохимическая адаптация. Без чувства утомления
спортсмен не может в полной мере ощутить удовлетворение от проделанной работы. Разумеется, существуют объективные и индивидуальные границы,
за которыми утомление утрачивает роль полезного,
совершенствующего фактора и ведет к патологическому состоянию. Утомление связано с большим
или меньшим исчерпанием резервных возможностей организма продолжить тренировку.
Сигнальная роль утомления установлена
достаточно давно и хорошо известна. Цель фармакологии совсем не стоит в создании средств, отменяющих эту роль, стереть какой – либо из сигналов
– это весьма опасно в медицине, хотя и заманчиво
в спорте. Особенностью психологии высоко тренированных спортсменов является умение преодолевать симптоматику утомления «второе дыхание»
[4]. Однако в любом случае наступает момент, когда человек ощущает, что он должен прекратить работу, потому что за этим пределом стоит патологическое состояние или даже гибель организма. Вероятно, можно найти средства, способные подавить восприятие утомления, как сигнала о необходимости прекратить работу, и последняя будет
продолжаться до полного истощения функциональных и биохимических резервов. Опасность
подобных средств очевидна. Собственно высокие
дозы «допинговых» веществ феноменальной группы действуют и таким образом – частично, поэтому их неприменимость в медицине (в спорте) сомнений не вызывает. Напротив, метаболический
подход к созданию препаратов оптимизирующих
условия тренировки физиологических систем, повышающих адаптацию и снижающих «цену» единицы работы для всего организма без устранения
сигнальной роли утомления, представляет собой
вполне безопасную альтернативу. Итак: медицинский аспект повышения работоспособности состоит в разработке и применении таких средств, которые, не препятствуют восприятию сигнала, отдаляли бы наступление утомления за счет расширения биохимических и функциональных резервов,
но не за счет их истощения.

Таким образом, утомление – сложный и разнообразный комплекс явлений. Оно неизбежно наступает, но существует много способов его предупреждения и преодоления, некоторые из них описаны
выше. Следует помнить ценные указания Н.Е. Введенского о том, что «устают и изнемогают не только
оттого, что много работают, а оттого, что плохо работают» [2]. Ученый выдвинул шесть условий рациональной организации тренированности, препятствующих развитию утомления:
1. важно благоприятно во всякую тренировку входить постепенно;
2. необходим оптимальный для данного человека
ритм тренировок;
3. важна привычка последовательности и систематичности тренировочной работы;
4. необходимо правильное чередование труда и
отдыха;
5. нужно постепенное и систематическое упражнение и как результат его укрепляющий навык;
6. чрезвычайно важно отношение общества к тренировке.
Эти условия в полной мере сохраняют свою
силу и сегодня.
Выводы.
На сегодняшний день проблема утомления
изучается довольно широко специалистами многих
областей, но, к сожалению, следует отметить, что
данные как теоретические, так и практические занятия и навыки очень редко применяются на практике.
Это также связано с тем, что утомление носит, как
кратковременный (как реакция на физическую нагрузку), так и долгосрочный характер (утомление
спортсмена, которое растет по мере увеличения выполняемой нагрузки в данном цикле). Это иногда
играет ведущую роль в процессе построения последующих тренировочных занятий в недельном, месячном, квартальном и др. циклах в ходе учебно-тренировочных и соревновательных периодов в течение
года. На сегодняшний день это является одной из ведущих тем, над которой работают многие специалисты, связанные со спортом высоких достижений.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
восстановления спортсменов-мерафонцев.
1.

2.

3.

4.

5.
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ФАКТОРИ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕХНІКОТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ
БАСКЕТБОЛІСТОК
Коваленко О.П.
Гуманітарний університет „ЗІДМУ”

великих півкуль. Ось чому дівчатка роблять поспішні
передачі та кидки, чому ловлять м’яч стоячи на місці,
а не роблять цього в русі.
Все це гальмує процес оволодіння технікою
володіння м’ячем, умінням переміщуватися в захисті
та нападі. Процес початкової підготовки баскетболісток затягується на 2- 3 роки, і більш того, багато хто
не зумівши перебороти страх, стає статистом в командах більш старшого віку, або зовсім припиняє
активні заняття спортом.
Технічна майстерність спортсмена є важливою умовою високого розвитку тактичного мислення. Творча думка баскетболіста може успішно протікати лише за умови цілковитої зосередженості уваги
на рішенні тактичних задач. А це можливо тільки тоді,
коли спортсмен вміє досконало виконувати технічні
прийоми і не відвертає своєї уваги на виконання цих
прийомів. Маючи великий арсенал бойових дій,
спортсмен здатен якісно вирішувати тактичні задачі,
реалізовувати намічений план, використовуючи всі
слабкі сторони суперника.
Вік дівчаток початкового навчання (10-12
років) сприятливий для розвитку фізичних якостей.
Дівчатка цього віку характеризуються бурхливим
підйомом енергії і намагаються успішно реалізувати
себе в спорті. Але варто відмітити, що саме в цей
період у дітей відбуваються якісні зміни, які характеризують зрушення в структурі мислиннєвих процесів. Саме в цей період у дітей відбувається стрибок
у розвитку інтелекту та видів мислення. На жаль, в
цей час дівчатка механічно вчаться виконувати
технічні вправи і зовсім не отримують навантаження
на свій головний мозок. Вважаємо, саме це і затримує процес оволодіння технікою і тактикою баскетболу у юних баскетболісток.
Ось чому питання тактичної підготовки не
можна переносити на подальші етапи підготовки
спортсменів, а навпаки, починати її потрібно вже на
етапі початкового навчання.
Досягнення високого спортивного результату багато в чому залежить від надійності інтелектуальної сфери спортсмена і насамперед від його тактичного мислення. Спортсмен мислить в процесі
активної фізичної діяльності, негайно реалізуючи
прийняті рішення в діях, у яких вони знаходять свою
остаточну перевірку.
Робота виконана за планом НДР Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та муніципального управління”.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження - визначити теоретичні та
практичні методи та засоби інтенсифікації технікотактичної підготовки баскетболісток на етапі початкової підготовки.
Завдання дослідження:
1. Визначити зміст, методи та засоби інтенсифікації техніко-тактичної підготовки юних баскетболісток 10-12 років.
2. Розробити прогресивні методики оволодіння техніко- тактичною підготовкою баскетболісток

Анотація. Сучасний баскетбол вимагає нових методик тренування. Знайти нові шляхи підготовки висококласних баскетболістів можна лише за умови поєднанн я зусиль тренерів та науков ців. Починати
підготовку «зірок» потрібн о в групах п очаткової
підготовки, де закладаються основи техніки і тактики
баскетболу.
Ключові слова: прогресивні методики, тактика, паралельний метод, домінуючий фактор.
Аннотация. Коваленко О.П. Факторы интенсификации технико-тактической подготовки юных баскетболисток. Современный баскетбол требует новых
методик тренировки. Найти новые пути подготовки
высококлассных баскетболистов можно только при
условии объединения усилий тренеров и учёных.
Начинать подготовку «звёзд» нужно в группах начальной подготовки, где закладываются основы техники и тактики баскетбола.
Ключевые слова: прогрессивные методики, тактика,
параллельный метод, доминирующий фактор.
Annotation. Kovalenko O.P. Factors of intensification
of technique-tactical preparation of young basketballplayers. Modern basket-ball requires new methods of
training. Finding new ways of preparation of high quality
ba sketba ll-pla yers is possible only on condition of
association of efforts of trainers and scientists. Beginning
preparation of «stars» is needed in the groups of initial
preparation, where the bases of technique and tactic of
basket-ball are mortgaged.
Keywords: progressive methods, tactic, parallel method,
dominant factor.

Вступ.
Активність тактичних дій вирішальний фактор досягнення спортивної майстерності. Спортсмен
високої кваліфікації повинен нав’язувати супернику
свою волю, діяти різноманітно і ефективно. Тактична
активність в баскетболі - важливий показник майстерності спортсмена як в атакуючих, так і в захисних діях.
Процес тактичної підготовки в баскетболі
розглядається лише як об’єднуюче начало, по відношенню до інших складових спортивної майстерності.
Ось чому на початковому етапі підготовки юних баскетболістів на тактику приділяється так мало часу,
лише 8 %. Всі зусилля тренерів в цей час спрямовані
на технічну та фізичну підготовку. Підготовка юних
спортсменів йде за програмою, як за трафаретом,
для всіх однаково: для високих та низьких, швидких та
повільних, настирних та нерішучих. Учні виконують
масу вправ, спрямованих на навчання технічних
прийомів.
Освоївши в певній мірі основні технічні
прийоми, баскетболістки починають виконувати ці
прийоми з опором суперника. Крім того, що дівчинка ще не досконало володіє прийомом, перед нею
виникає почуття страху. Це страх перед суперником,
який може відібрати м’яч, перехопити пас, не пропустити її туди куди їй потрібно пройти. Це почуття скує
рухи спортсменки, гальмує розумову діяльність кори
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су навчання техніко-тактичних елементів баскетболу
у дівчат груп початкової підготовки.
На початку експерименту були проведені
тести у спортсменок обох груп (травень - 2003), такі
ж тести були проведені наступного спортивного сезону (травень - 2004) і в кінці другого спортивного
сезону (травень - 2005).
Порівнюючи результати двох груп, можемо констатувати повну перевагу в показниках тестів
контрольної групи, яка закінчувала свій перший
спортивний сезон, в той час, як експериментальна
починала свій перший рік в спорті. Лише в „човниковому бігу” (4х10м) та дальності передачі м’яча
двома руками від грудей спортсменки контрольної
групи не мали значної переваги. Це саме ті компоненти, які в більшій мірі констатують факт приблизно однакової фізичної підготовки, адже дівчата обох
груп одного року народження.
В останніх тестах, які носять сугубо технічну
спрямованість, перевага контрольної групи повна.
Саме ця перевага контрольної групи над експериментальною і є набутком за 9 місяців учбово-тренувального процесу у дівчат з ДЮСШ.
Баскетболістки експериментальної групи
зробили значно більший крок за свій перший спортивний сезон і майже по всіх показниках показали кращі
результати, ніж їх колеги з контрольної групи, навіть в
сугубо технічних видах, таких як дріблінг-”слалом” та
передачі м’яча.
Тенденція більш швидкого зростання результатів контрольних тестів у дівчат експериментальної
групи продовжилась і на другий спортивний сезон.

Результати досліджень.
Для прискорення процесу навчання базовим
елементам баскетболу, ми розробили ряд прогресивних методів, які дозволили нам вже через півроку на
рівних змагатися з дівчатами групи, що почала тренування на рік раніше. На базі однієї з загальноосвітніх
шкіл м. Запоріжжя нами було створено експериментальну групу дівчат. До експериментальної групи були
залучені всі бажаючі без будь якого відбору. Ніхто з
дівчат, залучених до занять баскетболом, грати в баскетбол не вмів. Роль контрольної групи виконували
баскетболістки ДЮСШ такого ж року народження, але
які мали уже стаж занять баскетболом 1 рік.
Контрольна група працювала на основі програми ДЮСШ.
Експеримент полягав у зрівнянні результатів
реалізованих нами методичних принципів перерозподілу обсягу навантаження, виділеного на технічну
та тактичну підготовку, організації тренувального
процесу на основі комплексної спрямованості з паралельним вирішенням задач і застосуванням нових
прогресивних методик оволодіння та удосконалення
елементів баскетболу з результатами методик тренування які використовуються у практиці роботи тренерів ДЮСШ України.
Для експериментальної групи нами була
розроблена спеціальна програма і яка базувалась на
тому, що всі технічні елементи баскетболу вивчалися
з одночасним визначенням їх тактичного місця в грі.
Ціль поставленого нами педагогічного експерименту: виявити нові шляхи прискорення проце-

Таблиця 1
Результати контрольних тестів на початку експерименту (травень 2003 р.)
Т ес ти
К он тро ль н а гр уп а
Е кспер им ентальна гр упа
Р із н и ц я
-3 ,7 с
1 9 ,6 + 0 ,5
1 5 ,9 + 0 ,2
1 .Д р іб л ін г - „ с л а л о м ”
-2 ,3 р
1 ,5 + 0 ,5
3 ,8 + 0 ,5
2 .Ш т р а ф н і к и д к и
1 8 ,5 + 0 ,5
1 4 ,2 + 0 ,6
-4 ,3 р
3 .П е р е д а ч і м ’я ч а
1 2 ,1 + 0 ,2
1 2 ,4 + 0 ,3
-0 ,3 с .
4 .” Ч о в н и к о в и й б іг ”
7 ,4 + 0 ,4
7 ,2 + 0 ,4
-0 ,2 м .
5 .Д а л ь н іс т ь п е р е д а ч і
Таблиця 2
Результати контрольних тестів в кінці 1 року експерименту ( травень 2004 року)
Т ести

К о н тро льн а гр уп а

Е ксп е ри м е н та льна гр уп а

1 .Д р і б л ін г - „ с л а л о м ”
2 .Ш т р а ф н і к и д к и
3 .П е р е д а ч і м ’я ч а
4 .” Ч о в н и к о в и й б і г ”
5 .Д а л ь н іс т ь п е р е д а ч і

1 5 ,6 + 0 ,2
4 ,3 + 0 ,4
2 1 3 + 0 ,5
1 1 ,7 + 0 ,1 8
8 ,5 1 + 0 ,5 1

1 5 ,4 + 0 ,3
4 ,1 + 0 ,2
2 3 ,2 + 1 ,4
1 1 ,1 + 0 ,2 2
9 ,6 3 + 0 ,2 8

Р із н и ц я
-0 ,2 с .
-0 ,2 р .
+2 р.
--0 ,6 с .
+ 1 ,1 2
Таблиця 3

Результати контрольних тестів в кінці П року експерименту ( травень 2005 року)
Т ести
К онтрольна група
Е кспер им е нтал ьна гр упа
Р із н и ц я
1 .Д р іб л ін г -„ с л а л о м ” (с )
1 5 ,2 + 0 ,3
1 4 ,8 + 0 ,5
-0 ,6 с
5 ,2 5 + 0 ,7 5
6 ,5 + 0 ,5 .
+ 1 ,2 5
2 .Ш т р а ф н і к и д к и (р а з )
2 6 ,4 + 1 ,5 0
+ 3 ,9 р
3 .П е р е д а ч і м ’я ч а
2 2 ,5 + 1 ,5 0
-0 ,9 с
4 .” Ч о в н и к о в и й б іг ”
1 1 ,4 + 1 ,3
1 0 ,5 + 0 ,9 0
5 .Д а л ь н іс т ь п е р е д а ч і
9 ,5 2 + 1 ,2 4
1 1 ,3 2 + 0 ,6 7
+ 1 ,8 0 м
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По всім показникам результати спортсменок експериментальної групи більш значущі, ніж у баскетболісток контрольної групи.
Однак основним тестом ми вважали контрольні матчі між спортсменками обох груп.
Швидкість змагальних контактів зобов’язує баскетболісток вірно і миттєво приймати рішення. Вірне рішення, але прийняте із запізненням, стає помилковим.
Ось чому в баскетболі на передній план виступають саме вимоги до тактичного мислення
спортсмена, причому в першу чергу до скорочення
часу прийняття рішення.
На першому році навчання було проведено 4 гри. Експериментальна група виграла 3 гри та
одну програла (першу).Загальний рахунок цих
матчів 84-49.
На другому році навчання було проведено
3 гри. Всі три матчі виграли дівчата з експериментальної групи з загальним рахунком 194-89.
Маючи приблизно однакову техніку володіння м’ячем, спортсменки з експериментальної групи переважали своїх суперниць у швидкості і доцільності використання технічних прийомів, мали велику
перевагу в захисті, бо могли передбачувати наступні
ходи нападаючих.
В кінці третього року тренування за новими
принципами, спортсменки експериментальної групи змогли обіграти в офіційному матчі на полі суперника та з їх суддями команду своїх одноліток з
поважної СДЮШОР з рахунком 69:38. Дівчата з цієї
команди мали спортивний стаж на два роки більше
ніж наша група.
Висновки.
Результати нашого експерименту стверджують: тактичній підготовці баскетболісток на підготовчому етапі навчання спортсменок треба відводити
значну частину навчального процесу. Саме в ці роки
досягаються найвищі результати з розвитку тактичного мислення юних баскетболісток.
Тактична підготовка повинна стати домінуючим фактором всієї учбово-тренувальної підготовки
баскетболістів, навіть на етапі початкової підготовки.
Подальші дослідження планується провести
у напрямку вивчення інших проблем техніко-тактичної підготовки юних баскетболісток.
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3.

4.
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6.
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КРЕДИТНО-МОДУЛЬНА СИСТЕМА –
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ ЯКОСТІ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ
ВИХОВАННЯ»
Кожевнікова Л.К., Лапшинська Н.
Миколаївський державний
університет ім. В.О.Сухомлинського
Анотація. У статті розглядається організація навчального процесу з позицій Болонської декларації. Впровадження кредитно-модульної системи сприяє підвищенн ю якості викладання фізичного вихова ння.
Розподіл напрямків самостійної роботи студентів з
фізичного виховання можна використовувати з метою вдосконалювання процесу навчання відповідно
до сучасних вимог модульно-рейтингової технології.
Ключові слова: кредитно-модульна система, модуль,
самостійна робота.
Аннотация. Кожевникова Л.К., Лапшинская Н. Кредитно-модульная система – европейский критерий
оценки качества знаний студентов по дисциплине
«физическое воспитание». В статье рассматривается
организация учебного процесса с позиций Болонской декларации. Внедрение кредитно-модульной системы способствует повышению качества преподава ния физи ческого в оспи тан ия. Ра спределен ие
направлений самостоятельной работы студентов по
физическому воспитанию можно использовать с целью совершенствования процесса обучения соответственно современным требованиям модульно-рейтинговой технологии.
Ключевые слова: кредитно-модульная система, модуль, самостоятельная работа.
Annotation. Kozhevnikova L., Lapshinsk a N. T he
credit-modu le system is the Europea n criterion of
estimation quality of knowledges of students Institutes
higher. Organiza tion of educationa l process from
positions of Bologna declaration is examined in the
article. Introduction of the credit-module system is
instrumental in upgra ding quality teaching physical
education. Allocation of directions of self-maintained
work of students on physical training can be used with
the purpose of perfecting process of learning according
to the modern demands of credit-module technology.
Key words: credit-module system, module, independent
work.
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Вступ.
Україна чітко визначила політичні вектори,
зорієнтовані на ідеологію її входження в міжурядові
наднаціональні європейські освітні структури й, зрештою, в спільний європейський освітній простір. Фундаментальним принципом розбудови цих інтеграційних стратегій у координатах європейського виміру
освіти є логіка послідовного, поетапного впровадження європейських освітніх стандартів, зокрема, реалізація системою вищої освіти України ідей Болонського процесу [1].
Розширення євроінтеграційних процесів у
життя українського суспільства визначає напрями
138

модернізації національної системи вищої освіти,
спрямованої на забезпечення конкурентоспроможності та мобільності, підвищення якості підготовки
фахівців [4, 5].
Прагнення українських університетів долучитися до Болонського процесу передбачає подальше вдосконалення модульної організації навчального процесу, системи рейтингового оцінювання знань
студентів, як необхідних умов запровадження кредитно-модульної системи. Миколаївський державний
університет імені В.О.Сухомлинського ставить за мету
стати рівноправним членом європейської освітньої
спільноти. Багаторічний досвід застосування модульно-рейтингової системи використовується викладачами університету для прискореного переходу до
кредитно-модульної системи організації навчального процесу, широкого впровадження рейтингових
показників якості навчання з метою заохочення студентів до навчальної діяльності, стимулювання їх до
самостійної праці.
Відповідно до наказів Міністерства освіти і
науки України [2,3] університетом розроблено положення про кредитно-модульну систему оцінювання
навчальних досягнень студентів денної форми навчання. При розробці положення враховано принципи
Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS).
Робота виконана за планом НДР Миколаївського державного університету ім. В.О.Сухомлинського.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – розглянути організацію
навчального процесу з позицій Болонської декларації
з метою підвищення якості викладання фізичного
виховання.
Результати дослідження.
Кредитно-модульна оцінка знань, умінь та
навичок студентів з дисципліни “Фізичне виховання“
ґрунтується на концептуальних засадах законів України “Про фізичну культуру і спорт“, Цільовій комплексній програмі “Фізична культура – здоров’я
нації“, Положенні про державні тести і нормативи
оцінки фізичної підготовленості населення України,

Положенні про заліки з фізичного виховання та Державних стандартах вищої освіти.
Фізичне виховання суттєво відрізняється від
інших навчальних дисциплін. За умов оптимізації
рухової активності студентів, підвищення їх життєвого тонусу, зміцнення здоров’я, фізичне виховання
сприяє більш якісному засвоєнню численних навчальних дисциплін. Воно забезпечує різнобічну
фізичну підготовку, підвищує рівень знань про власний організм і умови його раціонального функціонування, закладає основи більш високої працездатності і професійної придатності. Але невизначеність
з місцем та значенням дисципліни у нових стандартах освіти створює труднощі в розробці навчальних
планів та робочих програм, оцінювання знань, умінь
і навичок, перевірці рівня фізичної підготовленості.
Кредитно-модульна система оцінки знань
студентів Миколаївського державного університету
ім. В.О.Сухомлинського з фізичного виховання вводиться для активізації самостійної роботи студентів
за рахунок конкретизації обсягів дисципліни, диференціювання навчального матеріалу, підвищення
рівня фізичної підготовки студентів, а також з метою
стимулювання систематичних самостійних занять з
навчальної дисципліни та посилення контролю над
виконанням обсягу запланованого матеріалу.
Матеріал дисципліни поділяється на модулі.
Кількість модулів встановлюється викладачами, затверджується кафедрою і включається до робочих
програм. Згідно з вимогами, що висуваються до
організації навчального процесу в умовах Болонської системи можна виділити три взаємопов’язані модулі: аудиторна, самостійна та індивідуальна робота.
Аудиторна та індивідуальна робота проводиться безпосередньо під керівництвом і наглядом викладача.
Самостійна робота вимагає окремого підходу у плануванні навчального матеріалу з фізичного виховання. Якщо за розподілом навчального навантаження
на аудиторні заняття (лекції, практичні та індивідуальні заняття) планується 162 години, то на самостійну
роботу така ж кількість годин (табл.1).
Самостійна робота складається з трьох напрямків, а саме: засвоєння теоретичного і методич-
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Самостійна
робота

Практичні

Лекції

Семестр
1
2
3
4
5
6
Разом:

Усього
аудиторних

1
1
2
2
3
3

Індивідуальні

Денна
Денна
Денна
Денна
Денна
Денна

Курс

Форма навчання

Таблиця 1
Розподіл навчального навантаження
Аудиторні заняття

27
27
27
27
27
27
162

Загальна кількість
годин /кредитів

54/1,5
54/1,5
54/1,5
54/1,5
54/1,5
54/1,5
324/9,0

Таблиця 2
Компоненти самостійної роботи студентів з фізичного виховання
К іл ь к іс т ь г о д и н п о к у р с а х
С к л а д о в і с а м о с т ій н о ї р о б о т и
І курс
ІІ к у р с
ІІІ к ур с
Загальн а сум а
Т е о р е т и ч н и й м а т е р іа л
6
6
6
18
М ето д и ч н и й ко м п о н ен т
10
12
8
30
Ф із к у л ь т у р н о -о з д о р о в ч і з а н я т т я
38
36
40
114
Р а зо м :
54
54
54
162
ного матеріалу та участі у фізкультурно-оздоровчих
заходах серед студентів (табл. 2). Зміст цих напрямків
містить опрацювання додаткової методичної літератури з фізичного виховання, що спирається на базовий компонент і доповнює його; виконання студентами самостійно фізичних вправ, з урахуванням
професійної фізичної підготовки, індивідуальних мотивів, інтересів і потреб, стану здоров’я; участь у змаганнях , як у ВНЗ, так і за його межами. Засвоєння
необхідного рівня знань теоретичного матеріалу перевіряється за такими показниками: знання й дотримання основ здорового способу життя; поінформованість про головні цінності фізичної культури та
спорту; придбання досвіду креативного використання фізкультурно-оздоровчої діяльності для досягнення особистих і професійних цілей. Показниками оволодіння необхідним рівнем методичного компоненту
є: знання основ організації і методики оздоровлення
та фізичного вдосконалення; знання основ організації
та методики найбільш ефективних видів і форм раціональної рухової діяльності; знання основ методики
проведення самостійних занять з фізичного виховання; знання основ методики самоконтролю в процесі
занять фізичними вправами. Навчальний матеріал,
який пропонується студентам під час самостійної
роботи, тісно взаємодіє з базовою програмою з
фізичного виховання для вищих навчальних закладів
затвердженої Міністерством освіти і науки України у
2003 році.
Знання та вміння студента визначаються за
сумою набраних кредитів та балами по кожному
модулю навчання за семестр, курс. В основі визначення лежить оцінка в балах, яка складається з середньої арифметичної балів, набраних при виконанні
модульних контрольних робіт за певний період навчання. Види та методи проведення контролю кожного модуля визначаються робочою програмою дисципліни “Фізичне виховання”.
Висновки.
Підводячи підсумок вище викладеного можемо зазначити, що впровадження кредитно-модульної системи в організацію та проведення навчального процесу з фізичного виховання забезпечує
виконання вимог Болонської декларації та сприяє
підвищенню якості та ефективності цієї навчальної
дисципліни.
Розподіл напрямків самостійної роботи студентів з фізичного виховання можна використовувати з метою вдосконалювання процесу навчання
відповідно до сучасних вимог модульно-рейтингової технології.

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем впровадження кредитно-модульної системи в організацію та проведення навчального процесу з фізичного
виховання.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ
СБОРНОЙ КОМАНДЫ ПО СПОРТИВНОЙ
АЭРОБИКЕ К СОРЕВНОВАНИЯМ ВЫСОКОГО
РАНГА
Кокарев Б.В., Жестков С.Г., Смирнова Н.И.
Запорожский национальный университет
Аннотация. Проанализированы выступления студентов-спортсменов ЗНУ, сборной команды по спортивной аэробике в сезонах 2005 и 2006 г.г. Определены
основные группы грубых ошибок, возникающих в
процессе обучения и выполнения на соревнованиях
композиций спортивной аэробики. Разработана, теоретически и практически обоснована методика устранения выявленных грубых ошибок. Благодаря
избранной методике подготовки к соревнованиям
удалось уменьшить % грубых ошибок различного
характера, сделать выступления запорожских спортсменов более сбалансированными.
Ключевые слова: элемент, спортивная аэробика, подготовка, техника, артистичность, сложность, сравнительный анализ, компонент, методика судейства,
классификация.
Анотація. Кокарев Б.В., Жестков С.Г., Смірнова Н.І.
Методичні основи підготовки збірної команди зі
спортивної аеробіки до змагань високого рангу. Проан алізов ані ви ступи студен тів -сп ортсменів ЗНУ,
збірної команди по спортивній аеробіці в сезонах
2005 і 2006 р.р. Визначені основні групи грубих
помилок, що виникають в процесі навчання і вико-
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его способность к достижению действительно выдающихся результатов.
Современная технология подготовки спортсменов высшего класса опирается на результаты научных исследований и имеет научно-методическое
обоснование. Отечественными учеными разработаны биомеханические и психолого-педагогические
основы деятельности спортсменов, а также основные аспекты их подготовки (технической, физической, психологической и теоретической) [1, 2, 3, 4, 5].
Таким образом, многочисленные научные
данные, свидетельствуют о том, что научный подход
к тренировке на высшем уровне способен обеспечить с высокой вероятностью наивысшие достижения в главных соревнованиях сезона. В то же время,
обращает на себя внимание тот факт, что в отличие
от оздоровительного, спортивное направление аэробики не нашло по сей день надлежащего отображения в доступной научно-методической литературе.
Большинство методик подготовки спортсменов являются либо заимствованными из других сложнокоординационных видов спорта (спортивная и художественная гимнастика, акробатика, прыжки в воду
и т.д.), либо выведены эмпирическим путем.
Работа выполнена в соответствии с планом
НИР Запорожского национального университета.
Формулирование целей работы.
Целью исследования является подготовка
сборной команды Запорожского национального университета по спортивной аэробике к выступлениям
в международных соревнованиях, чемпионатах Европы и мира.
Результаты исследования.
В результате анализа видеозаписей всех выступлений студентов-спортсменов ЗНУ в сезонах 2005
и 2006 г.г., мы определили основные группы грубых
ошибок, возникающих в процессе обучения и выполнения композиций спортивной аэробики. Для
этого мы разработали классификацию грубых ошибок (сбавка до 1.0 балла, рис. 1).
В итоге, стало заметно, что основную группу факторов, являющихся основанием для максимальных штрафных счислений (сбавок), относят к
техническим критериям оценки (не засчитанные обязательные и необходимые элементы, дополнительные технические элементы, выполняемые на грани
срыва или с грубыми ошибками и др. – всего 9 пунктов). Однако, как показали дальнейшие исследования (табл. 1 и 2) достаточно высокий % грубых ошибок наблюдается и в критерии «артистизм», что
связано, в первую очередь, с проблемами психологической подготовки (всего 7 пунктов по рис. 1).
Поэтому, нами было признано целесообразным, для обеспечения необходимого уровня технической и артистической подготовленности выполнять
на тренировочных занятиях в одном подходе объем
работы в 3-5 раз превосходящий минимально необходимый. Для этого нами было предложено следующее: многократное (по 4 – 5 подходов с небольшим
интервалом отдыха), серийное (от 32 до 64 раз в под-

нання на змаганнях композицій спортивної аеробіки. Розроблена, теоретично і практично обґрунтована методика усунення виявлених грубих помилок.
Завдяки вибраній методиці підготовки до змагань вдалося зменшити % грубих помилок різного характеру, зробити виступи запорізьких спортсменів збалансованішими.
Ключові слова: елемент, спортивна аеробіка, підготовка, техніка, артистичність, складність, порівняльний аналіз, компонент, методика суддівства, класифікація.
Annotation. Kokarev B.V., Zhestkov S.G., Smirnova
N.I. Methodical bases of preparation of sports aerobics
tea m to competitions of high grade. Appea rances of
the students-sportsmen ZNU of sports aerobics team in
the seasons 2 005 and 2006 yea rs are a nalysed. The
basic groups of flagrant errors arising up in the process
of teaching and implementa tion on sports aerobics
compositions are certain. It is developed, the method
of removal of the exposed flagrant errors is grounded in
theory a nd practically. Due to the select method of
preparation it was succeeded to decrease to competitions
% fla gra nt errors of a different chara cter, to do
appea rances of Za porozhye sportsmen by more
balanced.
Keywords: element, sports aerobics, prepara tion,
technique, artistry, complication, comparative analysis,
component, method of judging, classification.

Введение.
На данный момент спортивная аэробика –
вид спорта, который активно развивается и претендует на включение в Олимпийскую программу. Украинские спортсмены и тренеры имеют большой
опыт побед на соревнованиях наивысшего ранга.
Четырежды за последние 5 лет они добивались титула «чемпион Европы», 4 раза занимали призовые
места на пьедестале мировых чемпионатов. Перед
нашими спортсменами ежегодно ставятся максимальные задачи: завоевание ведущих позиций в мировом профессиональном и Олимпийском спорте.
На решение этих задач и направлена данная работа.
Итогом каждого старта или соревнований
является результат. В нем находят воплощение усилия по реализации поставленных целей, их выполнение или невыполнение. Например, попавший впервые в финал и выполнивший тем самым важную для
себя цель участия в соревнованиях молодой спортсмен часто выступает в финале смело и разнообразно, чего он не мог бы себе позволить под грузом
ответственности и максимального психического напряжения [1].
Как утверждает крупнейший спортивный
теоретик нашего времени В.Н.Платонов [2], в настоящее время, по мере роста спортивных результатов,
а так же под влиянием профессионального спорта,
бытовавшая доселе теория подготовки разностороннего спортсмена стала вытесняться дифференцированными системами подготовки спортсменов в различных видах спорта.
По данным А.А.Новикова и Б.Н.Шустина [3]
одной из тенденций современного спорта высших
достижений является возрастание роли одаренности, ярких индивидуальных особенностей, как фактора, определяющего перспективность спортсмена и
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Грубые ошибки (сбавка до 1,0 балла)

Ошибки,
проявляющиеся
вследствие
недостаточной
хореографической
подготовленности.

1. Стилистика движений, не

Ошибки техники,
проявляющиеся
вследствие
недостаточной
технической
подготовленности .

1. Не засчитанные обязательные

1. Излишнее предстартовое

Ошибки,
проявляющиеся
вследствие
недостаточной общей
физической
(функциональной)
подготовленности.

1. Невозможность выполнить

1. Не засчитанные обязательные

Ошибки,
проявляющиеся
вследствие
недостаточной
специальной
физической
подготовленности .

Ошибки,
преимущественно,
психологического
характера,
препятствующие
успешному
выполнению
сложных
акробатических
прыжков и
адекватной
психологической
настройке на
соревнования.

Рис. 1 – Блок-схема классификации грубых ошибок, возникающих при выполнении соревновательной композиции в спортивной аэробике.
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Рис. 2 – Методика расчета оптимального количества повторений элементов в одном тренировочном занятии
ход) повторение отрабатываемых элементов под музыку перед зеркалом для визуального контроля за
качеством исполнения. Кроме того, было решено
повышенное внимание уделить связям элементов в
композициях, чтобы избежать пауз при входе в элемент и выходе из него.
В работе над устранением ошибок мы применили методику выделения т.н. «опорных пунктов»
в сочетании с графическим методом записи упражнений (см. рис 2).
С этой целью была адаптирована широко применяемая в спортивной гимнастике методика расчета оптимального количества повторений элементов
в одном тренировочном занятии. В спортивных сезонах 2005-2006 г.г. это дало следующие результаты
(см. табл. 3).
Кроме того, было рассчитано, что основные

параметры тренировочной нагрузки членов сборной
команды по спортивной аэробике варьируют в следующих пределах: 200 – 250 тренировочных дней в
году (включая дни соревнований), 40 – 60 дней централизованной подготовки, 3–4 учебно-тренировочных сбора в год по 7–12 дней, 600–660 тренировочных часов в год, 6 – 8 тысяч элементов (включая
элементы акробатики и хореографии) в месяц, 40 –
70 комбинаций в месяц у мужчин и 50 – 70 - у женщин, 1,5 – 2,0 тыс. элементов СФП в месяц.
Эти показатели достигают максимальных
величин за 1-2 месяца до основных соревнований, а
затем несколько снижаются. Доля средств СФП, как
правило, наиболее значительно снижается (достигая
10%) в период участия в главных соревнованиях. На
всех остальных этапах она изменяется, составляя 2040% от общего объема загрузки.
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Таблица 1
Анализ результатов выступлений спортсменов ЗНУ (средние оценки)
С оревнования

О ц е н ка
Т е х н и ка А р т и с т и з м

С редняя о ценка

% гр уб ы х о ш и б о к
Т е х н и ка А р т и с т и з м

2 0 0 5 го д
Ч ем п. У краины

7 .1 0

7 .1 5

7 .1 2 5

1 1 .2 5

1 1 .2 5

К уб о к У к р а и н ы

7 .8 0

7 .6 8

7 .7 4

8 .1 3

8 .1 3

Ч е м п . Е вр о п ы

6 .8 1

6 .7 3

6 .7 7

1 2 .1 4

1 3 .5 7

2 0 0 6 го д
Ч ем п. У краины

7 .6 5

7 .8 7

7 .6 7

9 .2 9

7 .8 6

С туд. Ч ем п. У кр.

7 .5 4

7 .5 0

7 .5 2

9 .2 9

9 .2 9

Ч е м п . Е вр о п ы

7 .1 6

7 .1 0

7 .1 3

1 1 .6 7

1 1 .6 7

Таблица 2
Динамика изменения средних показателей оценок и составляющей грубых ошибок (% брака) за время эксперимента
2 0 0 5 го д
2 0 0 6 го д
М
m
σ
М
m
σ
Т ехника
7 .2 4
0 ,2 3
0 ,5 5
7 ,4 5
0 ,1 1
0 ,3 3
А ртистизм
7 .1 9
0 ,2 5
0 ,6 2
7 ,4 9
0 ,1 3
0 ,4 0
% б р ак а (те х н и к а)
1 0 .5 1
7 ,3 5
1 8 ,0
1 0 ,0 8
4 ,1 1
1 2 ,3
% б р ак а (а р ти с ти зм )

1 0 .9 8

6 ,2 6

1 5 ,3

9 ,6 1

3 ,0 5

9 ,1 6

Таблица 3
Результаты выступлений студентов-спортсменов ЗНУ в 2005/06 г.г.
Инд.
Категория
Инд.
Смеш.
женские
Смеш. пары
Фитнес
Соревнования
мужские
тройки
выступления выступления
1 место два 2-х
Кубок Украины-2005 г.
2 место
3 место
1 место два
1
места
3 место
2-х места
место
3
место
10 место
Чемпионат Европы 2005 г.
1 место (юн.)
1 место (юн.) 3
место
5 место
6 место
Чемпионат Украины-2006 г 1 место
3 место
2 место
два 1-х места
2 место
3 место
два 2-х места
3 место
1 место
1 место
1 место
1
три 1-х места
Студенческий Чемпионат
2 место
2 место
место
Украины - 2006 г
3 место
Чемпионат Европы 2006 г.
5 место
3 место
5 место
6 место
Проанализировав полученные результаты
мы можем констатировать, что благодаря избранной
методике подготовки к соревнованиям и используемым для этого средствам подготовки удалось постепенно снизить составляющую грубых ошибок различного характера в общей оценке упражнений,
сделать выступления запорожских спортсменов более сбалансированными.
Выводы.
1. Определены основные группы грубых ошибок,
возникающих в процессе обучения и выполне-

2.
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ния на соревнованиях композиций спортивной
аэробики.
Анализ выступлений команд-лидеров (2005 – 2006
г.г.) показал, что на протяжении анализируемых
спортивных сезонов спортсмены продемонстрировали достаточно высокую техническую (оценки в средних пределах от 7,24 до 7,45 балла) и
артистическую подготовленность (оценки в средних пределах от 7,19 балла до 7,49.). В то же время, наблюдалась положительная тенденция к возрастанию оценок от сезона к сезону с

уменьшением % грубых ошибок в окончательной оценке упражнений.
3. Разработана, теоретически и практически обоснована методика устранения выявленных грубых ошибок.
Дальнейшие исследования предполагается
проводить в направлении изучения других проблем
практического обоснования методики выявления и
устранения грубых ошибок у спортсменов по
спортивной аэробике.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

рафические показатели, юные пловцы.
Annotation. Kolesnik V. Estima tion of spring
possibilities dicorders that pantographical indexes at
young swimmers. In this article young swimmers have
the trained spring functions dicorders with different
types of violations of foot and normal foot. And also
the represented informa tion a bou t plantographical
indexes at these sportsmen. Juvenile swimmers with
normal autopodium had the best parameters of the spring
function of autopodium than sportsmen with different
aspects of a platypodia.
Keywords: spring functions dicorders, plantographical
indexes, young swimmers.

Литература
Келлер В.С., Платонов В.Н. Теоретико-методические
основы подготовки спортсменов. - Львов, 1993. - 270 с.
Платонов В.Н. Общая теория подготовки спортсменов
в олимпийском спорте.- К.: Олимпийская литература,
1997.- 583 с.
Новиков А.А., Шустин Б.Н. Тенденции исследования
соревновательной деятельности в спорте высших достижений // Современный олимпийский спорт: Тезисы
докладов межд. науч. конгресса. - К., 1993. - С. 16717 0.
Булатова М.М. Теоретико-методические основы реализации функциональных резервов спортсменов в тренировочной и соревновательной деятельности: Автореф. дис. ... д-ра пед. наук. - К., 1996. - 50 с.
Аркаев Л.Я., Терехина Р.Н., Сучилин Н.Г. Концепция
интегральной подготовки и ее основные технологические компоненты // Педагогический профессионализм в
сфере физической культуры и его формирование в системе высшего образования: Матер. межвуз. научнопракт. конф. - С.-Пб.,1996. - С. 3-6.
Правила судейства соревнований по спортивной гимнастике: Чемпионатов Мира, Олимпийских игр, региональных и межконтинентальных соревнований, международных турни ров / Междуна родн ая федерац ия
гимнастики, мужской технический комитет.- К., 1997.130 с.
Поступила в редакцию 22.05.2007г.

Вступ.
Діти в молодшому шкільному віці під дією
різних факторів відчувають дефіцит рухової активності, в зв’язку з чим відбувається значне збільшення
дітей з порушеннями органів опори. Це обумовлює
слабкість м’язово-зв’язувального апарату, недостатній розвиток мускулатури нижніх кінцівок, втрату зв’язками еластичності і міцності, що дуже часто
призводить до порушень не тільки самої стопи, а і
всього опорно-рухового апарату в цілому [4,5].
У зв’язку з тенденціями сучасного спорту
до постійної інтенсифікації тренувальних навантажень та зниження вікового цензу на етапах підготовки спортсменів важливе значення має виділення характеру і ступеню впливу спортивних навантажень
на опорно-руховий апарат. Спорт вищих досягнень
може негативно впливати на поставу, та стан стопи у
спортсменів, що стосується і спортивного плавання
[7,8].
Тому ми вважаємо важливим вивчення показників ресорної функції стопи та виявлення її деформацій у юних плавців на початковому етапі
спортивної діяльності для попередження даних патологій, щоб в подальшому це не впливало на стан здоров’я і досягнення високих спортивних результатів.
Невірогідним вважається те, що знаючи про
ресорну функцію стопи, здатність змінювати ступінь
сплющення під дією навантаження, яке змінюється,
дослідники не тільки не оцінили резервні можливості
цієї функції, а також і проігнорували її в практиці плантографії. Дійсно, відбиток стоп робиться практично
завжди в положенні стоячи однією, а потім другою
ногою (тобто – один з відбитків робиться з половинним навантаженням по відношенню до другого). Це
призводить до того, що плантограми регіструються в
нерівних умовах використання ресорних можливостей стопи [10]. Ці питання вивчались в різних групах
дітей [2,3,6]. Але вони не були спортсменами.
У спортсменів опорно-ресорну функцію
стопи вивчали у юних футболістів [10]. Однак нам не
зустрілись в літературі відомості про опорно-ресорну функцію стопи у юних плавців і тому ми вирішили провести дане дослідження.
Робота виконана за планом НДР Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і
спорту.
Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження було оцінити ресорні

ОЦІНКА РЕСОРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СТОПИ
ТА ПЛАНТОГРАФІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ЮНИХ
ПЛАВЦІВ
Колісник В.О.
Дніпропетровський державний інститут фізичної
культури та спорту
Анотація. В даній статті вивчена ресорна функція
стопи у юних плавців з різними видами плоскостопості та нормальною стопою. Представлені відомості
про плантографічні показники у цих спортсменів.
Дослідження ресорної функції стопи у дітей 7-9 років,
які займалися плаванням, показало, що у юних плавців
з нормальною стопою були кращі показники ресорної функції стопи ніж у тих, які мали різні види плоскостопості.
Клю чові слова : ресорна функц ія стопи, плантографічні показники, юні плавці.
Аннотация. Колесник И.О. Оценка рессорных возможностей стопы и пантографические показатели у
юных пловцов. В данной статье изучена рессорная
функция стопы у юных пловцов с разными видами
плоскостопия и нормальной стопой. Представлены
сведения о плантографических показателях у этих
спортсменов. Исследование рессорной функции стопы показало, что у юных пловцов с нормальной стопой были лучшие показатели рессорной функции
стопы, чем у тех, которые имели разные виды плоскостопия.
Ключевые слова: рессорная функция стопы, плантог-
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Таблиця 1
Співвідношення між висотою зіскоку і ступенем збільшення наступного стрибка вгору у юних плавців
С т у п ін ь з б іл ь ш е н н я с т р и б к а в г о р у , с м
В и с о т а з іс к о к у , с м

20
30
40
50

Д іт и з н о р м а л ь н о ю
сто п о ю (n= 6 5 )
2 ,2 4 + 0 ,3 3
4 ,5 5 + 0 ,2 4
4 ,7 5 + 0 ,1 2
2 ,1 2 + 0 ,2 1

можливості стопи та плантографічні показники у
юних плавців 7-9 років, які мали порушення постави.
Для оцінки ресорних можливостей стоп ми
використовували методику, яка дозволяє оцінювати
цю функцію в адекватних умовах, тобто по реактивним можливостям зводу стопи після його дозованого розтягування, яке забезпечує стрибок в глибину з
різної висоти (20-30-40-50 см) з наступним стрибком
в висоту. Використовуючи принцип «доза – ефект» у
відношенні ступеню розтягування зводу стопи при
сплигуванні та зростання стрибка вгору при послідуючому виплигуванні можна оцінити діапазон реактивних можливостей зводу стопи [10]. Використовували також метод плантографії з розрахунком індексів
Кларка, Чіжина та Фрінланда.
При статистичному аналізі розраховували
середнє значення (М) та його стандартну помилку
(m). Достовірність різниці оцінювали за t – критерієм
Ст’юдента (р). При р<0,05 її вважали статистично достовірною [12].
Дослідження проводили на базі СК «Славутич» і СК «Метал» (м. Дніпропетровськ). Обстежено
80 дітей 7-9 років, які почали займатися спортивним
плаванням у групі початкової підготовки.
Результати дослідження.
За показниками кутового індексу Кларка
10% юних спортсменів мали вигнуту стопу, 60% мали ідеальну стопу, а у 30% - були виявлені різні
види плоскостопості. При розрахунку індексу Чіжина в відсотковому співвідношенні у 70% юних плавців
була нормальна стопа, у 9% - була сплющена стопа,
та у 21% - була плоскостопість. За індексом Фрінланда нормальну стопу також мали 70% дітей.
Показники співставлення висоти зіскоку
(«дози дії») та ступеню збільшення висоти виплигування в наступному стрибку вгору («реакція») при
порівнянні з виплигуванням з підлоги представлені
в табл.1.
Статистична обробка даних, наведених в таблиці, показує, що у дітей з нормальною стопою достовірно більше висота стрибка в висоту після зіскоку
з 30см ( t=3,32; p<0,01 ) та з висоти 40см ( t=3,58; p<0,001
) у порівнянні з висотою зіскоку з 20см. Показники
зіскоку з висот 20 та 50см не мали статистично достовірної різниці ( t=0,6; p>0,05). У дітей з різними видами плоскостопості в цьому відношенні виявлена лише
подібна тенденція (відповідно t=1,78; 1,98; 0,3; p>0,05).
Це підтверджується і порівнянням ступеню

Д іт и з р із н и м и в и д а м и
п л о ско сто п о сті (n= 1 5 )
2 ,0 5 + 0 ,4 2
3 ,1 2 + 0 ,4 4
3 ,0 4 + 0 ,2 1
1 ,8 9 + 0 ,3 1

збільшення стрибка вгору з 30 та 40см, де переважають показники у дітей з нормальною стопою (t=2,04
та t=2,44; p<0,05).
Обговорюючи отримані дані, слід врахувати
від чого може залежати висота виплигування: 1)від
ступеню “розплющування” стопи в залежності від
висоти сплигування (чим більше висота, тим більше
“розплющування”, тобто важче відштовхуватись і
тому менше висота виплигування); 2)від умов
відштовхування з участю м’язів гомілки, стегна та
допоміжних рухів рук і тулуба (при оптимальній висоті сплигування висота виплигування більше, тобто
малі та значні висоти сплигування не дозволяють високо виплигувати).
Також, з отриманих даних нашого дослідження, ми можемо відмітити, що в віці 7-9 років лише
30% юних плавців мають плоскостопість. Але за даними літератури з віком кількість дітей з даною патологією зростає, тому недостатня увага з боку тренерів і батьків може призвести до таких порушень
[1,11]. Це важливо в зв’язку з тим, що діти, яких ми
обстежили, займаються спортом, де мають місце великі фізичні навантаження (окрім плавання, це ще
біг, тренування в тренажерному залі), що при нераціональному тренуванні призводять до перенапруження опорно-рухового апарату і до деформації стопи.
Висновки.
Аналіз плантографічних показників за індексами Кларка, Чіжина і Фрінланда вказує на те, що у
30 % юних плавців 7-9 років, які мали порушення постави, виявляються різні види плоскостопості.
Дослідження ресорної функції стопи у дітей
7-9 років, які займалися плаванням, показало, що у
юних плавців з нормальною стопою були кращі показники ресорної функції стопи ніж у тих, які мали
різні види плоскостопості.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем ступеню
впливу спортивних навантажень на опорно-руховий
апарат спортсменів.
1.
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4.

Вступ.
У період становлення України як самостійної,
незалежної демократичної держави перед вищою
освітою постало ряд невідкладних проблем. Серед
них актуальною є професійна підготовка майбутніх
фахівців із спортивно-оздоровчого туризму, спрямування її на задоволення потреб людини та держави в
формуванні особистого здоров’я підростаючого
покоління в закладах освіти. При впровадженні
спортивно-оздоровчого туризму досить ефективно
реалізуються не тільки специфічні функції фізичної
культури: освітні, прикладні, спортивні, але й оздоровчі та спортивно-реабілітаційні.
Актуальність і доцільність дослідження проблеми професійної підготовки студентів із спортивно-оздоровчого туризму у сучасних умовах зумовлені необхідністю подолання суперечностей, які й
існують між: потребою суспільства та закладів освіти у високоякісних фахівцях із спортивно-оздоровчого туризму і відсутністю розробок та обґрунтування
теоретико-методичних засад моделі і технології навчально-виховного процесу майбутніх фахівців із
вищеозначеної галузі; необхідністю оновлення системи фізичного виховання дітей і молоді в інтеграції
зі спортивно-оздоровчим туризмом і відсутністю
належного рівня професійно-педагогічної компетентності викладачів фізичної культури зі спеціалізацією
“спортивно-оздоровчий туризм”; необхідністю вирішувати майбутнім фахівцям складні професійні цілі
та завдання у закладах освіти з фізичного виховання
через спортивно-оздоровчий туризм і станом організації навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах.
Розв’язання вищезазначених суперечностей
потребує нового наукового переосмислення й усвідомлення мети, завдань, принципів, функцій, оновлення змісту, форм і методів професійної підготовки
майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму в університетах України, необхідності забезпечення високої конкурентоспроможності вчителя фізичної культури та менеджера з спортивно-оздоровчого
туризму.
На даний час відсутня достатня теоретикометодична база та дієвий досвід розв’язання цієї проблеми. Існують лише дослідження, які можуть забезпечити розробку сучасної моделі та технології
професійної підготовки майбутніх фахівців у вищих
навчальних закладів, але не з спортивно-оздоровчого туризму.
Концептуальні засади професійної підготов-

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО
ТУРИЗМУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДАХ
Конох А.П.
Запорізький національний університет
Анотація. У статті розглядаються теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх
уч ителів фізич ної культури зі спеціа лізацією
”спортивно-оздоровчий туризм” у вищих навчальних закладах.
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ки майбутніх фахівців всебічно та ґрунтовно розглядалися в працях дослідників Р.С.Гуревича, А.О.Лігоцького, С.О.Сисоєвої. Я.В.Цехмістра. Професійна підготовка майбутніх фахівців із фізичного виховання та
спортивного туризму досліджувалась українськими
вченими В.М.Арзютовим, О.Ц.Демінським, В.К.Федорченком, Б.М.Шияном, російськими – І.І.Булигіною, В.І.Ганопольським, І.В.Зоріним, В.О.Квартальним та ін. Дослідженню історико-туристських
проблем присвятили свої праці такі вітчизняні науковці як В.В.Абрамов, О.М.Любовець, Я.В.Луцький,
В.Б.Супрункова.
Численні аспекти туризму як форми фізичного, інтелектуального, морального виховання молодого покоління вивчали І.Є.Востоков, А.А.Федякін,
Ю.Н.Федотов, але проблему професійної підготовки майбутніх фахівців із спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах досліджено недостатньо в теоретико-методичному аспекті. Поза
увагою дослідників залишилися проблеми організації освітнього процесу професійної підготовки
майбутніх фахівців спортивно-оздоровчого туризму
у вищих навчальних закладах.
Робота виконана за планом НДР Запорізького національного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета статті - розробити й обґрунтувати теоретико-методологічні та методичні засади освітнього процесу професійної підготовки майбутніх
фахівців спортивно-оздоровчого туризму у вищих
навчальних закладах.
Результати дослідження.
На основі теоретичного аналізу показано, що
туризм на українських землях пройшов етапи розвитку, аналогічні Європі, а саме: шлях від поодиноких мандрівок до організації масових подорожей,
ставши однією з розвинених галузей економіки, культури країни. Туризм, як чинник формування економіки держави, зумовлював необхідність створення
галузевої системи підготовки та підвищення кваліфікації туристських кадрів, яка б формувала фахівців,
здатних в умовах конкуренції індивідуально продуктивно працювати.
Підготовка фахівців туризму, зокрема
спортивно-оздоровчого, традиційно в нашій країні
була пов’язана з підвищенням їх кваліфікації, що, за
відсутності базової освіти, не вирішувало кадрової
проблеми.
Нині в Україні підготовку висококваліфікованих фахівців спортивно-оздоровчого туризму мають
взяти на себе педагогічні заклади вищої школи, у яких
збереглась ефективність і систематичність навчального процесу. Тим більше, що ці заклади готують фахівців
для початкової та середньої ланок освіти.
Теоретичний аналіз проблеми професійної
підготовки фахівців провідних туристських шкіл світу,
вивчення їх програм, змісту й основних моделей навчання засвідчив, що їх доцільно використовувати у
практиці українських освітніх структур туристського
профілю, зокрема, планувати значно більший обсяг

виробничих практик, стажування, організацію літніх
і зимових туристських таборів.
З метою розв’язання завдань дослідження
нами здійснено аналіз базових понять, головними з
яких були “спортивно-оздоровчий туризм”, “майбутній фахівець спортивно-оздоровчого туризму”,
“професійна підготовка майбутніх фахівців спортивно-оздоровчого туризму”
Спортивно-оздоровчий туризм нами розглядається як вид рекреаційної діяльності у сполученні
з елементами спортивного туризму і туристського
потенциалу регіону, де проводиться подорож, за умови, що фізичне навантаження не перевищує потенційні можливості індивіда.
Майбутній фахівець спортивно-оздоровчого туризму розглядається нами як особистість, що
цілеспрямовано здобуває у вищих навчальних закладах кваліфікацію відповідно до певного освітньо-кваліфікаційного рівня в процесі спеціально організованої навчально-виховної діяльності, яка поєднує в собі
спорт, відпочинок і розважальний аспект, сприяє національно-патріотичному вихованню людини, позитивно впливає на фізичний і психічний стан, підготовку до активного та якісного життя, професійної
діяльності.
Професійна підготовка майбутніх фахівців
спортивно-оздоровчого туризму визначається як
процес, що відображає науково й методично обґрунтовані заходи вищих навчальних закладів, спрямованих на формування протягом терміну навчання рівня
професійної компетентності і компетенції особистості, достатнього для організації спортивно-оздоровчого туризму в закладах освіти, серед різних груп
населення регіону, успішної праці в усіх ланках активного туризму з урахуванням сучасних вимог ринку праці.
Аналіз навчання майбутніх фахівців вищої
туристської освіти в Україні показав, що існує декілька моделей за такими домінантами: економіко-правова й управлінська; рекреаційна; науково-дослідницька. Разом із тим, ні в одному з вищих навчальних
закладів не передбачена спортивно-оздоровча домінанта в сполученні з іншими.
Вивчення програм навчання студентів за
фахом ”спортивно-туристська діяльність” свідчить:
недостатньо глибоким є науково-теоретичне обґрунтування питання щодо специфіки підготовки фахівців
для індустрії спортивно-оздоровчого туризму; орієнтування сучасного змісту професійної туристської освіти здійснюється переважно на традиційну
”знаннєву” концепцію замість спрямування її на
особистісно-професійну забезпеченість, компетентність студентів щодо системного зв’язку сучасної педагогічної науки з нагальними потребами
теорії і практики спортивно-оздоровчого туризму;
спостерігається відсутність чіткої концепції підготовки кадрів для галузі у вищих навчальних закладах;
недостатня увага приділяється оптимізації навчально-виховного процесу.
Вищезазначене дало змогу підійти до розроб147

ки концепції та моделі.
Головними концептуальними положеннями
нашого дослідження є: інтеграція європейського та
вітчизняного підходу до підготовки фахівців із туризму; професійна підготовка студентів із спортивнооздоровчого туризму є невід’ємною складовою
цілісної системи неперервної туристської освіти;
використання в навчанні студентів не традиційного
предметно-дисциплінарного підходу, а інтегративносинергетичного підходу - мотивування майбутніх
фахівців на формування збереження зміцнення і
відновлення здоров’я молодого покоління, їх всебічну
підготовку до якісного життя в українському
суспільстві; засвоєння студентами сукупності професійно орієнтованих розділів освіти, як з педагогічної, так і спортивно-оздоровчої діяльності; удосконалення процесу оволодіння викладачами сучасними
технологіями як загальної, так і професійної освіти. В
структурі педагогічної діяльності викладачів нами виокремлюються: педагогічно-дидактичний, професійний та організаційний компоненти; зв’язок з життям,
з конкретними особливостями майбутньої практичної діяльності; зв’язок теорії з практикою.
Концептуальні підходи сприяли розробці
експериментальної трьохступеневої моделі, яка відображала побудову навчально-виховного процесу на
засадах системного підходу. Він розглядався як можливість оптимізувати, тобто відібрати найефективніші
принципи, форми роботи, методи і прийоми для професійної туристської педагогічної освіти.
Перша ступінь моделі розкривала процес
проектування навчально-виховного процесу у загально-педагогічній підготовці, яка мала дві підсистеми:
перша – викладач, друга – студент. Ці підсистеми забезпечували процес навчання та виховання (викладач) і процес учіння (навчальна діяльність) – студент.
Дидактична структура навчання студентів на факультеті фізичного виховання (зі спеціалізацією “спортивно-оздоровчій туризм”) являла собою сукупність
складових елементів у побудові лекцій, занять, послідовність і кількість яких визначалась навчальною
метою, специфікою предмета, забезпечувала цілеспрямованість і завершеність роботи.
Друга ступінь моделі присвячувалась проектуванню професійної підготовки вчителя фізичного виховання з спеціалізацією “спортивно-оздоровчий туризм”. Вона розкривала зміст чотирьох циклів
професійної підготовки а саме: гуманітарних і соціально-економічних дисциплін (1-й цикл); фундаментальних дисциплін (2-й цикл), які охоплювали такі блоки: медико-біологічний, спеціально-теоретичний,
спеціально-практичний; третій цикл (професійноорієнтованих дисциплін) містив такі дисципліни, якот: вступ до спеціальності, теорію фізичного виховання з основами методик, організацію масової
фізичної культури та інше; 4-й цикл складали вибірково-навчальні дисципліни (цикл самостійного вибору, спеціалізація – бакалавр, спеціаліст, магістр).
До третього ступеня спроектовано
діяльність суб’єктів навчально-виховного процесу.

Складовими діяльності викладача був процес навчання, виховання та розвитку студентів. Ця діяльність
складала структуру дидактики та виховної роботи.
Професійна складова присвячувалась розробці навчальних програм і планів, проведенню туристських
заходів. Організаційна складова спрямовувалась на
створення організаційно-методичнних умов.
До них віднесено: відбір змісту навчання студентів; створення сучасного навчально-розвивального середовища; використання інноваційних педагогічних технологій навчання та виховання студентів;
інтеграція змісту навчальних дисциплін під час складання програм; якісна організація навчально-виробничої практики і практичних занять майбутніх
фахівців, використання раціонально-доцільних принципів, методів, форм роботи, технологій.
Складові діяльності студента містили мотиваційний і змістовий компоненти, операційно-процесуальні способи діяльності, контрольно-оцінювальні дії.
Навчання студентів здійснювалось за моделлю “компетентного випускника” і було підпорядковане певній
системі принципів. Актуальними вважались принципи науковості, систематичності й послідовності, доступності тощо. Цілеспрямований процес передачі і
засвоєння знань, умінь і навичок передбачав використання методів навчання та виховання.
Були застосовані такі основні групи методів
формування свідомості - лекції, бесіди, роз’яснення,
диспути, приклад; методи формування суспільної
поведінки – педагогічна вимога, громадська думка,
управляння, привчання, доручення, створення виховних ситуацій; методи стимулювання діяльності та
поведінки студентів –змагання, покарання; методи
контролю та аналізу рівня вихованості – педагогічні
спостереження, опитування, аналіз результатів суспільнокорисної роботи тощо. Однією з умов моделі
було впровадження новітніх технологій навчання та
виховання, які передбачали не тільки отримання
знань, умінь і навичок, але і творче ставлення до них.
Це навчання студентів побудови цілісної педагогічної системи діяльності, формування “компетентного
випускника”, технологія “глобальної освіти” та “інтеркультурної освіти”, модельного та модульно-рейтингового навчання, проблемного, розвивального, комп’ютерного, дистанційного, діалогового тощо.
У ході реалізації моделі діяв принцип діяльнісного підходу. Тобто, студентів вчили лише тому, що
необхідне їм в діяльності, і, відповідно, контролювали
ступінь розвитку необхідних знань і умінь.
Оцінку достовірності одержаних результатів
у професійній підготовці майбутніх фахівців спортивно-оздоровчого туризму забезпечували критерії оцінювання готовності викладачів і студентів, їх показники. Вони відображали наявність у викладачів
операційно-технологічної, мотиваційної, рефлексивної сфер, що складали їх педагогічну майстерність.
Студентів оцінювали за загально-педагогічною, професійно-туристською та фізичною готовністю. Наявність цих складових формувала образ конкурентно-спроможного фахівця.
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У ході експерименту було встановлено, що
ефективність навчально-виховного процесу залежить
від створення організаційно-методичних умов, які
складали зміст організаційної складової діяльності
викладача, про яку йшлося вище.
У ході дослідно-експериментальної роботи
особлива увага приділялась відбору змісту професійної освіти. Він включав систему знань, умінь, навичок з окремих дисциплін, а також міждисциплінарні
освітні та професійні вміння і навички, засвоєння
способів поведінки й емоційно-ціннісних ставлень до
інших людей, учнів і світу. Зміст мав також культурологічний напрямок, натуралістичний, соціо-морфістський, гносеологічний, когнітивний, креативний,
антропологічний і діяльнісний підходи.
Зміст навчання студентів спрямовувався на
їх розвиток, містив такі функції, як соціальна, особистісно - розвивальна, здоров’язберігаюча.
Відбір і побудова змісту професійної підготовки полягала у створенні алгоритму навчальних програм та розробки низки робочих програм навчальних
дисциплін зі спортивно-оздоровчого туризму.
Навчальними програмами передбачалась і
практична робота, яка мала такі послідовні етапи:
лабораторні, практичні заняття, на яких починалося
формування первинних навичок із спеціальних дисциплін ”спортивно-оздоровчого туризму”; навчальна практика – “менеджера спортивно-оздоровчого
туризму”, технологічна практика – безпосередньо в
організаціях, установах з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання
вмінь і навичок за спеціальністю.
Головним результатом практики було формування професійної компетентності майбутніх
фахівців у галузі фізичного виховання підростаючого покоління та професійної компетенції в організації
спортивно-оздоровчого туризму, як цінної форми
фізичного виховання та збереження, зміцнення і
відновлення здоров’я учнів, набуття навичок.
Ефективною формою оптимізації освітнього процесу була дослідницька діяльність, яка сприяла
кращому розумінню реальності, розвитку спортивно-оздоровчого туризму.
Результати роботи надали підстави констатувати наявність позитивних змін у професійній
підготовці майбутніх фахівців спортивно-оздоровчого туризму.
Висновки.
Впровадження розробленого нами дослідження сприяло професійному зростанню викладачів
і студентів, формуванню у них знань, умінь і навичок, мотивації на педагогічну і туристську діяльність,
ціннісне ставлення до неї. Результати вказували на
вичерпну реалізацію мети і завдань дослідження.
Проведене дослідження не вичерпало всіх аспектів
проблеми професійної підготовки фахівців із спортивно-оздоровчого туризму в університетах.
Перспективи подальшого наукового пошуку можливі в розробці моделі професійної підготовки науковців з проблеми організації спортивно-оздо-

ровчого туризму, гідів за місцями історичних подій і
аніматорів з туризму. Необхідна також організація в
значно більшому обсязі соціокультурної, методичної та стажерської практики в дальньому і близькому
зарубіжжі.
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ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ПРИЙОМІВ ІГОР
СПОРТИВНОГО ХАРАКТЕРУ У ДІТЕЙ
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ (НА
ПРИКЛАДІ ІГОР ”ФУТБОЛ”, ”ХОКЕЙ”)
Конох О.Є.
Запорізький національний університет
Анотація. В статті розкривається взаємозв’язок між
за своєнн ям дітьми технічн их при йомів для іг ор
спортивного характеру, рухливими уміннями та навичками, що формуються в різних формах фізичного виховання та розвитком фізичних якостей. Упровадження моделей дало можливість за короткий час
сформувати у старших дошкільників ті рухові дії та
вміння, що були їм необхідні для участі в іграх ”футбол” і ”хокей” (на траві). Спостереження за грою
100 дітей показало, що 87% з них (87 дітей) на достатньо якісному рівні виконують необхідні для вищезазначених ігор технічні прийоми. У даної категорії в ихова нців з’яв илась в рухах швидкість та
гнучкість, м’язова сила та спритність, витривалість.
Ключові слов а: формування технічни х прийомів,
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ня навичок рухових дій та успішне їх використання у
різноманітних життєвих ситуаціях. Розвиток рухових
якостей у дитини відбувається під впливом двох факторів: природно-виховних змін організму (морфологічна та функціональна перебудова) та режиму рухової активності, до якого входить весь комплекс
організаційних форм фізичного виховання та його
рухова діяльність [3].
Загальні фізіологічні закономірності розвитку рухових якостей людини завдяки заняттям фізичними вправами розглянуто у працях О.Н. Крестовнікова, М.В. Зімкіна, О.В. Коробкова та ін. Дослідники
доводять, що морфологічні та функціональні зміни
м’язової системи, а також нервової регуляції рухових
і вегетативних функцій організму є фізіологічною
основою розвитку рухових якостей [2].
У наукових роботах Є.М. Вавилової, Є.С.
Вільчковського, В.М. Заціорського, О.І. Курок зроблені висновки про необхідність комплексного розвитку рухових якостей дітей, застосування вправ, виконання яких вимагає проявлення швидкості, сили,
спритності, витривалості [2, 4, 5].
Робота виконана за планом НДР Запорізького національного університету.
Формулювання цілей роботи.
Метою нашої статті є розкриття проблеми
формування фізичних якостей дітей старшого дошкільного віку в іграх спортивного характеру „Футбол”
і ”Хокей”.
Результати досліджень.
У ході дослідження нами було виявлено: якісне оволодіння дітей рухами залежить від того, як
вони засвоюють техніку різних видів фізичних вправ
(основних, загально розвиваючих, стройових); гра
спортивного характеру ”футбол” і ”хокей” побудована на виконанні таких основних рухів як ходьба,
біг, стрибки, метання та різноманітних загальнорозвивальних вправ (піднімання рук в сторони, вверх,
вниз і повороти в сторону та нахили тулуба вперед,
назад, піднімання ніг тощо); фізичні якості
(швидкість, спритність, гнучкість, сила, витривалість)
максимально розвиваються в іграх спортивного характеру ”футбол” і ”хокей” за умови, якщо діти якісно оволоділи різними фізичними вправами; правила ігор ”футбол” і ”хокей” діти старшого
дошкільного віку засвоюють швидко, якщо з ними
проведена попередня робота з засвоєння технічних
прийомів у іграх; попереднє формування рухових
умінь і навичок здійснюється в системі засвоєння
основних, загальнорозвивальних і стройових рухів
під час проведення ранкової, гігієнічної гімнастики,
занять з фізичної культури, рухливих ігор та ін. Вищезазначені висновки сприяли розробці нами моделей щодо попереднього розучування ігор
спортивного характеру (табл.1, 2).
Гра у футбол – одні з найпопулярніших у
дітей старшого дошкільного віку. Вона розвиває в них
швидкість, спритність, силу, витривалість. Однак перед тим як проводити гру, дітям необхідно оволодіти наступними технічними прийомами: переда-

старший дошкільний вік, ігри спортивного характеру, фізичні якості.
Аннотация. Конох Е.Е. Формирование технических
приёмов игр спортивного характера у детей старшего дошкольного возраста (на примере игр «футбол»,
«хоккей»). В статье раскрывается взаимосвязь между
усвоением детьми технически х п риёмов для и гр
спортивного характера, двигательными умениями и
навыками, которые формируются в разных формах
физического воспитания и развития физических качеств. Внедрение моделей дало возможность за короткое время сформировать у старших дошкольников те двигательные действия и умения, которые были
им необходимые для участия в играх ”футбол” и ”хоккей” (на траве). Наблюдение за игрой 100 детей
показало, что 87% из них (87 детей) на достаточно
качественном уровне выполняют необходимые для
вышеупомянутых игр технические приемы. У данной категории воспитанников появилась в движениях скорость, гибкость, мышечная сила, ловкость, выносливость.
Ключевые слова: формирование технических приёмов, старший дошкольный возраст, игры спортивного характера, физические качества.
Annotation. Konoh Н.E. Forming of technical
receptions of games of sporting character at the children
of senior preschool age (on the example of games
«football», «hock ey»). Intercommunication between
mastering by the children of technical receptions for
the games of sporting character, motive abilities and
skills which are formed in different forms of physical
education and development of physical qualities opens
up in the article. Introduction of the models give the
opportunity for the short time to form a t preschool
age child actions and abilities. They used playing football
and hockey (grass). Observation under the 100 children
have shown that 87 % on the qualitative level make
technica l movement. At pupils appea r speed in the
movement, flexibility, muscle strength, adroitness,
endurance.
Keywords: forming of technica l receptions, senior
preschool age, games of sporting character, physical
qualities.

Вступ.
У період перебудови освіти в Україні фізичне виховання підростаючого покоління є важливим
напрямом у роботі педагогів шкіл і дошкільних навчальних закладів. Головним призначенням фізичного виховання як соціальної системи в Україні є реалізація мети суспільства у формуванні всебічно
розвиненої особистості (Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті).
Фізичне виховання у дошкільному навчальному закладі здійснюється всією системою різноманітних організаційних форм (заняття фізичною
культурою, ранкова, гігієнічна гімнастика, рухливі
ігри, ігри спортивного характеру та ін.) та ефективними за собам и: загартуванням , режимом,
гігієнічними вправами. Вона сприяє всебічній
фізичній підготовці дітей дошкільного віку, яка передбачає досягнення оптимального розвитку рухових (фізичних) якостей: швидкості, спритності, гнучкості, витривалості та сили [2].
За твердженням учених Є.С.Вільчковського,
Н.Ф. Денисенко рівень розвитку фізичних якостей у
значній мірі обумовлює результативність формуван150

Таблиця 1
Модель формування рухових умінь і навичок для ігри ”футбол”
№ з /п

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Т е х н іч н і п р и й о м и д л я
засвоєнн я гр и

О с н о в н і за г а л ь н о р о зв и в а л ь н і,
стройові рухи

В еденн я
та
передача
м ’я ч а
в н у т р іш н ь о ю
стороною ступні
В е д ен н я, р о зв о р о ти та
передача
м ’я ч а
в
сторону
У дари
м ’я ч а
носком ,
п ’я то ю
ноги (удари у
в о р о т а , п е р е д а ч а м ’я ч а в
сторони, назад, вперед)
Зупинка
м ’я ч а
серединою
п ід й о м у
с т у п н і а б о п ід о ш в о ю
У дари
м ’я ч а ”щ о к о ю ”
ноги
не
зупиняю чи
м ’я ч а
П ередача
м ’я ч а
партнер у
В е д е н н я м ’ я ч а ( к о т ін н я )
носком,
в н у т р іш н ь о ю
стороною
ступ ні
до
в о р іт
Забиванн я
м ’я ч а
головою
В к и д а н н я м ’я ч а о б о м а
р у к ам и з-за го л о в и

Х одьба
Б іг ,
б іг
на
30
м
з
п р и с к о р е н н я м ; н е п е р е р в н и й б іг
н а 3 0 0 , 1 0 0 0 м ; б іг у п е р е д
с п и н о ю , ч о в н и к о в и й б іг , б іг
” з м ій к о ю ” ( м іж п р е д м е т а м и ) ;
стрибок у довж ину, у висоту, з
р о з б іг у ;

М е т а н н я м ’я ч а з -з а г о л о в и
З а гал ьн о р о зв и в а ль н і
р ухи:
в ід в е д е н н я
рук
в
сторони,
вверх; нахили тулуб а вперед, в
сторони;
повороти тулуба в сторони;
колові
р ухи
руками;
п ід н ім а н н я
н іг
(з
р із н и х
в и х ід н и х п о л о ж е н ь ) з м е т о ю
р о з в и т к у м ’ я з і в ж и в о т а т а н іг .
Р у х л и в і іг р и : ” З б и й к е г л ю ” ,
”П рокоти
м ’я ч
у
ворота”,
” М ’я ч
п ід
план кою ”,
” П е р е к и н ь ч е р е з п л а н к у ” , ” Б іг
з м ій к о ю ” ,
” Т р е т ій
л и ш н ій ” ,
” М и в е с е л і д іт и ” , ” В у д о ч к а ” т а
ін .

Ф орм и роботи
з ф із и ч н о г о
вихован ня

Ф ізи ч н і
я к о с т і, щ о
ф орм ую ться

Заняття з
ф із и ч н о ї
культури

Ш в и д к іс т ь ,
с п р и т н іс т ь ,
г н у ч к іс т ь ,
сила,
в и т р и в а л іс т ь

Заняття
ф ізк у л ь т у р о ю
н а с в ід о м у
п о в іт р і Р а н к о в а
г іг і є н і ч н а
г ім н а с т и к а
П рогулянка
П іш о х і д н и й
п е р е х ід
С пор тивне
свято

Г н у ч к іс т ь
С ила,
г н у ч к іс т ь
Г н у ч к іс т ь
С п р и т н іс т ь ,
сила

Таблиця 2
Модель тренування рухових умінь і навичок для гри ”хокей на траві”
№
з/
п

Т е х н іч н і п р и й о м и д л я з а с в о є н н я
гр и

О с н о вн і
з а га л ь н о р о з в и в а л ь н і,
стройові рухи

1.

П е р ек л а д а н н я к л ю ч к и з о д н і є ї
р у к и в ін ш у , п ід н ім а н н я її т а
о п ус к а н н я , к о л о в і р ух и
клю ч кою обо м а р укам и
П е р ек о ч у ва н н я м ’яч а к л ю ч к о ю
о д и н о д н о м у (в п а р а х , к о л о н і,
ш е р е н з і, п о к о л у)
В и б и в а т и м ’яч о б с т ін к у
клю ч кою
З а к о ч у в а т и м ’яч к л ю ч к о ю в
лузу
З а к и д а ти м ’я ч к л ю ч к о ю у
в о р о та
П е р ек и д а ти м ’яч і в ес т и й о го
клю ч кою
П р о к о ч у в а н н я м ’ яч а п о з е м л і
(тр а в і) т а н е д а в а ти й о м у
п ід н я ти с я в и щ е 0 ,5 м
З у п и н я т и м ’я ч я к щ о в ін
з ак о т и ть с я з а м еж і п о л я
(к л ю ч к о ю , р у к а м и , н о г ам и ,
тулубо м )
В о р о та р с ь к е м и с те ц т во :
− п ій м а т и м ’ яч о д н іє ю (д в о м а )
р у к ам и ;
с ті й к а
в о р о т ар я ;
в и н о си т и о б и д в і р у к и уп е р ед
(з ім к н у ти м и
д о л о н ям и );
в и с та в л ят и
к о л і н а та р у к и
д о л о н я м и в п е р е д ; л о в и т и та
в ід б и в а ти м ’я ч , щ о л е т и т ь а б о
к о ти ть с я; м ’я к о п а д а т и
на
з е м л ю з п е р е к а т о м у с то р о н у з
в и т яг н у ти м и в п е р е д р у к а м и ,
п а д ат и н а м ’яч , з а тр и м у в а ти
м ’яч р ук а м и , н о га м и , тіл о м

Х о дьб а
Б іг: сп и н о ю у п е р е д ;
м еж п р е д м е т ам и ;
н а 4 0 0 -1 0 0 0 м .
С тр и б к и : з м іс ц я;
у довж ину; у висоту;
з р о зб ігу ; з п е р е с у в а н н я м
уперед;
в
довж и н у
з
р о зб іг у .
З а га л ь н о р о з и в а ль н і
вправ и: коло ві р ухи п леч,
р у к ; р у х и р у к у п ер е д ,
назад;
н а х и л и т у л у б а в п ер е д ,
назад,
в
с то р о н и ;
п о во р о ти
тул уба
в
с то р о н и ;
к о ло в і р у х и т у л уб а ;
м а хи н іг ( в п е р е д , н а з а д , в
с то р о н и )
з
м ет о ю
р о зв и тк у
м ’я з ів
н іг
і
т ул у б а

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Р у хл и в і ігр и :
− до ж ен и пар у;
− б е р ег -м о р е ;
− з е м л ем ір и ;
− с тр и б у н ц і;
− чия
л ан к а
ск о р іш е
з б ер е ть с я ;
− ш к о л а в о р о та р я .

Ф орм и
р о б о ти з
ф із и ч н о го
в и хо в а н н я

Ф із и ч н і я к о с ті,
щ о ф о р м ую ть ся
С п р и т н іс т ь

З а н ят тя з
ф із и ч н о ї
культури

Ш ви д к іс ть
В и тр и м к а ,
м ’яз о в а с и ла
Г н уч к іс ть

Г н уч к іс ть
С ила
Ш ви д к іс ть
Г н уч к іс ть ,
с п р и т н іс т ь
С ила,
в и т р и в а л іс ть
П р о гу л я н к а

Ш в и д к іс ть

П іш о х ід н и й
п е р ех ід

В и тр и в а л іст ь
С ила

С по ртивні
с в ята

Г н уч к іс ть
Ш в и д к іс ть
Ш в и д к іс ть
С ила
Г н уч к іс ть
В и тр и в а л іст ь
С п р и тн іс ть

151

вати м’яч один одному в парах (відстань 3-4 м) правою і лівою ногою, обводити м’яч навколо предметів
(кубиків, кеглів) змійкою, вести м’яч 5-8 м і забивати
його у ворота правою і лівою ногою, зупинити м’яч,
який котиться по землі внутрішньою стороною ступні
(модель 1 підготовки до гри ”футбол”).
Гра в ”Хокей” вимагає від дітей старшого
дошкільного віку надзвичайної м’язової сили, щоб
бігати швидко, витримки, щоб виносити різні фізичні
навантаження, гнучкості, щоб досягти мети та виграти, а найважливіше – спритності. Тому, що спритність
– це чітке виконання рухів у складних координаційних умовах. Але щоб навчитися грати в ”хокей” діти
повинні спочатку оволодіти прийомами цієї гри: передавати шайбу ключкою один одному в парах
(відстань 3-4 м), прокочувати шайбу ключкою в заданому напрямі, вести шайбу ключкою не відриваючи
її від шайби, прямо і змійкою, виконувати удари по
шайбі з місця, влучати шайбою у ворота, б’ючи по
ній з місця і після введення. Враховуючи вік дітей та
м’які зими в Запорізькому регіоні, ми вчили дітей
грі в ”Хокей” на траві (модель 2).
Висновки.
Упровадження моделей дало можливість за
короткий час сформувати у старших дошкільників ті
рухові дії та вміння, що були їм необхідні для участі в
іграх ”футбол” і ”хокей” (на траві). Спостереження
за грою 100 дітей показало, що 87% з них (87 дітей) на
достатньо якісному рівні виконують необхідні для
вищезазначених ігор технічні прийоми. У даної категорії вихованців з’явилась в рухах швидкість та
гнучкість, м’язова сила та спритність, витривалість.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем формування технічних прийомів ігор спортивного характеру у дітей старшого дошкільного віку (на прикладі
ігор ”футбол”, ”хокей”).
1.

2.

3.

4.

5.

ВПЛИВ АКРОБАТИЧНИХ ВПРАВ НА
РОЗВИТОК КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ВОЛЕЙБОЛІСТОК
Корж Н.Л., Жестков С.Г., Іванова Н.Б.,
Барська Н.Л., Чечель М.М.
Запорізький національний університет
Анотація. В роботі проаналізовано вплив акробатичних вправ на розвиток координаційних здібностей
волейболісток у тренувальному процесі. Стаття присвячена розвитку координації, а також проблемам
виховання витривалості, вибухової сили і гнучкості
у волейболісток за допомогою акробатичних вправ.
Пропонується низка акробатичних вправ і надається
теоретичне обґрунтування цьому феномену.
Ключові слова: волейбол, акробатичні вправи, акробатика, гімнастика.
Аннотация. Корж Н.Л., Жестков С.Г., Иванова Н.Б.,
Барская Н.Л., Чечель Н.М. Влияние акробатических
упражнений на развитие координационных способностей волейболисток. В работе проанализировано
влияние акробатических упражнений на развитие координационных способностей волейболисток в тренировочном процессе. Статья посвящена развитию
координации, рассматриваются проблемы воспитания
выносливости, взрывной силы и гибкости у волейболисток посредством акробатических упражнений.
Предлагается ряд акробатических упражнений и дается теоретическое обоснование этому феномену.
Ключевые слова: волейбол, акробатические упражнения, акробатика, гимнастика.
Annotation. Korg N.L., Gestkov S.G., Ivanova N.B.,
Barskaya N.L., Chechel N.M. Influence of acrobatic
exercises on development of coordinating capabilities
and physical qualities of volleyball players. Influence of
acrobatic exercises on development of coordinating
capabilities of volleyball players in a training process is
analyses in the work . T he article is devoted to the
development of coordination, the problems of education
of endurance, explosive force and flexibility at volleyball
players by means of acrobatic exercises are examined.
The row of acroba tic exercises is offered and the
theoretical ground to this phenomenon is given.
Keywords: volleyball, acrobatic exercises, acrobatics,
gymnastics.
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Вступ.
У вітчизняній літературі незаслужено мало
уваги приділяється розвитку координаційних здібностей у спортивних іграх, зокрема у волейболі.
З функціональної точки зору тренування волейболістів можна розбити на шість головних напрямків, мета яких розвиток у волейболістів наступних якостей: 1) м’язової сили; 2) спритності; 3) вибухової
сили; 4) витривалості; 5)гнучкості; 6) координації (швидкості реакції, відчуття ритму, відчуття рівноваги).
Акробатичні вправи, що використовуються
в практиці навчально-тренувальної роботи у волейболі повинні враховувати специфіку змагальної діяльності спортсменів і координаційну структуру ігрових прийомів техніки гри. Акробатичні вправи та їх
поєднання використовуються як загальнорозвиваючі
під час розминки, поступово ускладнюючись застосовуються як спеціально-підготовчі в основній частині навчально-тренувального заняття.
Акробатичні вправи є невід’ємною частиною спортивної підготовки волейболістів, викорис152

товуючись паралельно з суто волейбольними вправами для підвищення координаційних здібностей та
інших фізичних якостей спортсменів.
Вперше такий метод тренування був застосований в 1969 році перед Кубком світу тренером
японської національної збірної з фізичної підготовки
волейболістів М. Сайто. Для відпрацювання витривалості він застосував інтенсивний біг в різному волейбольному ритмі. Основу волейбольної гімнастики
склали 23 вправи, які потрібно було виконувати безперервно від 35 до 60 сек.
З переліку фізичних якостей особливу увагу
треба звернути на розвиток координаційних рухів та
вміння володіти своїм тілом. Це повя’зано з тим, що
як правило більшість волейболістів – високорослі,
потрібно навчити їх рухатися більш злагоджено для
кращого виконання прийомів техніки гри. Для цього
їм необхідно засвоїти акробатичні елементи, зв’язки
з декількох акробатичних елементів, з метою засвоєння основних навичок техніки гри - для виконання
захисних дій (блокування, страховки, падінь) та ведення комбінаційної швидкісної гри у нападі.
Координація рухів – це подолання зайвих
ступенів свободи органу, що рухається за рахунок
орієнтації активних і реактивних сил.
Сучасний волейбол неодноразово привертав увагу дослідників – науковців і фахівців-практиків
внаслідок значною популярності цієї спортивної гри
як на теренах України, так і в світі. Науково-методичні
особливості навчання техніко-тактичним діям, еволюція правил змагань і систем розіграшу, історичні
аспекти виникнення волейбольної гри, розвиток рухових якостей, викладені в роботах [1, 2, 3, 4].
Вплив вправ неспецифічного характеру на
рівень розвитку рухових якостей кваліфікованих
спортсменів у спортивних іграх розглянуто в дослідженнях колективу авторів Запорізького національного університету під керівництвом Е.Ю. Дорошенка [5, 6].
На прикладі волейболу проблема впливу
акробатичних вправ на розвиток координаційних
здібностей кваліфікованих спортсменів у доступній
нам науковій літературі не отримала остаточного
вирішення.
Дослідження виконано згідно плану науково-дослідної роботи кафедри спортивних ігор факультету фізичного виховання Запорізького національного
університету “Оптимізація навчально-тренувальної і
змагальної діяльності в спортивних іграх” (затверджено на засіданні кафедри спортивних ігор, протокол №7 від 05.02.2004 року; вченою радою факультету фізичного виховання, протокол № 11 від 23.02.2004
року, науково-технічною радою Запорізького державного університету, протокол № 7 від 19.02.2004 року).
Формулювання цілей статті.
Мета нашого дослідження полягає в підборі
методів та засобів розвитку координації рухів волейболістів, які складають основу спеціальної фізичної
підготовки волейболістів, та у розробці серії цих
вправ, які на нашу думку, в ігрових видах спорту (зок-

рема у волейболі) відіграють значну роль, особливо,
на етапі початкової підготовки.
Вищенаведене дозволяє сформулювати наступні завдання дослідження:
- визначення структури акробатичних вправ,
які застосовуються в навчально-тренувальному
процесі у волейболі для розвитку координаційних
здібностей;
- визначення особливостей акробатичних
вправ, які застосовуються в навчально-тренувальному процесі у волейболі для розвитку координаційних
здібностей.
Дослідження проведені в період підготовки
жіночої волейбольної команди Запорізького національного університету “ЗНУ” (перша ліга чемпіонату України) до сезону 2004/2005 років. В дослідженні
брали участь 16 гравців, кваліфікація – перший дорослий розряд і кандидати в майстри спорту.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення літератури, педагогічні спостереження, опитування, аналіз та узагальнення передового досвіду.
Об’єкт дослідження – вправи акробатичного характеру в навчально-тренувальному процесі
кваліфікованих волейболісток.
Предмет дослідження – особливості застосування вправ акробатичного характеру в навчально-тренувальному процесі.
Результати дослідження.
З метою удосконалення координаційних
можливостей спортсменів, для спеціальної фізичної
підготовки стосовно до конкретних змагальних вправ
використовуються такі методичні прийоми, як обтяження рухів, виконання змагальної вправи в оптимально втомленому стані, засобів для вдосконалення здібності до довільного розслаблення м’язів,
розвиток їх сили і силової витривалості, точності оцінки просторово – часових і динамічних характеристик рухів.
Для розвитку вміння керувати своїм тілом в
повітрі необхідно збільшувати час безопірної фази. З
цією метою потрібно виконувати вправи з підкидного мостика та на батуті. Для розвитку спеціальної координації рухів корисно використовувати звичайні
вправи в незвичайних умовах: акробатичні вправи,
що поєднуються з окремими технічними прийомами або їх імітацією; вправи на батуті.
Для розвитку та вдосконалення координації
рухів у волейболістів пропонуємо використовувати
наступні методичні прийоми: 1) застосування незвичайних вихідних положень; 2) виконання вправ в правий і лівий боки; 3)зміна швидкості або темпу руху;
4) зміна просторових меж, в яких використовується
вправа; 5) зміна протидій волейболістів при групових вправах; 6) зміна способів виконання вправ; 7)
ускладнення вправ додатковими рухами.
Особливості гри у волейбол ставлять підвищені вимоги до координації рухів, тому що під час
гри виникають несподівані ситуації, які вимагають
швидкого орієнтування в просторі та миттєвого виконання прийомів техніки гри. Виконання подачі в
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стрибку, передачі в стрибку, блокування нижньої передачі в кидку вимагає від волейболістів високого ступеня координації рухів і точності виконання рухів у
просторі, які залежать від функціонального стану вестибулярного апарату.
На тренуваннях треба використовувати
різноманітні складні вправи, що розвивають координацію рухів, почуття рівноваги, вміння розслабитись
і сконцентрувати увагу. Найефективнішими з них є
вправи з м’ячем. Виконувати вправи потрібно на грубих матах, які зменшують небезпеку травматизму і
служить додатковим засобом вибухової сили.
Ми пропонуємо наступні засоби для тренування координації рухів: рухливі ігри, спортивні
ігри (футбол, теніс, гандбол та інші), спортивна
гімнастика, акробатика, аеробіка, стрибки на батуті,
легка атлетика.
В зв’язку з цим, наводимо орієнтовні вправи, що розвивають координацію рухів, які можна застосовувати у комплексі загальнорозвиваючих вправ
для волейболістів.
1. Одиночні і багаторазові стрибки, перекиди вперед, назад у різній послідовності та різних поєднаннях.
2. Теж саме в поєднанні з імітацією або виконанням окремих технічних прийомів.
3. Одиночні та багаторазові стрибки з місця,
з розбігу, з поворотом на 90о, 180о, 270о, 360о.
4. Стрибки через різні предмети і снаряди
(лавки, мотузок, м’ячі, кінь та ін.) без поворотів і з
поворотами.
5. Стрибки з підкидного моста, з окремими
рухами і поворотами в повітрі.
6. Стрибки з підкидного моста, з імітацією
попарних ударів, передач, блокування в без опорному положенні.
7. Стрибки на батуті (з різними рухами в без
опорному положенні, з імітацією окремих технічних
прийомів з поворотами навколо вертикальної і горизонтальної осі).
8. Сидячі на підлозі згрупуватись і падаючи
на спину м’яко перекотитись до торкання головою
мату. Зворотнім рухом повернутися у вихідне положення.
9. Лежачі на животі, руки в гору, перекати в
праву і ліву сторони.
10. З положення опори присівши виконати
перекиди вперед, назад, в право і вліво.
11. Перекиди через плече.
12. З опори присівши на одній або двох ногах
падаючи назад, різко випрямити ноги і перекотитися
у стійку на лопатках (березка), зворотнім рухом повернутися у вихідне положення.
13. Стрибок вгору з підкидного мостика,
зігнувшись ноги разом і окремо, руками торкнувшись носків ніг, а потім прогнувшись і приземлившись на зігнуті ноги.
14. Ходьба в стійці на руках.
15. Прийом м’яча і падіння назад з перекатом через плече. При виконанні цієї вправи необхід-

но, відштовхнувшись ногами, прийняти м’яч, після
чого, різко повернути голову в бік падіння, повернутись і, торкнутись підлоги руками, м’яко перекотитись через груди в опору лежачи.
16. Прийом м’яча з послідуючим падінням
на груди. Волейболіст в кидку вперед підбиває м’яч і
випереджаючі падіння опорою руками об підлогу
виконує поступальний рух в ковзання. Торкається
підлоги спочатку грудьми, а потім животом.
17. Кидок в сторону з перекатом через стегно і підбивання м’яча руками.
18. Естафета з подоланням перешкод.
19. Безперервні підстрибування з падінням, з
положення стоячи.
20. Стрибки з падінням назад, з поворотом
тулуба в польоті ліворуч – праворуч на 180о (на килимі).
21. Переворот назад, вперед ( на килимі).
22. Сальто назад (на килимі), аналогічні вправи виконують на підлозі.
23. Стрибки в гору з падінням вперед (на килимі).
24. Безперервні стрибки з падінням ліворуч праворуч на підлозі. Мета - досягнути виконання
вправ на такому ж рівні, як на килимі.
25. Волейболісти розміщуються в парах лицем один до одного на відстані 5-6 м. Перша передача виконується над собою, друга - партнеру, після
чого гравець виконує перекид вперед або назад (1015 передач, без втрати м’яча).
Висновки.
1. Аналіз рухових дій наголошує на залежності рівня спортивної майстерності волейболістів від
ступеня розвитку координаційних здібностей. Координаційні здібності, які стосовно волейболу можна
розглядати як початковий (базовий) рівень розвитку
спритності, дозволяє волейболістам вміло використовувати свій фізичний і техніко-тактичний потенціал. Застосування спеціальних акробатичних вправ у
поєднанні з грою - найраціональнішій шлях розвитку
вміння орієнтуватись на майданчику.
2. Вправи, які спрямовані на переважний
розвиток спеціальної координації рухів, рекомендується давати на початку основної частини тренування. Для вдосконалення на практиці використовують вправи близькі до змагальних за руховою
структурою.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем розвитку
координаційних здібностей волейболісток.
1.

2.

3.
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Введение.
Учет индивидуальных особенностей детей в
обучении и воспитании в сфере физической культуры - это не приспособление цели и содержания обучения и действий воспитателя к отдельному ребенку,
а приспособление приемов, методов, форм педагогического влияния к ее индивидуальным особенностям с целью обеспечения запрограммированного
уровня развития личности. Индивидуальный подход
создает хорошие возможности относительно развития познавательных сил, активности, склонности и
способностей ребенка [3]. Деятельность специалистов-дошкольников по физическому воспитанию, как
и любая другая профессиональная деятельность, направлена на решение жизненно важных задач, сложность которых определяется уровнем квалификации
специалиста [6]. Таким образом, в современной научной и научно-методической литературе уделяется
недостаточно внимания изучению эффективных методов учебно-тренировочного процесса по гимнастике в группах начальной подготовки [1-6].
Работа выполнена по плану НИР Гуманитарного университета „ЗИГМУ”.
Формулирование целей работы.
Целью исследования было определить эффективность соревновательного метода обучения в
группах начальной подготовки по гимнастике детей
3-го, 4-го и 5-го годов жизни.
Задача исследования заключалась в определении эффективности соревновательного метода тренировочного процесса в одновозрастной и разновозрастной группах детей, занимающихся
гимнастикой на начальном этапе обучения, и выявлении аспектов влияния этого метода на детей, участвующих в исследовании.
Методы исследования: анализ литературных
источников и методической литературы, педагогические наблюдения, педагогический эксперимент,
метод математической статистики.
Благодаря движению повышается жизненный тонус ребенка, возрастают работоспособность,
выносливость, устойчивость к болезням. Движение
оказывает существенное влияние на развитие интеллекта ребенка.
Результаты исследования.
Соревновательный метод, используемый в
исследовании, – это способ выполнения упражнений в форме соревнований. Сущность метода заключается в использовании соревнований в качестве
средства повышения уровня физической подготовленности занимающихся.
Как элемент организации урока, любого
физкультурно-спортивного занятия, включая и
спортивную тренировку, соревновательный метод
позволяет:
– стимулировать максимальное проявление
двигательных способностей и выявлять их уровень
развития;

ПРИМЕНЕНИЕ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОГО
МЕТОДА ОБУЧЕНИЯ В ГРУППАХ
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ГИМНАСТИКЕ
Корнилова Н.Ю.
Гуманитарный университет „ЗИГМУ”
Аннотация. Статья посвящена изучению эффективных методов учебно-тренировочного процесса по
гимнастике в группах начальной подготовки. Применение соревновательного метода обучения в группах начальной подготовки по гимнастике является
более эффективным в разновозрастной группе детей
3-го, 4-го, 5-го годов жизни в сравнении с одновозрастной группой 3-го, 4-го годов жизни. Выбор организации и комплектации группы детей на занятиях
также зависит от задач, содержания и количества детей в группе.
Ключевые слова: соревновательный метод тренировки, физическая подготовленность, одновозрастная
группа, разновозрастная группа.
Анотація. Корнилова Н.Ю. Застосування змагального методу навчання у групах початкової підготовки
з гімнастики. Стаття присвячена вивченню ефективни х методів на вча льн о-тренув альног о п роц есу з
гімнастики в групах початкової підготовки. Застосування змагального методу навчання в групах початкової підготовки по гімнастиці є більш ефективним у різновіковій групі дітей 3-го, 4-го, 5-го років
життя в порівнянні з одновіковою групою 3-го, 4-го
років життя. Вибір організації й комплектації групи
дітей на заняттях також залежить від завдань, змісту й
кількості дітей у групі.
Ключові слова: змагальний метод тренування, фізична підготовленість, одновікова група, різновікова
г рупа .
Annotation.
Cornilova
N.Y.
Application
of
competitions method of study in the groups of initial
preparation from gymnastics. The article studies the
effective methods of study-training process on
gymna stics in the groups of initia l prepara tion.
Application of a competitive method of lea rning in
bunches of initial preparation on gymnastics is more
effective in uneven-age bunch of children of 3-rd, 4-th,
5-th years of life in comparison with even-aged bunch
of 3-rd, 4-th years of life. The choice of organization
and a complete set of bunch of children on occupations
also depends on problems, the contents and quantity of
children in bunch.
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– обеспечивать максимальную физическую
подготовленность;
– содействовать воспитанию волевых качеств.
Рациональное использование времени занятия во многом зависит от способов организации
детей для выполнения упражнений. Основными из
них являются: фронтальный, групповой и индивидуальный.
Объектом исследований был уровень физической подготовленности в группах начальной подготовки по гимнастике 3-го, 4-го и 5-го годов жизни.
Предметом исследований являлось определение эффективности применения соревновательного метода обучения физическим упражнениям детей 3-го, 4-го и 5-го годов жизни.
Организация исследования. Исследование
проводилось в детском саду № 55 г. Запорожья с
10.10.2005 г. по 10.04.2006 г. В исследовании были задействованы дети 3-го, 4-го и 5-го годов жизни в количестве 30 человек (8 девочек и 22 мальчика). Занятия
гимнастикой проводились 2 раза в неделю продолжительностью 30-35 минут. С целью повышения эффективности тренировочного процесса через 2 месяца
занятий группа была разделена на 2 подгруппы. Для
реализации поставленной цели было апробировано
два варианта комплектации групп: одновозрастная
(дети 3-го и 4-го годов жизни) и разновозрастная (дети
3-го, 4-го и 5-го годов жизни) с использованием соревновательного метода обучения.
Занятия в одновозрастной группе детей 3го, 4-го годов жизни проводились фронтальным способом. В разновозрастной группе (дети 3-го, 4-го, 5го годов жизни) использовался смешанный способ:
фронтальный и групповой. Групповой способ требует высокой самостоятельности, сознательного и
ответственного выполнения заданий, хорошей дисциплины в коллективе.
Ссылаясь на данные литературы, развитие
двигательных качеств и физической подготовленности у дошкольников происходит под влиянием 2-х факторов: возрастных изменений организма (морфологическая и функциональная перестройка) и режимов
двигательной активности, к которым относится весь
комплекс организационных форм физического воспитания и самостоятельная двигательная деятельность.
В учебно-тренировочном процессе во время исследования были использованы следующие
средства:
– упражнения на развитие и формирование
правильной осанки;
– строевые упражнения на месте;
– общеразвивающие упражнения в движении, а также разновидности ходьбы, бега и прыжков;
– общеразвивающие упражнения без предметов и с предметами (гимнастические палки, мячи
средние, обручи малые, гантели пластмассовые;
– разновидности лазания в различных упорах;
– упражнения на развитие силы мышц туло-

вища, рук и ног;
– упражнения на развитие гибкости в тазобедренных суставах и позвоночнике;
– подвижные игры и эстафеты, а также полоса препятствий;
– элементы акробатики («корзиночка», «жабка», «рыбка», шпагат, полушпагат);
– элементы йоги;
– упражнения на внимание и развитие координационных способностей;
– упражнения на восстановление дыхания и
релаксация.
Программа тренировок в обеих группах
была аналогичной, исходя из уровня физической
подготовленности детей. Соревновательный метод
использовался в течение всей тренировки.
Тестирование исследуемых групп проводилось на основе стандартных тестов по физической
подготовленности для дошкольников (бег – 10 м/с,
прыжок в длину с места, метание малого мяча на
дальность – левой и правой рукой). По результатам
оценочной таблицы, уровень физической подготовленности детей 3-го и 4-го годов жизни в 2-х группах
был приблизительно одинаковый: 3,5 и 3,6 балла соответственно.
Исследование длилось 3 месяца. Повторное
тестирование было проведено 10.04.2006 г. по тем же
тестам.
В ходе исследования было выявлено, что
показатели физической подготовленности детей групп
начальной подготовки по гимнастике одновозрастной группы детей 3-го, 4-го годов жизни и разновозрастной группы детей 3-го, 4-го и 5-го годов жизни
улучшились в обеих группах: 4,2 и 4,7 балла, что составляет в процентном соотношении 20% и 27% соответственно.
Также были выявлены психологический и
воспитательный аспекты.
Психологический аспект: в разновозрастной группе у малышей значительно вырос уровень
самооценки, однако явных лидеров не наблюдалось;
в одновозрастной группе у детей явно прослеживались лидеры.
Воспитательный аспект: у детей разновозрастной группы наблюдались организованность, собранность, целеустремленность, дисциплинированность; у детей одновозрастной группы проявления
данных качеств не наблюдалось (все зависело от настроения и поведения явных лидеров).
Выводы.
Таким образом, опыт работы, педагогические наблюдения и результаты исследований позволяют сделать вывод, что применение соревновательного метода обучения в группах начальной
подготовки по гимнастике является более эффективным в разновозрастной группе детей 3-го, 4-го, 5-го
годов жизни в сравнении с одновозрастной группой
3-го, 4-го годов жизни.
Выбор той или иной организации и комплектации группы детей на занятиях также зависит от
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задач, содержания и количества детей в группе, что
требует дополнительных исследований.
Дальнейшие исследования предполагается
проводить в направлении изучения других проблем
применения соревновательного метода обучения в
группах начальной подготовки по гимнастике.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Radchenko Y.A. Variations cardiac rhythm at young
fighters with a different functional being of the nervous
system. Data of features of variations rhythm of heart
of young fighters with a different functional being of
the nervous system a re represented in the article.
Allocation of juvenile sportsmen on a level of the
functional state of a nervous system enables to raise
qua lity of differentiated dia gnostic of va riability of
cardiac pace. sensomotor functions juvenile fighters with
a high level of the functional state of a nervous system
have the best possibilities.
Keywords: functional being, sportsmen, heart-vessels
system, nervous system.
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Вступ.
Вивчення функціонального стану спортсмена який перебуває в умовах напружених фізичних та
психоемоційних навантажень є актуальним питанням
сучасного етапу розвитку спортивної фізіології [1,2].
Стани організму спортсмена які виникають в процесі спортивної діяльності відображають інтегральний комплекс елементів функціональної системи,
відповідальної за її ефективність. Враховуючи, що
зміни властивостей психічних реакцій, які виникають
у спортсменів в умовах тренувальної і змагальної
діяльності обумовлені, насамперед, різними станами нервової системи, доцільним виявляється постановка проблеми, яка пов’язана із розробкою критеріїв діагностики функціональних станів нервової
системи спортсменів високої кваліфікації. Загальновідомо, що реакція ритму серця є чутливим індикатором нервово-емоційних реакцій людини є зміни
варіабельності серцевого ритму [3,4]. Однак недостатньо вивченим залишається зв’язок функціонального
стану нервової системи спортсмена із варіабельністю ритму серця.
Робота виконана за планом НДР Державного науково-дослідного інституту фізичної культури і
спорту.
Формулювання цілей роботи.
Метою роботи було дослідження особливостей варіабельності ритму серця у юних борців з
різним функціональним станом нервової системи.
Результати дослідження.
Було обстежено 18 юних спортсменів які
спеціалізуються у греко-римській боротьбі, вихованців спеціалізованого спортивного ліцею м. Біла
Церква.
Характер сенсомоторного реагування (нейродинамічні функції) спортсменів досліджувалися за
допомогою комп’ютерної системи „Діагност -1” [5].
Система має три режими тестування: оптимальний,
режим зворотного зв’язку і нав’язаного ритму. Використовувався оптимальний режим, який дозволяє
визначати латентні періоди простої і складної зорово-моторної реакції.
Варіабельність ритму серця оцінювалась за
результатами статистичного аналізу вегетативної регуляції за допомогою комп’ютерної системи «Кардіо+». Реєструвалися параметри вегетативної регуляції та результати спектрального аналізу серцевого
ритму у юних борців.

ВАРІАБЕЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВОГО РИТМУ У
ЮНИХ БОРЦІВ З РІЗНИМ ФУНКЦІОНАЛЬНИМ
СТАНОМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
Коробейніков Г.В., Дуднік О.К., Радченко Ю.А.
Державний науково-дослідний інститут фізичної
культури і спорту
Анотація. У статті представлені дані особливостей
варіабельності ритму серця у юних борців з різним
функціональним станом нервової системи. Розподіл
юних спортсменів за рівнем функціонального стану
нервової системи дає можливість підвисити якість
диференційованої діагностики варіабельності серцевого ритму. Дослідження виявили, що кращі можливості сенсомоторних функцій у юних борців з високим рівнем функціонального стану нервової системи.
Ключові слова: функціональний стан, спортсмени,
серцево-судинна система, нервова система.
Аннотация. Коробейников Г.В., Дудник О.К., Радченко Ю.А. Вариабельность сердечного ритма у юных
борцов с разным функциональным состоянием нервной системы. В статье представлены данные особенностей вариабельности ритма сердца юных борцов с разным функциональным состоянием нервной
системы. Распределение юных спортсменов по уровню функционального состояния нервной системы
дает возможность повысить качество дифференцированной диагностики вариабельности сердечного
ритма. Установлено, что лучшие возможности сенсомоторних функций у юных борцов с высоким уровнем функционального состояния нервной системы.
Ключевые слова: функциональное состояние, спортсмены, сердечно-сосудистая система, нервная система.
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Таблиця 1
Диференційні шкали оцінки функціонального стану нервової системи спортсменів
Рівень оцінки функціонального стану
Вище
Нижче
Високий
Середній
Низький
Показники
середнього
середнього
5
4
3
2
1
Латентний період простої
< 189
190-236
237-268
269-315
> 316
реакції (мс)
Латентний період складної
<344
345 – 427
428 – 482
483 – 565
>566
реакції (мс)
Мода R-R інтервалів ЕКГ, с
> 0,83
0,82-0,78
0,77-0,70
0,69-0,62
< 0,61
Середнє квадратичне
>0,098
0,097-0,086
0,085-0,051
0,05-0,021
<0,02
відхилення RR- інтервалів, с
Таблиця 2
Класифікація індексу функціональних станів нервової системи спортсменів
Р ів е н ь ф у н к ц іо н а л ь н и х с т а н ів
І н д е к с ф у н к ц іо н а л ь н и х с т а н ів
нервової систем и
н е р в о в о ї си стем и (ІН С )
В исокий
> 15
С е р е д н ій
5 -1 4
Н и зьк и й
< 4
Таблиця 3
Значення індексу функціонального стану нервової системи у юних борців
Р ів е н ь ф у н к ц іо н а л ь н и х с т а н ів н е р в о в о ї с и с т е м и
П оказни к
В исокий
С ер ед ній
n=14
n= 5
1 4 ,0 0 *
Ін д е к с ф у н к ц іо н а л ь н и х с т а н ів
1 6 ,0 0
( 1 1 ,0 0 ; 1 4 ,0 0 )
н е р в о в о ї с и с т е м и ( у .о .)
(1 6 ,0 0 ; 1 7 ,0 0 )
Примітка: * - p < 0,05, порівняно з групою спортсменів з високим рівнем функціонального стану
За результатами наших попередніх досліджень [6] було розроблено диференційні шкали оцінки функціональних станів нервової системи для спортсменів, які спеціалізуються у єдиноборствах (табл. 1).
Визначався інтегральний показник у п’ятибальній шкалі (середня сума балів за обома показниками.
Проводячи діагностику за кожним з наведених на таблиці показником визначається не тільки
якісна, а й кількісна характеристика. Загальний висновок стану нервової системи спортсмена проводиться за інтегральним критерієм – індексом функціональних станів нервової системи (ІНС), який
розраховується за сумою набраних спортсменом
балів. Максимальна сума балів – 15, мінімальна – 4.
У табл. 2 наведено класифікацію індексу
функціональних станів нервової системи.
В ході роботи було проведено розподіл обстеженої групи юних борців за рівнем функціонального стану нервової системи (табл.3).
Низькі значення індексу функціонального
стану нервової системи (ІФС) відсутні серед досліджених спортсменів. Аналіз даних табл. 2 свідчить про
достовірно більш високі значення ІФС у юних борців
з високим рівнем функціонального стану нервової
системи.
В табл. 4 наведено значення показників сенсомоторних реакцій у юних борців з різним рівнем
функціонального стану нервової системи. Аналіз

табл. 4 свідчить, що у юних борців з високими значеннями показників індексу функціонального стану
нервової системи спостерігається достовірно нижчі
значення латентного періоду простої зорово-моторної реакції. Те ж саме стосується і латентного періоду складної зорово-моторної реакції вибору двох із
трьох подразників (табл. 4).
Це вказує на кращі можливості сенсомоторних функцій у юних борців з високим рівнем ІФС.
Зниження коефіцієнту варіації зорово-моторної реакції в умовах вибору двох із трьох подразників, порівняно із простою зорово-моторною реакцією вказує на ускладнення умов виконання завдання
і зростання психоемоційного напруження. Це у свою
чергу призводить і до зростання часу моторної реакції в умовах реагування на три подразника (рис. 4).
Виявлено також уповільнення часу центральної обробки інформації у юних борців, які мають середній рівень індексу функціонального стану
нервової системи, порівняно із спортсменами з високими значеннями індексу функціонального стану
нервової системи.
Таким чином, функціональний стан нервової системи пов’язаний із якістю переробки інформації у юних борців, що визначається часом центральної затримки, і відображає стан когнітивних
функцій [7]. Погіршання функціональних станів нервової системи у юних борців призводить до затримки тривалості переробки інформації на рівні кори
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Таблиця 4
Значення сенсомоторних реакцій у юних борців з різним рівнем функціонального стану нервової системи
Індекс ф ункціонального
стану нервової системи
П оказники

Л атентний період простої зорово-моторної реакції (мс)
Коефіцієнт варіації латентного періоду простої
зорово-моторної реакції, %
Ч ас моторної реакції, мс
Л атентний період складної зорово-моторної реакції
вибор у двох із трьох подразників (мс)
Коефіцієнт варіації складної зорово-моторної реакції, %
Ч ас моторної реакції, мс
Ч ас центральної обробки інф ормації, мс

В исокий
n=14
241,55
(229,13; 294,63)
27,87
(23,36; 36,49)
189,62
(171,39; 219,36)
444,87
(403,55; 480,14)
16,83**
(16,39; 20,96)
200,26
(180,50; 232,97)
191,42
(165,42; 211,81)

Середній
n=5
264,15*
(244,54; 278,85)
30,71
(29,05; 39,17)
192,03
(162,38; 332,33)
470,70*
(446,90; 497,27)
17,43**
(16,74; 19,64)
212,38***
(203,10; 325,43)
220,98*
(203,56; 251,97)

Примітки:
1.*-p<0,05, порівняно із групою спортсменів з високим рівнем функціональних станів нервової системи.
2.**-p<0,05, порівняно з параметрами простої зорово-моторної реакції
Таблиця 5
Значення параметрів вегетативної регуляції ритму серця у юних борців з різним рівнем функціонального
стану нервової системи
І н д е к с ф у н к ц іо н а л ь н о г о
стан у н ер во во ї сис тем и
П о казни ки
В исо ки й
С е р е д н ій
n= 14
n= 5
0 ,9 4
0 ,7 0 *
С е р е д н я т р и в а л іс т ь R R - ін т е р в а л ів , с
( 0 ,8 6 ; 1 ,0 1 )
(0 ,6 6 ; 0 ,7 1 )
0 ,0 9
0 ,0 4 *
С е р е д н є к в а д р а т и ч н е в ід х и л е н н я R R - ін т е р в а л ів , с
( 0 ,0 6 ; 0 ,1 9 )
(0 ,0 4 ; 0 ,0 5 )
0 ,8 5
0 ,6 5 *
М о д а R R - ін т е р в а л ів , с
( 0 ,7 5 ; 1 ,0 0 )
(0 ,6 5 ; 0 ,6 5 )
2 7 ,6 8
4 8 ,0 5 *
А м п л і т у д а м о д и R R - ін т е р в а л ів , %
( 2 3 ,9 3 ; 3 2 ,0 1 )
( 3 3 ,6 2 ; 5 2 ,2 7 )
0 ,4 7
0 ,2 5 *
В а р іа ц ій н и й р о з м а х R R - ін т е р в а л ів , с
( 0 ,3 6 ; 1 ,0 7 )
(0 ,2 1 ; 0 ,2 9 )
2 6 ,3 7
1 6 9 ,9 0 *
І н д е к с н а п р у ж е н н я , у м .о д .
( 2 0 ,0 7 ; 6 1 ,6 9 ) ( 8 3 ,1 2 ; 1 7 2 ,7 2 )
Примітка: *-p<0,05, порівняно із групою спортсменів з високим рівнем функціональних станів нервової системи.
гуляції ритму серця у юних борців супроводжується
зниженням рівнем функціонального стану нервової
системи, за рахунок активації симпатичного тонусу
та послаблення вагусного впливу на синусовий вузол серця. Про це свідчать достовірні різниці між значеннями моди та амплітуди моди RR- інтервалів серед юних борців з різним рівнем функціонального
стану нервової системи (рис.5).
В табл. 6 наведено значення параметрів варіабельності серцевого ритму у юних борців з різним
рівнем функціонального стану нервової системи.
Проведений аналіз свідчить про достовірно
вищі значення показників VLF та LF у юних борців з
високим рівнем функціонального стану нервової
системи, порівняно із спортсменами із низькими зна-

головного мозку, і, як слідство може негативно впливати на ефективність спортивної діяльності.
В табл. 5 представлено значення параметрів
вегетативної регуляції ритму серця у юних борців з
різним рівнем функціонального стану нервової системи. Аналіз табл.5 свідчить про наявність більшого
напруження вегетативної регуляції ритму серця у
юних борців з середнім рівнем функціонального стану нервової системи, порівняно із спортсменами із
високими значеннями ІФС. Про це свідчить наявність
достовірно вищих значень індексу напруження та
низьких значень середнього квадратичного відхилення RR- інтервалів у борців із середнім рівнем ІФС.
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Таблиця 6
Значення параметрів спектрального аналізу серцевого ритму у юних борців з різним рівнем функціонального стану нервової системи
Індекс ф ункціональ ного стану нервової системи
П оказники

В исокий
С ередній
n=14
n=5
1088,00
552,00*
2
Д уже низь кочастотний спектр, мс (V LF)
(563,00; 4626,00)
(271,00; 1404,00)
795,00
1893,00*
2
Н изькочастотний спектр, мс (LF)
(521,00; 1303,00)
(1070,00; 3206,00)
571,00
874,00
В исокочастотний спектр, мс 2 (H F)
(425,00; 658,00)
(839,00; 897,00)
1,83
2,11*
В іднош ення LF /H F
(0,94; 3,35)
(1,15; 4,33)
Примітка: *-p<0,05, порівняно із групою спортсменів з високим рівнем функціональних станів нервової системи.

ченнями ІФС (табл.6). Це вказує на зниження абсолютної потужності низькочастотного спектру за рахунок симпатичної активації вегетативної регуляції
ритму серця в умовах зниження рівня функціонального стану нервової системи у юних спортсменів.
За результатами дослідження високочастотного спектру спостерігається недостовірно нижчі
значення HF у юних борців з високим рівнем функціонального стану нервової системи (табл.6). Ця обставина вказує на посилення вагусного впливу на
синусовий вузол серця у юних борців з високим
рівнем функціонального стану нервової системи, як
результат економізації функцій.
Аналогічний результат отриманий за визначенням відношення низькочастотного до високочастотного діапазону спектру риму серця (LF/HF). Виявилось достовірно нижчі значення LF/HF у юних
борців з високим рівнем функціонального стану нервової системи (табл.6). Отриманий результат вказує
на досконалість механізмів вагусно-симпатичного
балансу у юних спортсменів із зростанням рівня функціонального стану нервової системи [8].
Висновки.
Таким чином, розподіл юних спортсменів за
рівнем функціонального стану нервової системи дає
можливість підвисити якість диференційованої діагностики варіабельності серцевого ритму у юних спортсменів. Дослідження виявили, що кращі можливості
сенсомоторних функцій у юних борців з високим
рівнем функціонального стану нервової системи.
Було встановлено, що функціональний стан
нервової системи пов’язаний із якістю переробки
інформації у юних борців, і визначається часом центральної затримки. Погіршання функціональних
станів нервової системи у юних борців призводить
до затримки тривалості переробки інформації на рівні
кори головного мозку, і, як слідство може негативно
впливати на ефективність спортивної діяльності.
Вивчення вегетативної регуляції ритму серця виявило, що зниження рівня функціонального стану нервової системи призводить до зростання напруження регуляторних механізмів у юних борців за

рахунок активації симпатичного тонусу та послаблення вагусного впливу на синусовий вузол серця.
В той же час, посилення вагусного впливу
на синусовий вузол серця у юних борців вказує на
зростання рівня функціонального стану нервової
системи з рахунок економізації функцій.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем варіабельності серцевого ритму у юних борців з різним функціональним станом нервової системи.
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К ВОПРОСУ О СОВРЕМЕННОМ СОСТОЯНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Котова Е.В.
Мелитопольский государственный педагогический
университет
Аннотация. В статье идет речь о важности и необходимости соответствия профессиональной подготовки учителей физической культуры требованиям со-
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тию обоснованных решений. Последнее базируется
на системности, смысловой организации и личностной значимости учебного материала.
Одна из важнейших задач в системе непрерывного образования - создание необходимых условий для гармоничного, всестороннего развития личности с учетом ее мотивов, интересов, потребностей
и способностей. Однако полностью реализовать свои
возможности можно лишь в том случае, если кроме
полученного образования человек выбирает специальность, соответствующую его врожденным и социально обусловленным данным. В силу множества
обстоятельств молодые люди иногда затрудняются
выбрать единственно правильный путь в сложном
мире современных профессий. Это касается и профессии педагога, которая играет огромную социальную роль в любом обществе.
Молодые специалисты, приступая к реальной работе, испытывают различного рода трудности
в ходе адаптации к новым условиям социальной среды [2], поэтому на педагогическом поприще остаются лишь наиболее устойчивые в своих профессиональных намерениях.
Главными причинами такого положения в
сфере профессиональной подготовки учителей физической культуры являются несоответствие реальной
потребности в кадрах и деятельности по их подготовке, низкий уровень организации профориентационной работы, несовершенство теории и практики профессионального отбора.
В педагогической науке представление о
профессионально-педагогической пригодности к
работе учителя физической культуры различные авторы трактуют неоднозначно. Например, Р.И.Хмелюк
[3] считает, что профессиональная пригодность —
„это соответствие индивидуальных качеств, свойств
личности требованиям данной профессии”. Основными факторами пригодности к педагогической деятельности автор назвал профессиональный интерес,
потребность в данной деятельности, наличие знаний,
умений и навыков для овладения профессией, индивидуально-психологические качества и некоторые
свойства нервной системы. У Т.А.Воробьевой профпригодность представлена способностью успешно
выполнять рабочие функции при положительном
отношении к труду. С.А.Голованов [4] определяет
данный феномен как „соответствие личностных и
функциональных качеств и способностей требованиям профессии при выраженной профессиональной направленности”. При всем многообразии трактовки профпригодности наиболее объективным, на
наш взгляд, является представление о профпригодности как системном свойстве человека, проявляющемся в многообразии особенностей его личности,
индивида и индивидуальности, обусловливающих успешность в профессиональной деятельности.
Работа выполнена по плану НИР Мелитопольского государственного педагогического университета.
Формулирование целей работы.

временной учебной программы, адаптированной к
условиям реформирования школьного учебного процесса. Мотивационная сфера личности учителя является основой, определяющая формирование педагогич еского ма стерства. Чем в большей степени
система подготовки учителя ориентирована на профессию, отбор абитуриентов, образование студентов, адаптацию молодых учителей, тем больше она
должна строиться на основе учета значимых моментов личности педагогов.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, физическая культура, профессиональный отбор, профессионально-педагогическая пригодность
Анотація. Котова Е.В. До питання про сучасний стан
професійної підготовки учителя фізичної культури. У
статті йдеться про важливість та необхідність відповідності професіональної підготовки вчителів фізичної
культури вимогам сучасної навчальної програми,
адаптованої к умовам реформування шкільного учбового процесу. Мотиваційна сфера особистості вчителя є основою, що визначає формування педагогічної
майстерності. Чим більшою мірою система підготовки вчителя орієнтований на професію, відбір абітурієнтів, утворення студентів, адаптацію молодих
учителів, тим більше вона повинна будуватися на основі обліку значимих моментів особистості педагогів.
Ключові слова: професійна підготовка, фізична культура, професійний відбір, професійна педагогічна
придатність.
Annotation. Kotova E.V. To the question on the modern
condition of voca tional tra ining of the teacher of
physical training. The article deals with problem of
training the teachers of physical culture a nd their
correspondence to the modern educational programme.
The motivational sphere of the person of the teacher
defines formation of pedagogical skill. The system of
preparation of the teacher is focused on a trade, selection
of entrants, education of students, adaptation of young
teachers. It should be under construction on the basis of
the account of the significant moments of the person
of teachers.
Key words: professional training, physical culture,
professional selection, professiona l and peda gogical
skill.

Введение.
На современном этапе развития высшего
образования на Украине одно из первых мест занимает вопрос о состоянии профессиональной подготовки учителя физической культуры, эффективность
которой зависит как от приобретения практических
умений и навыков, так и четко организованной структуры полученных знаний.
В данной работе под профессиональной
подготовкой понимается совокупность средств и
методов, а также порядок их использования в обучении. Обучение, как взаимосвязанная деятельность
педагога и студента, может рассматриваться как процесс управления, где управление - это способ и характер действия на объект в определенной последовательности для достижения поставленной цели.
В логической цепи контроля знаний, умений
и навыков особая роль отводится не только оценке
результатов обучения, а, прежде всего, оценке правильности хода обучения [1]. Спецификой контроля
знаний в подготовке учителя физической культуры
является в большей мере контроль над двигательными навыками и в меньшей — способность к приня161

Цель работы – анализ соответствия профессиональной подготовки учителей физической культуры требованиям современной учебной программы, адаптированной к условиям реформирования
школьного учебного процесса.
Результаты исследований.
Кроме склонностей в профессиональной
направленности студентов специальности «физическая культура» высших педагогических заведений должно определяться эмоциональное, волевое и познавательное отношение к ее важнейшим объектам. Если
по качествам „любовь к детям” “интерес к физической культуре” достоверных различий не установлено, то таковые обнаружены по „интересу к работе с
детьми” и „интересу к педагогической деятельности
в сфере физической культуры”. В первых двух случаях проявляется односторонность интереса, которая
не обеспечивает в полной мере направленности на
педагогический труд в области физической культуры. Можно любить детей, но не интересоваться ими
как объектом профессиональной деятельности. Интерес только к физической культуре особенно к
спорту, к достижениям в этой области так же односторонен. Этим подтверждается мнение о необходимом наличии двух объектов профессионального интереса учителя физической культуры - это дети и
физическая культура, которые являются своеобразным системообразующим симбиозом его профессионально-педагогической направленности [5]. Важную роль играют педагогические способности
будущих учителей физической культуры, некоторые
черты характера и свойства темперамента, которые
способствуют дальнейшему изучению теории и совершенствованию практики профориентации и профессионального отбора молодежи на педагогическую профессию. В школе закладываются основы
знаний, убеждений и поведения человека. Во всем
этом высокая, почетная и ответственная роль принадлежит учителю школы. Никакая другая профессия не ставит таких требований к человеку. Профессия учителя очень ответственная и сложная, так как
объектом его деятельности является растущий человек со сложным, неповторимым в своих индивидуальных особенностях, многообразным и изменчивым психическим миром.
Учитель физической культуры должен иметь
хорошую профессиональную подготовку по тем
предметам, которые он будет преподавать в школе, а
также глубокие знания психологии, педагогики, физиологии ребенка. Профессиональные требования к
подготовке учителя физической культуры связываются с педагогическим мастерством и овладением
им в процессе профессиональной подготовки конструктивными, коммуникативными, организаторскими и гностическими умениями.
Квалификация учителя физической культуры складывается из органического единства разносторонних научных знаний, умений и практического
опыта работы. П.Ф. Лесгафт (1952), определяя требования к педагогу физического образования и воспи-

тания, писал, что руководитель должен быть хорошо
образованным человеком, как каждый имеющий отношение к преподаванию; должен хорошо понимать
свой предмет, а также значение форм и отправлений
организма молодого человека, а главное - должен
быть сам вполне дисциплинированным и сдержанным человеком, изящно владеющим всеми своими
действиями. Все это не легко и требует очень настойчивого и последовательного труда над собой.
В своей деятельности учитель физической
культуры должен опираться не только на знания, но
и на определенные профессионально-педагогические умения и навыки, круг которых довольно обширен. К ним можно отнести двигательные и собственно-педагогические навыки и умения. К первым
относятся владение техникой физических упражнений (как минимум, школьной программы), умение
изготовить простейший спортивный инвентарь и оборудование. К собственно-педагогическим, как наиболее важным - умение обучать школьников двигательным действиям, планировать физическое
воспитание, организовывать физкультурную работу. (О.В. Петунии, 1976, 1979, 1980; А.Г. Григорьева,
Г.И. Метельский, 1976; С.И. Кудинов, 1976; Р.С. Сафин, 1978 и др.).
Одной из характерных особенностей деятельности учителя физической культуры является широкий размах массовой работы. Учитель физической
культуры формирует и воспитывает большой физкультурный актив, организует турпоходы, спортивные праздники, парады, общешкольные соревнования, спортивные вечера. Вот почему, подчеркивая
важность всех факторов, способствующих успешной
педагогической деятельности, нельзя не выделить
особую роль профессиональной квалификации учителя физической культуры.
Н.А. Лупандиной (1978) разработаны требования к квалификационной подготовке учителя физической культуры. Они состоят из 5-ти разделов: научно-теоретической подготовки; методической
подготовки; организаторской подготовки; подготовки по материально-техническому оснащению занятий;
подготовки по страховке и выполнению правил безопасности в процессе занятий физическими упражнениями. В каждом разделе дается перечень необходимых знаний, умений, навыков, которые имеют
первостепенное значение для профессиональной деятельности учителя физической культуры. Научнотеоретическая подготовка должна включать знания
основ системы народного образования; дисциплин
общественно-политического, биологического и психолого-педагогического цикла; возрастно-половых
особенностей учащихся 1-12 классов; теории и методики физического воспитания; теоретических основ
спортивных дисциплин, входящих прежде всего в учебные программы по физической культуре в школе; педагогических методов исследования.
В разделе методической подготовки предусматриваются глубокие знания дидактических
принципов в учебно-воспитательном процессе об162

щеобразовательной школы; руководящих материалов по организации различных видов занятий по физической культуре; твердые знания школьной программы; осуществление межпредметных связей в
преподавании физической культуры; знание и умение правильно строить и проводить на современном
методическом уровне все виды занятий по физической культуре; умение владеть словом и голосом в
процессе занятий, умение пользоваться различными приемами планирования и учета успеваемости.
К организационной подготовке относятся
умение организовывать и повседневно вести работу
школьного физкультурного актива; осуществление
связи с врачом и привлечение внимания всех учителей к физическому воспитанию учащихся; работа по
осуществлению контакта с родительским комитетом,
знание финансовых возможностей для обеспечения
работы по физическому воспитанию в школе.
В области материального обеспечения занятий учитель физической культуры обязан: знать
устройство спортивных залов, площадок и способы
размещения снарядов и оборудования; пополнять
спортивный инвентарь и следить за его сохранностью; уметь пользоваться техническими средствами
обучения.
К подготовке учителя физической культуры по страховке и мерам безопасности относится:
знание правил страховки учащихся на уроках по
гимнастике, правил занятии на воде, в турпоходах;
соблюдение гигиенических требований и мер предупреждения травм при занятиях с учащимися легкой атлетикой, лыжной подготовкой, спортивными
играми и другими видами спорта; умение оказать
первую помощь при травмах и несчастных случаях; обеспечение медицинского контроля на спортивных соревнованиях школьников.
С учетом вышеперечисленных современных требований к учителю физический культуры,
квалификационной характеристики выпускников педагогический высших учебных заведений и должна
осуществляться профессиональная подготовка будущих специалистов. Это выдвигает перед выпускающими кафедрами физического воспитания ряд сложных задач, требующих своего научнообоснованного
решения.
Специфика подготовки учителя физической
культуры включает такие структурные элементы, как:
лекция, семинар, самостоятельная работа, подготовка творческих заданий, практические занятия (методические, демонстрационные и учебная практика),
разработка творческих уроков. Реализация каждого
шага обучения возможна на основе контроля знаний, умений и навыков. Таким образом, содержанием подготовки учителя физической культуры являются методики развития двигательных способностей,
обучения физическим упражнениям, проведения
урока физической культуры
Процесс обучения в высших учебных заведениях является важным фактором в развитии личности, так как происходящие за это время события

оказывают влияние на всю последующую профессиональную деятельность, личную и семейную
жизнь молодого человека. Время его обучения совпадает и с переходным периодом возрастных изменений у юношества, изменением сложившихся
жизненных стереотипов, ценностей и социального
статуса личности.
Результаты учебы, стремление к самореализации и самоактуализации зависят не столько от интеллектуальных способностей и личных качеств студентов, сколько от состояния их здоровья —
физического и психического. Несоблюдение режима питания и отдыха, проживание в общежитии, постоянные стрессы, связанные с учебной деятельностью, финансовые трудности, тревога за свое будущее,
- все это делает студенчество наиболее уязвимыми в
отношении здоровья. Тем более, статистические данные свидетельствуют о том, что каждое новое поколение менее здорово, чем предыдущее. Число детей,
родившихся с различной степенью физиологической
незрелости, приближается к 90%. Растет количество
заболеваний сердечно-сосудистой, нервной, пищеварительной, дыхательной систем, увеличилось число детей с отклонениями опорно-двигательного аппарата, в зрении [6].
Естественно, у студентов с ослабленным здоровьем процесс социальной адаптации к учебному
процессу проходит гораздо труднее. Следует заметить, способность к адаптации является одним из важнейших показателей здоровья.
Изучение общего состояния вопроса указывает на то, что хотя физкультура и спорт в нашей стране считается одним из важнейших средств всестороннего развития личности, профессиональная
подготовка учителей физической культуры еще не
вполне соответствует современным требованиям.
Одна из основных причин этого отставания заключается в недостаточном уровне подготовки физкультурно-педагогических кадров в высших педагогический учебных заведениях.
Выводы.
- Ключевым фактором профессиональной
подготовки учителей физической культуры является
степень её научной разработанности. Практика подготовки учителей физической культуры в большей
степени исходит из интересов, стремлений и других
мотивационных характеристик учащихся, абитуриентов и студентов. Но чаще эта сторона профессионального образования осуществляется стихийно. В
результате многие школьники не имеют должной
ориентации, абитуриенты руководствуются под час
необусловленными мотивами и, становясь студентами, нередко разочаровываются в своей будущей
профессии.
- Мотивационная сфера личности активизирует, интегрирует и направляет развитие способностей в определенной деятельности. В работе учителя
физического воспитания проявляются преимущественно такие побуждения, как интересы к физкультуре и спорту, склонности к педагогической деятель163

ности в этой области, любовь к детям, глубокая убежденность в большой общественной важности физического воспитания подрастающего поколения,
стремление к постоянному совершенствованию в
работе, чувства долга и ответственности за порученное дело.
- Таким образом, мотивационная сфера личности учителя является основой, определяющая формирование педагогического мастерства. Чем в большей степени система подготовки учителя ориентирована на профессию, отбор абитуриентов, образование студентов, адаптацию молодых учителей, тем
больше она должна строиться на основе учета значимых моментов личности педагогов.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
профессиональной подготовки учителя физической
культуры.
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Ключові слова: нейродинамічні процеси, спортивний результат.
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ba ckgrou nd level of activity and CNS de
synchroniza tion. It creates neu ron-dynamics preconditions for the increase of intensity and speed of
development of excita tion.
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Введение.
В процессе многолетней спортивной подготовки формируется специфическая функциональная
система (ФС), структура которой определяется направленностью, интенсивностью и периодизацией
тренировочного процесса, и генетически обусловленной мерой изменчивости звеньев этой системы
[2, 3, 5, 6].
Анализ последних публикаций показывает,
что связи между компонентами ФС изменяются гетерохронно, неоднозначно и разнонаправлено [2, 3, 5].
На начальных этапах подготовки доминируют двигательные способности в совокупности с антропометрическим статусом. В процессе дальнейшей подготовки на первые позиции выдвигаются нейродинамические регуляторные механизмы, непосредственно
определяющие эффективность соревновательной деятельности [2, 3, 5, 6, 7]. Однако организация этих нейродинамических свойств у спортсменов различного
уровня и специализации изучена недостаточно.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого
национального университета.
Формулирование целей работы.
Цель исследований заключается в изучении
особенностей организации процессов нейродинамики у квалифицированных (М.С.) штангисток на различных этапах их подготовки. Для достижения цели
решали две взаимосвязанные задачи: 1) определяли
комплекс нейродинамических показателей, связанный с уровнем спортивных результатов тяжелоатлеток в отдельных упражнениях и в сумме двоеборья;
2) изучали структуру и динамику этих связей на различных этапах подготовки спортсменок.
Для достижения цели обследовали группу
штангисток (М.С.) в возрасте 22-23 лет (n=10). Контрольную группу составили студентки того же возраста, не занимающиеся спортом (n=20). Критерием
успешности спортивной деятельности служил оперативный спортивный результат в толчке, рывке и
сумме двоеборья. Функциональное состояние двигательного анализатора оценивали по значениям тремора за 10 с. Нейродинамический статус определяли
по показателям максимального теппинга за 10 с, латентного периода акустико-моторной реакции на
звук пороговой интенсивности (ЛП АМРпор) и 40 дБ
(ЛП АМР40), простой зрительно-моторной реакции
(ЛП ЗМР) и реакции различения (ЛП ЗМР1-2). Изме-
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ
ГОТОВНОСТИ В ТЯЖЕЛОАТЛЕТИЧЕСКОМ
СПОРТЕ
Кочура Д.А., Романенко В.А., Приймак С.Г
Донецкий национальный университет
Черниговский государственный педагогический
университет
Аннотация. Нейродинамические корреляты функциональной готовности квалифицированных штангисток к соревнованиям. В статье показано, что прирост спортивных результатов у штангисток (М.С.)
обеспечивается улучшением функционального состояния исполнительных звеньев функциональной
системы деятельности, снижением фонового уровня
активности и десинхронизацией ЦНС. Это создает
нейродинамические предпосылки для увеличения интенсивности и скорости развития возбуждения.
Ключевые слова : н ейроди намически е п роц ессы,
спортивный результат.
Анотація. Кочура, Д.А., Романенко В.А., Приймак
С.Г. Особливості психофізіологічної готовності у
ва жкоатлетич ному спорті. У статті показан о, що
приріст спортивних результатів у штангісток (М.С.)
забезпечується покращенням функціонального стану виконавчих ланок функціональної системи діяльності, зниженням фонового рівня активності та десинхронізацією ЦНС. Це створює нейродинамічні
передумови для збільшення інтенсивності та швидкості розвитку збудження.
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ряли также точность дифференцирования динамических усилий, реакцию на движущийся объект
(РДО), частоту оптимального и максимального теппинга за 10 с, критическую частоту слияния световых мельканий (КЧССМ) и снижение частоты теппинга за 90 с. Достоверность различий между
выборками оценивали по критерию Вилкоксона для
связанных и несвязанных выборок. Для определения
зависимостей между переменными использовали
ранговый коэффициент корреляции Спирмена.
Результаты исследования.
Решение первой задачи осуществляли до
начала тренировочного цикла. В результате было
установлено, что штангистки отличаются от нетренированных девушек более высокой скоростью сенсомоторных реакций*, повышенной общемозговой
лабильностью, доминированием и большей точностью дифференцирования минимальных динамического усилий (рис. 1).
Корреляционный анализ показал, что результаты спортсменок в толчке, рывке и сумме двоеборья связаны положительно с общемозговой лабильностью (КЧССМ), разницей оптимального и
максимального теппинга, точностью дифференцирования динамических усилий и отрицательно – с
ЛП ЗМР, ЛП АМРпор, ЛП АМР40 и фоновым уровнем
активации мозга. После трехнедельной специализированной подготовки прирост спортивных результа-

тов у штангисток отсутствовал (табл. 1). Вместе с тем,
наблюдаются изменения в функциональном состоянии нервной системы, которые выражаются в уменьшении значений ЛП ЗМР, дифференциального порога двигательного анализатора и увеличении ЛП
ЗМР1-2 (рис. 1). Существует тенденция к преобладанию возбуждения, уменьшению ЛП АМР40, частоты
тремора и оптимального теппинга с одновременным
увеличением дифференциального порога двигательного анализатора и разницы между оптимальным и
максимальным теппингом (табл. 1; рис. 1).
Количество связей между показателями успешности спортивной деятельности и показателями
нейродинамики на этом этапе подготовки возрастает. Увеличивается теснота отрицательных зависимостей с оптимальным теппингом, ЛП ЗМР, ЛП АМР40
и дифференциальным порогом двигательного анализатора при отмеривании субмаксимального усилия, а положительных – с КЧССМ, максимальным
теппингом, разницей оптимального и максимального теппинга.
Подобные трансформации, по-видимому,
свидетельствуют о повышении общего тонуса соматической нервной системы и координированности
исполнительных звеньев ФС, а также об изменении
соотношения эргического и скоростного механизмов
активации ЦНС [1]. Эти изменения достигаются в
результате активации коры, оказывающей угнетаю-
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Рис. 1. Сравнительный анализ нейродинамических показателей
1. ЛП ЗМР, мс. 2. ЛП ЗМР1-2, мс. 3. ЛП АМРпор, мс. 4. ЛП АМР40, мс. 5. КЧССМ, Гц. 6. Теппинг оптимальный за
10с, у.е. 7. Теппинг максимальный за 10с, у.е. 8. Разница максимального и оптимального теппинга за 10с, %. 9.
Падение теппинга за 90с, %. 10. Ошибка дифференциации динамического усилия 25% от максимального, %. 11.
То же, 75% от максимального, %. 12. ЛП АМРпор / ЛП АМР40, у.е. 13. РДО
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Таблица 1
Успешность спортивной деятельности и функциональное состояние двигательного анализатора у штангисток на различных этапах подготовки
З н ач ени я п о каза тел е й (

П оказатели

пер ед начало м
Р е з у л ь т а т т о л ч к а /м а с с а т е л а , %
Р е з у л ь т а т р ы в к а /м а с с а т е л а , %
С у м м а д в о е б о р ь я /м а с с а т е л а , %
Ч а с т о т а т р е м о р а з а 1 0 с , у .е .
*

1 ,5 ± 0 ,0 3
1 ,2 ± 0 ,0 4
2 ,8 ± 0 ,0 7
6 ,8 ± 3 ,0 9

чер ез
3 недели
1 ,5 ± 0 ,0 4
1 ,2 ± 0 ,0 5
2 ,7 ± 0 ,0 9
6 ,3 ± 2 ,3 3

х ± m

)

чер ез
1 0 недель
1 ,6 ± 0 ,0 3
1 ,3 ± 0 ,0 3
2 ,9 ± 0 ,0 6
0 ,0 ± 0 ,0 0

Здесь и далее достоверность на уровне р < 0,05

щее влияние на ретикулярную формацию [6] и проявляются в уменьшении уровня фоновой активности мозга с одновременным повышением скорости
его мобилизации. Функциональные изменения носят адаптивный характер и отражают определенный
уровень готовности к спортивной деятельности.
Через 10 недель тренировочных занятий
прирост результатов в толчке, рывке и сумме двоеборья сопровождается исчезновением тремора и
снижением дифференциальный порога двигательного анализатора (табл. 1; рис. 1), что свидетельствует о совершенствовании исполнительных механизмов ФС деятельности. Со стороны процессов
нейродинамики наблюдается укорочение ЛП АМРпор и ЛП АМР40, увеличение ЛП ЗМР1-2, а также
тенденция к снижению РДО, оптимального и максимального теппинга (рис. 1), и к ослаблению их
связей с другими показателями. Исходя из значений
разницы максимального и оптимального теппинга,
скорость генерации возбуждения снижается, а связи с другими показателями нейродинамики – наоборот, увеличиваются. Уровень общемозговой
лабильности увеличивается несущественно, тогда
как его связь с результатами в толчке, рывке и сумме двоеборья возрастает (рис. 1).
Очевидно, при пониженном уровне фоновой активности мозга создаются нейродинамические предпосылки для увеличения силы и скорости
развития возбуждения. Уменьшение общего количества связей между нейродинамическими показателями в состоянии покоя свидетельствует о тенденции к десинхронизации различных отделов мозга, что
характерно для состояния высокой функциональной
готовности спортсмена к деятельности.
Выводы.
1. Нейродинамическими показателями, определяющими функциональную готовность штангисток
к достижению высоких результатов являются сила
и скорость развития процесса возбуждения, в
сочетании с повышенным уровнем общемозговой лабильности.
2. Трехнедельный тренировочный цикл приводит к
повышению тонуса системы неспецифической
активации и улучшению функционального состояния исполнительных звеньев ФС. При этом уро-

вень спортивных достижений не изменяется.
3. Прирост спортивных результатов после 10-недельного тренировочного цикла обусловлен увеличением интенсивности и скорости генерации
возбуждения мозга, необходимого для кратковременной работы максимальной мощности. Этот
процесс связан с улучшением функционального
состояния исполнительных звеньев ФС, снижением уровня фоновой активности и десинхронизацией мозга в покое.
Перспективы дальнейших исследований связаны с изучением механизмов формирования ФС деятельности на различных этапах подготовки спортсменов различного уровня и квалификации.
1.

2.

3.

4.
5.
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7.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЕМОЦЙНОГО СТАНУ
ТА ПРОЯВІВ АГРЕСІЇ ЮНАКІВ 17-18 РОКІВ
Кравцова О.Я., Єжова О.О.
Сумський державний педагогічний
університет ім. А.С. Макаренка
Анотація. Досліджено психоемоційний стан та прояви агресії студентів першого курсу інституту фізичної культури педагогічного університету. Виявлення високих показників порушень вказує на потребу у
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яння збереження цілісності та автономності особистості, її активності при встановленні соціальних контактів, для підтримання певної структури та ієрархії
домінантно-субординаторських відносин.
В літературі [3] також є думка, що визначальне місце у формуванні агресивної поведінки належить механізму навчання на основі спостереження
та наслідування при позитивному підкріпленні агресивної реакції. У подальшому подібні навички удосконалюються, підкріплюючись новими актами агресивної поведінки, і можуть визначати вибір соціальних
ситуацій, продовження яких передбачає можливість
здійснення агресії.
Агресія може бути також безпосереднім результатом фрустрації, яка має місце у тому випадку,
якщо не досягається поставлена мета. При цьому
фрустрація вважається провокатором агресії, що в
свою чергу полегшує прояви чи підтримує агресивну поведінку [2].
Робота виконана за планом НДР Сумського
державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.
Формулювання цілей роботи.
Мета даної роботи: дослідити психоемоційний стан та прояви різних форм агресії студентів 1718 років.
Методи дослідження. За методикою Люшера [4] визначався емоційний стан досліджуваних; для
виявлення різних форм агресії використовувалася
методика А.Басса і А.Дарки [7].
Результати досліджень.
В експерименті брали участь 112 осіб 17-18річного віку інституту фізичної культури Сумського
державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка.
Результати проведеного обстеження показали, що студенти мають різноманітні порушення у
психоемоційній сфері та прояви різних форм агресії
(табл.1).
Так у найбільшої кількості осіб (від 48,1% до
76,2%) відмічається середній рівень досліджуваних
показників психоемоційного стану. Доля студентів,
які мають високий рівень за такими показниками як
тривожність, психічна втома, емоційний стрес достатньо значна (29,9%-30,1%), що пояснюється, можливо, початком навчання у вузі, зміною соціального
середовища, підвищеною відповідальністю першокурсників, великими навантаженнями, як розумового, так і фізичного характеру. Тому потребується
здійснення оптимізуючих заходів у навчальному та
тренувальному процесах для прискорення соціально-психологічної адаптації.
За допомогою кореляційного аналізу були
визначені взаємозв’язки між психоемоційними показниками. Так, вірогідні коефіцієнти кореляції було знайдено між показниками працездатності та саморегуляції (r = 0,78), тривожністю та психічною втомою (r =
0,65), тривожністю та вегетативним коефіцієнтом (r =
0,74), що, ймовірно, пояснюється спільними механізмами нейрогуморальної регуляції процесів (рис.1).

проведенні психокорекційних заходів.
Ключові слова: психоемоційний стан, агресія, тривожність, негативізм, психічна втома, працездатність,
адаптація.
Аннотация. Кравцова О.Я., Ежова О.О. Исследование
психоэмоционального состояния и проявлений агрессии юношей 17-18 лет. Исследовали психоэмоциональное состояние и проявление агрессии студентов первого курса института физической культуры
педагогического университета. Выявление высоких
показателей отклонений указывает на необходимость
проведения психокоррекционных мероприятий.
Ключевые слова: психоэмоциональное состояние,
аг рессия, трев ожн ость, нег ати визм, пси хич еское
утомление, работоспособность, адаптация.
Annotation. Kravtsova O.Y., Ejova O.O. The research
of psychoemotional condition and showing of aggression
by teenagers of 17-18 years old. The psychoemotional
condition of first year student of Institute of Physical
Training of the Peda gogica l University of A.S.
Makarenko were researched. A revealed high level of
violation of psychoemotional condition show the need
of preparing the psychoemotional measures.
Keywords: psychoemotional condition, aggression,
anxiety, negativism, psychological tiredness, working
possibility, adaptation.

Вступ.
У сучасному суспільстві проблема агресивності молоді набуває все більшої актуальності. Відомо, що причини прояву агресії можуть бути найрізноманітнішими: деякі соматичні захворювання чи
захворювання головного мозку, виховання в родині,
негативний приклад оточення, вседозволений перегляд фільмів, різноманітні комп’ютерні ігри і т.п., а
також соціальні фактори, пов’язані із негативним впливом на нервову систему та психіку підростаючого
покоління. Особливої уваги потребують студенти,
діяльність яких пов’язана з постійним фізичним та
психоемоційним напруженням.
Агресія, як онтогенетично стійка індивідуальна характеристика, детермінована не тільки зовнішніми та внутрішніми умовами розвитку, але й успадкованими задатками. Аналізуючи відносний вклад
генотипу і середовища у варіативність узагальнених
показників агресії Алфімова М.В. та Трубніков В.І.
прийшли до висновку, що ці фактори рівноцінно впливають на розвиток та прояв агресії [1].
За даними Р. Мортенс [5] людина, яка перебуває в умовах стресу, часто стає тривожною і надто напруженою. Для усунення цих станів автор пропонує інтенсивне фізичне навантаження, яке може
повернути організм до стану фізичної та психічної
рівноваги.
Агресивна поведінка, по зауваженню авторів
[1], відмічена у контексті соціальної взаємодії певної
категорії людей з метою завдання шкоди супернику.
С.Л.Соловйова [6] вважає, що агресивність є стійкою
особистісною рисою, формується у процесі соціалізації людини і вказує на схильність до агресивної поведінки, але сама по собі вона не є показником соціальної небезпеки суб’єкта. В залежності від
структурно-функціональних зв’язків з іншими компонентами особистості агресивність може бути реалізована і в соціально-позитивній поведінці, для спри167

Таблиця 1
Характеристика психоемоційних станів та
різних форм агресії
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Показники
тривожність
психічна втома
психічна напруга
емоційний стрес
саморегуляція
вегетативний
коефіцієнт
працездатність
відхилення від
аутогенної норми
Фізична агресія
Непряма агресія
Роздратування
Негативізм
Підозрілість
Вербальна агресія
Загальна агресія
Ворожість

Основною характеристикою поєднань цих кольорів є бажання звільнитися від емоційного стресу,
конфліктів та різноманітних протиріч у повсякденному житті. Вибір синьо-зеленого кольору вказує на наявне бажання змінити на краще ситуацію, у якій знаходиться людина і на необхідність набуття особистістю
впевненості у собі. Якщо на першу позицію людина
обирає синій колір, а в даному дослідженні цей вибір
спостерігався у 17,2% осіб, то це свідчить про потребу
в емоційному спокої, гармонії та відпочинку. Якщо
перевагу у виборі віддано жовтому кольору – існує
потреба у розумінні і схваленні поведінки оточенням,
не вистачає тепла та підтримки, що пояснюється відсутністю поряд зі студентами близьких для них людей, їх
батьків, звичного оточення.
Перевага у виборі фіолетового та червоного
кольорів (15,6% та17,2% від загальної кількості осіб,
відповідно) вказує на наявність стресового стану,
потяг до життя, звільненого від тягарів, отримання
самостійності в діях та на потребу у підвищенні рівня
самооцінки.
У 8,6% та 6,3% досліджуваних відмічався
вибір чорного та сірого кольорів, а це вказує на наявність у студентів відчуття безнадійності. У такому
стані вони здійснюють протистояння усьому неприємному для них, дратівливому, проявляють неадекватність поведінки. Ці студенти намагатимуться змінити ситуацію будь-яким шляхом, в залежності від стану
нервової системи, рівня культури та виховання. У 9,3
% - 29,9 % студентів спостерігаються негативні зрушення в психоемоційному стані. Тому, безперечно,
з цими студентами необхідно проводити психокорекційну роботу.
Аналіз показників агресії студентів за методикою А. Басса і А. Дарки дозволив виявити групу
осіб, які мають завищені показники (за багатьма шкалами) типової агресивної поведінки (фізична, вербальна та непряма агресія, негативізм, ворожість, загальна агресія, підозрілість). Звертають на себе увагу
високі показники фізичної агресії (69,5%) та вербальної агресії (45,3%), що стає типовим для молодіжного
середовища (табл.1).
Висновки.
В результаті дослідження встановлено, що:
- студенти І курсу мають високі рівні показників
порушень психоемоційної сфери та прояви
різних форм агресії;
- це потребує використання психокорекційних та
оптимізуючи заходів у навчальному та тренувальному процесах;
Планується поглиблене дослідження взаємозв’язку між проявами різних форм агресії та перевагою у виборі кольору.

Рівні
Низький Середній Високий
8,9 %
61,2 %
29,9 %
3,2 %
66,7 %
30,1 %
28,4 %
58,9 %
12,7 %
7,3 %
62,6 %
29,9, %
5,9 %
76,2 %
17,9 %
40,8 %
17,7 %

52,1 %
48,1 %

7,1 %
34,2 %

24,1 %
3,2%
28,9%
14,1%
11,7%
13,3%
6,3%
3,1%
6,3%

66,6 %
27,3%
69,5%
75%
39,8%
71,1%
48,4%
74,2%
76,5%

9,3 %
69,5%
1,6%
10,95
48,5%
15,6%
45,3%
22,7%
17,2%

За порядком вибору кольорів можна судити
про основні методи або засоби дії, до яких, вірогідно,
може звертатися людина для того, щоб досягти певного результату. Так, на двох перших позиціях найхарактернішим вибором (у 17,2%-21,1% осіб) було поєднання жовто-фіолетового або синьо-зеленого та
червоного кольорів.

Рис. 1 – Кореляційні зв’язки між різними психоемоційними показниками. Примітка: (ПВ) - психічна втома, (ВАН) - відхилення від аутогенної норми, (ВК) - вегетативний коефіцієнт, (ПП) показник працездатності, (ТР) - тривожність,
(СР) –саморегуляція.
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помітних змін. За роки незалежності в Україні визначено пріоритети розвитку національної школи, створюється відповідна правова база, здійснюється активне реформування галузі на основі прийнятої Урядом
Програми “Освіта. Україна ХХІ століття”.
Державна політика в галузі освіти ґрунтується на таких найважливіших принципах:
1) Національний характер освіти, що означає втілення української національної ідеї. Вона підпорядкована консолідації українського народу в українську політичну націю, яка прагне жити в
співдружності з усіма народами і державами світу.
2) Рівність прав громадян на якісну освіту
шляхом розробки законодавчої бази ринково орієнтованих реформ. Рівний доступ до якісної освіти реалізується через:
доступність, безоплатність освіти у державних і
комунальних навчальних закладах для дітей з
особливими освітніми потребами відповідно до
їхнього здоров’я;
раннє виявлення і діагностику дітей, врахування
цих даних у структурі мережі закладів реабілітаційної допомоги, в тому числі й в умовах сім’ї;
варіативність здобуття базової або повної загальної середньої освіти відповідно до здібностей та
індивідуальних можливостей дитини;
розробку варіативного змісту, форм і методів
навчання дітей, включаючи й навчання за індивідуальними програмами. Тобто через забезпечення реальної можливості освітнього вибору
кожною дитиною;
поетапний перехід від усталеної традиційної
моделі інтернатного навчання до інклюзивної
освіти в загальноосвітньому просторі.
Нові концептуальні підходи в диференційній
діагностиці та відповідні методичні процедури запропонували: Н.Г.Байкіна [1], Р.Д.Бабенкова [2], Я.В.Крет [3], І..М.Ляхова [4], Р.С.Немов [5], О.В.Протопопова [6], Г.В.Розанова [7], Л.В.Шапкова [8].
Робота виконана за планом НДР Запорізького національного університету.
Формулювання цілей статті.
Мета даної статті – показати особливості
ранньої корекції туристичною діяльністю і дельфінотерапією у дітей із відхиленнями у психофізичному
розвитку.
Об’єкт дослідження – діти з особливими
потребами у віці 4-7 років.
Предмет дослідження – психомоторика
дітей з особливими потребами.
Результати дослідження.
Завдання, що стоять перед спеціальною школою, змушують особливо уважно підходити до питань психомоторного розвитку дитини з відхиленнями в психофізичному розвитку у зв’язку з тим, що
психомоторика є однією із форм соціального спілкування і дає можливість розшифрувати моторну поведінку дитини.
Дослідження проводилися в початковій
школі м. Дунганнон у Північній Ірландії в період з
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РАННЯ КОРЕКЦІЯ ПСИХОМОТОРИКИ
ЕКСКУРСІЙНО-ТУРИСТИЧНОЮ
ДІЯЛЬНІСТЮ І ДЕЛЬФІНОТЕРАПІЄЮ У ДІТЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Крет Я.В.
Запорізький національний університет
Анотація. У статті показана особливість корекції психомоторики туристичною діяльністю у дітей з особливими потребами. Унікально апробована методика
корекції психомоторики дельфінотерапією.
Психокорекційні заняття сприяли розвитку в дітей
психомоторних функцій. Вони більш вільно почали
виконувати рухи, пов’язані з ізольованими рухами
пальців рук. Процес маніпулювання проходив у них
у більш розкутій формі, знялася напруга м’язів рук і
поліпшилася координація рухів.
Ключові слова: діти з особливими потребами, психомоторика, корекція, рання діагностика.
Аннотация. Крет Я.В. Ранняя коррекция психомоторики экскурсионно-туристической деятельностью и
дельфинотерапией у детей с особенными потребностями. В статье показан особенность коррекции психомоторики туристической деятельностью у детей с
особенными потребностями. Уникально апробирована методика коррекции психомоторики дельфинотерапией.
Психокоррекционные занятия оказывали содействие
развитию у детей психомоторных функций. Они более свободно начали выполнять движения, связанные
с изолированными движениями пальцев рук. Процесс
ма нипулировани я проходил в более раскованн ой
форме, снялось напряжение мышц рук и улучшилось
координация движений.
Ключевые слова: дети с особенными потребностями,
психомоторика, коррекция, ранняя диагностика.
Annotation. Kret Ya.V. Ea rly correction by
psychomotor system of excursion-tourist activity and
dolphin therapy at children with the special necessities.
In the a rticle is shown feature of correction by
psychomotor system tourist activity at children with
the special necessities. T he method of correction of
psychomotor system dolphin thera py is uniquely
approved.
Psychological correctional employment assisted
development in children of psychomotor fu nctions.
They have more freely started to ca rry ou t the
movements connected to isolated movements of fingers
of hands. Process of a manipulation passed in more
unchained form, the pressure of muscles of hands was
removed and has improved coordination of movements.
Keywords: children with the specia l necessities,
psychomotor system, correction, early diagnostics.

Вступ.
У зв’язку з демографічними перетвореннями, які відбуваються в нашій країні, в тому числі й в
освіті, розбудовою громадянського суспільства, освіта дітей з особливими освітніми потребами зазнає
169

2003 по 2005 рік.
Школи і навчальні заклади, що існують у
Великобританії, спеціалізуються на навчанні дітей із
такими порушеннями: глухота, сліпота, діти з вадами
фізичного виховання, із вираженими труднощами
навчання і спілкування, аутизм, розумова відсталість,
дезадаптація до умов навколишнього середовища
(діти з проблемами в поведінці, включаючи агресивних дітей, поведінка яких може бути загрозливою для
оточуючих), ослаблені діти (наприклад із серцевими
й іншими захворюваннями, що не дозволяють їм засвоїти програму масової школи). За даними 2004 року,
у Великобританії 92 % від усієї кількості дітей учаться
в масових школах, 8% у спеціальних класах.
У спеціальних школах в основному навчається невелика кількість дітей від 26 до 125. В усіх школах
відповідно до закону працює координатор зі спеціальної допомоги, і він має право на обстеження дитини, і на підготовку висновку про необхідність спеціальної допомоги, що надається їй у межах школи.
Однією із форм проведення корекційно-реабілітаційних заходів для дітей з особливими потребами є ексурсійно-туристична діяльність.
Вашій увазі пропонується матеріал, отриманий у ході проведення досліджень. У даному випадку
в реабілітаційних заходах брали участь 47 дітей у віці 811 років, із них 30 тих, що нормально розвиваються, 8
дітей з емоційними порушеннями (аутичні розлади) і
9 дітей із розумовою відсталістю в легкому ступені.
Програма перебування в навчально-туристичному центрі включала:
спільну фізичну активність і навчальну
діяльність дітей та підлітків із нормальним психофізичним розвитком і дітей із відхиленнями в
розвитку;
у програму спортивних заходів були включені:
каное, подолання смуги перешкод як на суші,
так і в лісосмузі, скелелазіння (на макеті висотою 10 м), рухливі ігри, спортивне орієнтування, вивчення спортивного інвентаря й устаткування;
навчальні заняття включали розділи загальноосвітніх предметів, таких як географія, природознавство, ботаніка, історія, релігія.
Загальний час перебування дітей у навчально-корекційному центрі склав 8 днів із 5 по 12 квітня
2005 р.
Усі діти були розділені на 4 групи, у кожну з
яких входили по 4 дитини з особливими потребами.
Заняття проводилися спеціально кваліфікованими
тренерами-інструкторами, а також представниками
від школи (вчителями і вихователями).
Щоденне перебування чергувалося різними
видами діяльності, дітям поперемінно пропонувалися заняття, спрямовані на корекцію фізичного розвитку і пізнавальної діяльності. Якщо в першій половині дня дітям пропонувалася фізична активність
(спортивне орієнтування, скелелазіння, каное, 5-кілометровий похід у береговій і лісовій зонах, подолання смуги перешкод), то в другій половині дня діти

вивчали обладнання і використання спортивного
інвентаря, різноманітні вимірювальні прилади, збирали природний матеріал, вивчали роботу вітряних
млинів і сонячних батарей, флору і фауну навколишньої місцевості, історичні факти, пов’язані з визначними подіями становлення держави.
Під час проведення занять зі спортивного
орієнтування дітям пропонувалася анкета з 14 питань,
і при переході від однієї станції до іншої кожна дитина
робила позначки, що згодом дозволили їй відповісти
на питання залікового тесту.
Велика частина питань була спрямована на
розвиток пізнавальних психічних процесів: на спостережливість, на концентрацію уваги, на кмітливість,
пов’язану зі швидкістю протікання розумових процесів, на пам’ять (як зорову, так і слухову).
Наприклад, були запропоновані такі види
запитань:
У якому лісі (листяному, хвойному або змішаному) відбувалися наші заняття?
Скільки стоянок (спеціально організованих місць
відпочинку) ми зустріли між станціями 7 і 9?
Які водойми є в лісі?
Які матеріали використані при будівництві будинку на стоянці 4? І так далі.
Також дана програма включала обов’язкові
загартувальні процедури: ранкові обливання та обтирання. Протягом дня уся фізична активність дітей
була поєднана з перебуванням у береговій зоні або
безпосередньому контакті з водою, що прямо пов’язано з активізацією захисних сил організму дитини.
При ходінні на каное на дітей попередньо одягали
спеціальний захисний костюм, що не був водонепроникним, але дозволяв дитині не змерзнути при виході
на сушу, тому що температура повітря складала + 10120 С. Час контакту з водою був у межах від 10 до 25
хвилин.
Одним із завдань, що стоять перед дослідженням, було обгрунтування методики застосування дельфінотерапії як ефективного засобу корекції
психомоторики в дітей з емоційними розладами.
Експериментальні заняття з дітьми з емоційними розладами проходили в інтегрованих групах.
У навчальному експерименті всім дітям з
особливими потребами пропонували заняття дельфінотерапією, що були розділені за двома напрямами:
1) Вільна взаємодія з твариною з мінімальною участю фахівців. У даному напрямі дитина сама вибудовувала свої відношення з дельфіном, вибирала способи взаємодії в рамках припустимих можливостей.
Роль фахівців обмежується забезпеченням безпеки
дитини і дельфіна.
2) Спеціально організоване спілкування. Спілкування з дельфіном здійснювалося через тренера, вчителя-дефектолога і психотерапевта. У даному випадку
спілкування з фахівцями для дитини несе психокорекційне значення, а спілкування з дельфіном як фон,
середовище.
У зв’язку з цим застосування дельфінотерапії
відносять до спеціальних методів психології, тому що
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вплив природного об’єкта (дельфіна), виступає як
самостійний метод. Це обумовлено тим, що дельфін
породжує сильну позитивну установку. На стику установки і реального сприйняття появляється так званий «Ефект дельфіна», що виступає потужним лікувальним чинником. Сприйняття дельфіна вже несе в
собі психотерапевтичний характер. Спілкування з ним
містить у собі такі лікувальні чинники: позитивні
емоції, седативний, відволікаючий, активізуючий
ефекти. Дельфін яскраво демонструє інтерес до партнера по спілкуванню, активно взаємодіє, вимагає зворотної відповіді, привертає до себе увагу, демонструє дружелюбність, щирість намірів.
Усього було проведено 150 індивідуальних і
50 групових занять.
У процесі перших 10 занять діти виявляли
цікавість, робили прості описові та інформаційні зауваження, виражали радість або тривогу. На наступних 10 заняттях діти прагнули гратися з дельфіном,
виявлялися спонтанні реакції.
На 20-30 заняттях збільшували час гри з дельфіном, почуття радості починало домінувати над почуттям тривоги, вербальні взаємодії з однолітками зростали, з’являлася інформація про себе і про родину.
На наступних 10 заняттях пропонували рольові ігри. Підсилювалися відношення дітей із фахівцями, із здоровими однолітками і між собою. Домінуючою емоцією ставала радість.
На заключному етапі продовжували застосовувати рольові ігри, спрямовані на побудову
відношень.
Спілкування дитини з дельфіном виступало
як сенсорний стимулятор, активізуючи роботу мозкових структур і всього організму в цілому, що сприяло мовному і сенсомоторному розвитку, стимулювало процес розвитку особистості, поповнювало
дефіцит позитивних емоцій і забезпечувало підтримку дітям, що переживають самітність або стан дезадаптації, створювало умови для емоційного відреагування через тактильну стимуляцію.
Проведення занять із дельфіном супроводжувалося виконанням фізичних вправ, спрямованих
на розвиток дрібної і загальної моторики.
Висновки.
Дослідження дозволили встановити, що психокорекційні заняття сприяли розвитку в дітей психомоторних функцій. Вони більш вільно почали виконувати рухи, пов’язані з ізольованими рухами пальців
рук. Процес маніпулювання проходив у них у більш
розкутій формі, знялася напруга м’язів рук і поліпшилася координація рухів. Також було відзначено, що в
дітей з аутичними розладами знизився рівень емоційної напруженості, зменшилися приступи агресивності, невмотивованого занепокоєння, підвищився
рівень самоконтролю й усвідомленості дій, а також
рівень самообслуговування, підвищився рівень психофізичного розвитку.
Дітям із розумовою відсталістю дана програма дозволила значно скоригувати рівень пізнавальної діяльності: розширився словниковий запас, підви-

щився рівень пам’яті, сприйняття, уваги, мислення.
Також відзначали значне удосконалення навичок самообслуговування, укріплення вольових якостей, поліпшення психомоторного розвитку.
Найважливішим моментом цих перетворень
є удосконалення аналітико-синтетичної діяльності
центральної нервової системи дітей з особливими потребами, а також набуття ними практичного досвіду
у виконанні дій, у яких довільна регуляція рухів
пальців рук здійснюється переважно на основі кінестетичних відчуттів. Це також свідчить про сформованість у них тонких рухів рук і поліпшення виконання протилежних дій кожною рукою.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем корекції
психомоторики у дітей з особливими потребами.
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РАННЯ ДІАГНОСТИКА І КОРЕКЦІЯ
ПСИХОМОТОРИКИ ДІТЕЙ ІЗ НАСЛІДКАМИ
ДИТЯЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ
(ДЦП) ТА ЇХ ІНТЕГРАЦІЯ В СУЧАСНЕ
СУСПІЛЬСТВО
Крет Я.В., Байкіна Н.Г.
Запорізький національний університет
Анотація. У статті показані методики ранньої діагностики психомоторики у дітей із ДЦП. Розкрита
методика корекції психомоторики нетрадиційними
формами занять із дітьми з ДЦП. Використання нетрадиційних форм занять із дітьми із ДЦП дозволяє
інтенсифікувати процес корекції психомоторики й
сприяє нівелюванню розходжень у більш короткий
термін, у порівнянні із традиційними.
Ключові слова: дитячий церебральний параліч, нетрадиційні форми занять, рання діагностика, корекція психомоторики.
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особливостей осіб із порушеннями опорно-рухового апарату, а також механізмів їхнього формування,
визначила вибір методів дослідження.
Діти вивчалися в місті Євпаторії (Україна),
санаторій «Дружба», і в Північній Ірландії м. Дунганнон у реабілітаційних центрах з дитячим церебральним паралічем. Вони перебували під спостереженням протягом 5 років і були обстежені на різних
етапах комплексної реабілітації в період навчання в
школі й під час занять фізичними вправами. Для виявлення особливостей психічного розвитку учасників
експерименту використовувалися результати психологічного обстеження, проводився аналіз анамнестичних даних, сімейної ситуації, оцінювалися характер і динаміка психокорекційної роботи під час занять
фізичними вправами.
У ході досліджень апробувалися психокорекційні методики: групові психокорекційні заняття,
тренінги спілкування, невербальні методи (нетрадиційні форми занять), індивідуальна психокорекція,
корекційна робота з родиною.
Дослідження проводилися в 2 етапи: перший
етап - вік учасників був 5-7 років, вони відвідували спеціальні інтегровані дошкільні установи; другий етап учасники обстежувалися при навчанні в школі у віці
7-8 років. Деякі з них обстежувалися декілька разів.
У дослідженні брали участь 116 дітей, які мали
клінічний діагноз: «Дитячий церебральний параліч,
пізня резидуальна стадія». За тяжкістю рухових порушень вони склали три групи.
Перша група (1) - діти з важкими руховими
порушеннями, що пересуваються тільки на милицях
або в колясці. У більшості з них грубо порушені маніпулятивні функції через гіперкінези або контрактури, що утрудняло самообслуговування й викликало
ускладнення при письмі й на заняттях фізичними
вправами.
Друга група (ІІ) - діти з руховими порушеннями середньої тяжкості, що пересувалися з опорою
на тростину. Маніпулятивні функції розвинені достатньо: вони повністю обслуговували себе, могли
писати й гратись.
Третя група (ІІІ) - діти з легкими руховими
порушеннями, що пересувалися самостійно на значну відстань дефектною ходою. Ходьба відрізнялася
нестійкістю. Маніпулятивні функції були обмежені
незначно, але м’язова сила в руках знижена.
У 95 % учасників дослідження були виявлені
дизартричні розлади.
В анамнезі в більшості з них відзначалася затримка психічного розвитку. В 5-6 років усі вони були
обстежені фахівцями ПМПК і мали рекомендації для
навчання в інтегрованих класах.
На першому етапі дослідження його учасники відвідували реабілітаційні центри (77%) або навчалися в загальноосвітніх школах (23%).
Усі обстежувані були інвалідами дитинства.
Система психолого-педагогічного вивчення
учасників дослідження здійснювалася за трьома напрямами:

Аннотация. Крет Я.В., Байкина Н.Г. Ранняя диагностика и коррекция психомоторики детей с последствиями детского церебрального паралича (ДЦП) и их
интеграция в современное общество. В статье показаны методики ранней диагностики психомоторики
у детей с ДЦП. Раскрыта методика коррекции психомторики нетрадиционными формами занятий с
детьми с ДЦП. Использование нетрадиционных форм
занятий с детьми позволяет интенсифицировать процесс коррекции психомоторики и оказывает содействие нивелированию расхождений в более короткий
срок, по сравнению с традиционными.
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Вступ.
У державній Національній доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті акцент робиться на
необхідності посилення уваги до проблем освіти дітей
із відхиленнями в психофізичному розвитку в системі суспільного виховання, забезпечення їх повноцінної життєдіяльності, соціального захисту, умов для
максимальної реабілітації [1-5].
Актуальність проблеми діагностики і корекції
психомоторики в осіб з особливими потребами обумовлена тим, що вона була і залишається базисною
проблемою спеціальної психології, а її подальша розробка пов’язана із логікою розвитку психолого-педагогічної науки і забезпечує її теоретико-методологічний рівень.
Робота виконана за планом НДР Запорізького національного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи: вивчити фактори занять фізичними вправами, що впливають на формування особистості й соціальну адаптацію осіб із наслідками ДЦП
і намітити шляхи вдосконалення їхньої інтеграції в
сучасне суспільство.
Завдання дослідження:
– дати теоретичне й методологічне обґрунтування системи психологічної допомоги, спрямованої на профілактику й корекцію рухових порушень при дитячому церебральному паралічі;
– виявити психологічні й соціально-психологічні
фактори, що впливають на рівень та особливості
соціальної адаптації дітей із руховими порушеннями.
У дослідженні брали участь 116 дітей із ДЦП.
Спрямованість роботи на виявлення психологічних
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рання діагностика психомоторики функцій до й
після занять фізичними вправами;
– дослідження психічних функцій;
– дослідження впливу нетрадиційних форм занять
на корекцію психомоторних функцій.
Загальне соматичне ослаблення й сповільненість розвитку локомоторних функцій супроводжуються відставанням у розвитку рухової сфери в
дітей із ДЦП. У зв’язку із цим проведені дослідження
з немовної симптоматики: дрібної моторики рук,
пальців за методикою Н.І.Озерецького [1]. Були запропоновані варіанти методик:
- «Перебір пальців» за 5-бальною системою.
- «Реципрокна координація рухів» - дитина
почергово стискала і розтискала кисті рук з одночасним показуванням кінчика язика на кожен стиск. У
серію входило стискування і повернення кисті у вихідне положення. Оцінка результатів проводилася за
4-бальною системою.
- «Асиметричне постукування» - дитині необхідно відтворити по наслідуванню 5-9 серій рухів
зі змінного постукування два рази однією рукою й
один раз – іншою (умовна позначка 2-1); потім ускладнювали завдання, і порядок ударів ставав протилежним (1-2). Завдання виконувалося двічі у швидкому (8-9 серій в 5 с) і більше повільному (5-6 серій
в 5 с) темпі. Оцінка результатів проводилася за 4бальною системою.
- «Графічні проби» – дитині пропонували не
відриваючи олівця від паперу відтворити графічні ряди
по наслідуванню, 1-й ряд – «ланцюжка», 2-й ряд –
«парканчики», 3-й ряд – «дах». Для аналізу регулюючої функції мови завдання пропонувалося у двох варіантах: «Малюй і підказуй собі: ланцюжок - раз, ланцюжок - два, ланцюжок - три». Оцінка результатів
проводилася за 4-бальною системою.
Рівень розвитку пізнавальної діяльності визначали за методиками С.Д.Забрамної [2], Н.М.Стадненко, А.Г.Обухівської, Т.Д.Ілляшенко, Л.В.Борщевської [3], Т.В.Розанової [4]. Пропонувалися такі
методики: «Панель», «Виключення зайвого предмета», «Четвертий зайвий», «Групування предметів».
Результати дослідження.
Дослідженнями встановлено, що розвиток
психомоторних функцій у дітей із ДЦП істотно відстає
від їхніх здорових однолітків. У дітей із ДЦП у віці 5-6
років запізнюється вступ у лад вищих коркових рівнів
організації рухів, що не забезпечує прогресивний
розвиток точних і силових рухів, а також не створює
необхідних умов для освоєння все більшого числа
рухових навичок і предметних ручних маніпуляцій. У
зв’язку з недорозвиненням психомоторних функцій
затримується формування навичок письма. Останнє
є складною психомоторною навичкою, успішне становлення якої опирається на узгодження взаємодії
всіх рівнів організації рухів. У здорових дітей ця навичка досягає необхідного розвитку до початку молодшого шкільного віку.
Для даної категорії дітей характерне недорозвинення тонко координованих рухів пальців рук, не-

розуміння рухових установок, просторові й ритмічні
порушення, ізольованість і нерозмірність рухів. Діти
зазнавали труднощів при відтворенні певного положення пальців рук за запропонованим зразком. У них
спостерігалися дискоординовані рухи, неточності,
сповільнене утворення рухових диференційовок. Також відзначали несформованість навичок письма.
Таким чином, діти із ДЦП суттєво відставали
в моторному розвитку, характеризувалися диспропорціональністю, незрілістю рухів на всіх рівнях їхньої
організації, що визначало розходження у всіх психомоторних актах і низький рівень їх виконання.
Проведена оцінка моторної зрілості дозволила не тільки діагностувати моторний вік, його
відповідність (невідповідність) метричному віку, але
й конкретизувати рівень відстаючих ланок моторики,
використати динаміку моторної зрілості як об’єктивний критерій для визначення адекватних засобів і методів психокорекційної роботи.
Експериментальні дослідження проводилися з дітьми із ДЦП і здоровими у віці 5-6 років за спеціально розробленими методиками розвиваючого характеру. Система поетапної, чітко дозованої
допомоги дітям із ДЦП під час експерименту давала
можливість виявляти особливості їх пізнавальної діяльності: уміння оперувати зоровими образами,
здійснювати практичні й розумові дії, а також використати мову при вирішенні завдань пізнавальної
спрямованості.
При діагностиці пізнавальних психічних процесів дітям із ДЦП необхідно пропонувати завдання, а
потім надавати допомогу в словесних вказівках. Наочна допомога й словесні вказівки дозувалися за ступенем інформативності. Попередньо дітям із ДЦП пропонували загальні вказівки, а потім конкретні шляхи
вирішення. Все це дозволяло їм виконувати основні
завдання. При діагностиці пізнавальної діяльності в
даної категорії дітей необхідно дотримуватися принципу від складного до простого, а потім до складного.
Отримані результати дослідження свідчать
про низький рівень розвитку пізнавальних психічних
процесів у більшості дітей із ДЦП. Діти із ДЦП відстають від їхніх здорових однолітків у рівні розвитку пізнавальних психічних процесів (сприйняття, мислення,
пам’ять). У них відзначаються порушення ходу міркувань при вирішенні завдань, труднощі встановлення
внутрішніх, причинних зв’язків явищ. Успішність виконання дітьми із ДЦП різного роду логічних операцій залежить від наочності пропонованого матеріалу і його підкріплення життєвим досвідом.
Вивчення психічних функцій показало, що в
дітей із ДЦП виявляються порушення просторового
сприйняття й конструктивного праксису, причому
існує пряма залежність між тяжкістю рухової патології й ступенем виразності цих порушень.
На другому етапі досліджень під спостереженням перебували діти із ДЦП у контрольній групі з
такими формами:
– спастична диплегія - 10;
– подвійна геміплегія - 7;

–
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гіперкінетична форма - 6;
геміпаретична форма - 5;
атанічно-статична форма - 7. Усього - 33:
19 хлопчиків й 14 дівчаток.
Варто вказати, що в цих дітей були відзначені
супутні захворювання й вторинні порушення, а також мовні й психічні відхилення.
В експериментальну групу входили діти із
ДЦП із порушенням мови. У даної категорії дітей була
порушена функція артикуляційного апарату. Це призводило до невиразності мови й обмеження спілкування з однолітками й дорослими. Мовнорухові утруднення вторинно призводили до порушення аналізу
звукового складу слів. Діти не могли розрізняти звуки на слух, повторювати склади, виділяти звуки в словах. Вони дуже складно формували абстрактні поняття, просторово-часові відносини, побудову речень,
сприйняття форми й об’єму тіла, недостатньо розвинений граматичний склад мови.
Порушення мови сполучалося з розладами
дихання й голосоутворення. У них переважало прискорене, аритмічне, поверхневе дихання. При цьому
порушена координація між диханням, фонацією й
артикуляцією. Порушення голосу пов’язані з парезами й паралічами м’язів язика, губ, м’якого піднебіння, гортані. Голос у них був слабкий, тихий, глухий,
монотонний, емоційно невиразний. Вони із зусиллям опановували читанням і письмом. Тривалий час
діти повільно читали по складах, переставляли букви,
пропускали рядки. У листі спотворювався графічний
образ букв, із зусиллям з’єднували букви в слова, а
слова у фрази, зустрічалася дзеркальність листа. У
них відзначалися оптико-гностичні розлади, спастичність м’язів кисті, очей, звуження поля зору, порушення взаємодії мовнослухової, мовнорухової і
зорово-моторної систем.
На другому етапі були апробовані прийоми
предметної діяльності, розвивали маніпулятивні
функції.
Варто вказати, що контрольна група дітей у
віці 5-6 років займалася за загальноприйнятою програмою для дітей із ДЦП у школах Північної Ірландії.
В експериментальній групі дітям у віці 5-6
років були запропоновані заняття в сухому басейні й
на фітболах. Використання нетрадиційних форм занять пояснюється тим, що тіло дитини в басейні постійно перебуває в безпечній опорі, що особливо
важливо для дітей з руховими порушеннями. Крім
того, у басейні можна пересуватися, відчуваючи постійний контакт шкіри з кульками, що наповнюють
басейн. Це сприяє масажу тіла, стимулюється пропріоцептивна й тактильна чутливість. Дитина вільно
рухається, міняє напрямок руху, позу, чергуючи
діяльність із відпочинком, мимовільно регулюючи
навантаження, задовольняє потребу в русі. У сухому
басейні розвивали моторику, координували рухи,
рівновагу, пропріоцептивну чутливість усіх сенсорних систем, зменшували спастику й гіперкінези, стимулювали функцію паретичних м’язів, сприяли
збільшенню рухливості хребта й суглобів верхніх і

нижніх кінцівок, створювали психоемоційний настрій.
Підбор вправ у басейні був індивідуальний
залежно від форми й ступеня тяжкості захворювання.
В експериментальній групі дітям із ДЦП також пропонувалися заняття фітбол-гімнастикою. Для
дітей 3-5 років діаметр м’яча дорівнював 45 см, від 6
до 10 років - 55 см.
Фітболи мають комплекс корисних впливів
на організм людини. Вібрація на м’ячі активізує регенеративні процеси, сприяє кращому кровообігу й
лімфовідтоку, збільшує скорочувальну здатність
м’язів. При цьому поліпшується функція серцевосудинної системи, зовнішнього дихання, підвищуються обмін речовин, інтенсивність процесів травлення,
захисні сили й опірність організму.
Вібрація, сидячи на м’ячі, за своїм фізіологічним впливом подібна з райттерапією (лікуванням
верховою їздою). При цьому створюється м’язовий
корсет, поліпшується функція внутрішніх органів,
урівноважуються нервові процеси, розвиваються всі
фізичні якості й формуються рухові навички, відбувається колосальний позитивний вплив на психоемоційну сферу.
Умови виконання вправ на м’ячі набагато
важчі, ніж на твердій стійкій опорі (на підлозі), тому
що вправи виконуються в постійному балансуванні,
і, для того щоб не впасти, необхідно поєднувати центр
ваги тіла із центром м’яча. Ускладнені умови роботи
дозволяють одержати швидкі результати за короткий
час. Фітбол сприяє гарній релаксації м’язів, а природна опуклість м’яча може бути використана для
корекції різних деформацій хребта. Заняття з фітболом мають оздоровче, виховне, корекційно-розвиваюче значення для всієї психомоторики дітей із ДЦП.
Використання фітбол-гімнастики в профілактиці, лікуванні й корекції різних захворювань і деформацій дозволяє різноманітити заняття, вносити емоційну розрядку, сприяє корекції рухової сфери в дітей
із ДЦП.
Висновки.
1. Розвиток психомоторики значно складний
у ранньому й дошкільному віці. Для дітей характерна
підвищена стомлюваність, вони дратівливі, метушливі, у них підсилюються насильницькі рухи. Довільна діяльність формується дуже повільно. Ці особливості визначають необхідність сполучень занять
психомоторики із заходами, спрямованими на загальний розвиток дитини й попередження в неї вторинних емоційних і поведінкових відхилень.
2. Використання нетрадиційних форм занять
із дітьми із ДЦП дозволяє інтенсифікувати процес
корекції психомоторики й сприяє нівелюванню розходжень у більш короткий термін, у порівнянні із традиційними.
Проведені дослідження дозволили розробити ряд психологічних рекомендацій, які необхідно
враховувати в корекційному розвиваючому процесі
з даною категорією дітей.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем діагнос-

–
–
–
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тика і корекція психомоторики дітей із наслідками
дитячого церебрального паралічу.
1.
2.
3.

4.

5.

sizes of integral indexes of the cardiovascular system of
organism of children of school age. Data in relation to
the features of adaptation of the cardiovascular system
of developing organism to the systematic physical
loadings are resulted in the article. It is shown that the
ba sic adaptive changes from the side of vehicle of
circulation of blood of schoolboys-sportsmen consist
in the decline of degree of functional tension of his
regulator mechanisms. Except for it, enough high
efficiency of the functional diagnostic program is shown
«school-integral-junior», that testifies to possibility of
its practical application during conducting of monitoring
of state of different groups of population under various
conditions of environment.
Keywords: adaptation, cardiovascular system, integral
indexes, functional state, functional tension, schoolboys,
age dynamics, physical loadings.
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Введение.
В исследованиях целого ряда авторов широко освещено влияние продолжительных занятий физической культурой и спортом на величины основных параметров системы кровообращения людей
различного пола, возраста, физической подготовленности и т.п. [1, 2, 5]. Вместе с тем, и в настоящее время подобные исследования не теряют своей актуальности, особенно в плане проведения комплексных
обследований значительной категории лиц и с применением новых методических подходов экспрессоценки текущего функционального состояния сердечно-сосудистой системы организма. Особое
значение результаты экспериментальных работ в указанном направлении имеют для создания эффективной системы контроля за функциональным состоянием детей школьного возраста, характеризующегося
выраженными морфофункциональными перестройками развивающегося организма. Несомненная актуальность и высокая практическая значимость данной проблемы послужили предпосылками для
проведения настоящего исследования.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Целью исследования было изучить влияние продолжительных занятий спортом на деятельность сердечно-сосудистой системы детей школьного возраста.
Результаты исследования.
В рамках эксперимента нами было проведено обследование 196 мальчиков в возрасте от 10 до 16
лет, систематически занимающихся плаванием (экспериментальная группа) и 109 мальчиков этого же
возраста, не занимающихся спортом (контрольная
группа) У всех обследованных школьников регистрировались следующие параметры сердечно-сосудистой системы: традиционными методами - частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин),
систолическое (АДс, мм рт. ст.), диастолическое (АДд,
мм рт. ст.), пульсовое (АДп, мм рт. ст.) и среднее
(АДср.) артериальное давление; с помощью эксклюзивной компьютерной программы «ШВСМ-интеграл-юниор» (авторы – д.м.н., профессор Шаповалова В.А., д.б.н., профессор Маликов Н.В., к.п.н., доцент

ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
СПОРТОМ НА ВЕЛИЧИНЫ ИНТЕГРАЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ ОРГАНИЗМА ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
Кузнецов А.А., Сватьев А.В., Маликов Н.В.
Запорожский национальный университет
Аннотация. В статье приведены данные относительно особенностей адаптац ии сердеч но-со судистой
системы развивающегося организма к систематическим физическим нагрузкам. Показано, что основные
адаптивные изменения со стороны аппарата кровообращения школьников-спортсменов заключаются в
снижении степени функционального напряжения его
регуляторных механизмов. Кроме этого, показана
достаточно высокая эффективность программы функциональной диагностики «ШВСМ-интеграл-юниор», что свидетельствует о возможности ее практического применения при проведении мониторинга
состояния различных групп населения в различных
условиях окружающей среды.
Ключевые слова: адаптация, сердечно-сосудистая
система, интегральные показатели, функциональное
состояние, функциональное напряжение, школьники, возрастная динамика, физические нагрузки
Анотація. Кузнєцов А.О., Сватьєв А.В., Маліков М.В.
Вплив тривалих занять спортом на величини інтегральних показників серцево-судинної системи організму дітей шкільного віку. В статті приведені дані щодо
особливостей адаптації серцево-судинної системи
організму, що розвивається, до систематичних фізичних навантажень. Показано, що основні адаптивні
зміни з боку апарату кровообігу школярів-спортсменів полягають в зниженні ступеня функціональної напруги його регуляторних механізмів. Окрім
цього, показана достатньо висока ефективність програми функціональної діагностики «ШВСМ-інтегралюніор», що свідчить про можливість її практичного
вживання при проведенні моніторингу стану різних
груп населення в різних умовах навколишнього середовища.
Ключові слова: адаптація, серцево-судинна система,
інтегральні показники, функціональний стан, функціональна напруга, школярі, вікова динаміка, фізичні
навантаження.
Annotation. Kuznetsov A.A., Svatyiev A.V., Malikov
N.V. Influence of long employments by sport on the
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Сватьев А.В.) [4] - систолический (СОК, мл) и минутный (МОК, л/мин) объемы крови, величины общего
периферического сопротивления крови (ОПС, дин2 ·
сек/см5), объема сердца (Vс, см3), сердечного индекса (СИ, л/м2) и общего уровня функционального состояния сердечно-сосудистой системы (УФСссс, абсолютные единицы, а.е.); с использованием метода
вариационной пульсометрии – значения индекса напряжения регуляторных механизмов аппарата кровообращения (ИНссс, а.е.) и индекса вегетативного
равновесия (ИВР, а.е.). Кроме этого, по разработанному нами методу определялись значения показателя эффективности работы сердца (ПЭРС, а.е.) и адаптационного потенциала сердечно-сосудистой
системы организма [3].
Все полученные в ходе исследования экспериментальные данные были обработаны стандартными методами математической статистики.
В таблице 1 представлены результаты величин относительного прироста основных показателей
системы центральной гемодинамики обследованных
школьников в возрастном диапазоне от 10 до 16 лет.
Как видно из приведенных данных для мальчиков экспериментальной группы, систематически
занимавшихся спортом, были характерны существенно более оптимальные изменения интегральных параметров аппарата кровообращения. Существенных
межгрупповых различий в отношении практически
всех видов артериального давления обнаружить не
удалось.
Так, к окончанию возрастного периода 10-

16 лет у них регистрировалось достоверно более высокое, в сравнении со школьниками контрольной
группы, снижение ЧСС (соответственно на –
19,38±2,27 % и 2,79±1,04 %), статистически значимое
увеличение Vс (на 60,38±1,26 % и 51,47±1,09 %) и систолического объема крови (на 52,80±1,51 % и 41,27
%). Также достоверно более благоприятными, чем у
школьников контрольной группы, выглядели изменения величин СИ (соответственно -19,38±1,55 % и
1,88±1,27 %) и ОПС (-19,80 % и – 35,54±2,40 %).
В свете представленных данных необходимо
также отметить, что наиболее выраженные различия
между мальчиками контрольной и экспериментальной групп были зарегистрированы нами в отношении показателей, характеризующих особенности регуляции сердечной деятельности (ЧСС, СИ, ОПС),
тогда как различия в отношении параметров, отражающих сократительную функцию миокарда (СОК,
Vс ) были менее существенными.
Очевидно, что в процессе приспособления
развивающегося организма к систематическим физическим нагрузкам адаптивные перестройки в системе центральной гемодинамики идут, в первую очередь, по пути оптимизации работы регуляторных
звеньев аппарата кровообращения.
Подтверждением высказанному нами предположению послужили результаты анализ величин
относительного прироста показателей, характеризующих состояние регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы организма и ее адаптивные
возможности.

Таблица 1
Величины относительного прироста основных показателей системы центральной гемодинамики у мальчиков контрольной и экспериментальной групп в возрастном диапазоне от 10 до 16 лет (в % к значениям
данных показателей, зарегистрированным среди школьников 10 лет)
П оказатели
Э ксперим ентальная гр уппа
К о нтр о льн ая гр уп па
ЧСС
- 1 9 ,3 8 ± 2 ,2 7
2 ,7 9 ± 1 ,0 4 * * *
АД с
1 ,4 3 ± 2 ,4 2
- 1 ,6 6 ± 1 ,3 0
А Д д
1 ,5 6 ± 2 ,2 7
- 5 ,1 2 ± 1 ,6 9 * *
А Д п
1 ,1 9 ± 1 ,4 4
4 ,2 1 ± 1 ,5 8
А Д ср.
1 ,5 1 ± 2 ,6 8
- 3 ,6 0 ± 1 ,4 9
С О К
5 2 ,8 0 ± 1 ,5 1
4 1 ,2 7 ± 1 ,3 3 * * *
М О К
2 5 ,9 9 ± 1 ,3 5
4 4 ,7 4 ± 1 ,1 9 * * *
С И
- 1 9 ,3 8 ± 1 ,5 5
1 ,8 8 ± 1 ,2 7 * * *
О П С
- 1 9 ,8 0 ± 1 ,7 4
- 3 5 ,5 4 ± 2 ,4 0 * * *
V с
6 0 ,3 8 ± 1 ,2 6
5 1 ,4 7 ± 1 ,0 9 * * *
Здесь и далее: * - р < 0,01; ** - р < 0,05; *** - р < 0,01 по сравнению с экспериментальной группой.
Таблица 2
Величины относительного прироста показателей вариационной и амплитудной пульсометрии у мальчиков контрольной и экспериментальной групп в возрастном диапазоне от 10 до 16 лет (в % к значениям
данных показателей, зарегистрированным среди школьников 10 лет).
П оказатели
И Н ссс
И В Р
П ЭРС
А П
У Ф С ссс

Э ксперим ентальная группа
- 2 9 ,0 5 ± 3 ,7 9
- 9 ,4 4 ± 2 ,8 8
7 5 ,0 8 ± 1 ,0 7
1 9 9 ,2 7 ± 1 ,0 5
9 ,8 7 ± 1 ,3 4
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К о нтр о льн ая гр уп па
8 4 ,5 5 ± 1 ,0 1 * * *
2 8 ,4 1 ± 1 ,0 5 * * *
- 6 ,8 8 ± 1 ,7 3 * * *
2 6 ,1 0 ± 1 ,0 9 * * *
0 ,4 4 ± 1 ,1 0 * * *

В соответствии с результатами эксперимента, представленными в таблице 2, у школьников
спортсменов наблюдались достоверно более благоприятные изменения данные показателей, в сравнении с мальчиками контрольной группы.
Так, к окончанию возрастного периода 1016 лет у них отмечалось статистически значимое снижение степени напряжения механизмов регуляции
сердечным ритмом и выраженная тенденция к переходу на более экономичный, автономный, тип регуляции. В пользу этого свидетельствовало снижение
величин ИНссс на 29,05±3,79 %) и ИВР на 9,44±2,88
%. Напротив, у школьников контрольной группы, не
занимавшихся спортом, регистрировался рост функционального напряжения регуляторных механизмов
аппарата кровообращения (увеличение ИНссс на
84,551,01 %) и выраженная централизация управления сердечным ритмом (увеличение ИВР на
28,41±1,05 %).
Указанные адаптивные преобразования в
системе регуляции сердечной деятельности обследованных школьников нашли свое отражение в выраженном улучшении работы сердца (увеличение
ПЭРС на 75,081,07 %, в контрольной группе, напротив, снижение величины данного показателя) и существенном повышении адаптивных возможностей
системы кровообращения их организма. Если у мальчиков контрольной группы к окончанию возрастного диапазона 10-16 лет повышение величины АПссс
составило 26,10±1,09 а.е., то у школьников-спортсменов оно было выше почти в 10 раз (на 199,27±1,05 %).
Вполне естественно, что и различия в изменении
уровня функционального состояния сердечно-сосудистой системы мальчиков экспериментальной и контрольной групп были также существенными и статистически значимыми. Среди школьников, не
занимавшихся спортом, к 16 годам повышение
УФСссс составило всего лишь 0,44±1,10 %, тогда как
у школьников-спортсменов 9,87±1,34 %.
Выводы.
В целом, материалы проведенного исследования позволили констатировать, что при адаптации
развивающегося организма к систематическим физическим нагрузкам основные изменения в сердечно-сосудистой системе наблюдаются в отношении
показателей, характеризующих состояние регуляторного звена аппарата кровообращения. Данный факт
необходимо учитывать при организации тренировочных занятий с детьми школьного возраста. Отметим
также, что использование в эксперименте новых методических подходов к оценке общего функционального состояния системы кровообращения (компьютерная программа «ШВСМ-интеграл», методика
расчета величины адаптационного потенциала) позволили получить достаточно объективную информацию, подтверждающих высокую валидность данных методов и возможность их широкого
практического применения.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем

влияния продолжительных занятий спортом на величины интегральных показателей сердечно-сосудистой системы организма детей школьного возраста.
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ВІДНОШЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ З
РІЗНИМИ ТИПАМИ ВНД ДО ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ
Куц В.А.
Гуманітарний Університет “ЗІДМУ”
Анотац ія: В статті охарактери зовано відн ошення
підлітків з різними типами ВНД до занять фізичною
культурою і спортом. Негативним фактором, який
впливає на інтенсивність мотивації до реалізації мети
самовдосконалення засобами фізичного виховання,
є незадоволення бажань підлітків займатися улюбленими видами спорту як у системі урочних, так і позаурочних форм занять. Це стосується спортивних
ігор, плавання, аеробіки, шейпінгу, фітнесу, бодібілдінгу. Замість цього їм пропонують легку атлетику,
спортивну гімнастику, інтерес до яких знижений.
Ключові слова: мотивація, відношення, вища нервова
діяльність.
Аннотация. Куц В.А. Отношение учеников основной школы с разными типами ВНД к физическому
воспитанию. В статье охарактеризовано отношение
подростков с разными типами ВНД к занятиям физической культурой и спортом. Отрицательным фактором, который влияет на интенсивность мотивации к
реализации цели самосовершенствования средствами физического воспитания, является неудовлетворение желаний подростков заниматься любимыми
видами спорта как в системе урочных, так и внеурочных форм занятий. Это касается спортивных игр,
плавания, аэробики, шейпинга, фитнеса, бодибилдинга. Вместо этого им предлагают легкую атлетику,
спортивную гимнастику, интерес к которым снижен.
Ключевые слова: мотивация, отношение, высшая нервная деятельность.
Annotation. Ku ts V.A. Rela tion of stu dents of ba sic
school with different types of HNA to engaged in a
physical cu ltu re. In the a rticle the rela tionship of
teenagers is described with the different types of HNA
to engaged in a physical culture and sport. The negative
factor of motivation of self-improvement by means of
physical training is dissatisfaction of desires of teenagers
to be engaged in favourite kinds of sports in system of
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Свідоме і добровільне підвищення фізичної
підготовленості індивідуума пов’язане з мотивацією,
на яку впливає безліч факторів як позитивних, так і
негативних [5]. У літературі відсутні дані про структуру цих факторів й особливості їх впливу на формування потребно-мотиваційної сфери школярів у сучасних умовах. Вивчення цієї проблеми допоможе
створити умови і виробити стимули, які сприятимуть
формуванню мотивів діяльності підлітків, спрямованих на фізичне самовдосконалення засобами фізичного виховання. Також за допомогою анкети під назвою «Шкала оцінок життєвих проявів характеру дітей,
їхньої поведінки в різних ситуаціях відносно основних властивостей нервової системи», запозиченної у
Круцевич, ми виявили типи темпераметру у дітей,
які брали участь у нашому дослідженні. Це анкетування в майбутньому дало змогу виявити бажання
школярів з різними типами ВНД займатися ФК і
спортом. Вивчення особливостей мотивів занять
фізичною культурою і спортом дітей з різними типами ВНД тривало на наступному етапі дослідження за
допомогою розробленої нами анкети. Серед факторів, які впливали на формування інтересу до занять фізичною культурою і спортом школярів з різними типами ВНД нами було експліковано наступні:
поради вчителя, поради батьків, поради друзів, телепередачі, знання про користь занять, читання преси,
інше. Дані дослідження представленні на таблиці: “
Фактори, які впливають на інтерес до занять ФК і С
школярів з різними типами ВНД”. На останньому
етапі дослідження нами було узагальнено наукові
погляди щодо ролі типу ВНД у формуванні відношення до фізичної культури та спорту.
Структура формування мотивації може бути
представлена з використанням схеми Т.Ю. Круцевич
[ 1 ], де показано первинність потреб і безліч умов, у
результаті яких може проявитися активність людини.
Крім зазначених факторів, які впливають на формування мотивації необхідно враховувати індивідуальний і віковий розвиток школярів, тому що кожне зі
спонукань може знаходитися в різному стані, у різному ступені зрілості. Мотиви бувають усвідомленими
і неусвідомленими [7], і кожний з них може бути реально діючим чи створювати тільки потенційну готовність до дії. У зв’язку з великою кількістю факторів
у дослідженні віддали перевагу головним, які є відносно стабільними [4], зокрема вік, місце проживання,
типологічні прояви властивостей ВНД і стать випробуваних, які виділено у вигляді констант.
Однотипні розходження виявляються між
хлопцями і дівчатами у відповідях на питання про
прагнення до спортивних успіхів. Перспективу результатів відзначають лише 7% дівчат, у порівнянні з
15% хлопців. Проявляється також тенденція зниження прагнення до спортивних досягнень у міру
збільшення віку респондентів.
Тривожним фактором є зниження авторитету шкільних учителів фізичної культури. Якщо наприкінці 90-х років учителі були першими тренерами
своїх учнів на секційних заняттях і потім передавали

fixed and after-hour forms of employment. It concerns
sports, naviga tion, aerobics, sha ping, fitness,
bodybuilging. Instead of it to them offer track and field
athletics, sports gymnastics.
Keywords: motivation, relation, higher nervous activity.

Вступ.
За останні роки обсяг навчального навантаження учнів загальноосвітніх шкіл зріс настільки, що
викликані цим малорухомість, обмеження м’язових
зусиль стають причиною захворювань різних систем
організму. Справа у тому, що природна потреба дитини в руховій активності в значній мірі залежить від мотивації до занять фізичною культурою і спортом; інтересу до видів рухової активності; ставлення до фізичної
культури як звички дотримуватися факторів здорового способу життя. Серед відомих педагогів України та
ближнього зарубіжжя, які досліджували ці проблеми
слід назвати: Т.Ю.Круцевич, Л.Л.Головіну, О.П.Митчика, А.Г.Сухарєва, В.С. Добринського. Авторам в
значній мірі вдалося розкрити загальні питання відношення учнів до фізичної культури, але практика показує, що для реалізації цих засад потрібно готувати такі
програми, де б учням з різними типами внд було запропоновано дещо різні зміст, форми та методики.
Кожному вчителю-практику знайоме відчуття великої різниці між сприйняттям навчального заняття учнів з різними типами ВНД.
Робота виконана за планом НДР Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та муніципального управління”.
Формулювання цілей роботи.
Метою даної роботи є висвітлення основних
аспектів залежності ставлення учнів до фізичної культури від типу їхньої ВНД.
Досягнення означеної мети було реалізовано через виконання наступних завдань дослідження:
1. Дослідити в науковій літературі сучасний стан
проблеми ставлення школярів до фізичної культури.
2. Вивчити особливості мотивів занять фізичною
культурою і спортом дітей з різними типами ВНД
3. Розкрити фактори, які впливають на формування інтересу до занять фізичною культурою і
спортом школярів з різними типами ВНД
4. Узагальнити наукові погляди щодо ролі типу ВНД
у формуванні відношення до фізичної культури
та спорту.
Результати дослідження.
На першому етапі зусилля були спрямовані
на вивчення загально-наукових уявлень про ставлення школярів до фізичної культури. Більшість науковців, які займалися цією проблемою вважають, що
об’єктивно висновки про відношення школяра до
системи фізичного виховання можна робити опосередковано [6]. Якісні ознаки такого відношення ґрунтуються на самозадоволенні, самосвідомості, емоціях, пізнанні, інтересі, задоволенні, потребі, власній
значимості й ін. Це складні елементи, що так чи інакше входять в ієрархічну систематику, яка створює
загальне поняття мотивації.
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їх у спортивні школи для поглиблення спеціалізації,
то близько 50% школярів відзначали, що основним
фактором у виборі спорту для них є порада вчителя
фізкультури. У даний час тільки 23% хлопців і 12%
дівчат з міських шкіл звертають увагу на рекомендації вчителя, крім того постановка фізичного виховання у школі не стимулює їх до занять видами спорту
у вільний час.
В 11-13 років особливо у хлопців яскраво
виражений мотив досягнення високого спортивного
результату (33%), тобто постановка реальної конкретної мети, вираженої результатами фізичної підготовленості. У 14-17 років мотив досягнення переходить
до іншої мети – вдосконалення форми власного тіла і
вимірюється іншими параметрами – антропометричними, оцінюється гармонійністю і зовнішньою привабливістю, і у хлопців виражена динаміка з 15 (36,3%)
до 17 років (73,2%), у дівчат формування інтересу до
власної фігури починається раніше, з 13 років (52,1%)
і в 17 практично збігається з показниками хлопців –
72,9%. У хлопців цей мотив йде паралельно зі зміцненням здоров’я, у дівчат же він меншою мірою асоціюється зі здоров’ям, заради тонкої талії вони готові
ризикнути здоров’ям [3].
Проведені дослідження не вичерпують проблему вивчення мотивації школярів до фізичного
самовдосконалення, а ставлять ряд запитань, які торкаються формування пріоритетів культури фізичного здоров’я і мотивації його покращення, збереження, починаючи з дитячого віку і закінчуючи
старшими віковими групами населення.
Висновки.
1. Організація і методика фізичного виховання у школі – фактори, які впливають на інтерес до
занять фізичною культурою і спортом учнів. Відношення підлітків до уроків фізкультури визначається
не систематичністю їх відвідування та вираженням
незадоволення від їх проведення.
У цілому біля 50% школярів не відчувають
стійкого інтересу до уроків фізкультури. Причинами
цього є неадекватність фізичних навантажень фізичним можливостям школярів (завищений або занижений рівень). Свідоме і добровільне підвищення фізичної підготовленості індивідуума пов’язане з
мотивацією, на яку впливає безліч факторів як позитивних, так і негативних. У літературі відсутні дані про
структуру цих факторів й особливості їх впливу на
формування потребно-мотиваційної сфери школярів
у сучасних умовах. Вивчення цієї проблеми допоможе створити умови і виробити стимули, які сприятимуть формуванню мотивів діяльності підлітків, спрямованих на фізичне самовдосконалення засобами
фізичного виховання.
2. Дослідженням виявлено структуру мотивів до занять фізичною культурою та спортом
хлопців та дівчат 10-15 років, яка має вікову динаміку
з різним факторним вкладом, особливості прояву
залежно від констант (стать, тип ВНД, місце проживання), однак визначається постійно загальною ієрархією побудови, що притаманна сучасним підліткам:

пріоритетними мотивами є зміцнення здоров’я (51%),
удосконалення форми тіла (42%), досягнення високого спортивного результату (24%), спілкування з
друзями і активний відпочинок (18-19%).
У різні вікові періоди вплив зовнішніх факторів на формування мотивації підлітків та юнаків до
занять фізичними вправами з метою самовдосконалення неоднаковий і залежить від статевих та психофізіологічних особливостей формування організму і
їх сприйняття навколишнього середовища [2]. Відповідно до загального рейтингу факторів їх ієрархію
визначено у наступному порядку: у хлопців на І місці
– поради батьків (26%), на ІІ – знання про користь
вправ (23,9%), на ІІІ – поради учителя фізкультури
(28,8%), на IV – відвідування змагань (19,3%), на V –
поради друзів (17,5%), на VІ – телепередачі (13,5%),
на VІІ – читання преси (4%); у дівчат на І місці –
знання про користь вправ (28,2%), на ІІ – телепередачі (19,5%), на ІІІ – поради батьків (19,9%), на ІV –
поради друзів (17,0), на V – поради вчителя (12,6%),
на VІ – відвідування змагань (8,5), на VІІ – читання
преси (7,4%).
3. Аналіз прояву мотивів занять фізичною
культурою і спортом у підлітків при константній ознаці, якою був “тип ВНД”, показав, що, незалежно від
контрольної перемінної “стать”, виявляються загальні
тенденції. У “сильних” типів більшою мірою виражений мотив “досягнення високого спортивного результату”, тобто спортивний мотив занять, ніж у “слабкого” типу. У “сильних” типів більш широкий спектр
мотивів занять фізичними вправами, вони вказують,
як правило, на два мотиви, а “слабкі” – на один.
4. Результати дослідження дозволяють зробити узагальнення, характерні для представників
різних типів ВНД, незалежно від статі випробуваних.
Однак систематизація у типологічні групи призвела
до зменшення кількості досліджуваних у кожній групі
нижче статистично значимих величин, у зв’язку з чим
можна говорити не про виявлення певних закономірностей, а про інтерпретацію отриманих даних, що
обґрунтовує необхідність диференційованого підходу при виборі стимулів для формування мотивації.
Негативним фактором, який впливає на
інтенсивність мотивації до реалізації мети самовдосконалення засобами фізичного виховання, є незадоволення бажань підлітків займатися улюбленими видами спорту як у системі урочних, так і позаурочних
форм занять. Це стосується спортивних ігор, плавання, аеробіки, шейпінгу, фітнесу, бодібілдінгу. Замість
цього їм пропонують легку атлетику, спортивну
гімнастику, інтерес до яких знижений.
Проведені дослідження не вичерпують проблему вивчення мотивації школярів до фізичного
самовдосконалення, а ставлять ряд запитань, які торкаються формування пріоритетів культури фізичного здоров’я і мотивації його покращення, збереження, починаючи з дитячого віку і закінчуючи
старшими віковими групами населення.
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Вступ.
Фізичне навантаження – це природний фактор, який впливає на організм людини. Фізична активність, знаходиться в фізіологічних межах, обумовлена чітким формуванням спортивного серця за
рахунок гіпертрофії міокарду [1,3].
Представники спортивної фізіології Л.А.Бутченко та А.Г. Дембо більш детально вивчили явище
“спортивного серця”. На сучасному етапі ці дослідження не втрачають своєї актуальності в зв’язку з тим,
що спорт значно помолодшав і проблема спортивного серця сьогоденна.
У спортсменів спостерігається розвиток гіпертрофії міокарду з електрокардіографічними та ехокардіографічними проявами, що дозволяє визначити
спортивне серце як окреме фізіологічне поняття.
Гіперфункція серця у спортсменів циклічних
видів спорту проявляється в розвитку гіпертрофії,
більшість авторів вважають її наявність обов’язковою
умовою адаптації до фізичних навантажень. Деякі автори дотримуються протилежної думки, оскільки забезпечення гіперфункції серця може відбуватися за
рахунок зміни гемодинаміки та ділятації [1]. Виникають суперечки в співвідношенні гіпертрофії та ділятації, про стан систолічної та діастолічної функції
спортивного серця, про межі фізіологічної адаптації
та перехід її до патологічного стану [5].
Дослідження змін діяльності серцево-судинної системи при фізичних навантаженнях різної сили,
особливо при субмаксимальних навантаженнях, тобто на межі можливостей, обумовлено їх значенням
для спорту. Цей фактор завжди супроводжував людину, а м’язова активність є важливим ланцюгом пристосування людства до навколишнього середовища.
нічної та спортивної медицини. Одержані дані необхідні для функціональної діагностики, для вирішення питання про доцільність занять циклічними видами спорту. Особливо це стосується людей, які
недостатньо адаптуються до виконання специфічних
фізичних навантажень.
Робота виконана за планом НДР Херсонського державного університету.
Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження було вивчення
динаміки апарату кровообігу при субмаксимальних
навантаженнях у спортсменів академічного веслування. Відповідно ставили наступні задачі: 1) проведення порівняльного аналізу особливостей кардіо- і
гемодинаміки при циклічних фізичних навантаженнях у спортсменів академічного веслування за віком,
статтю та спортивним стажем; 2) вивчення функціональних зрушень в діяльності серцево-судинної системи при фізичних навантаженнях в залежності від
ступеня вираженості морфологічної перебудови
“спортивного серця”.

ЕХОКАРДІОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ГЕМОДИНАМІКИ І
МОРФОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ СЕРЦЯ
ПРИ ЦИКЛІЧНИХ ФІЗИЧНИХ
НАВАНТАЖЕННЯХ
Лаврикова О.В.
Херсонський державний університет
Анотація. Проведенні дослідженні підлітків та молоді
під впливом фізичних навантажень свідчать про те,
що виявлені функціональні зміни серцево-судинної
системи підвищують рівень адаптації організму. Адекватність чи неадекватність функціонального стану
міокарду в изнача ється в еличин ою та тривалістю
фізичних навантажень.
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исследование центральной гемодинамики и морфометрических показателей сердца при циклических
физических нагрузках. Проведённые исследования
подростков и молодежи под воздействием физических нагрузок свидетельствуют о том, что выявленные функциональные изменения сердечно-сосудистой системы повышают уровен ь а дап тац ии
организма. Адекватность или неадекватность функционального состояния миокарда определяется величиной и длительностью физических нагрузок.
Ключевые слова: эхокардиография, гемодинамика,
адаптация, морфометрические показатели сердца,
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Annotation. La vrikova O. Age changes of
morphofunctional structu res of the hea rt during the
adaptation to the physical lading. Age adaptation to the
physical lading of sportsmen of academical rowing during
age interva l 1 5-2 2 years old is characterized with
increasing of the volumes of the left heart ventriculus
and miocard mass, these periods last and coincide at
female and male sex. Received data can be used for the
complex valuation of the functional state of the cardialvascular system of the sportsmen going in for cyclical
kinds of sport.
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В дослідженні приймали участь 110 спортсменів академічного веслування та 114 осіб, які складали контрольну групу у віковому діапазоні 14-22
років. Всім досліджуваним було проведено комплексне не інвазивне дослідження систолічної та діастолічної функції лівого шлуночку методом ехокардіографії (ЕхоКГ). ЕхоКГ – дослідження проводили за
допомогою ехокардіографа Briiel & Kjær в М-режимі.
Цей режим одержав назву від англійського слова
movement - рух. М–режим часто використовують
одночасно з записом електрокардіограми (ЕКГ), фонокардіограми (ФКГ) та інших біосигналів.
Цим методом ми досліджували наступні показники: кінцево-діастолічний розмір (КДР), кінцевосистолічний розмір (КСР), кінцево-діастолічний об’єм
(КДО), кінцево-систолічний об’єм (КСО), ударний
об’єм (УОК), хвилинний об’єм кровоточу (ХОК),
фракцію викиду (ФВ), ступінь скорочення передньозаднього розміру лівого шлуночку під час систоли
(ДS,%), ударний індекс (УІ), серцевий індекс (СІ), масу
міокарду лівого шлуночку (ММЛШ), розмір задньої
стінки лівого шлуночку (ЗСЛШ) та міжшлункової
перетинки в діастолу (МжПд).
Результати дослідження.
Адаптація до важких фізичних навантажень,
що розвиває переважно витривалість, неможлива без
закономірних змін інтракардіальної гемодинаміки, що
є важливим ланцюгом в системі забезпечення організму киснем. Тому в процесі формування адаптивних механізмів до тривалих фізичних навантажень
організму, який розвивається, важливо, щоб ефекторна система кровообігу працювала з найбільшою
оптимізацією і без перенапруження.
Відомо, що хвилинний об’єм кровотоку є
основним гомеостатичним показником гемодинамічного ланцюгу адаптації. При вивченні серцевого
викиду у осіб різної статі та віку більш інформативнішим є корекція ХОК до поверхні тіла, що характеризується серцевим індексом.
У юнаків спортсменів в 14-15 років серцевий викид має найбільше максимальне значення
5,31±0,20. Серцевий викид збільшується пропорційно потужності фізичного навантаження. В інших групах 16, 17, 18 років серцевий індекс кровотоку зростає більш повільніше (СІ 4,03±0,20; 4,11±0,25;
4,03±0,30), а в 19-22 роки (СІ 3,28±0,14) навіть зменшується. Це пов’язано з тим, що перший етап адаптації до фізичних навантажень (фоновий) відбувається складніше і з більшим напруженням, і на вершині
навантаження відбулася диференціація величин СІ.
Тобто представлені відмінності, пов’язані з спортивним стажем та віком.
Перебудові морфологічній структурі лівого
шлуночку сприяє зміни інтракардіальної геодинаміки: хвилинний об’єм кровотоку достовірно
збільшується з ростом тренованості досліджених
спортсменів. Але на більш високому етапі адаптації
ХОК (5,58±0,25) зменшується на відмінну від рівня
стійкої адаптації. Разом з тим серцевий індекс достовірно збільшується лише на етапі стійкої адаптації.

Відповідно, приріст об’єму кровотоку в процесі тривалої адаптації до фізичних навантажень характеризує переважно збільшення довжини тіла. Серцевий
викид в процесі переходу з одного рівня адаптації на
інший регулюється змінами ударного об’єму:
збільшення МОК відповідає збільшення УОК та СІ.
Збільшення ударного об’єму при досягненні більш
високого рівня фізичної підготовки обстежених
свідчить про ріст сили серцевого скорочення.
Особлива роль належить насосній функції
серця у розвитку віковій динаміці лівого шлуночку
серця у спортсменів та нетренованих. Результати дослідження стану інтракардіальної гемодинаміки показують, що ХОК з віком збільшується в обох групах
обстежених ( у спортсменів після пубертатного періоду величини ХОК були достовірно більші, ніж у групі
нетренованих).
Значення ХОК у спортсменів при порівнянні
із статтю суттєво не змінюються, тільки на перших
етапах спортивної підготовки показники різняться, у
чоловіків вірогідно збільшуються в 15 та 16 років. А
починаючи з 17 років спостерігається тісний зв’язок
показників як у чоловіків так і в жінок.
Хвилинний об’єм кровотоку у спортсменів
академічного веслування чоловіків достовірно вищий, ніж у чоловіків контрольної групи і це не викликає подиву тому що, з одного боку, це є показником
економізації функції, а з іншої, те, що перевага величин ХОК у спортсменів є результатом великих
розмірів тіла. Аналогічне явище спостерігається при
порівнянні жіночої групи. У спортсменок значно
більші показники ХОК, ніж у жінок, що не займаються спортом, тобто механізм утворення адаптації до
фізичних навантажень той самий, що і у чоловіків
спортсменів.
Відміченні зміни ХОК були досягненні за рахунок збільшення УОК у всіх обстежених, особливо з
15-річного віку (УОК 91,44±1,40), це пов’язано з інтенсивністю фізичного навантаження. В зв’язку з тим,
що ударний індекс між групами достовірно не розрізняється, можемо зробити висновок, що перевага
збільшених величин УОК у спортсменів є також результатом великих розмірів тіла.
Найбільш суттєвим з всіх гемодинамічних
показників для діагностики спортивної підготовки є
ударний об’єм серця в стані спокою, який тісно пов’язаний з спортивним результатом в обох групах
обстежених.
З віком та ростом спортивної кваліфікації УОК
у чоловіків спортсменів закономірно збільшується, і
має тенденцію (у чоловіків) до більш високих показників, на відмінну від спортсменів жіночої статі. Дана
тенденція переходить в закономірність починаючи з
14-15 років. Ударний індекс при цьому змінюється
мало. Перш за все з віком збільшується робота та
індекс ударної роботи серця у всіх обстежених, досягає максимальних величин в 18 років. Причому у
чоловіків робота лівого шлуночку завжди була
більша, ніж у жінок. Тому можна вважати, що в процесі вікової адаптації до фізичних навантажень у чо181

ловіків та жінок активізується інтракардіальна гемодинаміка, і найбільше вона виражена у чоловіків.
При порівняні показників ударного об’єму
кровотоку спортсменів різної статі, з чоловіками та
жінками контролю можна стверджувати, що показники УОК вірогідно більші у спортсменів обох статей
на відмінну від груп контролю.
Адаптаційні процеси, що викликали вікові
зсуви інтракардіальної гемодинаміки відбувалися
одночасно з змінами скоротливої здатності міокарду
та механізмів серцевого скорочення.
Збільшення внутрішніх розмірів лівого шлуночку, особливо, кінцево систолічного розміру, в
деякій мірі може свідчити про зниження скоротливої
функції міокарду. Передньо-задне скорочення оцінюється у вигляді показника, який має назву фракція
скорочення (Fractional shortening або % ДS, або ФВ).
Показники %ДS та ФВ,% в обох групах також з віком достовірно змінюються. При цьому
пульс зменшувався в обох групах обстежених, в
більшому ступені у осіб чоловічої статі та хвилеподібно у жінок. Отже, в процесі вікової адаптації до
фізичних навантажень у спортсменів як чоловічої
так і жіночої статі збільшується сила серцевих скорочень. Збільшення скоротливої здатності міокарду
з віком більше виражено у чоловіків, ми це пов’язуємо з швидким збільшенням довжини тіла у чоловіків на відмінну від жінок.
Інтенсифікація серцевого викиду досягається за рахунок ударного об’єму в обох групах. Приріст
УОК у всіх обстежених з віком супроводилося достовірним збільшенням об’ємної швидкості кровотоку,
швидкості збільшення діастолічної ємності. Ці зміни
свідчать про оптимізацію скоротливої функції міокарду. Приріст вище зазначених показників більш
виражені у чоловіків. Через два - чотири роки заняття
спортом ця різниця стала закономірністю. Таким
чином, вікове збільшення скоротливої здатності міокарду у чоловіків спортсменів в процесі адаптації до
фізичного навантаження відбувається більш інтенсивніше, ніж у жінок спортсменок.
Системний аналіз показав, що тривала адаптація до тривалих фізичних навантажень викликає характерні зміни розвитку серця та регуляції його діяль-

ності. Загальним для спортсменів та нетренованих є
періоди інтенсивного 14-15 років та уповільненого
19-22 років розвитку порожнини лівого шлуночку та
маси міокарду. Разом з тим динаміка цих процесів
різноманітна. В 14-15 років з’являється тенденція до
збільшення кінцево-діастолічного (КДР) та кінцевосистолічного (КСР) розмірів лівого шлуночку у
спортсменів при порівнянні з нетренованими
підлітками. В 16,17, 18 років дана тенденція переходить в закономірність. Але ми вважаємо, що випереджаючий розвиток діастолічної ємкості лівого шлуночку у підлітків, що займаються спортом є наслідком
більш швидкого збільшення розмірів тіла на відміну
від нетренованих.
Такий шлях адаптації супроводжується з оптимізацією систолічної функції у всіх обстежених та
економізацією гемодинамічного забезпечення фізичної праці.
Стінки лівого шлуночку характеризуються
товщиною міжшлуночкової перетинки (МжПд) та товщиною задньої стінки лівого шлуночку (ЗСЛШ). Товщина МжПд у підлітків та дорослих в нормі має бути
до 11мм. Збільшення товщини МжПд може виступати
як самостійна патологія. Але в нашому випадку явної
патології не спостерігається. В 18 років та 19-22 роки
спостерігається тенденція до збільшення МжПд, що
характеризує можливість розвитку гіпертрофії міокарду (табл.1). Товщина ЗСЛШ у підлітків в нормі складає
8-10 мм, збільшення товщини ЗСЛШ не говорить про
зниження скоротливої здатності, а навпаки, свідчить
про підвищення скоротливої функції міокарду. У
спортсменів ЗСЛШ з віком підвищується (табл.1), тобто з збільшення спортивного стажу та кваліфікації
ЗСЛШ помітно змінюється.
Одночасно з КДР закономірно зростали
лінійні розміри серцевого м’язу в обох групах. При
цьому товщини міокарду в діастолу та систолу більша
у чоловіків. Але достовірні значення між особами
чоловічої та жіночої статі спостерігалися лише в 1922 роки.
В процесі адаптації до фізичних навантажень
відбувається збільшення загального об’єму серця.
Характер цих змін залежить від ступеня тренованості
(етапу адаптації) організму до фізичних навантажень.

Таблиця 1
Лінійні розміри лівого шлуночку серця (КСР, КДР, ЗСЛШ, МжПд) у спортсменів різного віку та стажу
(M±m)
П оказники
стать
Вік, роки
14-15
16
17
18
19-22
КСР, см
Ч
3,24±0,05
3,26±0,04
3,21±0,05
3,14±0,05 +
3,36±0,08 +
Ж
2,95±0,04*
3,13±0,04 +
3,41±0,04* +
3,28±0,05* +
3,08±0,05 ++ *
+
КДР, см
Ч
5,28±0,03
5,21±0,03
5,17±0,04
5,30±0,06
5,28±0,04
Ж
5,05±0,04*
5,16±0,04 +
5,14±0,03
5,15±0,04*
4,93±0,03 + *
ЗСЛШ , см
Ч
1,08±0,016
1,08±0,03
1,11±0,03
1,16±0,03
1,18±0,03
Ж
1,11±0,03
1,12±0,02
1,10±0,02
1,13±0,02
1,09±0,02*
М жПд, см
Ч
1,08±0,02
1,11±0,03
1,08±0,02
1,13±0,04
1,21±0,03
Ж
1,11±0,03
1,08±0,03
1,09±0,04
1,10±0,06
1,10±0,03*
+
*- р<0,05 (при порівнянні груп за статтю); р<0,05 (при віковому порівнянні);
++
- р<0,01 (при віковому порівнянні)
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Таблиця 2
Вікові зміни морфологічних показників лівого шлуночку у спортсменів
Вік, роки
Показники

Стать
14-15

16

17

18

19-22

Ч

138,06±1,64

132,91±1,41+

126,67±2,09+

138,57±2,08++

133,42±2,0

Ж

123,53±2,06*

126,44±1,94*

123,22±2,15

121,83±2,09**

117,33±1,32**

Ч

46,63±1,63

44,73±1,34

38,11±1,49+

46,86±1,08+

46,33±2,63

Ж

34,93±1,41**

41,22±1,85+

41,00±1,87

40,67±1,76*

38,11±1,48*

Ч

162,63±3,97

167,63±7,30

153,78±2,47+

172,29±4,24+

187,17±6,27+

Ж

162,00±4,17

165,89±6,50

155,89±2,84

171,17±7,50+

179,33±1,55

КДО, мл

КСО, мл

ММЛШ,г
*- р<0,05 (при порівнянні груп за статтю); ** - р<0,01 (при порівнянні груп за статтю); + р<0,05 (при віковому
порівнянні); + + - р<0,01 (при віковому порівнянні)
На початковому етапі швидше розвивається порожнина лівого шлуночку та створює резерви для
збільшення продуктивності насосної функції серця.
Наступний етап (рівень стійкої адаптації) характеризується ростом маси міокарду починає переважати
динаміку розвитку порожнини лівого шлуночку. На
етапі високої адаптації морфологічна перебудова серця закінчується. Адаптаційні зміни морфологічних
структур серця залежать від збільшення ступеня
фізичної тренованості організму, це супроводжується збільшенням потужності, економізуючого ефекту
серцевої діяльності, і як наслідок – активізація інтракардіальної гемодинаміки.
В процесі вікової адаптації до фізичних навантажень у чоловіків та жінок спортсменів збільшуються об’єми лівого шлуночку серця та маса міокарду. Це супроводжується активізацією інтракардіальної гемодинаміки та підсиленням серцевих скорочень. Ріст морфологічних показників та скоротливої здатності міокарду більш виражена у чоловіків,
що займаються спортом це пов’язано з швидшим
збільшенням довжини тіла на відмінну від жінок
(табл.1; 2).
Таким чином, в процесі вікової адаптації до
фізичних навантажень як у чоловіків так і у жінок у
віковому періоді 14-22 роки відбувається збільшення
об’ємів лівого шлуночку серця та маси міокарду, але
мають коливальне та плавне збільшення, що співпадає у чоловіків та жінок.
Ілюстрації ехокардіографічних досліджень
наведені на рисунках 1 та 2.
Кінетика мітрального клапану дає інформацію про підвищення діастолічного тиску в порожнині
лівого шлуночку. При нормальному діастолічному
тиску стулки мітрального клапану в інтервалі А-С закриваються швидко та достатньо рівно, що фіксується
на рисунці в М-режимі. При підвищеному тиску спостерігається поява точки В (рис.1).

A
B

Рис. 1 Морфометричні показники лівого шлуночку
у стані спокою (Приклад пролапсу мітрального
клапану у спортсмена І-о А.В. 16 років)
Рис.2. Морфометричні показники лівого шлуночку
у стані спокою (Приклад гіпертрофії міокарду у
спортсмена К-а Є. 21 рік).
На рис 2 наведений приклад спортивної гіпертрофії яка супроводжується значним збільшенням
кількості капілярів м’язових волокон, спостерігається
сповільненням темпу синусових імпульсів, і є помірним сповільненням проведення їх по збудливих
структурах серця. Особлива роль в адаптації серця
до фізичних навантажень відводиться приросту скорочувальної здатності серцевого м’яза і, як наслідок,
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до збільшення ударного об’єму. Це пов’язано з тим,
що збільшення серцевого викиду здійснюється більш
економічно, якщо воно відбувається не за рахунок
збільшення частоти серцевих скорочень (ЧСС), а за
рахунок приросту ударного об’єму.
Таким чином, у віковому інтервалі від 14-22
років у чоловіків спортсменів, що займаються циклічним видом спорту збільшується об’єм лівого шлуночку серця та маса міокарду. Це супроводжується
активізацією інтракардіальної гемодинаміки. Вікове
збільшення морфологічних показників та скоротливої здатності міокарду більше виражено при заняттях
спорту.
Висновки.
Фізичні навантаження різної тривалості та
інтенсивності відбиваються на суттєвих змінах показників серцево-судинної системи, характер реагування якої визначається вихідним станом організму, індивідуальними особливостями корекції цих змін при
різних режимах тренувальних навантажень.
Проведенні дослідженні підлітків та молоді
під впливом фізичних навантажень свідчать про те,
що виявлені функціональні зміни серцево-судинної
системи підвищують рівень адаптації організму. Адекватність чи неадекватність функціонального стану
міокарду визначається величиною та тривалістю
фізичних навантажень, а також індивідуальними особливостями функціонування серця.
Скорочувальна функція лівого шлуночку у
спортсменів, адаптованих до циклічних фізичних навантажень, характеризується збільшенням ударного
об’єму, фракції викиду, ступенем скорочення передньо-заднього розміру при фізичних пробах, є кращою у порівнянні з контролем і може бути застосовано як оціночний критерій функціонального стану
серцево-судинної системи.
Дослідження питання реактивності серцевосудинної системи у підлітків та молоді на фізичні навантаження різної тривалості є важливими і перспективними. Результати таких досліджень можуть бути
широко використанні у практичних цілях для розв’язання ряду прикладних задач.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем дослідження центральної гемодинамики і морфометричних показників серця при циклічних фізичних
навантаженнях.
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ПРЕВЕНТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ И ЕЕ
ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Лиходед В.С., Михалева М.А., Лиходед Я.В.
Запорожский национальный университет
Ан нотаци я. Больша я ч астота ги поц иркуляции у
школьников в отдаленные сроки после реабилитации
свидетельствует о существенных регуляторных изменениях сердечно-сосудистой системы в процессе
их развития. Увеличение количества школьников с
нормальным индексом гипоксии и уменьшение с низким, свидетельствует о повышении функциональных
возможностей дыхательной системы у подростков.
Заболевания дыхательной системы у детей в регионе
АЭС и в стране занимают ведущее место. Указанные
изменения следует считать крайне благоприятными.
Ключевые слова: физический, реабилитация, школьник, дыхание, система.
Анотація. Лиходед В. С., Михалева М. А., Лиходед
Я. В. Превентивна фізична реабілітація школярів і її
віддалені наслідки. Більша частота гіпоциркуляції у
школярів у віддалени й термін п ісля реабілітац ії
свідчить про істотні регуляторні зміни серцево-судинної системи в процесі їхнього розвитку. Збільшення кількості школярів з нормальним індексом гіпоксії
й зменшення з низьким, свідчить про підвищення
функціональних можливостей дихальної системи у
підлітків. Захворювання дихальної системи в дітей у
регіоні АЕС і в країні займають провідне місце. Зазначені зміни варто вважати вкрай сприятливими.
Ключові слова: фізичний, реабілітація, школяр, подих, система.
Annotation. Lihoded V.S., Mihaleva M.A., Lihoded Ya.V.
Preventive physical rehabilitation of schoolboys and
its remote consequences. The big frequency of
hypocirculation at schoolboys in the remote terms after
rehabilitation testifies about essential regulatory changes
of cardiovascular system during their development. The
increase in quantity of schoolboys with a normal index
hypoxia and reduction with low, testifies to increase of
fu nctionalities of respira tory system at teena gers.
Disea ses of respiratory system at children ta ke
condu cting pla ce. The specified cha nges shou ld be
counted the extremely favorable.
Key words: physical, rehabilitation, schoolboy, breath,
system.

Введение.
Методологической основой гигиены детей
и подростков изначально являлась валеоцентричная
концепция, которая в связи с различными социально-экономическими причинами в последнее время
не реализуется в должной мере. В свою очередь, неуклонное ухудшение здоровья подрастающего поколения, определило появление в конце прошлого века
здоровьесберегающих образовательных технологий,
призванных, если и не остановить этот процесс, то
хотя бы минимализировать его последствия [1, 2, 5].
Следует отметить, что на протяжении последнего десятилетия сформировались новые диагностические и реабилитационные подходы, позволившие
существенно скорректировать стратегию сохранения
общественного и индивидуального здоровья.
Произошло смещение акцентов от профилактических популяционных программ к технологиям, ориентированным, в первую очередь, на контин-
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гент, составляющий группы риска.
Сформировано представление о «безопасном уровне здоровья» и факторах, способствующих переходу организма человека в эту зону на основе эффекта саморазвития [3]. Соответственно,
обосновано представление о превентивной физической реабилитации, призванной сохранить и укрепить здоровье людей, которые по нозологическим критериям практической медицины остаются
вне сферы ее деятельности.
Особую значимость такой валеоцентричный
подход приобретает в связи с глобальным ростом
хронических неинфекционных заболеваний, признанных болезнями цивилизации (ожирение, атеросклероз, рак, сахарный диабет и т.д.) причины которых во
многом сходны и зависят от образа жизни человека.
Активный двигательный режим, рациональное питание, отказ от вредных привычек стали основой национальных оздоровительных программ, доказавших свою эффективность в США, Норвегии,
Австралии и т.д. В первую очередь современная профилактическая стратегия должна реализоваться в
сфере сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения, поскольку детский организм наиболее чувствителен как к неблагоприятным, так и
благоприятным факторам внешней среды, а учебные заведения, концентрирующие 1/6 населения, создают хорошие условия для проведения своевременных массовых оздоровительных мероприятий на
протяжении длительного периода.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Цель работы - разработка и реализована здоровьеформирующей оздоровительной технологии
(термин наш) для школьников, проживающих в городе-спутнике АЭС, основу которой составляют:
– оптимизация двигательного режима (уроки плавания, индивидуальные программы по физичес-

кой культуре);
коррекция режима дня и усвоение навыков
ЗОЖ;
– иммунокоррекция;
– рационализация питания с помощью витаминно-минеральных комплексов, пивных дрожжей
и т.д.;
– психокоррекция;
– уроки по радиационной экологии;
– постоянный мониторинг здоровья и физической
подготовленности.
Результаты исследований.
Результаты, полученные в процессе годичного цикла реабилитации школьников, в полном объеме представлены в нашей монографии [4]. Отдаленные последствия оздоровительной работы оценивали
в 2006 г. по результатам обследования 77 учащихся,
участвовавших в эксперименте в 1998 г.
Уровень здоровья определяли с помощью
методики «Школяр» В.А. Шаповаловой, функциональное состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем – программы «ШВСМ» (В.А. Шаповалова, А.В. Сватьев, Н.В. Маликов).
В результате реализации здоровьеформирующей оздоровительной технологии (ЗФОТ) в 16 классах СШ № 7 г. Энергодара (по два параллельные 1 - 8-е
классы, 498 человек) количество пропусков по болезни в течение учебного года снизилось на 35,6% по
отношению к показателям контрольной группы (учащиеся остальных параллельных классов), составив 38,6
и 52,4 уроков/1 ученика соответственно (рис. 1).
Обращает на себя внимание тот факт, что
оздоровительный эффект был выражен в разной
мере в разных возрастных группах. В наибольшей
мере он характерен для 1-3 классов, где количество
пропусков снизилось в 2 раза, тогда как в 6-8 классах
уменьшение составило 22,3%. Практически не изменилось количество пропусков у учащихся 4 и 5 классов, причем у пятиклассников в экспериментальной
–
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Рис. 1 - Пропуски занятий по болезни у школьников разного возраста из контрольных (—) и экспериментальных классов на протяжении годичного цикла реабилитации (
) и в течение 6 лет после нее (
)
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и контрольной группах оно было выше в 3,5 раза,
чем у младших школьников.
Очевидно, что столь существенная разница
не может быть отнесена только на счет увеличения
учебной нагрузки (диспропорция меньше при учете
пропущенных дней, а не уроков). Причиной резкого
увеличения пропусков занятий по болезни при переходе в 5-й класс, по нашему мнению, является как
процесс адаптации к новым условиям обучения, так
и начавшийся пубертатный период. Соответственно,
этот этап обучения должен привлекать пристальное
внимание педагогов и медиков в плане проведения
профилактических мероприятий.
Важным представляется повышение индекса здоровья в экспериментальных классах (в целом с
28,13% до 38,8%), что свидетельствует не только о
суммарном результате оздоровительных мероприятий, но и о их индивидуальной эффективности.
Особый интерес вызывает то обстоятельство, что оздоровительный эффект проведенных мероприятий проявлялся на протяжении ряда последующих лет. Первоклассники, прошедшие курс
превентивной реабилитации, впоследствии значительно легче адаптировались к условиям обучения в
средних классах, а количество пропусков занятий по
болезни у них в 5-8 классах было снижено в 2-3 раза.
В целом же, реализация предложенном программы оздоровительной работы с учащимися из
30-км зоны АЭС достоверно снизила их заболеваемость, подтвердив эффективность превентивно-коррекционных мероприятий в процессе активного формирования здоровья подрастающего поколения.
Достигнута главная цель превентивной физической реабилитации, которая, по мнению Г.Л.
Апанасенко, заключается в переходе в «безопасную
зону» здоровья.
В результате проведенных оздоровительных
мероприятий количество детей, характеризующихся
неудовлетворительными показателями физического
здоровья, уменьшилось на 22,02% в связи с их пере-

ходом на более высокие уровни (см. рис. 2).
Всего повысили уровень здоровья 96 школьников, в том числе среднего, выше среднего и высокого уровня достигли 72, 14 и 10 человек соответственно. В основном имело место повышение уровня на
одну ступень, исключение составили 24 школьника,
перешедшие из группы с низкими показателями в
категорию со средними параметрами. В большей
мере повысился уровень здоровья у мальчиков, чем
у девочек (54 и 42 человека соответственно), причем
эффективность оздоровительных мероприятий была
выше в младших классах.
Чрезвычайно важным представляется тот
факт, что спустя 6 лет после поведения оздоровительных мероприятий количество детей с низким уровнем здоровья достоверно меньше, чем было среди
них в начале эксперимента или насчитывается среди
восьмиклассников при обычном учебно-воспитательном режиме.
Соответственно увеличилось, хотя и недостоверно, количество детей с более высоким уровнем здоровья.
Однако среди школьников из экспериментальной группы отсутствуют подростки, здоровье
которых могло бы соответствовать критериям высокого уровня, что свидетельствует, с одной стороны, о
недостаточной эффективности оздоровительных мероприятий, с другой – о неиспользованных морфофункциональных резервах организма.
Как свидетельствуют данные, представленные в табл. 1, физическое развитие школьников в процессе эксперимента достоверных изменений не претерпело, хотя и наметилась тенденция к увеличению
доли детей высокого роста и с дефицитом массы тела.
Следует отметить, что для оценки физического развития детей и подростков использованы линейные диаграммы, составленные нами по регрессионному методу (1). Рекомендованные
Энергодарской СЭС, диаграммы широко используются в учебных учреждениях города-спутника АЭС,

низкий ниже среднего средний выше среднего высокий

уровни здоровья

Рис. 2 - Распределение школьников по уровням здоровья в зависимости от их превентивной реабилитации
– до эксперимента;
– после годичного цикла оздоровительных мероприятий;
,
– экспериментальная и контрольная группы, соответственно, спустя 8 лет после реабилитации;
* достоверно по отношению к , ** достоверно по отношению к
(р < 0,05)
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Таблица 1
Физическое развитие школьников (%) до реабилитации (I) и спустя 8 лет после нее (II)
Д исгарм онич ное
Г арм оничное
В ы сокий
Н и зк и й
Д еф ицит м ассы
И збы то к м ассы
рост
рост
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
7 6 ,5 6
7 0 ,1 3
2 ,1
6 ,4 9
7 ,8
5 ,1 9
5 ,8
9 ,1
9 ,7
9 ,1
Примечание: различия не достоверны (р > 0,05)

Этапы

Таблица 2
Уровень функционального состояния (УФС) сердечнососудистой (ССС) и дыхательной систем (ДС) у
школьников до реабилитации (I) и спустя 8 лет после нее (II)
УФС, %
С и стем ы
Н и зк и й
Н иж е норм ы
Н орм а
В ы ш е норм ы
В ы сокий

I
6 ,3
4 6 ,5
II
1 ,3
13
6 1 ,0 3
I
3 5 ,4 3
4 1 ,7 3
2 0 ,4 7
ДС
II
1 5 ,0 *
2 4 ,6 8
3 7 ,6 6 *
Примечание: * - достоверные различия между I и II (р < 0,05)
ССС

4 2 ,7
2 4 ,6 8 *
2 ,3 6
2 3 ,3 8 *

-

Таблица 3
Типы геморегуляции у школьников (%) до (I) и спустя 8 лет после реабилитации (II)
ги п ер ц и ркуляц и я
I

II

норм а
I

7 2 ,3 5
3 5 ,0 6 *
2 0 ,9 2
Примечание: * - достоверные различия между I и II (р < 0,05)

гипоциркуляция
II

I

II

1 8 ,1 8

6 ,0 4

4 6 ,7 5 *

Таблица 4
Морфофункциональные показатели у школьников (%) до (I) и спустя 8 лет после реабилитации (II)
И ндексы
Э тапы
Н изкий
Н иж е норм ы Н орм а В ы ш е нормы
В ы сокий
I
3 2 ,3
2 4 ,5
3 9 ,7
8 ,4
4 ,2
Р о бинсона
II
2 3 ,3 8
2 4 ,6 8
3 3 ,7 6
1 4 ,2 9
3 ,9
I
2 0 ,2
2 3 ,8 5
3 6 ,2
7 ,9 5
1 1 ,8
С кибинской
II
1 2 ,9 9
2 2 ,0 8
3 6 ,3 6
5 ,1 9
2 3 ,3 8
I
3 7 ,4
1 9 ,6 5
2 7 ,5
7 ,0
8 ,4 5
Гипо ксии
II
1 0 ,3 9 *
1 1 ,6 9
5 0 ,6 5 *
7 ,7 9
1 1 ,4 8
I
4 1 ,2
6 ,0
4 7 ,0 5
3 ,6 5
2 ,1
М ощ но сти
II
3 7 ,6 6
2 4 ,6 8 *
2 3 ,3 8 *
6 ,4 9
7 ,7 9
Примечание: * - достоверные различия между I и II (р < 0,05)
поскольку они учитывают радиационно-экологические особенности физического школьников 7-16 лет.
В целом же, физическое развитие школьников из 30-км зоны АЭС следует расценивать как хорошее, поскольку в Украине в последние годы количество гармонично развитых детей и подростков
составляет 60 – 65%.
Отдаленные последствия реабилитации выразились в оптимизации показателей сердечно-сосудистой и, особенно, дыхательной системы – достоверно увеличился процент школьников с уровнем
функционального состояния (УФС) соответствующим норме и выше нее (см. табл. 2)
Достоверное уменьшение количества
школьников с УФС сердечно-сосудистой системы
«выше нормы» сопровождается снижением распространенности среди подростков гиперциркуляторного типа геморегуляции.

Однако большая частота гипоциркуляции у
школьников в отдаленные сроки после реабилитации
свидетельствует о существенных регуляторных изменениях сердечно-сосудистой системы в процессе их
развития, поскольку индекс Робинсона, зависящий
от величины ЧСС и АДс., на протяжении эксперимента практически не изменяется (см. табл. 4).
Выводы.
Хотя индекс Скибинской после реабилитации изменяется недостоверно, увеличение количества школьников с нормальным индексом гипоксии
и уменьшение с низким, свидетельствует о повышении функциональных возможностей дыхательной
системы у энергодарских подростков. Поскольку заболевания дыхательной системы у детей, как в регионе АЭС, так и в стране в целом, занимают ведущее
место, указанные изменения следует считать крайне
благоприятными.
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Безусловно, важную роль в повышении УФС
дыхательной системы у детей из экспериментальной
группы сыграли физкультурные занятия плаванием
в школьном бассейне (2 раза в неделю).
Тот факт, что индекс мощности, зависящий
от физического развития и скоростно-силовой выносливости, с возрастом достоверно ухудшился, следует рассматривать как результат недостаточной эффективности мероприятий по формированию и
сохранению высокого уровня отдельных двигательных качеств и физической подготовленности в целом.
В заключение можно высказать предположение, что благоприятные отдаленные последствия
превентивной физической реабилитации школьников
обусловлены, прежде всего, формированием у них
здорового образа жизни.
Результаты такого анализа будут представлены в последующих публикациях.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
превентивной физической реабилитация школьников
и ее отдаленные последствия.
1.

2.

3.
4.
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вительного урока физической культуры позволило
существенно повысить уровень физического здоровья учащихся 1-11 классов. С годами обучения в
школе физическое здоровье учеников ухудшается, что
свидетельствует о несбалансированности системы
обучения с системой практической реализации оздоровительных мероприятий. Неудовлетворительное
состояние физического здоровья учеников требует
разработки и научного обоснования оздоровительных меропри яти й, нап ра вленных н а п овышен ие
уровня здоровья подрастающего поколения.
Ключев ые слова: уровень фи зич еского здоровья,
школьники, урок физической культуры.
Annotation. Lyahova I.N., Kruzhilo G.G. Physical
health of pupils of 1-11 classes: problems and ways of
their decision. Introducing of the third physical education
class into the educa tional upbringing process of a
secondary school resulted in essential raising of the
health level of the students from the 1 st till the 11 th
forms. In the course of time training at school physical
health of pupils worsens that testifies to imbalance of
system of training with system of practical realization
of improving actions. The unsatisfactory condition of
physical health of pupils demands development and a
scientific substantiation of the improving actions directed
on increase of a level of health of rising generation.
Key words: health level, students, physical education.
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Вступ.
Згідно Всесвітньої організації охорони здоров’я стан здоров’я людини визначається комплексом чинників, серед яких вирішальне значення мають такі: соціально-економічні умови, рівень
медичного обслуговування, екологічний стан, спадковість і спосіб життя.
На думку науковців, крім вищезазначених чинників, на здоров’я підростаючого покоління додатково впливають: організація навчальної діяльності, внутрішньошкільне середовище, наявність чи відсутність
паталогічних змін в організмі дитини.
Аналіз наукової та науково-методичної літератури із проблеми підвищення, збереження та зміцнення здоров’я дітей і молоді вказує на те, що наприкінці
ХХ і на початку ХХІ століття відзначається значне
погіршення стану здоров’я підростаючого покоління. Розширення сучасної мережі засобів масової
інформації, зростання навчального навантаження на
школярів, що складає 70% їхнього часу, призводить
до зниження рухової активності дітей і гальмує їх нормальний фізичний розвиток, що неминуче відбивається на стані їхнього здоров’я та фізичній підготовленості [1-5].
За результатами наукових досліджень рівень
гіподинамії серед учнів різних населених пунктів України коливається від 50% до 80 %. Все це призводить
до зниження резервних можливостей організму дитини, значного погіршення стану її здоров’я та вимагає розробки і наукового обґрунтування нових моделей навчально-виховного процесу у загальноосвітній
школі, форм і засобів фізичної культури оздоровчого спрямування.
У зв’язку із зазначеним вище є підстава говорити про актуальність порушеної проблеми і
важливість проведення наукових досліджень у цьому напрямку.

ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ:
ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Ляхова І.М., Кружило Г.Г.
Гуманітарний університет “Запорізький інститут
державного та муніципального управління”
Анотація. Введення в навчально-виховний процес у
загальноосвітній школі третього оздоровчого уроку
фізичної культури дозволило значно підвищити рівень
фізичного здоров’я учнів 1-11 класів. З роками навчання у школі фізичне здоров’я учнів погіршується,
що свідчить про незбалансованість системи навчання з системою практичної реалізації оздоровчих заходів. Незадовільний стан фізичного здоров’я учнів
вимагає розробки та наукового обґрунтування оздоровчих заходів, спрямованих на підвищення рівня
здоров’я підростаючого покоління.
Ключові слова: рівень фізичного здоров’я, школярі,
урок фізичної культури.
Аннотация. Ляхова И.Н., Кружило Г.Г. Физическое
здоровье учеников 1-11 классов: проблемы и пути их
решения. Введение в учебно-воспитательный процесс в общеобразовательной школе третьего оздоро-
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Ініціативною групою факультету здоров’я,
спорту і туризму Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та муніципального
управління” на чолі з його деканом, професором
С.С. Волковою, на базі загальноосвітньої школи № 109
був створений експериментальний майданчик районного масштабу.
Впродовж 5-ти років існування експериментального майданчика (2000-2005 н.р.) проводилася
робота у таких основних напрямах: науково-дослідний, науково-методичний, практичний і пропагандистський.
Зупинимося лише на результатах науководослідної роботи. Зазначимо, що у дослідженні приймало участь 1632 школяра. До дослідження також було
залучено три викладача вищого навчального закладу, керівництво школи, група вчителів фізичної культури, класні керівники молодших класів, медичний
персонал школи, лаборант і секретар.
Робота виконана за планом НДР Гуманітарного університету “Запорізький інститут державного та муніципального управління”.
Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження було підвищення рівня
здоров’я школярів 1-11 класів через розробку й уведення у практику роботи загальноосвітньої школи
нової форми занять фізичною культурою – третього
оздоровчого уроку фізичної культури та наукове обґрунтування його ефективності.
Відповідно до цього були визначені такі завдання дослідження:
1. Виявити рівень фізичного здоров’я учнів загальноосвітньої школи № 109.
2. Розробити програму і комплекс навчально-методичних матеріалів третього оздоровчого уроку
фізичної культури.
3. Експериментально перевірити і науково обґрунтувати ефективність програми третього оздоровчого уроку фізичної культури та його науковометодичного забезпечення.
Результати досліджень.
Діагностика рівня фізичного здоров’я проводилася за методикою Г.Л. Апанасенко і передбачала визначення п’яти індексів: життєвого, силового, Робінсона, Руф’є та масового. Вони є інтегральними
показниками, що характеризують резерв функції зовнішнього дихання, м’язової і серцево-судинної системи, а також фізичного розвитку школярів.
За результатами дослідження кожен учень
був віднесений до одного з трьох рівнів фізичного
здоров’я (низького, середнього, високого).
Унаслідок проведення констатувального експерименту встановлено, що низький рівень здоров’я мали 64,2% учнів 1-11 класів, середній рівень здоров’я – 29,2% школярів і лише у 6,6% дітей був
виявлений високий рівень здоров’я. Аналіз результатів дослідження вказує на те, що у 64,2% учнів загальноосвітньої школи спостерігаються хронічні захворювання, про що свідчить низький рівень їхнього
здоров’я. У 29,2% школярів виявлено знижені функц-

іональні можливості найважливіших систем життєзабезпечення, це засвідчує середній рівень фізичного
здоров’я. Учні цієї групи відносяться до “групи ризику” тому, що при любих несприятливих обставинах
кожен із них може перейти до найнижчого рівня здоров’я. І лише 6,6% дітей із загальної кількості обстежених мають абсолютне здоров’я.
Аналізуючи результати розподілу учнів 1-11
класів за рівнями фізичного здоров’я відповідно до
ланок навчання у школі ми отримали більш детальну
інформацію щодо питання, яке вивчалося. Так, у 53,6%
учнів початкової ланки навчання було визначено
низький рівень фізичного здоров’я; середній рівень
здоров’я – у 34,2% дітей і високий рівень здоров’я
спостерігався у 12,2% школярів.
У середній ланці навчання 63,6% учнів мали
низький рівень фізичного здоров’я; середній рівень
здоров’я – 34,3% дітей і високий рівень здоров’я спостерігався лише у 2,1% школярів.
Школярі, які відносяться до старшої ланки
навчання, мали найгірші результати за рівнями здоров’я у порівнянні зі школярами із двох попередніх
ланок навчання. У 75,4% учнів спостерігався низький рівень фізичного здоров’я; середній рівень здоров’я мали 19,3% дітей і високий рівень здоров’я було
констатовано лише у 5,3% школярів (див. табл. 1).
Отже, підводячи загальний підсумок констатувального експерименту, можна стверджувати, що
з переходом дітей до кожної наступної ланки навчання у загальноосвітній школі, рівень фізичного здоров’я дітей погіршується. Це вимагає пошуку нових
форм, засобів і методів фізкультурно-оздоровчої роботи, метою якої буде підвищення рівня фізичного
здоров’я учнів 1-11 класів.
Після проведення лонгітудінального формувального
експерименту, метою якого була розробка програми і наукове обґрунтування третього оздоровчого
уроку фізичної культури, був проведений підсумковий контрольний зріз, і всі школярі були розподілені
відповідно до визначеного рівня фізичного здоров’я.
За результатами формувального експерименту низький рівень фізичного здоров’я мали 36,8%
учнів 1-11 класів; середній рівень фізичного здоров’я
– 33,2% дітей; високого рівня фізичного здоров’я досягли 30% школярів.
Слід зазначити, що загалом відзначалася позитивна динаміка результатів дослідження за
кількісними й якісними показниками фізичного здоров’я учнів у кожній з ланок навчання у школі. При
цьому найбільші позитивні зрушення стану здоров’я
спостерігались у дітей, які навчалися в середніх і старших класах загальноосвітньої школи. Кількість дітей
початкової ланки навчання, які покращили рівень
свого фізичного здоров’я, також збільшилася порівняно з результатами констатувального експерименту.
Проте, кількість дітей молодшого шкільного віку з високим рівнем фізичного здоров’я була значно меншою порівняно з кількісними показниками, що були
констатовані у дітей середнього та старшого шкільного віку (див. табл. 2).
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Таблиця 1.
Результати експрес-оцінки рівня фізичного здоров’я учнів 1-11 класів у відповідності до ланок навчання в
загальноосвітній школі (за результатами констатувального експерименту)
Р ів е н ь ф із и ч н о г о
1 -4 к л а с и (% )
5 -9 к л а с и ( % )
1 0 -1 1 к л а с и (% )
з д о р о в ’я
Н и зьк ий
5 3 ,6
6 3 ,6
7 5 ,4
С е р е д н ій
3 4 ,2
3 4 ,3
1 9 ,.3
В исокий
1 2 ,2
2 ,1
5 ,3
Таблиця 2.
Результати експрес-оцінки рівня фізичного здоров’я учнів 1-11 класів у відповідності до ланок навчання в
загальноосвітній школі (за результатами формувального експерименту)
Р і в е н ь ф із и ч н о г о з д о р о в ’ я
1 -4 к л а с и ( % )
5 -9 к л ас и (% )
1 0 -1 1 к л ас и (% )
Н изький
3 9 ,8
3 7 ,6
3 2 ,9
С е р е д н ій
3 6 ,6
3 2 ,4
3 0 ,5
В исоки й
2 3 ,6
30
3 6 ,6
Як видно з таблиць 1 і 2, після проведення
формувального експерименту кількість дітей, які
відносилися до низького рівня фізичного здоров’я,
знизилася на 27,4%. Порівняно з вихідними даними
констатувального експерименту кількість дітей з середнім рівнем фізичного здоров’я підвищилася на 4%;
з високим рівнем фізичного здоров’я – на 23,4%.
Отже, додаткове введення третього оздоровчого уроку фізичної культури у школі відповідно до
розробленої нами програми занять і реалізованого на
практиці на протязі п’яти років дозволило 51% учнів 111 класів підвищити свій рівень фізичного здоров’я.
Висновки.
Таким чином, результати дослідження дозволяють зробити такі висновки:
1. Переважна більшість учнів 1-11 класів загальноосвітньої школи (64,2%) мають низький рівень
фізичного здоров’я, що вказує на достатньо низький енергопотенціал біосистеми та наявність у
них хронічних захворювань і їх маніфестацію.
2. У 29,2% школярів 1-11 класів визначаються низькі
функціональні можливості ряду систем організму (дихальної, серцево-судинної, м’язової), про
що свідчить середній рівень їхнього здоров’я;
лише 6,6% школярів мають абсолютне здоров’я.
3. З роками навчання у школі фізичне здоров’я
учнів погіршується, що свідчить про незбалансованість системи навчання з системою практичної реалізації оздоровчих заходів.
4. Незадовільний стан фізичного здоров’я учнів
загальноосвітньої школи № 109 вимагає розробки та наукового обґрунтування оздоровчих заходів, спрямованих на підвищення рівня здоров’я підростаючого покоління.
5. Введення в навчально-педагогічний процес у
школі додаткового оздоровчого чинника, а саме,
третього оздоровчого уроку фізичної культури,
дозволило 51% школярів покращити рівень свого здоров’я.
6. Аналіз обліку пропусків занять учнями ЗОШ №
109 за хворобою свідчить, що через три роки
після впровадження третього оздоровчого уроку фізичної культури у практику роботи школи

№ 109 кількість ГРЗ серед дітей знизилася на 45%,
і у зимовий період школа не потребувала закриття її на карантин.
7. Педагогічні спостереження класних керівників і
вчителів фізичної культури свідчать про
збільшення кількості дітей, які стали систематично дотримуватися особистої гігієни, а також про
підвищення активності школярів щодо участі у
різноманітних шкільних заходах; набуття ними
впевненості у собі; підвищення значущості особистісного “Я”; спрямованості на дотримання
активної життєвої позиції.
8. Різні види фізичних вправ оздоровчого спрямованості, що були покладені в основу третього
оздоровчого уроку фізичної культури (аеробіка
без предметів і з предметами, естафети, дихальні
вправи, вправи йоги), є ефективними засобами
поліпшення функціональних можливостей школярів і підвищення їх рівня фізичного здоров’я.
9.
Впровадження третього оздоровчого уроку
фізичної культури у навчально-педагогічний
процес з фізичного виховання учнів 1-11 класів
сприяє оптимізації стану фізичного здоров’я,
підвищує пріоритет оздоровчого впливу занять
фізичної культури на школярів, дозволяє закласти основи забезпечення і розвитку у них морального і фізичного здоров’я.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем фізичного здоров’я учнів 1-11 класів.
1.

2.

3.

4.
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дошкільного навчального закладу до загальноосвітньої школи. У зв’язку з цим активізується пошук таких підходів до оздоровлення, навчання, виховання і
розвитку дітей засобами фізичної культури, які б
могли не тільки підвищувати фізичну підготовленість,
але й одночасно розвивати пізнавальні здібності дітей,
готувати їх до життя.
Аналіз наукових досліджень у цій галузі, вивчення перспективного педагогічного досвіду довели, що одним із таких підходів є застосування елементів туризму в роботі з дошкільниками. З’ясовано,
що доступні форми туризму застосовуються в дошкільних навчальних закладах найчастіше з пізнавальною і виховною метою. Питання активізації рухового
режиму з використанням засобів туризму, що дозволяють не тільки вдосконалювати рухову сферу дитини, але й формувати її особистісні якості, а також поширювати інформацію про навколишнє середовище,
ще не посіли необхідного місця у фізичному вихованні дошкільників. Однією з причин цього, на нашу
думку, є неготовність педагогів організувати цю роботу так, щоб вона була ефективною як з точки зору
оздоровлення, так і фізичного виховання дошкільників. Безперечно ця проблема є актуальною як для
майбутніх фахівців у галузі дошкільного освіти, так і
для педагогів, які вже мають досвід роботи.
Як майбутні педагоги, так і ті, хто вже працює у дошкільних навчальних закладах, по-перше,
мають усвідомити оздоровчу цінність туризму для
дошкільників, яка визначається перебуванням в природних умовах, позитивній дії різноманітних природних факторів у поєднанні з фізичною діяльністю. Все
це сприяє повноцінному відпочинку, зміцненню здоров’я та загартуванню організму вихованців.
Регулярні заняття туризмом сприяють успішному розвитку у дітей таких цінних фізичних якостей та рис характеру, як витривалість, сила, спритність,
швидкість, гнучкість, сміливість, наполегливість,
вміння орієнтуватися на місцевості [3, 7].
Слід зазначити, що туристські подорожі доступні для різних верств населення і є складовою частиною системи фізичного виховання. Саме тому оздоровчий аспект туризму полягає також у
позитивному впливі на організм дитини факторів
природи в сполученні із загальнозміцнюючою м’язовою діяльністю [2,3].
Науково доведено, що регулярні заняття туризмом значно покращують усі морфофункціональні, психофізіологічні та інші головні показники
міцного здоров’я і гармонійного розвитку людини.
По-друге, туризм має неабиякі виховні можливості. Цей вид діяльності є одним із найбільш активних і цікавих видів дозвілля, що поєднує в собі одночасно захоплюючу і пізнавальну діяльності [1,2,3,7].
Під час туристичної діяльності у дітей
виховується сміливість, терпіння, витривалість,
допитливість тощо; заохочується пізнавальна
активність, розвиваються творчі здібності. Все це
створює сприятливий ґрунт для виховання трудових і
вольових якостей.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ДОШКІЛЬНОМУ
ЗАКЛАДІ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ
ТУРИЗМУ
Маковецька Н.В., Коваленко Ю.О.
Запорізький національний університет
Анотація. В статті висвітлюється актуальність проблеми оздоровлення дітей дошкільного віку, доводиться важливість застосування у цьому процесі засобів
туризму. Окрім цього в статті визначаються зміст і
напрями туристської діяльності дошкільного навчального закладу, наведений огляд кількох програм, що
передбачають вирішення цієї проблеми. В статті виокремлено засоби туризму, застосування яких можливе як під час фізкультурно-оздоровчої, так і під час
інших видів діяльності.
Ключові слова: фізкультурно-оздоровча діяльність,
елементи туризму, засоби туризму, дошкільний туризм, діти дошкільного віку.
Аннотация. Маковецкая Н.В., Коваленко Ю.А. Особенности организации физкультурно-оздоровительной деятельности в дошкольном учреждении с использова нием средств
туризма.
В статье
рассматривается актуальность проблемы оздоровления детей дошкольного возраста, доказывается важность применения в этом процессе средств туризма.
Кроме этого в статье определяются содержание и
направление туристической деятельности дошкольного учебного учреждения, приведён обзор нескольких программ, предусматривающих решение этой
проблемы. В статье выделены средства туризма, применение которых возможно как во время физкультурно-оздоровительной, так и во время других видов деятельности.
Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная деятельность, элементы туризма, средства туризма,
дошкольный туризм, дети дошкольного возраста.
Annotation. Ma kovetskaya N.V., Kova lenko Yu.A.
Features of organization of athletic-health activity in
preschool establishment with the use of facilities of
tourism. Actuality of problem of making of children of
preschool a ge hea lthy is examined in the article,
importance of application in this process of facilities
of tourism is proved. Except for the maintenance and
direction of tourist activity of preschool educational
establishment are determined in the article, the review
of a few programs foreseeing the decision of this problem
is resulted. Funds of tourism, application of which is
possible both during athletic-health and during other
types of activity, are provided in the article.
Keywords: athletic-health activity, elements of tourism,
fa cilities of tourism, preschool tourism, children of
preschool age.

Вступ.
Сучасні умови життя й освіти пред’являють
високі вимоги до психофізичного стану дошкільників,
їхньої загальнокультурної готовності до переходу із
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Туризм - це різнобічний виховний засіб для
розвитку духовних і фізичних сил, формування характеру й оволодіння життєво необхідними навичками та вміннями.
Робота виконана за планом НДР Запорізького національного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета статті - з’ясувати коло питань, вирішення яких визначає готовність педагога до організації
туристської діяльності дітей дошкільного віку.
Результати дослідження.
Організація туризму в дошкільному навчальному закладі, перш за все, передбачає визначення
напрямів і змісту діяльності. З огляду на дослідження
Г. Буковської, Т. Грицишиної, Т. Зав’ялової, Л. Купріної, з’ясуємо це питання більш докладно [1, 4, 5, 6].
Так, Т. Грицишина зазначає, що краєзнавчотуристська діяльність має велике значення для гармонійного розвитку особистості старших дошкільників.
Вона вважає, що під час краєзнавчо-туристської діяльності відбувається зміна типу взаємодії
вихователя з дітьми від позиції наставника до позиції
співдружності, коли між дорослим і малюками встановлюються партнерські стосунки. Саме ця діяльність
є найкращою формою пізнання кожного вихованця,
тому що тут ми спостерігаємо дитину в діяльності, в
природних умовах, коли вона розкута, коли між нею
і педагогом немає бар’єра. Та найважливіша сутність
краєзнавчо-туристської діяльності, на думку автора,
— це нерозривний зв’язок вивчення основ наук з
практикою, життям, довкіллям.
Регулярні прогулянки-походи, цільові прогулянки, переходи, екскурсії різної тривалості та інтенсивності з подоланням перешкод, які розвивають у
дітей витривалість, перебування впродовж тривалого часу на свіжому повітрі в русі загартовує організм,
проведення на місці привалу ігор-естафет, рухливих
ігор, змагань, подолання смуги перешкод та інших
рухових
завдань
на маршруті удосконалює
рухові вміння дітей, розвиває їхні фізичні якості.
Діяльність у цьому напрямі сприяє створенню активного рухового режиму в дошкільному навчальному закладі.
За Т. Грицишиною, краєзнавчо-туристську
діяльність можна організовувати в усіх групах дошкільного навчального закладу. Освоєння довкілля відбувається поступово від споглядально-ознайомлювальних форм сприйняття навколишнього до глибокого
його пізнання дітьми старшого віку.
На думку іншого дослідники проблеми залучення дошкільників до туристської діяльності - Г.
Буковської, засобом виховання носіїв нової культури
взаємовідносин із природи, людиною і власне собою
є екологізована краєзнавчо-туристська діяльність. За
Г. Буковською, в сучасній освітній системі краєзнавчо-туристська діяльність старших дошкільників розглядається як ефективний засіб, що дозволяє вирішувати в комплексі освітні й оздоровчі завдання,
розвиваючи дитину інтелектуально, морально, фізично й емоційно. Цей вік, на думку науковця, є найбільш

сприятливим для формування основ екологічної культури, адже в цей період розвитку дитини інтенсивно
формуються властивості та якості особистості, що
визначають її сутність у майбутньому.
Дійсно, у безперервній екологічній освіті
дошкільне дитинство – початковий етап формування
особистості людини, її відповідального ставлення до
навколишнього середовища. Це твердження є
підґрунтям іншої програми, присвяченій як залученню дітей до туристської діяльності, так і їхньому екологічному вихованню - “Книга природи туристят”,
автором якої є Л. Купріна.
Новизна програми полягає в тому, що вперше пропонується формувати у дітей дошкільного віку
еколого-туристські вміння (норми і правила поведінки вт навколишньому середовищі), передбачається
поступове формування екологічних знань у туристят.
Зміст програми “Книга природи туристят”
спрямований на розвиток пізнавальної активності
дошкільників, формування у дітей усвідомленого
правильного ставлення до природи і розуміння
цілісності природи.
Означена програма підготовки юних туристят розрахована на дітей від 3 до 7 років – для кожної
вікової групи передбачається своя система занять, яка
характеризується наступністю.
Програма побудована за принципом щаблів і
охоплює 4 роки навчання. Всю роботу з еколого-туристської підготовки дітей автор пропонує організовувати за циклами – порами року з практичними заняттями, екскурсіями в навколишньому середовищі.
Зміст програми “Книга природи туристят”
розподілено на такі блоки:
1. Знайомство з “Книгою природи туристят”
- про сторінки “Книги...”, про види туризму і його
роль у житті людини.
2. “Що де росте і хто де живе?” – про рослини і тварин, їхню роль в житті людини, про норми
людського природокористування, про особливості
поводження з дикими тваринами.
3. “Я і моє здоров’я” – надання дітям санітарно-гігієнічних і еколого-гігієнічних знань і вмінь.
4. “Збирайся у похід” – ознайомлення дітей з
початковими знаннями щодо туристської техніки і
туристського побуту, норм пересування в навколишньому середовищі.
5. “Без язика, а розмовляє” – початкова топографічна підготовка, ознайомлення з елементами
орієнтування.
6. “Туристята – друзі природи” – ознайомлення дошкільників з нормами і правилами туристського природокористування , “законами туристят”.
7. “Сторінками Книги природи” – формування вмінь і навичок вивчення природи, оформлення
матеріалів спостережень.
Програма Л. Купріної “Книга природи туристят” побудована на таких принципах: краєзнавчий
підхід, наступність, поступовість, екодіяльність. Вивчення тем – наскрізне, їх зміст – інтегрований.
Програмою передбачено застосування таких
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форм роботи з дітьми, як-от:
- екскурсії екологічною тропою;
- уроки доброти;
- уроки мислення;
- конкурси;
- КВК, вікторини;
- трудові десанти;
- складання екологічних карт;
- феноспостереження;
- екологічні свята;
- інсценування екологічних казок;
- нетривалі походи;
- ігри туристської тематики.
Цікавою і насамперед корисною ми вважаємо програму рухової і пізнавальної діяльності з використанням засобів туризму, яку рекомендує Т. Зав’ялова .
Програма має ряд особливостей, що
відрізняють її від відомих методичних рекомендацій
щодо організації туристських прогулянок.
По-перше, в програмі дана система взаємозв’язаних екскурсій, прогулянок, прогулянок-походів,
а також фізкультурних і пізнавальних занять, об’єднаних сюжетною лінією, що детально розкриває зміст
програми впродовж всього навчального року.
По-друге, основу програми складає раціональне поєднання рухової (перш за все), ігрової, пізнавальної діяльності.
По-третє, програму можна використовувати
як компонент базової в системі дошкільної освіти або
самостійної в системі додаткової освіти. При цьому
програмний матеріал може включатися не тільки в
активний відпочинок і фізкультурно-оздоровчу роботу, але і в роботу з фізичного виховання як самостійні
фізкультурні заняття з туристською спрямованістю.
По-четверте, зміст фізкультурних занять з
туристською спрямованістю узгоджується із завданнями чинних програм розвитку, навчання і виховання в дошкільному навчальному закладі і спрямований на вдосконалення основних видів рухів.
По-п’яте, в програмі дана розгорнена характеристика її основних змістовних блоків; кожний з них
відповідає певному виду туристської підготовки і адаптований до віку дитини. Автор навмисно не дає жорстких розпоряджень щодо розподілу годин на різні
види підготовки туриста-дошкільника, що обумовлює
можливість творчого підходу педагога, заснованого
на його досвіді, активності і підготовленості дітей, їх
батьків, а також на можливостях конкретного дитячого саду (устаткування, місце знаходження).
Навчальна робота припускає пізнавальні
(бесіди, дидактичні ігри, конкурсні завдання) і фізкультурні заняття. Рекомендується проведення практичних занять за типом
- природознавчих прогулянок;
прогулянок-розвідок;
прогулянок-пошуків;
занять-тренувань;
сюжетно-ролевих занять;
- кругових тренувань;

занять-змагань тощо.
Засвоєнню програми відводиться 36 фізкультурних і 36 пізнавальних занять на рік.
Фізкультурно-оздоровча робота – руховий і
пізнавальний матеріал програми закріплюється й
удосконалюється під час проведення
- ранкових і вечірніх прогулянок за допомогою рухливих ігор пошукового характеру;
- фізичних вправ з туристською спрямованістю.
Час на виконання не регламентується. Проте
педагог повинен враховувати попередню діяльність
дітей і знати допустимі для цього віку фізичні навантаження. В ході апробації програми визначилися варіанти фізкультурно-оздоровчої роботи з елементами туризму:
- за типом фізкультурного заняття (вправи в
невимушеній формі з урахуванням інтересів дітей);
- самостійне виконання рухових і пізнавальних
завдань під керівництвом педагога.
Тривалість занять - 20-25 хвилин, кількість на
тиждень - не більш одного-двох; їх доцільно запланувати на ті дні, коли проводяться пізнавальні заняття з
використанням засобів туризму.
Активний відпочинок. Програмний матеріал
передбачає різні форми туристських розваг (не рідше
одного разу на місяць) як у приміщенні, на ділянці
дошкільного закладу, так і на прилеглій до нього території. Тривалість така ж, як у фізкультурного заняття.
Туристські свята проводяться у формі змагання не менше двох разів на рік (тривалість кожного
- близько години).
День здоров’я організовується раз на рік у
формі зльоту. Розроблено два варіанти проведення
Дня здоров’я - з виїздом в заміську зону і на ділянці
дошкільного закладу.
Основою програми є зміст загальної підготовки туриста, яка включає теоретичну, фізичну, технічну і тактичну підготовку, а також формування особистих якостей.
Зміст і напрями туристичної діяльності, що
організовується в дошкільному навчальному закладі,
визначають зміст загальної підготовки туриста-дошкільника, на яку педагоги мають звернути особливу
увагу.
Отже, загальна підготовка туриста-дошкільника посідає неабияке місце в освітньому процесі
дошкільного закладу і умовно розподіляється на чотири напрями, а саме:
- теоретична підготовка юних туристів (формування у дітей знань у галузі фізичної культури, туризму, краєзнавча, топографічна підготовка, навчання орієнтування на місцевості);
- формування особистісних якостей дітей,
дружніх стосунків між ними (виконання дітьми туристських ролей, моделюванні вихователем педагогічних ситуацій);
- технічна і теоретична підготовка дошкільників до туристичної діяльності (оволодіння технікою
руху під час пішохідних прогулянок, участь у виборі
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місця бівуаку, його організації за допомогою дорослих, раціональне подолання природних перешкод);
- фізична підготовка дітей до туристичної
діяльності (загальна – розвиток фізичних якостей,
спеціальна – формування вмінь і навичок пішохідних прогулянок).
Саме ці положення дають педагогу можливість визначити засоби туризму, застосування яких
є доцільним у фізкультурно-оздоровчій роботі з
дітьми дошкільного віку.
Перш за все, педагог має пам’ятати, що під
час добору засобів туризму слід ураховувати вікові
запити дитини-дошкільника, а також можливості
сприяння цих засобів вирішенню завдань розвитку,
навчання і виховання дітей у дошкільному навчальному закладі.
Отже, до основних засобів туризму у роботі
з дітьми дошкільного віку належать:
- фізичні вправи з максимальним використанням природного і соціального оточення, спрямовані на розвиток фізичних якостей, координаційних
здібностей, раціональне подолання природних перешкод і оволодіння технікою руху під час пішохідних
прогулянок;
- спеціальні рухові завдання для розвитку
орієнтування у просторі;
- рухливі ігри з пошуковими ситуаціями в
приміщення і на місцевості;
- доступні для дошкільників туристські вправи прикладного багатоборства (в’язання вузлів, укладання рюкзака тощо);
- безпосередньо туристська діяльність, через
яку формуються моральні якості дітей, пізнається
навколишній світ.
Досить важливим для педагога є те, що вищезазначені засоби можуть бути використані не
тільки під час туристської, але й під час інших видів
діяльності.
З’ясуємо це більш докладно.
Отже, засоби туризму можуть використовуватися педагогом під час організації:
- освітнього процесу (на заняттях пізнавального характеру у приміщенні або на свіжому повітрі
– бесіди, дидактичні ігри, конкурсні ігрові завдання;
на заняттях з фізичної культури на свіжому повітрі –
сюжетні заняття, заняття – тренування, заняття-змагання тощо);
- фізкультурно-оздоровчої роботи впродовж
дня (фізичні вправи природно-прикладного характеру, що формують навики, необхідні у повсякденному життя – проводяться під час ранкової і вечірньої
прогулянок; топографічні прогулянки; рухливі ігри з
включенням пошукових ситуацій, ігрові комплекси у
приміщенні і на ділянці дошкільного навчального закладу з використанням природних і соціальних
об’єктів);
- активного відпочинку вихованців (туристські розваги, свята, Дні здоров’я, туристські
зльоти).
Неабияке місце в організації туристської

діяльності з дітьми дошкільного віку належить тісній
співпраці педагога з батьками вихованців.
Неабиякого значення тут набуває налагоджування взаємовідносин між сімейною й офіційною
системами виховання. Поєднання цих систем передбачає інтеграцію різноманітних форм залучення дітей
до цінностей культури, як вічного джерела збереження і розвитку духовності народу.
Важко переоцінити виховне значення подібної співтворчості педагогів, батьків і дітей – вона
зміцнює морально-психологічні підвалини родини,
сприяє збагаченню емоційного світу дітей, формуванню їхньої естетичної зрілості.
Діти дошкільного віку допитливі, активні і безпосередні, їхньою провідною діяльністю є гра [1, 2].
Саме тому батькам доцільно пропонувати
залучення дітей до різноманітних видів ігрової
діяльності.
Тут можуть бути використані спортивні, інтелектуальні, народні ігри. Існує безліч ігор-вправ з елементами туризму, головне призначення яких – відтворення предметних дій, а також рольові ігри, в яких на
перший план висувається відтворення суспільних стосунків і трудових функцій.
Безперечно, гра є найефективнішим методом
розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного
віку. За допомогою гри дошкільником не тільки
пізнається навколишній світ, але й у нього виховується творча ініціатива, пробуджується допитливість,
активізується мислення тощо. Завдяки грі діти легко
залучаються до різноманітних дій, учаться взаємодіяти з оточуючими. Для старших дошкільників неабиякого значення набувають ігри, наповнені романтико-героїчним змістом, пов’язаним з туристськими
походами. Саме в цьому віці гра стає потужним засобом самовиховання і самовдосконалення.
На наш погляд, найбільш цікавими і привабливими для дошкільників можуть бути організовані
спільно батьками і педагогом ігротеки, святкові ранки, казкові подорожі, конкурси малюнків, присвячені
туризму, а також нетривалі походи, фізкультурно-оздоровчі заходи туристської тематики тощо.
Висновки.
Отже, фізкультурно-оздоровча робота в дошкільному навчальному закладі з використанням засобів туризму є досить різноманітною і багатогранною. Різні підходи до застосування засобів туризму
сприяють можливості творчого підходу педагогів
щодо вирішення проблеми оздоровлення дітей, формування, розвитку і збереження їхнього фізичного,
психічного, соціального і духовного здоров’я.
Перспективою подальших досліджень вбачаємо у вивченні інших проблем впровадження засобів туризму в освітній процес дітей у ДНЗ.
1.

2.
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му социальному статусу, уровню доходов и т.п.
Вполне естественно, что сложившаяся в настоящее время сложная социально-экономическая,
психологическая и экологическая ситуация предъявляют совершенно новые требования к различным
отраслям общественной жизни, в том числе и к такому роду человеческой деятельности как физическая
культура и спорт. Что же является наиболее актуальным в данной области научно-практических знаний,
способным оказать реальное позитивное воздействие
на представителей различных слоев современного
общества.
Прежде всего, необходимо отметить, что и
сегодня не потеряло своей актуальности положение
о необходимости широчайшего распространения
различных видов физической культуры и спорта среди разнообразных слоев населения. Очевидно, что
систематические занятия различными видами физических упражнений в самых разнообразных формах
будут способствовать повышению общей резистентности организма современных жителей к неблагоприятным воздействиям различного характера.
Особенно острой эта проблема является в
отношении нашего подрастающего поколения. Существенное падение уровня физического здоровья
среди молодежи, распространение среди них различных заболеваний ставит под угрозу экономическую,
интеллектуальную и социальную стабильность нашего общества в самой недалекой перспективе. К
сожалению, в последние годы, приходится констатировать выраженное падение уровня физического
воспитания как среди школьников, так и учащейся
молодежи. Наблюдается не только необоснованное
уменьшение времени занятий физической культурой
и спортом среди школьников и студентов, но, что самое печальное, падение престижности здорового
образа жизни, систематических занятий спортом, не
говоря уже о стремительном падении престижности
в обществе профессий школьного учителя физической культуры, тренера в детско-юношеских спортивных школах различной направленности.
Более того, наметился необоснованный уклон в сторону занятий, так называемыми, элитными
видами физических упражнений, в частности, такими как фитнесс, бодибилдинг, большой теннис и т.п.,
причем преимущественно для строго ограниченной
группы людей с определенным социальным положением и финансовым достатком. Следствием данной стратегии развития физической культуры и
спорта стало сокращение количества учебных занятий в общеобразовательной школе и в высших учебных заведениях. Все это привело не только к снижению уровня физического здоровья и физической
подготовленности детей и молодежи, но и к формированию неблагоприятного имиджа массовой физической культуры.
Формулирование целей работы.
Цель статьи – исследовать актуальные проблемы физической культуры и спорта в условиях
жизни современного общества и указать средства
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ ЖИЗНИ
Маликов Н.В.
Запорожский национальный университет
Аннотация. В статье приведены материалы относительно наиболее актуальных проблем физической
культуры и спорта в условиях жизни современного
общества, а также предложены средства практического решения данных вопросов.
Ключевые слова: физическая культура, спорт, актуальные проблемы, общество, современные условия
жизни.
Анотація. Маліков М.В. Актуальні проблеми фізичної культури і спорту в сучасних умовах життя. У
статті приведені матеріали щодо найактуальніших
проблем фізичної культури і спорту в умовах життя
сучасного суспільства, а також запропоновані засоби практичного вирішення даних питань.
Ключові слова: фізична культура, спорт, актуальні
проблеми, суспільство, сучасні умови життя.
Annotation. Ma licov M.V. The a ctu al problems of
physical culture and sport in the modern terms of life.
In the article the resulted materials in relation to the
most actual problems of physical culture and sport in
the conditions of life of modern society, and also the
offered facilities of practica l decision of the given
questions.
Keywords: physical culture, sport, actual problems,
society, modern terms of life.

Введение.
Современные условия жизни предъявляют
высокие требования к организму человека и характеризуются повышенной степенью экстремальности. Связано это не только с особенностями окружающей среды, предопределяющими неблагоприятную
экологическую обстановку, но и с большинством
факторов социальной, экономической, психологической природы и т.п.
Сегодня стало очевидным, что в современном обществе любой человек испытывает на себе громадный объем неблагоприятных воздействий различного характера, что неминуемо сказывается как на его
психологическом состоянии, так и общем уровне здоровья [1-5]. Не случайным является тот факт, что в
последние годы зарегистрирован выраженный
всплеск различного рода острых и хронических заболеваний среди самых разнообразных слоев населения,
причем нередко существенно отличающихся по свое195

практического решения данных вопросов.
Результаты исследования.
В связи с вышеизложенным чрезвычайно
актуальной проблемой на современном этапе представляется работа, направленная на скорейшее восстановление значимости физической культуры и
спорта в современном обществе как в экономическом, социальном, так и в общегосударственном отношении. Для решения данного вопроса необходимы совместные усилия различных государственных
и общественных организаций, причем не в декларативном порядке, а реально, на деле. Очевидно, что
принимаемые в больших количествах различные программы уже не могут обеспечить практическое решение данной проблемы, нужны реальные экономические и социальные подходы, способные
переломить неблагоприятную обстановку в области
отечественной физической культуры и спорта.
Не менее важной проблемой представляется также вопрос относительно подготовки квалифицированных кадров в области физического воспитания. В данном аспекте особое внимание хотелось
бы обратить не только на уже отмеченную необходимость возрождения престижности профессии преподавателя и тренера, но и на решение проблемы
эффективного трудоустройства выпускников факультетов физического воспитания университетов и институтов физической культуры.
Особенно остро данная проблема стоит в
отношении специалистов по физической реабилитации: будучи достаточно хорошо подготовленными
как в теоретическом, так и в практическом отношении они в большинстве случаев испытывают серьезные трудности с трудоустройством в учреждения
медицинского профиля, что связано с отсутствием
полноценных, согласованных договоренностей между Министерствами здравоохранения, образования
и науки и Министерством по делам семьи, молодежи и спорта. Вместе с тем, реальная потребность в
специалистах данного профиля высока. Не менее
важной является также проблема подготовки полноценных высококвалифицированных кадров в области спортивной медицины. Хорошо известно, что практически все работающие в области физической
культуры и спорта врачи не имеют образования специальной направленности, связанного со спортивной медициной. Несмотря на высокий профессионализм и преданность своему делу данных
специалистов, проблема подготовки спортивных врачей является, несомненно, актуальной. Сложность решения этого вопроса усугубляется еще и тем, что до
сих пор в этом отношении нет единого мнения между министерствами и ведомствами, ответственными
за подготовку специалистов данного направления.
Достаточно серьезной проблемой представляется также отсутствие в настоящее время целенаправленной, долгосрочной подготовки специалистов
в области физического воспитания и спорта непосредственно по выбранной специальности.
Так, учебные планы по таким дисциплинам,

как «Физическое воспитание», «Олимпийский и профессиональный спорт», «Физическая реабилитация»
составлены в соответствии с одним направлением –
«Физическое воспитание и спорт», что не дает возможности целенаправленной подготовки студентов
по данным специальностям с 1-го курса. Изучение
специальных предметов возможно только с 5-го курса в рамках образовательно-кавлификационных уровней «Специалист» и «Магистр», что существенно
снижает эффективность подготовки специалистов по
указанным специальностям.
Очевидно, таким образом, что в данном вопросе назрела острая необходимость пересмотра учебных планов с целью приведения их в соответствие со
спецификой конкретной специальности.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что сам
процесс подготовки кадров в области физического
воспитания в целом отвечает современным требованиям. Сложившиеся за многие десятилетия традиции и методики обучения еще позволяют готовить
конкурентоспособных специалистов по физическому воспитанию во многих ВУЗах страны. Однако,
очевидна тенденция к ослаблению данного процесса, связанная как с объективными причинами (старение высококлассных преподавательских кадров
высшей квалификации, отсутствие серьезной финансовой поддержки материально-технического обеспечения учебного процесса и т.п.), так и с конкретными субъективными (нежелание, а в большинстве
случаев и неумение, перестройки учебного процесса в соответствии с реалиями и потребностями современной жизни).
В данном вопросе уже давно назрела необходимость качественного прорыва, связанная как с
открытием новых привлекательных и конкуретноспособных специальностей по физическому воспитанию и спорту, так и с организацией их полноценного
материального обеспечения, своеобразной «привязкой» к потребностям жизни общества в современных социально-экономических условиях.
Отмеченные проблемы в подготовке высококвалифицированных кадров в области физического воспитания достаточно остро проявляются и в
области спорта высших достижений. Уже ни для кого
не секрет, что большинство достижений наших ведущих спортсменов на международной арене в значительной степени связано с материальными и человеческими ресурсами, заложенными несколько
десятилетий назад. В настоящее время многими специалистами констатируется существенное снижение
эффективности работы специализированных ДЮСШ
по различным видам спорта, что связано с объективными причинами их недостаточного государственного финансирования, оттока квалифицированных
кадров за рубеж, низкой степени материального стимулирования детских тренеров и т.п. Очевидно, что
решение данных вопросов является одной из актуальных проблем современного массового спорта и
спорта высших достижений. Только в этом случае
мы можем рассчитывать на высокие результаты ук196

раинских спортсменов в предстоящих Олимпийских
Играх и ответственных мировых и европейских соревнованиях. Практическое решение проблемы подготовки спортивных кадров высокой квалификации,
по нашему мнению, возможно за счет своеобразного сосредоточения материальных и человеческих
ресурсов в специализированных Центрах Олимпийской подготовки конкретных городов Украины, добившихся за последние годы наиболее значительных
успехов в том или ином виде спорта. Например, г. Запорожье вполне мог бы стать центром подготовки
гандболистов, гандболисток, волейболисток и баскетболисток, а также в таких видах спорта как плавание,
легкая атлетика, академическая гребля и т.п.
Не менее актуальной представляется также
проблема медико-биологического обеспечения учебно-тренировочного процесса спортсменов высшей
квалификации. Хорошо известно, что эффективный
медико-биологический и врачебно-педагогической
контроль в значительной степени предопределяют
спортивные достижения конкретного спортсмена или
конкретной спортивной команды. Несмотря на значительные успехи украинской спортивной науки в данном направлении, представляется необходимым интенсифицировать процесс разработки совершенно
новых методических подходов к оперативной оценке
текущего состояния спортсменов с применением достижений современных компьютерных технологий,
повышения эффективности реабилитационных мероприятий и системы фармакологического сопровождения. Только в этом случае мы можем с уверенностью смотреть в будущее и справедливо ожидать от
наших спортсменов высоких спортивных достижений.
Выводы.
Вполне естественно, что приведенные в данной статье материалы являются отражением лишь
малой доли проблем, стоящих сегодня перед физической культурой и спортом и являются собственным взглядом автора по данному вопросу. Вместе с
тем, очевидно, что развитие физической культуры и
спорта на совершенно новом качественном уровне
является одной из наиболее актуальных проблем
жизни современного общества, решение которой
будет способствовать гармоническому развитию всех
его представителей.
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ВПЛИВ ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА
РУХОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ
Мицкан Богдан
Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника
Анотація. У статті розкриваються психологічні чинники організації, побудови й структури рухової діяльності людини. Удосконалення прийомів організації,
побудови й управлінн я руховою діяльністю
здійснюється в процесі онтогенетичного розвитку
шляхом актуалізації філогенетичних утворень через
формування адекватного ставлення до ситуації, що
виникає, та вибору оптимального способу її вирішення з урахуванням можливостей суб’єкта, змістової структури та завдання рухової дії.
Ключові слова: психолог ічні чинники, п обудови,
структура, рухова діяльність.
Аннотация. Мицкан Б. Влияние психологических
факторов на двигательную деятельность. В статье
раскрываются психологические факторы организации, построения и структуры двигательной деятельности человека. Совершенствование приемов организа ции, построения и упра вление двигательной
деятельностью осуществляется в процессе онтогенетического развития путем актуализации филогенетических образований через формирование адекватного отношения к ситуации, которая возникает, и
выбора оптимального способа ее решения с учетом
возможностей субъекта, содержательной структуры
и задачу двигательного действия.
Ключевые слова: психологические факторы, построение, структура, двигательная деятельность.
Annotation. Mitskan B. The influence of psychological
factors on motive activity. The psychological factors
of organization, construction and structure of motive
activity of man open up in the article. Perfection of
receptions of the organization, construction a nd
ma nagement of impellent activity is carried out in
process ontogenetic development. It occu rs by
actua lization of phylogenetic formations. It occu rs
through formation of the adequate attitude to a situation
and a choice of a n optimum way of the decision.
Opportunities of the subject, substantial structure and a
problem of impellent action are taken into account.
Keywords: psychological fa ctors, construction,
structure, motive activity.
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Вступ.
В найбільш загальному визначенні рухова
діяльність – це взаємодія суб’єкта з оточуючим середовищем. Наслідком такої взаємодії є розвиток психомоторних функцій і психіки індивіда в цілому.
Тривалий час вивчення рухів залишалось
предметом дослідження фізіології м’язової діяльності
й біомеханіки (Бернштейн Н.В., 1966; Анохин П.К.,
1975; Енока Р.М.,1998; Носко Н.А., 2000; Уилмор Дж.,
Костилл Д.Л., 2000; Лапутин А.М., Носко М.О., Кашуба В.О., 2001 та інші).
В сучасній психології та психофізіології не
виокремлюють рухову діяльність як окремий вид. Як
правило, психологи поділяють рухи на мимовільні й
довільні, розглядаючи їх як спосіб здійснення рухової
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дії, спрямованої на вирішення рухового завдання.
Завдання рухової дії у кожному окремому випадку
визначає з одного боку сенс рухової дії, а з іншого –
сенс рухової діяльності взагалі.
Відомо, що загальними властивостями будь
якого руху є наступні параметри: швидкість, сила,
темп, ритм, точність, форма, структура. При цьому
характер рухової дії завжди зумовлений об’єктом на
який він спрямований, а також установками індивіда,
його ставленням до ситуації, яка виникла (Малхазов
О.Р., 1996).
Аналіз основних видів рухів (поза, ходьба,
біг, стрибки, метання, лазіння, виразні рухи обличчя, різновиди спортивних рухів, семантичні, мовленеві й робочі рухи тощо) свідчить про тісний взаємозв’язок між сенсомоторикою і психікою індивіда.
Проте, на даний час, ця проблема не є належним
чином досліджена.
Робота виконана за планом НДР Прикарпатського національного університету імені Василя
Стефаника.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи – розкрити психологічні чинники організації, побудови й структури рухової діяльності.
Методи дослідження: теоретичний аналіз,
психоаналіз, педагогічне спостереження.
Результати дослідження.
Як свідчать результати спостереження, природний онтогенез моторики людини складається з двох
фаз: 1) фази морфо – функціонального дозрівання
нервовом’язового апарату, яка триває до 2–2,5 років і
завершується повною мієлінізацією нервових волокон;
2) фази функціональної диференціації (налагодження
координації рухів), яка триває до 7 років. Проте треба
відзначити, що розвиток моторики, як і розвиток вісцеральних функцій носить гетерохронний характер, що
нерідко створює труднощі при переході на наступний
за ієрархією рівень управління рухами.
У новонародженої дитини регуляцію рухів
здійснює лише таламус та утворення, які знаходяться каудальніше за нього. Отже немовля ще деякий
час залишається таламопалідарною істотою (впродовж першого півріччя свого життя), а всі рухи забезпечуються діяльністю низових екстрапірамідальних шляхів. За допомогою відчуттів дитиною
зондується геометричний простір, виникають умови для утворення специфічних сенсорних комплексів, формуються сенсомоторні поля кори головного мозку, актуалізуються філогенетичні енграми
та мотиваційні компоненти. Актуалізація енграм, у
свою чергу, сприяє перетворенню чуттєвих вражень
у чуттєві сприйняття (образи руху, дії тощо), забезпечуючи формування широкого кола пристосувальних функцій й створення передумов для психофізіологічного розвитку індивіда.
Починаючи з 4-5 місяців дитина намагається схопити предмет, який вона сприймає, при цьому
управління рухами здійснюється на рівні ірадійованих і невпорядкованих синкрезій. Залучення до рухо-

вої діяльності різних м’язових ансамблів, накопичення різноманітних варіантів виконання рухових дій,
збільшення ступенів свободи ускладнює процес управління руховою діяльністю. В цей час виникає потреба у покращенні координаційної структури руху,
яка можлива завдяки зменшенню ступенів свободи,
а мета досягається шляхом поділу на проміжні цілі та
переведення виконання дії з початку у внутрішній
план, а потім, після його кінцевої перевірки, у
зовнішній з конкретним підкріпленням у вигляді
кінцевого результату дії.
Встановлено, що сенсорні корекції, сформовані
на основі сукупності сенсорних комплексів, об’єднуються в специфічні функціональні сенсорні системи,
які утворюють сенсорні поля і визначають рівні побудови рухових дій. У результаті узгодження рухів з конкретними руховими завданнями та реальними умовами їх реалізації формується координаційна структура
управління руховою діяльністю, основу якої складає
ритмічність, фазовість рухів тощо. При цьому формування доволі складної структури в цілому здійснюється завдяки м’язовим синергіям, у яких змістова структура є провідною. Зважаючи на те, що м’язові
комплекси безпосередньо знаходяться під контролем
нервової системи, то інтеграційну структуру необхідно розглядати як інтегральний показник всіх складових
рухової дії (фізичного, нейрофізіологічного, психологічного). При цьому специфічний сенсорний комплекс є основою побудови рухового образу.
Виявлено, що змістова структура рухової дії –
це ставлення, що формується у індивіда впродовж
онтогенезу та відображає відношення мотиву до цілі.
Треба зауважити, що якість смислової структури руху
визначається також індивідуальними особливостями
аперцепції.
Підтверджено, що підвищенню якісних характеристик локомоцій сприяє наперед створена установка на виконання рухової дії. На підставі цього можна
стверджувати, що удосконалення образу виконання
локомоторних дій в кінцевому результаті призводить
до перебудови програми управління рухами.
Доведено, що якість управління рухами залежить від ефективності роботи механізмів рухової пам’яті (сприйняття, аналізу, зберігання й особливо елімінації інформації). Виявлено, що успішність
виконання рухової дії тісно корелює з наступними
чинниками: 1) способом діяльності; 2) з рівнем мотивації та ставленням до ситуації, яка склалася; 3) з
рівнем само актуалізації: 4) соціальним престиже
діяльності; 5) комунікативними мотивами; 6) обсягом, точністю й швидкістю переключення уваги; 7)
часом синаптичної затримки при виконанні рухів; 8)
кількістю помилок у складній зорово– моторній реакції; 9) рівнем сформованості сенсомоторного поля.
В своїй сукупності всі вище перелічені чинники визначають особливості функціонування образів координації руху, дії й діяльності.
На загал, категорія психічного образу в теорії
управління руховими діями посідає належне місце.
Сам психічний образ формується на основі психіч198

них й психофізіологічних утворень нижчих порядків, а
саме: 1) філо– та онтогенетичних енграм; 2) специфічних сенсорних комплексів; 3) координаційних структур; 4) геометричних й моторних образів; 4) орієнтовних реакцій; 5) мотивації; 6) емоцій; 7) цільових дій; 8)
аналітико–синтетичної діяльності мозку. Таким чином,
у психічному образі синтезується й аналізується найважливіша інформація, необхідна для побудови, регуляції й управління рухами, відображаються потреби,
цілі, мотиви й емоції, що характеризують навколишнє
середовище, передбачувані можливості й шляхи їх
зміни. Реалізація цих можливостей здійснюється завдяки внутрішній активності суб’єкта його орієнтовно–пошуковій діяльності, що призволить до формування нових цілей, мотивів, емоційних станів і
забезпечується багаторівневою функціональною системою (в тому числі зворотного зв’язку) управління.
Висновки.
Таким чином, удосконалення прийомів
організації, побудови й управління руховою діяльністю здійснюється в процесі онтогенетичного розвитку шляхом актуалізації філогенетичних утворень через формування адекватного ставлення до ситуації,
що виникає, та вибору оптимального способу її вирішення з урахуванням можливостей суб’єкта, змістової структури та завдання рухової дії.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем впливу
психологічних чинників на рухову діяльність людини.
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рекционно-игровая деятельность, гравитационновестибулярная стимуляция, электронно-мелодичный
автомат.
Анотація. Мога Н.Д. Технічні системи зворотного
зв’язку (ТСЗЗ) у руховій реабілітації дошкільників,
які страждають на церебральний параліч. В статті
розкрито сутність поняття – технічні системи зворотного зв’язку, а також її складових. Практичне вживання принципу ТСЗЗ в повсякденному використовуванні тренажерів, що підвищують ефективність
розвитку необхідних рухових якостей.
Ключові слова: ТСЗЗ, мотиваційне поле, коректувально-ігрова діяльність, гравітаційно-вестибулярна стимуляція, електронно-мелодійний автомат.
Annotation.
Moga
N.D.
Technical
reverse
commu nication networks (TRCN) in the motive
rehabilitation of under-fives which suffer on a cerebral
paralysis. Essence of notion is exposed in the article technical reverse communication networks, and also its
constitu ents. Pra ctical application of the TRCN
principle in the everyday use of trainers promoting
efficiency of development of necessary motive qualities.
Keywords: T RCN, motivationa l field, correctionplaying activity, gravitation-vestibula r stimula tion,
electronic-melodious submachine gun.

Введение.
Полноценное гармоническое развитие подрастающего поколения Украины невозможно без освоения детьми физической культуры, как составляющей части общечеловеческого, историко-культурного
пласта. В последнее время во всех государственных
программных документах, регламентирующих деятельность дошкольных учреждений, приоритетным
справедливо считается физкультурно-оздоровительная направленность педагогических и медицинских
мероприятий. Соответственно, возрастает значимость
методического обеспечения физического воспитания
детей в детских садах.
Ученые и практики пришли сегодня к удручающим выводам о том, что даже в массовых дошкольных учреждениях число здоровых детей составляет всего 3-10%, в то время как у остальных
наблюдаются всевозможные отклонения в здоровье
и развитии (С.С.Бычкова, Э.С.Вильчковский, Н.Ф.Денисенко, Н.Н.Ефименко, О.В.Козырева, Е.А.Стребелева и др.). Причем эта негативная тенденция в последние годы прогрессирует. Степень данной
проблемы заметно возрастает, если вести речь о детях-инвалидах, в частности, страдающих церебральным параличом. При этом сложном заболевании
центральной нервной системы прежде всего нарушается двигательная сфера ребенка, когда уже в младенчестве имеют место различные по форме и выраженности двигательные нарушения. Такие дети
испытывают значительные затруднения при освоении даже таких первоначальных, биологически запрограммированных двигательных функций как присаживание, самостоятельное сидение, вставание,
стояние у опоры и без нее, ходьба и лазание, ручные
предметно-манипулятивные действия.
Недостаточность двигательного развития, его
искаженность ограничивают общее развитие ребенка, затрудняют его обучение, бытовую и в конечном
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
(ТСОС) В ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДОШКОЛЬНИКОВ, СТРАДАЮЩИХ
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ
Мога Н.Д.
Южно-Украинский педагогический
университет им. К. Д. Ушинского
Аннотация. В статье раскрыта сущность понятия –
технические системы обратной связи, а также ее составляющих. Практическое применение принципа
ТСОС в повседневном использовании тренажеров,
повышающих эффективность развития необходимых
двигательных качеств.
Ключевые слова: ТСОС, мотивационное поле, кор-
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итоге социальную адаптацию в обществе. Для повышения эффективности коррекционно-оздоравливающих мероприятий необходимо изыскивать новые, более действенные методы работы, в числе которых
можно назвать применение специальных физкультурных тренажеров для физического воспитания и двигательной реабилитации дошкольников с ДЦП.
Возможности материально-технического
обеспечения (МТО) в работе с детьми-инвалидами
уже довольно давно находятся в поле зрения специалистов. Анализ литературных источников показал
наличие таких исследований с 1980-1995 г.г. (Р. Д. Бабенкова, Ю. Н. Верхало, В. И. Дикуль, Глен Доман,
С.П.Евсеев, В. В. Кудряшов, Е. М. Мастюкова, В. В.
Польской, В. В. Текорюс, Ю. Н. Иванов, Э. И. Михайлова, А. Е. Штеренгерц и др.).
Вместе с тем по-прежнему ощущается явная недостаточность адаптированных тренажерных
конструкций для двигательной реабилитации таких
детей, особенно раннего и дошкольного возраста.
Анализ доступных литературных источников, а также электронной информации в сети Интернет за последнее десятилетие показал довольно скромный ряд
работ с данной направленностью (Н. А. Гросс, Ю.А.Гросс, В. Т. Кожевникова, Ю. Л. Старишин, Т. П. Юшкевич, Е. Г. Суглобов). Проблемными остаются принципы разработки и изготовления конструкций данного
типа, методы их применения в двигательной реабилитации детей-инвалидов. Существенные разночтения наблюдаются как в определении термина «тренажер», так и в системах классифицирования
тренажерных конструкций. Все это лишь усугубляет
исследования в данной области. Накопленный с 1990
года опыт практической реабилитационной деятельности с дошкольниками, страдающими ДЦП, включая систематичное применение на занятиях собственных оригинальных тренажерных конструкций,
позволяет надеяться на успешное преодоление хотя
бы части стоящих в данной области проблем.
В журнале «Наша школа» (2002, №1) сотрудниками Одесского Центра Реабилитации Движением уже была опубликована статья, посвященная изучению возможностей применения технических
систем обратной связи (ТСОС) в коррекционно-восстановительной работе с детьми дошкольного возраста, страдающими церебральным параличом. На
протяжении многих лет (1990-2006) сначала в Центре
реабилитации движением (на базе д/у №258), а затем
в д/у №№ 248, 29, 190 г.Одессы проводилось теоретическое обоснование и практическая апробация различных электронных устройств, повышающих эффективность физического воспитания детей
дошкольного возраста, в том числе и страдающих
ДЦП. Ведущим экспертом в данном направлении
является инструктор по физической культуре д/у №
190 А.Ф.Абуков.
Первые результаты внедрения таких устройств в тренажерные конструкции были представлены нами на научной конференции по биомеханике, проходившей в ноябре 1992 г. в Нижнем Новгороде

(Россия).
Под техническими системами обратной связи (ТСОС) подразумеваются электронно-механические приспособления, сигнализирующие о двигательных действиях ребенка в виде определенного
сигнала (цветового, светового, звукового, механического или комбинированного). Технические системы обратной связи создают поток определенных
раздражителей, через внешние рецепторы воздействующие на управление движениями развивающегося организма. Эти сигналы, с одной стороны, информируют занимающегося ребенка и педагога об
особенностях выполнения того или иного двигательного действия: об амплитуде движений, их частоте, скорости, прилагаемых усилиях и т.д. С другой
стороны, ТСОС создают колоссальное мотивационное поле, вызывая у детей-инвалидов интерес и желание выполнять предлагаемые упражнения еще и
еще раз, что очень важно для достижения необходимого коррекционного эффекта.
Работа выполнена по плану НИР Южно-Украинского педагогического университета им. К. Д.
Ушинского.
Формулирование целей работы.
Исследовать проблему внедрения принципа
ТСОС в практику использования тренажеров при
формирования основных движений у детей с ДЦП.
Результаты исследования.
Наш многолетний опыт показывает, что внедрение принципа ТСОС в практику использования
тренажеров в значительной степени ускоряет процесс формирования основных движений у детей с
ДЦП, а также повышает эффективность развития необходимых двигательных качеств.
Примером практического применения данного принципа могут являться электронные системы, установленные на следующих созданных нами
тренажерах: «Бамбучине», «Рукоходах-поручнях»,
«Батутто-карасутто», «Звездолете», «Рукоходе-поручне-супер», «Непоседе».
Условно ТСОС можно разделить на три группы: по включению, по выходному сигналу и по месту использования.
К первой группе (по включению) относятся:
а) контактные “ когда включение происходит при
прямом прикосновении. Контакты могут быть механическими и сенсорными. К контактам ТСОС относятся также различные датчики, реагирующие на давление, растяжение, сжатие.
Ярким примером этого вида является тренажеры «Рукоходы-поручни» и «Рукоход-порученьсупер», которые оснащены сенсорными контактами,
реагирующими на прикосновение к поручню. При
выполнении любых упражнений по всем основным
двигательным режимам достаточно прикоснуться к
поручням «Рукохода», чтобы произошло замыкание
контакта и сработал имитатор сирены. В электронную схему здесь заложен принцип автоматического
включения и выключения, что позволяет исключить
из пользования механический тумблер.
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б) бесконтактные – когда включение датчиков происходит на расстоянии за счет целенаправленного
движения тренажера.
В тренажере «Звездолет» ТСОС используется в виде светового и цветового сопровождения.
Матовый шар крепится к верхнему узлу конструкции. В нем же и располагается основная электронная схема вместе с лампочками трех цветов: зеленым, красным и синим. Система срабатывает при
использовании различных режимов движения:
- маятникообразные движения – зеленый цвет;
- вращение на 360є – красный цвет;
- антигравитационные движения – синий цвет;
- сочетание всех вышеперечисленных движений – все
цвета.
Вторая группа (по выходному сигналу) включает в себя звуковые, светоцветовые, шумовые,
визуальные, тактильные, виртуальные и смешанные сигналы.
Так, на тренажере «Непоседа» применяется ТСОС типа «Сверчок». Данная акустическая система при помощи магнита и гирконового замыкателя реагирует на различные вращательные
движения, выполняемые на тренажере. Звуковой
сигнал напоминает «трели» сверчка. В данной электрической системе используются так называемые
микрики, которые могут преобразовывать скорость
вращения стульчика в звуковой сигнал определенной
тональности: медленное вращение вызывает низкий
тон звучания, в то время как быстрые повороты озвучиваются более высокими тональностями. ТСОС
«Сверчок» способствует развитию статической и
динамической устойчивости, вестибуло-моторных
реакций, созданию ощущения схемы собственного
тела, ориентировки в малом и большом пространстве. Ниже будут представлены несколько коррекционно-игровых вариантов на данном тренажере:
1. «Посчитай сверчков» “ стимулирует продолжительность выполняемых упражнений, двигательных
заданий.
2. «Поймай сверчка» “ стимулирует слухо-моторную реакцию, чувство времени, ритмизацию
движений.
3. «Не разбуди сверчка» “ развивает ощущение
пространства и времени, способствует завершённости и точному расчёту своих двигательных действий.
4. «Быстрый сверчок» “ содействует развитию
быстроты основных движений.
Еще одним тренажером, отнесящимся к
этой группе, является «Бамбучина». ТСОС данной
конструкции включает в себя звуковые сигналы, срабатывающие на следующие варианты амплитуд движения: медленная, средняя, быстрая, режим вращения и режим «Орбита», каждый из которых имеет
свою мелодию. В зависимости от скорости раскачивания (амплитуды движения) срабатывает замыкатель электронного мелодичного автомата, после чего проигрывается определенная мелодия.
Каждый вариант амплитуды имеет свой угол откло-

нения, включающий заданную мелодию. Лампочка,
расположенная в верхней точке, загорается лишь при
максимальном движении, показывающем критический предел высоты при максимальной скорости во
всех направлениях. Световая сигнализация информирует педагога о возможности срыва стоп с опорной
площадки.
Третья группа тренажеров определяется
месторасположением ТСОС. К примеру, на тренажерной системе «Батутто-карасутто» используется
система свето-цветосопровождения, которая задает
режим движения ребенка непосредственным включением электрического блока педагогом. Активность
темпа, ритма, свечения лампочек (расположенных
на опорных стойках-свечках) задается системой электрического регулирования на определенный режим.
При касании лампочки, накрывании ее рукой ребенка сверху в положении стоя – она гаснет. При этом у
детей формируются реакции выбора, стимулируемые инструктором.
Имеет смысл остановиться подробнее на
уникальном тренажере «Бамбучина», в частности,
на практическом внедрении метода гравитационновестибулярной стимуляции в том числе и с помощью ТСОС. Исходя, из названия метода можно определить его основное назначение: развитие
гравитационно-вестибулярных реакций, зрительномоторной координации, чувства «схемы собственного тела», статического равновесия, а также функции прямостояния.
«Бамбучина» состоит из пластикового шеста длиной 160-200 см, металлического поручня, свободно перемещающегося по шесту (но фиксируемого), двух петель-фиксаторов для запястий,
подставки-седушки с массажным ковриком на ней
(фото 1). Тренажер используется в подвешенном
состоянии и стропа, на которой он крепится, рассчитана на нагрузку, в несколько раз превышающую вес
ребенка. При использовании же пружины стропа
выполняет роль страховочного крепления.
В основном тренажер «Бамбучина» используется при легкой степени тяжести двигательных нарушений. Он предназначен для индивидуальной работы с одним ребенком. Ниже будут представлены
примерные упражнения, рекомендуемые на тренажере «Бамбучина» (табл.1).
«Сидячий» основной двигательный режим
(ОДР) начинается с самых простых пассивных раскачиваний вперед-назад, влево-вправо (поз. 1): ребенок при этом будет удерживаться за шест. Далее идут
вращения на 360є, когда ребенок сидит на большей
части седушки прямоугольной формы (поз. 2). Следующее упражнение выполняется также при помощи инструктора с движением по большому кругу,
как по ходу часовой стрелки, так и против: ребенок
удерживается за металлический поручень, расположенный чуть выше головы (поз. 3). Затем выполняются антигравитационные движения вверх, вниз (поз.
4). При выполнении следующих упражнений ребенок удерживается на тренажере самостоятельно,
201

сбивая при этом ногами кегли, как с помощью инструктора, так и пытается выполнить движение сам
(поз. 5-6). Усложнить упражнение можно за счет расположения кегли на возвышенности (поз.7). Далее
следуют пружинистые движения вверх-вниз с самостоятельным отталкиванием от пола и раскачиванием, удерживаясь руками за поручень (поз.8). Более
сложный вариант выполнения упражнения заключается в сохранении положения сидя с кистевым захватом за петли-фиксаторы. При этом металлический
поручень поднимается по-возможности максимально высоко, стимулируя ребенка к принятию положения сидя (поз. 9). И в завершении данного блока упражнений являются движения, во всех направлениях
удерживаясь руками за шест (поз.10).

(поз.1). Далее инструктор выполняет различные движения тренажера вместе со стоящим на нем ребенком: вверх-вниз, вперед-назад, влево-вправо (поз. 2,
3, 4) (фото 2). В последующем ребенок пытается сбивать кегли ногой при движении тренажерной конструкции сначала вперед, а затем назад (поз. 5-6): при
этом ребенок удерживается руками сначала за шест,
а после “ за металлический поручень. Далее выполняется движение по большому кругу (поз.7),малыш
удерживается за петли-фиксаторы. При выполнении
следующих упражнений подопечный пытается выполнять упражнения самостоятельно: раскачаться
(поз. 8), вращаться на 360º с частичной помощью
инструктора (поз. 9). И лишь в конце выполняется
движение по большому кругу с вращением и покачиванием (поз. 10) с помощью педагога.
Ходьбовый основной двигательный режим
начинается с передвижения приставными шагами в
левую и в правую стороны, удерживаясь руками за
пластиковый шест (поз.1). Затем ребенок выполняет
ходьбовые движения вперед и назад с удержанием за
металлический поручень, как с помощью инструктора, так и самостоятельно (поз. 2-3). После выполняется самостоятельная ходьба по кругу с удерживанием за шест (поз.4). Последним ребенок выполняет
относительно быстрое передвижение вперед с последующим разворотом на 180º (поз. 5).
Тренажер «Бамбучина» может передвигаться во всех плоскостях и является очень маневренным.
Вот почему при его использовании должна быть гарантирована необходимая система безопасности.
Учитывая довольно ограниченную опору при сидении необходимо всегда придерживать ребенка за
руку, особенно при средней степени тяжести двигательных нарушений. Только детям с легкими двигательными нарушениями, имеющими относительно
сохранный интеллект, можно позволять самостоятельно удерживаться на тренажере, управляя при
этом своими движениями. В основном при вестибулярных и антигравитационных движениях на «Бамбучине» возникает опасность опрокидывания ребенка назад. Поэтому при использовании тренажера
необходимо страховать ребенка сзади, а также класть
в соответствующие зоны гимнастические маты.
Для тренировки стато-динамического равновесия в вертикальном положении металлический
поручень поднимается вверх и располагается так,
чтобы ребенок удерживался за него слегка полусогнутыми руками. В зависимости от места расположения поручня меняется сложность сохранения вертикального положения тела ребенком: чем ниже
поручень, тем сложнее поза прямостояния.
Также необходимо усиливать страховку при
выполнении упражнений в положении стоя на коленях и стоя, особенно при слабом (гипотоническом)
кистевом захвате. В начале освоения упражнений
передвижение ребёнка должно быть медленным,
плавным, не вызывающим у него страха и негативных эмоций. При самостоятельном выполнении упражнений инструктор всегда должен располагаться

Рис. 1. Тренажер «Бамбучина»
Стоячий ОДР делится на два условных раздела: упражнения в положении на коленях и стоя. При
выполнении упражнении на коленях конструкция
используется в качестве ручной опоры, в то время
как ножная опора осуществляется об пол. Сначала
ребенку предлагают стоять на коленях и при помощи
«Бамбучины» сбивать кегли, расположенные рядом;
затем данное упражнение выполняется в движении
и кегли расположены на определенном расстоянии,
за счет опускания тренажера (поз. 1-2). Далее, удерживая устойчивое положение на коленях, ребенок
пытается амортизировать пружину движением
вверх-вниз и после этого выполнить кистевое вращение тренажера разными захватами (поз. 3-4). В дальнейшем ребенку предлагается сбивать кегли, толчковыми движениями отпуская тренажёр (поз. 5),
инструктор при этом страхует возвращение «Бамбучины» и контролирует кистевой захват ребёнка. Усложнить двигательное задание ребенку можно, предложив ему сбивать стоящие сзади него кегли ногой
(поз.6). Затем отрабатываются вставания с опорой
на левую или правую ногу, удерживаясь руками за
поручень (поз. 7). Продолжают этот раздел приседания-вставания (поз. 8). После выполняются приседания на самой «Бамбучине», как в неподвижном положении тренажера, так и во время различных его
перемещений (поз. 9-10).
Упражнения в положении стоя начинаются
с полу-виса: инструктор при этом фиксирует кисти
ребенка, когда его ноги слегка упираются об пол
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Таблица 1
Примерные упражнения, рекомендуемые на тренажере «Бамбучина»

Условные обозначения:
– вращение на 360º;
– маятникообразные движение впередназад, влево – вправо
– покачивающие движения вверх-вниз;
– шаговые движения с удержанием за
конструкцию в указанных
направлениях.
– круговые вращения по большому
кругу

рядом, контролируя состояние кистей и положение
стоп занимающегося. Повышенное внимание следует
уделять вертикальному положению тела подопечного при выполнении упражнений ходьбового ОДР,
когда плохоходячему ребенку необходимо передвигаться, удерживаясь за подвижную опору, особенно
если у него спастическая диплегия.
В систему безопасности при работе на данном тренажере входят также следующие правила:
– не выполнять упражнений сразу после приема
пищи;
– не увлекаться быстрыми раскачиваниями, покачиваниями, вращениями;
– крепление тренажёра должно производиться на

безопасной для ног ребёнка высоте (при раскачиваниях, покачиваниях, кружении, вращении);
– перед покачивающими упражнениями всегда проверять пружину на прочность и страховать конструкцию надежным тросом;
“ нежелательно выполнять упражнения с закрытыми глазами.
Выводы.
Использование тренажеров в значительной
степени ускоряет процесс формирования основных
движений у детей с ДЦП, а также повышает эффективность развития необходимых двигательных качеств.
Представленный вашему вниманию тренажер «Бамбучина» рекомендуется к применению, как
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в специализированных дошкольных учреждениях, так
и в условиях дома (квартиры).
Дальнейшие исследования предполагается
проводить в направлении изучения других проблем
внедрения устройств в тренажерные конструкции для
ускорения процесса формирования основных движений у детей с ДЦП.
1.

2.

3.
4.

5.
6.

to know what loading to give and how to supervise.
Keywords: schoolboys, functional being, development
of organism, football.

Вступ.
Футбол – це завжди таємниця, завжди загадка, ніколи не можна сказати, як складеться той або
інший матч, хто вийде переможцем у тих або інших
турнірах. Інтерес до футболу з кожним роком зростає не тільки серед хлопчиків, але і серед дівчат, по
масовості і популярності він випереджає багато видів
спорту. У футболі є ще одна цінна якість – він універсальний. Так, систематичні заняття футболом школярів роблять на організм усебічний вплив, підвищують загальний рівень рухової активності,
удосконалюють функціональну діяльність організму,
забезпечуючи правильний фізичний розвиток.
У молодшому шкільному віці добре диференціюються м’язові відчуття і окремі складні координаційні рухи при навчанні техніці і в ігрових вправах, які більш доступні, ніж в старшому віці. В 14-15
років здібність до оволодіння складною координацією
рухів стає гірше, ніж у підлітків в 12-13 років. Тому, в
період з 7 до 12 років 50% вправ повинні бути на
спритність, гнучкість, координацію рухів: естафети,
рухомі і спортивні ігри з елементами футболу. Важливим показником рухових здібностей школярів є
моторна адаптація, тобто уміння пристосовувати
структуру освоєних технічних прийомів і дій в поєднанні з різними умовами в грі. При проведенні
уроків футболу в тижневому розкладі школи і на заняттях після уроків найвищі вимоги пред’являються
до функціональних можливостей організму. Дитячий
організм володіє цілком сформованими фізіологічними механізмами адаптації, як до змінних умов зовнішнього середовища, так і до фізичних навантажень,
які сприятливо позначаються на нормальному розвитку всіх систем і адаптації серцево-судинної і дихальної систем організму під час тренувань. Розробки російських і зарубіжних вчених виявили важливі
закономірності в зміні адаптивних можливостей дітей
шкільного віку до тривалої малоінтенсивної роботи.
Вони пов’язані в першу чергу з вдосконаленням апаратів дихання і кровообігу, а також із специфічними
біохімічними змінами в клітинному обміні, що приводить до збільшення потреби кисню, що супроводжується відповідними змінами в кровообігу і диханні,
які дозволяють кисню з більшою швидкістю транспортуватися від легенів до тканин. Загальна фізична
підготовка, спеціальна фізична підготовка, технікотактична підготовка вимагають напруженої м’язової
роботи і пред’являють високі вимоги до систем дихання і кровообігу. Серце раніше, ніж м’язи, досягає
меж працездатності, тобто саме межі його функціональних можливостей визначають здібність вчитися
до перенесення фізичного навантаження у навчально-тренувальному уроці, тому рівень серцевої продуктивності має важливе значення в забезпеченні
енергетичних потреб організму, пов’язаних з м’язовою роботою [1-5].
Формулювання цілей роботи.
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ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ І ФУНКЦІЙ
ОРГАНІЗМУ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФУТБОЛОМ
У ШКОЛЯРІВ
Мозговий О.І.
Запорізький національний університет
Анотація. У даній роботі представлені результати
дослідження вікових особливостей будови і функцій
організму школярів в процесі занять футболом. Викладач фізичного виховання, тренер повинен знати
рівень розвитку хлопчиків і дівчаток. Необхідно знати як формуються у них звички, як засвоюються знання, отримуються і удосконалюються уміння, навики
при систематичних заняттях певної спрямованості.
Необхідно знати яке навантаження давати і як контролювати.
Ключові слова: школярі, функціональний стан, розвиток організму, футбол.
Аннотация. Мозговой А.И. Возрастные особенности строения и функций организма в процессе занятий футболом у школьников. В данной работе представлены результа ты исследова ний возра стн ых
особенностей строения и функций организма школьников в процессе занятий футболом.
Ключевые слова: школьники, функциональное состояние, развитие организма, футбол. Преподаватель
физического воспитания, тренер должен знать уровень развития мальчиков и девочек. Необходимо знать
как формируются в них навыки, как усваиваются знание, получаются и совершенствуются умения, навыки при систематических занятиях определенной направленности. Необходимо знать какую нагрузку
давать и как контролировать.
Annotation. Mozgovoy A.I. Age features of structure
and functions of organism in the process of
employments by football at schoolboys. The results of
researches of age features of structure and functions of
organism of schoolboys in the process of employments
by football are represented in the given work. The teacher
of physical training, the trainer should know a level of
development of boys and girls. It is necessary to know
as skills are formed in them. As are acquired knowledge,
sk ills, skills tu rn out and improved at regular
employment of the certain orientation. It is necessary
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Мета статті – визначити вікові особливості
будови і функцій організму школярів в процесі занять футболом.
Результати дослідження.
Шкільний вік ділиться на 3 вікові групи: молодші школярі (7-10 років), підлітки (11-14 років),
старші школярі (15-17 років). Така вікова періодизація широко використовується в педагогіці і віковій
психології. Проте, і на це особливо хочеться звернути увагу, особливості біологічного розвитку школярів
краще враховувати у фізіологічній періодизації - 7
років - кінець періоду першого дитинства, 8-11 років
(дівчатка) і 8-12 років (хлопчики) період другого дитинства. Підлітковий вік по цій періодизації наступає
з 12 років у дівчат і з 13 років у хлопців. З 16 років у
дівчат і з 17 років у хлопців починається юнацький
вік. Кожна вікова група має свої особливості, облік
яких необхідний при проведенні навчально-тренувальних занять. Весь шкільний період розвитку дітей
повинен знаходитися під постійним педагогічним і
медичним контролем.
У молодшому шкільному віці опорно-руховий апарат дуже крихкий і потрібно професійно підбирати вправи, як по динаміці, так і по навантаженню.
Невірна посадка за партою, носіння тяжкості в одній
руці, а також фізичні вправи з одностороннім навантаженням сприяють деформації хребетних вигинів,
бічним викривленням або утворенню сутулої спини.
На уроках футболу в молодшому шкільному віці слід застосовувати вправи, особливо в підготовчій частині, для формування і зміцнення «м’язового корсета», уникати вправ з різкими
односторонніми поштовхами, асиметричним підняттям тяжкості (гантелі, набивні м’ячі), надмірного і
тривалого навантаження на опорну поверхню стоп.
З віком змінюється абсолютна величина м’язової
маси, її відносна вага, а також морфологічна структура м’язів.
До 10 років істотних відмінностей в темпах
зростання і ваги між дівчатами і хлопцями не спостерігається. З 11 років дівчата починають помітно випереджають хлопців, як в зростанні, так і у вазі. З 12
років хлопці починають швидко рости, а з 13 років
починається збільшення ваги. В 15 років хлопці стають вищими за дівчат, мають більший об’єм і розмах
грудної клітки і відчутні переваги в розвитку м’язової
сили і швидкості рухів. До 16 років в основному припиняється зростання у дівчат, а в 18 років у хлопців. В
старшому шкільному віці пропорції тіла наближаються до показників дорослих.
У дівчат старше 13-14 років слід особливо
строго дозувати вправи, виконувані з великою напругою.
У віці від 7 до 12 років відбувається інтенсивне зростання темпу рухів, від 7 до 9 років темп рухів у
хлопців різко збільшується у відмінності від дівчат, до
10-12 років темп рухів у дівчат і хлопців вирівнюється.
Швидкість і частота рухів, а також здатність
підтримувати їх максимальний темп до 14-15 років
досягають близько до граничних значень.

Найбільше зростання результатів в стрибках
у довжину з місця у дівчат з 9 до 10 років (20%), з 10
до 11 років це зростання складає всього 5%. Після 11
років істотного зростання показників швидкісно-силової підготовки не спостерігається.
У хлопців зростання результатів в показниках швидкісно-силової спрямованості продовжується до 15 років.
Висота стрибка без спеціальної підготовки
збільшується до 14 років, після чого темпи зростання
різко знижуються, у дівчат це відбувається до 12 років.
Точність рухів (при навчанні техніці) у дівчат
і хлопців з 7 до 11 років розвинена слабо, помилки
при виконанні складають 45-50 %. Тому, необхідні
систематичні заняття спеціальними фізичними вправами із застосуванням методів, що полегшують відтворення просторово-часових параметрів рухів (пояснення, показ, поточна інформація, коментування під
час виконання, корекція окремих елементів вправ).
Функціональний стан апарату кровообігу
значною мірою зумовлює спортивну працездатність.
Одним з показників серцевої діяльності є частота серцевих скорочення (далі ЧСС). Відновлення ЧСС до
початкового рівня у старших школярів відбувається
швидше, ніж у дітей молодшого віку. Тому пауза
(відпочинок) для молодших повинна бути більше. ЧСС
дозволяє оцінити серцеву діяльність, як в умовах
відносного спокою, так і при м’язовій роботі. В умовах виконання різних видів м’язової роботи спостерігається зниження ЧСС з віком. В 13 років ЧСС досягши максимального споживання кисню складає 205
уд/хв (при тренуванні з великим навантаженням), у
14-15-річних - 200 уд/хв, у 16-18-річних – 189 уд/хв.
Отже у школярів ЧСС залежить від виконання навантаження в занятті.
З ЧСС тісно зв’язана тривалість виконуваного навантаження у навчально-тренувальному занятті.
При ЧСС 180 – 190 уд/хв вправа не може продовжуватися більше 10- 15 мін., при ЧСС 165 уд/хв - від 40 до 50
мін., ЧСС - 100 -160 уд/хв - до 90 мін. ЧСС 130 уд/хв
вважається своєрідною межею витривалості. При
ЧСС менше 130 уд/хв робота може продовжуватися
декілька годин.
Систематична навчально-тренувальна робота в загальноосвітній школі у вигляді уроків фізкультури і уроку з футболу в тижневому розкладі шкільних
занять супроводжується підвищенням потенційних
можливостей серцевого м’яза і зміцненням всіх
функцій і систем організму, особливо значні темпи
розвитку серцево-судинної системи на етапі статевого дозрівання. Серед чинників, що найбільшою мірою
впливають на фізичну працездатність як хлопців, так
і дівчат, які регулярно займаються фізичною культурою не тільки на уроках, але і зовні школи, можна
виділити показник максимального споживання кисню (МСК), транспортну функцію крові (ударний і
хвилинний об’єм крові). Величина споживання кисню є показником зовнішнього дихання і кровообігу,
а також інтенсивності окислювальних процесів.
Навчально-тренувальні заняття з футболу,
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забезпечують високі енергетичні витрати, збільшують можливості серцево-судинної і дихальної систем
в умовах відносного м’язового спокою, а також при
малоінтенсивній м’язовій роботі.
Тому урок футболу в школі, якщо його використовувати як засіб фізичного виховання для початківців, залучання до фізичної культури і спорту,
дасть позитивний результат.
При плануванні занять футболом на уроках
фізичного виховання і в спортивних секціях потрібно
обов’язково враховувати особливості адаптації до
навантажень дівчаток і дівчат. У процесі інтенсивної
рухової діяльності потрібно враховувати реакцію центральної нервової системи (ЦНС), менструальної
функції (МФ) у дівчат при заняттях футболом.
Організм дівчат володіє основною біологічною особливістю: складною по своїй нейрогуморальної регуляції МФ, циклічність якої надає істотний вплив на
організм дівчат. При вивченні стану ЦНС впродовж
менструального циклу (МЦ) одержані закономірні
хвилеподібні коливання умовних судинних і дихальних рефлексів впродовж всього циклу з переважанням гальмівного процесу. Визначальними елементами у фізичній підготовленості дівчаток і дівчат, що
займаються футболом, є рівень і відповідність розвитку їх фізичних якостей. Викладач, тренер повинен
знати, що у осіб жіночої статі в передпубертатному і
особливо в пубертатному періодах розвивається своєрідний тип будови тіла, специфічна працездатність
функціональних систем і, завдяки цьому, особлива
здібність до розвитку тих або інших фізичних якостей.
Загальне зростання функціональних можливостей
організму дівчат і постійне розширення навичок і
умінь, підвищення загальної і рухової культури при
систематичних заняттях футболом позитивно позначається на гармонійному розвитку особи. Таким
чином, поєднання фізичної культури і спортивної
спеціалізації - це могутній засіб міцного фундаменту
здоров’я школярів.
У розвитку фізичних якостей велике значення має раціональне вживання в певній послідовності
силових і швидкісно-силових вправ. Найсприятливішою є така послідовність, коли за швидкісною слідує
швидкісно-силове навантаження. Вживання вправ,
направлених на розвиток швидкісно-силових якостей,
активно сприяє розвитку фізіологічних здібностей у
школярів, зниження ж рухової активності в цей період приводить до згасання рухової функції.
Висновки.
Таким чином, перш ніж почати навчальний
процес, планувати і проводити уроки з футболу в
школі, а також спортивну позакласну роботу, викладач фізичного виховання, тренер повинен знати рівень
розвитку хлопчиків і дівчаток. Всі діти, підлітки, хлопці
і дівчата відрізняються один від одного тим, як формуються у них звички, як засвоюються знання, отримуються і удосконалюються уміння, навики при систематичних заняттях певної спрямованості. Необхідно
знати яке навантаження давати і як контролювати.
Подальші дослідження вбачаємо у вивчені

інших проблем впливу занять футболом на організм
школярів.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНОГО
ТУРИСТСКОГО КЛУБА
Некрасов С.А., Некрасов И.С.
Запорожский национальный университет
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы деятельности школьного туристского клуба. Предложена концепция развития школьного туристского клуба
«Выбор». Участие молодежи во внеурочных занятиях является добровольным. Содержание и организационные формы занятий должны вызывать желание
участвовать в них. Деятельность школьного туристского клуба на базе общеобразовательной школы должна включать спортивно-массовую, оздоровительную и воспитательную работу с детьми. Особым
направлением в работе является участие школьных
команд в районных, городских, областных соревнованиях.
Ключевые слова: школьный туристский клуб, коллектив.
Анотація. Некрасов С.А., Некрасов І.С. Шкільний
туристичний клуб, концепція розвитку. У статті розглядаються питання діяльності шкільного туристичного клубу. За пропон ован о конц епц ія розвитку
шкільного туристичного клубу «Вибір». Участь молоді в позаурочних заняттях є добровільною. Зміст і
організаційні форми занять повинні викликати бажання брати участь у них. Діяльність шкільного туристського клубу на базі загальноосвітньої школи пови нна включ ати сп ортивно-ма сову, оздоровчу й
виховну роботу з дітьми. Особливим напрямком у
роботі є участь шкільних команд у районних, міських,
обласних змаганнях.
Ключові слова: шкільний туристичний клуб, колектив.
Annotation. Nekra sov S. A., Nekrasov I. S. School
tourist club, the concept of development. In the article
is considered questions of activity of school tourist club.
The concept of development of school tourist club
“Choice” is offered. Pa rticipa tion of youth in afterhour employment is voluntary. The maintenance and
organizational forms of employment should cause desire
to participate in them. Activity of school tourist club
on the basis of a comprehensive school should include
sports - mass, improving and educational work with
children. A special direction in work is participation of
school commands in regiona l, city, regional
competitions.
Keywords: school tourist club, collective.

Введение.
Туризм – это увлекательный вид активного
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отдыха, который помогает быстро восстанавливать
силы и работоспособность. Туризм – это нечто большее, чем отдых. Туризм – это школа жизни. Приоритетным заданием системы образования является воспитания соответствующего отношения к
собственному здоровью и здоровью окружающих
как к высшим общественным и индивидуальным
ценностям.
Среди разнообразных средств, способствующих формированию человека, особое место принадлежит туризму и краеведению, которые участвует в учебно-воспитательном процессе школы,
внешкольных учреждений, в работе с детьми по месту жительства, в семейном воспитании. В современном понимании туризм и краеведение – это физическое развитие, оздоровление и понимание
окружающей действительности, формирование ценных духовных качеств личности [5].
Туризм стал одной из самых доступных и
эффективных форм содержательного и оздоровляющего отдыха. Особое место в развитие туризма отводится туристским клубам. С целью образования надлежащих условий для развития сферы туризма
президент Украины В. Ющенко объявил 2008 год Годом туризма и курортов в Украине.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Цель исследования – разработать концепцию
деятельности школьного туристского клуба, (ШТК).
Результаты исследования.
Технический лицей «Выбор» - общеобразовательная школа с физико-математическим направлением находится в Шевченковском районе г.Запорожья. Школа-клуб имеет многолетние связи с
центром ЗОЦТКУМ и факультетом физического воспитания ЗНУ, туристским клубом «Олимп» ЗНУ и
городским клубом экстремальных видов спорта
«Славутич». Материально - спортивная база, педагогический коллектив позволяют школе проводить на
высоком уровне совместную работу по спортивному профилю с факультетом физического воспитания ЗНУ.
Деятельность ШТК тесно связана с урочной
работой, и для повышения эффективности физического воспитания учащихся ведётся работа по внедрению новых технологий.
На реализацию одной из актуальных социальных задач города - укрепление здоровья и физического совершенствования, учащихся на основе
систематически организованных внеклассных и внеурочных занятий туризмом и спортивным ориентированием в ЗТЛ «ВЫБОР» 43% учащихся принимают участие в деятельности ШТК.
Работая со школьниками необходимо создать дееспособный коллектив и с его помощью воздействовать на каждую личность. Результативность
нравственной деятельности преподавателя и всей его
воспитательной работы во многом зависит от того,
какие нравственные отношения ему удастся сфор-

мировать в школьном туристском клубе. Роль коллектива в воспитании, игнорируя которую, нельзя
правильно понять и объяснить поведение школьника, транслирует разнообразные и, прежде всего, идейные установки и социальные требования общества к
личности [1,2].
Среди различных существующих стилей
управления: демократического, делового, автократического, авторитарного, либерального в школьном
туристском клубе наиболее эффективен демократический стиль руководства, который и применяется в
ШТК «Выбор». Этот стиль руководства предусматривает совместное обсуждение, решение вопросов
жизни клуба, утверждение правил поведения после
обсуждения их на собрании клуба.
Демократические отношения, которые всеми силами необходимо устанавливать в школе и туристском клубе призывают к повышению требовательности и всемерному улучшению дисциплины.
Однако того и другого в современных условиях необходимо добиваться не административными мерами, а убеждением и личным примером [3,4].
Немаловажное значение имеет то, что ШТК
«Выбор» - это коллектив разновозрастный. Его членами могут быть не только школьники, но и педагоги, родители, студенты. И все они поставлены в условия совместной творческой работы, делового и
эмоционального воздействия «на равных», когда нет
воспитателей и воспитанников в привычном понимании. В этих условиях школьники включаются в
новую для себя систему отношений, освобождаются от груза неприятных мнений о себе, сложившихся, например, в ходе школьного учебного процесса.
При этом успехи каждого в коллективной клубной
деятельности формируют уверенность в своих силах
и повышают результативность работы в других сферах деятельности.
Один из основных принципов работы ШТК
«Выбор» - это добровольность включения детей,
подростков и юношей в жизнедеятельность того или
иного клуба на основе собственных интересов и потребностей, а также возможность безболезненно уйти
из коллектива, перейти в другой, - более увлекательный, интересный, престижный.
Созданию атмосферы творчества в клубе
способствует творческий характер проводимых мероприятий, которые включают в себя туристские соревнования, областные, районные и лицейские тур.
слеты.
А как реализуют школьники свой личностный потенциал в условиях клубной деятельности? В
сфере клубной работы дети находятся, как правило,
или в поиске своих возможностей, или уже занимают позицию осознавшего свои силы спортсмена, и
имеющего определённый статус в коллективе.
На этапе осознания собственных возможностей школьникам свойственно проявление неуверенности, чувство дискомфорта от собственной неловкости, неумелости, физической слабости.
Они могут бросить не доведённое до конца
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дело и включиться в другое; могут переходить из одной секции в другую или вообще уйти из клуба. Изменить ситуацию можно лишь при условии, что созданная в клубе атмосфера товарищества и
доброжелательности поможет новичкам не почувствовать себя лишними и ничего не умеющими
спортсменами, а, наоборот, осознать свою потенциальную значимость в ШТК.
Случается, что в туристский клуб школы приходят ребята, которые по состоянию здоровья не могут активно заниматься туризмом. Подобные ситуации следует всячески поощрять. Если школьник
пытается найти себя, развить свои физические способности, укрепить своё здоровье даже не в профильном для клуба деле - надо помочь ему в этом. И не
следует показывать мальчишке или девчонке, что у
них нет данных, чтобы быть членом той или иной
спортивной команды. Нужно сначала дать осмотреться, вникнуть, попробовать свои силы, просто стать
полноправным членом клуба. Двери школьного туристского клуба должны быть открыты для всех, независимо от спортивной одарённости и способностей.
Важно заметить в каждом ту искорку, по слова В.А. Сухомлинского,«живинку», на основе которой возможно самоопределение и саморазвитие личности, открыть значимость этой искорки для
отдельных членов коллектива, то есть создать для таких ребят ситуацию доверия и успеха. “Авансировать доверием”, как это делал А.С. Макаренко, значит стимулировать не пробудившиеся ещё
творческие силы, нереализованные творческие способности, потребность в достижении высоких результатов в деятельности успеха во взаимоотношениях
со сверстниками и взрослыми [1,2].
Большое влияние на сплочённость и жизнедеятельность ШТК «Выбор» оказывает его неофициальная структура. В любом коллективе в процессе деятельности, общения спонтанно возникают небольшие
группировки, имеющих сходство взглядов, симпатий,
общие интересы. В этом неформальном объединении молодой человек стремится занять удовлетворяющее его положение, приобретает опыт общения,
необходимый для формирования его личности.
Основу клубного коллектива, его костяк, составляют старшеклассники– ребята со сложившимися интересами и потребностями, с высоким уровнем
физических и творческих возможностей, ребята, уже
«открывшие» себя, определившие своё место в системе межличностных и деловых отношений. Им свойственна особая позиция и роль в клубном коллективе
- позиция лидера (в сфере межролевого и межличностного общения и сотрудничества), позиция специалиста (в предметно-практической деятельности).
Признанных лидеров отличает не только
высокий уровень возможностей, умений и навыков,
но, прежде всего, их осознанность, реальная самооценка себя как личности и как специалиста в рамках
данного коллектива. Эти ребята способны программировать и контролировать течение всего тренировочного и воспитательного процесса, прогнозиро-

вать его результаты, анализировать и подводить итоги сделанного [3].
Хорошее знание неофициальной структуры коллектива позволяет руководителю поднять отношения между членами клуба на качественно новый уровень.
Наиболее авторитетные группы определяют нормы и ценности всего коллектива. Отсюда вытекает важнейшая задача каждого руководителя - чтобы группировки с наиболее высокими духовными
ценностями стали самыми авторитетными в спортивном клубе школы. Такой группой, наряду со старшеклассниками, в ШТК «Выбор» являются и выпускники школы, которые прошли все ступени иерархии
клуба, достигли определённых спортивных высот,
являются студентами ВУЗов, обладают высокими
морально-волевыми качествами. Для них школьный
клуб стал вторым домом, а здоровый образ жизни единственно возможной нормой. Вместе с руководителем клуба, эти молодые ребята и девушки создают благоприятную для школьников атмосферу внутри клуба, направленную на физическое и духовное
совершенствование, воспитание таких качеств как
дружба, взаимовыручка, уважение к старшим.
Поддерживая положительные отношения
между молодыми людьми, педагог тем самым облегчает свою работу. Дружба выполняет специальную функцию - она поддерживает самоуважение
личности, Имея хороших друзей, легче добиться успеха в жизни, спорте, учёбе.
Для того, чтобы ученики разных классов
осознавали себя членами единого коллектива, в ШТК
«Выбор» тренировки с младшими школьниками
иногда проводят ученики более старших классов: с
учениками 7-8 кл. - ученики 10-11 кл.; со старшеклассниками - бывшие школьники, члены клуба.
Из-за небольшой разницы в возрасте, дети
лучше контактируют и понимают друг друга. Это позволяет, во-первых, наладить контакт среди школьников по вертикали, во-вторых, каждый (начиная с 7-го
класса) может ощутить себя в роли наставника, в-третьих, тренируя других, дети гораздо лучше видят и осознают свои собственные ошибки. То есть, всё, что приобретено на тренировке, можно передать младшим;
вдобавок, осуществить свои замыслы и решения в
качестве тренера, развивая свой творческий потенциал. Благодаря таким занятиям, появляется возможность проявить себя не только как спортсмену, но и
как начинающему тренеру, почувствовать определённую гордость за всё, что ты умеешь и чему можешь
научить других, но и в то же время неловкость за то,
чему ещё не успел научиться. И, как следствие, более
серьёзное отношение к своему собственному учебно-тренировочному процессу. Укрепление связей
между разновозрастными звеньями школьного туристского клуба, помогает создать дружный и сплочённый коллектив, члены которого заинтересованы не
только в своих личных результатах, но и в результатах
выступлений всех команд своего клуба.
В частности, школьный туристский клуб
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обеспечивает единство, дружбу старших и младших
школьников. Объединяя школьников разных возрастов, организованных в неоднородные коллективы не
только по видам деятельности, но и по времени существования, школьный туристский клуб является
непреходящим, а постоянным. Ежегодно обновляясь,
клуб сохраняет в то же время свои законы, традиции,
обычаи и требования. В этом отношении он является постоянно действующей силой, помогающей создавать, стабилизировать интересы, как первичных
коллективов, так и отдельных личностей. Чем значимее и обширнее общая цель, тем прочнее связи всех
членов клуба в общей системе отношений [6].
Формирование подобного коллектива - длительный процесс, основанный на качественном изменении характера, деятельности и отношений детей.
Процессы развития личности и коллектива
неразрывно связаны друг с другом. Развитие личности зависит от развития коллектива, структуры сложившихся в нём деловых и межличностных отношений. В конечном итоге коллективное отношение
выражено тем ярче, чем более активны члены коллектива, чем полнее они используют свои индивидуальные возможности в жизни коллектива [1].
Выводы.
1. Совершенствование учебного процесса в
общеобразовательной школе требует разработки
современных инновационных технологий. Вследствие
этого, одной из форм является деятельность школьного туристского клуба в сочетании с урочной системой преподавания физической культуры.
2. Участие молодежи во внеурочных занятиях является добровольным, поэтому очень важно,
чтобы содержание и организационные формы этих
занятий вызывали желание участвовать в них.
3. Деятельность школьного туристского клуба на базе общеобразовательной школы, помимо
учебных занятий в рамках школьной программы,
должна включать спортивно-массовую, оздоровительную и воспитательную работу с детьми, как по
месту учёбы, так и по месту жительства. Особым
направлением в работе ШТК является участие школьных команд в районных, городских, областных соревнованиях.
4. Внеурочные занятия рекреацией и туризмом, ориентированием способствуют всестороннему развитию личности учащихся.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
развития школьного туристского клуба.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА
СПОРТСМЕНОК
Орлов А.А.
Запорожский национальный университет
Аннотация. В статье рассматривается определение
готовности спортсменки к достижению высоких результатов по показателям резистентности ее организма. При интенсивных физических нагрузках у
спортсменов-разрядников и мастеров спорта отмечено снижение бактерицидной активности сыворотки крови и содержания в ней лизоцима, степень которого зависит от выраженности утомления.
Ключевые слова: учебно-тренировочный процесс,
резистентность, тяжелоатлетки, перетренированость,
нагрузка.
Анотація. Орлов А.А. Вплив фізичних навантажень
на резистентність організму спортсменок. У статті
розглядається визначення готовності спортсменки до
досягнення високих результатів по показниках резистентності її організму. При інтенсивних фізичних
навантаженнях у спортсменів-розрядників і майстрів
спорту відзначене зниження бактерицидної активності
сироватки крові й змісту в ній лізоциму, ступінь якого залежить від виразності стомлення.
Ключові слова: учбово-тренувальний процес, резистентність, важкоатлетки, перевантаження, навантаження.
Annotation. Orlov A.A. Influ ence of the physical
loadings on autodefense of organism of sportswomen.
Determination of rea diness of sportswoman to
achievement of high results on the indexes of autodefense
of its organism is examined in the article. At intensive
physical loadings at sportsmen of arresters and masters
of sports decrease of bactericidal activity of whey of
blood and the maintenance in it lysozyme which degree
depends on expressiveness of exhaustion is marked.
Keywords: educational-training process, autodefense,
weightlifting-women, overload, loading.

Введение.
Тяжелая женская атлетика была признана в
1984 году и в настоящее время завоевала большую
популярность в мире, о чем свидетельствует тот факт,
что в проводимых чемпионатах мира принимали
участие более 30 стран всех континентов планеты.
Наша страна входит, в десятку сильнейших стран в
мировом рейтинге пропустив, вперед таких лидеров
как: КНР, Болгарию, Россию, Турцию.
В связи с этим современные уровень
спортивных достижений требует организации целенаправленной многолетней подготовки тяжелоатлеток, отбора одаренных детей, способных пополнять
ряды ведущих спортсменов страны, поиска более
эффективных средств и методов учебно-тренировоч-
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ной работы [1-6].
Однако медико-биологические аспекты подготовки юных тяжелоатлеток нуждаются в дальнейшем обосновании и исследовании адаптационных
возможностей их основных физиологических систем
к предельным физическим напряжениям и являются
одной из актуальных проблем. Второй, не менее актуальной проблемой сегодня можно считать разработку научно-методических основ оптимизации тренировочных нагрузок, позволяющих добиваться
высоких результатов без угрозы для здоровья женщины. Это связано с тем, что в системе тренировки
существуют особенности, характерные только для
женщин, они и приводят к различиям в протекании
адаптационных процессов в женском организме.
Поскольку бурное развитие тяжелой женской атлетики в последние годы не требует беспредметных споров о вреде или пользе для организма
женщины занятия этим видом спорта, возникает необходимость проведения специальных исследований
по установлению наиболее эффективных способов
достижения высоких результатов с минимизацией
отрицательных последствий для их здоровья.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование цели работы.
Цель статьи – выявить готовности спортсменки к достижению высоких результатов по показателям резистентности ее организма.
Результаты исследования.
В современном спорте огромные по объему и интенсивности тренировочные нагрузки часто
являются причиной исчерпывания адаптивного потенциала организма и развития состояния дезадаптации - перетренированности, что существенно сказывается не только на работоспособности спортсменок,
но и на сопротивляемости их организма [1,2]. Включение механизмов гормональной регуляции вызывает энергетический взрыв - резкое увеличение энергопроизводства. Эта фаза стрессового воздействия
интенсивной физической нагрузки на организм сопровождается значительными издержками: падает
интенсивность иммунной защиты, снижаются фагоцитоз, миграция лейкоцитов, уменьшается количество эозинофилов и лимфоцитов в крови.
Таким образом, можно полагать, что объективными показателями готовности спортсменки к
достижению высоких спортивных результатов являются показатели резистентности ее организма.
В зависимости от дестабилизирующих воздействий и развивающихся вследствие этого реакций
в организме принято разделение резистентности на
специфическую и неспецифическую [3].
К специфическим реакциям относят процессы, инициируемые антигенными воздействиями,
вызывающими в конечном звене образование специфических антител или сенсибилизированных лимфоцитов к данному антигену, а к неспецифическим реакции защитных функций в отношении не только
биологических, и других факторов.

В механизмах неспецифической резистентности различают наружные и внутренние защитные
факторы. К наружным факторам защиты относят
кожный покров и слизистые оболочки с их антимикробной устойчивостью. Внутренними считаются
наличие в сыворотке крови и жидкостях организма
бактерицидных субстанций - лизоцима, пропердина,
комплемента, ферментов, противовирусных веществ
(интерферона, термоустойчивых ингибиторов) и системы микро- и макрофагов [4, 5].
Повышение неспецифической резистентности организма при рациональных (без перенапряжений и стрессовых нагрузок) занятиях физическими
упражнениями показано многочисленными исследованиями. Активная двигательная деятельность повышает устойчивость к заболеваниям. Однако О.В.
Бухариным с соавторами было установлено, что напряженная мышечная деятельность в тренировках,
соревновательные нагрузки сопровождаются угнетением клеточных защитных факторов. Рост тренированности может сопровождаться угнетением гуморальных факторов иммунитета.
Неспецифические факторы резистентности
и специфические иммунные реакции организма тесно связаны и в условиях целостного организма всегда протекают единовременно. Так, лимфоциты и
макрофаги принимают участие не только в иммуногенезе, но и являются регуляторами морфогенеза,
биохимических и физиологических реакций, том числе и формирующихся в ответ на интенсивные физические нагрузки. Поэтому изменения уровней неспецифических факторов резистентности расцениваются и как показатель выраженности иммунного
процесса, и как индикатор активности защитно-приспособительных реакций организма [5].
В ходе наших исследований у тяжелоатлеток
наибольшая корреляционная зависимость числа лейкоцитов была выявлена с содержанием сегментоядерных нейтрофилов, кортизола, тестостерона, эстрадиола и кальцитонина.
Фагоцитарная активность лейкоцитов имела
корреляционную зависимость с числом палочкоядерных нейтрофилов, концентрацией в крови магния,
щелочной фосфатазы, остеокальцина и свободного
тетрайодтиронина.
По нашему мнению, одним из наиболее значимых показателен при оценке работоспособности
тяжелоатлеток и оценке их состояния в период тренировочного цикла и соревнования является содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке крови. Известно, что между скелетными
мышцами и иммунной системой при интенсивных
физических нагрузках силовой направленности имеет место конкурентная борьба за белок. Мы полагаем, что тренировочные циклы силовой направленности должны организовываться с учетом динамики
этих показателей, что позволит уменьшить до минимума негативное воздействие подобного рода упражнений на сопротивляемость организма.
В наших исследованиях содержание общего
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белка в сыворотке крови тяжелоатлеток было в пределах нормы - от 75 до 86 г/л.
Известно также, что при направленности тренировочного процесса в рамках целого микроцикла
исключительно на силовой компонент возникает достаточно большое снижение всех классов иммуноглобулинов по сравнению с нагрузками другой
структуры [2].
У исследованных нами тяжелоатлеток содержание иммуноглобулинов в среднем по группе составило:
М - 1,97 ± 0,16 мг/мл, А -1,79 ± 0,13 мг/мл,
G - 12,71 ± 0,96 мг/мл, Е - 10989 ± 24,33 мг/мл.
Еще одним показателем, характеризующим
белковый обмен и функциональное состояние скелетной мускулатуры, является экскреция креатина и
креатинина с мочой [6].
Креатинин представляет собой нормальный
конечный продукт азотистого обмена. Его содержание в моче имеет прямую зависимость от степени
развития мускулатуры и содержания в мышцах креатинфосфата. У квалифицированных тяжелоатлеток,
тренирующихся с современными нагрузками, экскреция креатинина в сутки превышает 2 г, что является нормой для людей, не занимающихся спортом. В
среднем экскреция креатинина у тяжелоатлеток составляет около 3,5 г, но в отдельные дни она достигает
6 г. В моче при этом может быть обнаружен и креатин в довольно значительных количествах (до 1,8 г),
что указывает на чрезвычайно интенсивный обмен
креатинфосфата, участвующего, как известно, в обеспечении энергией мышечной деятельности [6].
Большое значение для поддержания гомеостаза имеют эритроциты. Их главной функцией является перенос кислорода при помощи гемоглобина.
Они участвуют в осуществлении многих других физиологических процессов: адсорбции аминокислот,
липидов, токсинов, а также в ферментативных процессах. Благодаря содержанию в них гемоглобина
эритроциты играют важную роль «буфера» в регуляции кислотно-щелочного равновесия организма.
Около 30% буферных свойств крови, предохраняющих от ацидоза, приходится на долю эритроцитов,
поэтому изменение их числа в ходе интенсивных
физических нагрузок следует также считать критерием состояния резистентности.
При анаэробной направленности тренировочного процесса отмечается достоверный нейтрофилез, хотя количество моноцитов тоже превышает
значение контроля.
Важным информативным показателем, характеризующим неспецифическую резистентность
организма, является бактерицидная активность. Это
свойство крови и ее сыворотки обусловливается содержащимися в ней лизоцимом, комплементом (глобулинами), пропердином, интерфероном, а также
присутствием так называемых бактериолизинов, способных растворять бактерийные клетки.
Развитие тренированности сопровождается
неоднозначными сдвигами в иммунном статусе орга-

низма спортсменки. Основными факторами тренировочного процесса, определяющими изменение иммунного статуса спортсменок, являются: величина,
продолжительность, интенсивность тренировочных
нагрузок, их психоэмоциональная напряженность.
До настоящего времени определение понятия нормы в иммунологии ограничивалось оценкой
значений тех или иных показателей у клинически здоровых людей, при этом критерием оценки служили
средние величины показателей. Однако при состояниях физиологической активности в условиях тренировки и соревновательной деятельности возникает
необходимость в рассмотрении иммунологической
нормы как характеристики связанности иммунной
системы с изменениями других физиологических
показателей организма. В данном случае справедливо говорить не о физиологической норме, а о нормальном функционировании иммунной системы, т.е.
изменении иммунологической реактивности организма адекватно меняющимся условиям.
Выводы.
1. В результате проведенных исследований
было установлено, что у спортсменок со скоростносиловой и сложнокоординационной направленностью тренировочного процесса отмечается достоверный прирост содержания эритроцитов и
гемоглобина в крови. Одновременно наблюдается
статистически значимый прирост относительного и
абсолютного содержания ретикулоцитов. Отмеченные особенности периферического отдела эритрона
хорошо сочетаются с изменениями устойчивости к
гипоксии.
2. У тяжелоатлеток ярко выраженного нейтрофилеза, впрочем, как и увеличение числа моноцитов, не выявлено.
3. При интенсивных физических нагрузках у
спортсменов-разрядников и мастеров спорта отмечено снижение бактерицидной активности сыворотки крови и содержания в ней лизоцима, степень которого зависит от выраженности утомления.
4. У спортсменок в период интенсивных тренировок, сопровождающихся утомлением всех физиологических систем, наблюдается значительное
угнетение фагоцитарной активности лейкоцитов: в
возрасте 12-15 лет на 72,7-76,4%, у взрослых спортсменок - на 75,0-76,2%.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения проблем, связанных с совершенствованием тренировочного процесса в тяжелой женской атлетики с учетом особенностей женского организма.
1.

2.

3.
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обеспечение быстрого роста результатов спортсменов при наименьших затратах времени на занятия
физическими упражнениями. Она достигается оптимизацией тренировочного процесса, которая, прежде всего, связана с определением оптимальных величин тренировочных нагрузок, рациональным
построением тренировочных циклов, корректированием различных нагрузок в зависимости от уровня
подготовленности спортсменов.
Многие ученые изучали вопрос оптимизации тренировочного процесса в тяжелой атлетике.
По мнению Р.А. Романа, соотношение упражнений
в тренировочном процессе начинающих, как в подготовительном, так и в соревновательном периоде
составляет примерно: рывковые - 20%, толчковые 25%, приседания со штангой на плечах и груди - 30%,
другие приседания со штангой - 18%, жимы лежа 7% от общего объема тренировочной нагрузки. В
целом это составляет 45% технической и 55% силовой подготовки.
В эксперименте, описанном А.В. Черняком,
апробировано несколько вариантов распределения
парциальных объемов. Наиболее эффективной оказалась тренировка при следующем соотношении
упражнений: рывковые - 25%, толчковые - 23%, приседания - 27%, тяги рывковая и толчковая - 20%, жимы
- 5%, что составляет 48% технической и 52% силовой
подготовки.
А.С. Медведев предлагает планировать
объем долей тренировочных нагрузок в следующих
соотношениях упражнений: рывковые - 25%, толчковые - 25%, приседания - 25%, тяги рывковая и толчковая - 20%, жимы - 5%, что составляет 50% технической и 50% силовой подготовки.
Таким образом, в тяжелой атлетике, несмотря на большой исследовательский материал, еще не
определены другие оптимальные соотношения отдельных групп упражнений технической и силовой
подготовки в тренировочном процессе начинающих
спортсменов.
Можно предположить, что соотношение
тренировочных нагрузок зависит от развития отдельных специальных качеств тяжелоатлетов. Но данный
вопрос не исследовался, хотя его важность очевидна. Сложно оптимизировать тренировочный процесс, не обладая запасом знаний о целевой направленности нагрузки.
Силовая и техническая подготовка органически взаимосвязана со спортивной деятельностью
тяжелоатлета. Поэтому определение физической нагрузки, связь с техникой, с одной стороны, и развитием силовых способностей - с другой, будут актуальны в подготовке начинающих спортсменов.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование цели работы.
Цель статьи - выявить эффективность методики подготовки начинающих спортсменов.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СООТНОШЕНИЙ НАГРУЗОК
ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ И СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКЕ
В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЮНЫХ
ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
Орлов А.А., Понамарев В.А.
Запорожский национальный университет
Аннотация. В статье рассматривается проблема соотношения специальной физической подготовки и
общей физической подготовки в тренировочном процессе юных тяжелоатлетов. Соотношение тренировочных нагрузок в технической подготовке - 35% и в
силовой - 65% обеспечивает повышение результатов
в отдельных соревновательных движениях и в сумме
двоеборья. Результаты тестирования по контрольным
упражнениям являются информативными для оценки
уровня развития силы определенных групп мышц,
участвующих в соревновательных движениях.
Ключевые слова: специальная физическая подготовка, общая физическая подготовка, тяжелоатлеты, тренировочная нагрузка, тренировочный процесс.
Анотація. Орлов А.А., Понамарьов В.А. Оптимізація
співвідношень навантажень по технічній і силовій
підготовці в тренувальному процесі юних важкоатлетів. У статті розглядається проблема співвідношення спеціальної фізичної підготовки й загальної фізичної п ідг отовки в тренув альному п роц есі юн их
важкоатлетів. Співвідношення тренувальних навантажень у технічній підготовці - 35% і в силовій - 65%
забезпечує підвищення результатів в окремих змагальних рухах і в сумі двоєборства. Результати тестування по контрольних вправах є інформативними
для оцінки рівня розвитку сили певних груп м’язів,
що беруть участь у змагальних рухах.
Ключові слова: спеціальна фізична підготовка, загальна фізична підготовка, важкоатлети, тренувальне навантаження, тренувальний процес.
Annotation. Orlov A.A., Ponamarov V.A. Optimization
of correlations of loadings on technica l a nd power
preparation in training presses young weightlifting-men.
The problem of correlation of the special physical
prepa ration and general physical prepara tion in the
training process of young weightlifting-men is examined
in the article. The parity of training loadings in technical
training - 35 % and in power - 65 % provides increase of
results in separate competitive movements and in the
sum of a snatch. Results of testing on control exercises
are informa tive for an estimation of a level of
development of force of the certain groups of the
muscles participating in competitive movements.
Keywords: special physical preparation, general physical
prepa ration, weightlifting-men, tra ining loa ding,
training process.
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средств СФП и ОФП в тренировочном процессе вообще, а в тренировочном процессе юных спортсменов в особенности, являются ведущими в управлении спортивной тренировкой.
Многолетние исследования А.С. Медведева,
Л.С. Дворкина показывают, что специальная физическая подготовка в юном возрасте в тяжелой атлетике должна опираться на хорошую ОФП. Но при
этом она должна способствовать развитию основных качеств тяжелоатлета: специальной физической
работоспособности, быстроты, ловкости, силы. И что
не менее важно, одновременно готовить суставносвязочный аппарат к максимальным нагрузкам в
более зрелом возрасте.
Учитывая ведущую роль дозированных отягощений в силовой подготовке спортсменов, а также
тот факт, что в тяжелоатлетическом спорте накоплен
большой научно-методический опыт подготовки
юных атлетов, начиная с раннего подросткового возраста. Мы пришли к мнению, что использование доступных и апробированных средств тяжелой атлетики окажется наиболее эффективным при решении
задач силовой и разносторонней подготовки детей
подростков.
Предполагалось, что если на начальном этапе подготовки больше времени уделить развитию
силы спортсменов по сравнению с техникой, то их
спортивные результаты существенно возрастут.
Задачи исследования:
Выявить оптимальное соотношение тренировочных нагрузок, направленных на совершенствование соревновательных движений и увеличение силового потенциала.
Выявить эффективность соотношения нагрузок: в технической подготовке - 50% и силовой - 50%.
Выявить эффективность соотношения нагрузок: в технической подготовке - 35% и силовой - 65%.
Сравнить эффективность двух методик.
В исследовании приняли участие две группы тяжелоатлетов, по 20 человек в каждой однородных по собственному весу (легкой и полусредней
весовой категории). Первая группа (контрольная)
имела следующее соотношение тренировочных нагрузок: в технической подготовке - 50% и в силовой
- 50%. Вторая группа (экспериментальная) соответственно: в технической подготовке - 35% и в силовой - 65%.
Уровень физической подготовленности
спортсменов обеих групп был одинаковый, по средним значениям не выявлено статистически достоверных различий.
Спортсмены тренировались по разработанной методике, критерием эффективности которой
являлись методы тестирования. Были взяты тесты:
“Прыжок вверх” (по Абалакову), “Прыжок в длину
с места”, “Кистевая динамометрия”, “Жим штанги, стоя” в контрольной группе, “Жим штанги
лежа” в экспериментальной группе, “Приседания
со штангой на плечах”, “Тяга становая” (становая
динамометрия).

Соотношение нагрузок в технической подготовке - 50% и в силовой - 50% дает существенный
прирост в динамометрии левой кисти, приседании
со штангой на плечах (разгибатель мышц ног), тяги
становой (разгибатель мышц спины).
Соотношение нагрузок в технической подготовке - 35% и в силовой - 65% направлено в большей мере на развитие максимальной и взрывной
силы мышц ног и спины, что в большей мере воздействует на повышение силового потенциала в тренировочном процессе начинающих спортсменов.
Тестирования по контрольным упражнениям не показали достоверных различий между группами. Вместе с тем были выявлены индивидуальные
особенности развития силовых качеств: в экспериментальной группе 50% испытуемых существенно
улучшили свои силовые показатели.
Совершенно иные данные были получены
по результатам соревнований, которые проводились
в группах после первого месяца эксперимента и в
конце эксперимента: спортсмены экспериментальной группы показали статистически достоверные
высокие результаты в отдельных упражнениях и в
сумме двоеборья.
Выводы.
1.Соотношение тренировочных нагрузок в
технической подготовке - 35% и в силовой - 65% обеспечивает повышение результатов в отдельных соревновательных движениях и в сумме двоеборья.
2. Результаты тестирования по контрольным
упражнениям являются информативными для оценки уровня развития силы определенных групп мышц,
участвующих в соревновательных движениях.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
оптимизации физической загрузки в учебно-тренировочном процессе юных тяжелоатлетов.
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
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МАНУАЛЬНИЙ МАСАЖ, ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇЇ ПРИ МІОФАСЦІАЛЬНОМУ
БОЛЬОВОМУ СИНДРОМІ
Осіпов В.М.
Бердянський державний педагогічний університет

кий Ю.П., 2001; Lewit К., 1984) [4].
Окрім відомих і традиційних лікувально-реабілітаційних заходів: водні процедури, іонізація, електросон, електростимуляція, аутогенне тренування
(Зотов М.В., 1990; Бірюков О.О., 1997; Мухін В.М.,
2005), ручний масаж, вібраційний масаж, пневматичний масаж, баромасаж (Бірюков О.О., 1999; В.І.
Васічкін, 2001; Єфименко П.Б., 2001), широкого застосування для лікування міофасціального болю набув один з найпоширеніших засобів, з огляду на простоту та ефективність застосування й обладнання, є
мануальний масаж [1,2,3,5, 6].
Ефективність застосування масажу при м’язових дисфункціях доведена у працях багатьох дослідників і фахівців у галузі медицини і спорту. Проте
методика та ефективність впливу прийомів мануального масажу на рівень різних станів м’язової системи при міофасціальних дисфункціях у науково-методичній літературі описана недостатньо.
Зв’язок із науковими і практичними задачами в області ефективного застосування спеціальних
методик мануального масажу при різноманітних станах м’язової дисфункції виражається в урахуванні
різнобічного фізіологічного впливу масажу на м’язову систему людини, в основі якого лежать три чинники: механічний, нервово-рефлекторний і гуморальний. Знаходячись у тісному взаємозв’язку між собою,
вони сприяють підвищенню функціональних можливостей всього організму.
Аналіз останніх публікацій. Дані досліджень
О.О.Бірюкова (1995), В.І.Васічкіна (2005) показують,
що під впливом масажу знижується м’язовий гіпертонус, розм’якшуються патологічні ущільнення,
збільшується кількість функціонуючих капілярів, активізується кровопостачання тканин. Під дією масажу м’язи стають більш еластичними, поліпшується
їхня скорочувальна функція, підвищується працездатність, відновлюється сила, м’язи стають менш болючими при пальпаціїї та розтягненні.
Робота виконана за планом НДР Бердянського державного педагогічного університет.
Формулювання цілей роботи.
Запропонувати методику мануального масажу необхідну для проведення реабілітаційних заходів при міофасціальних болях, пов’язаних з м’язовою дисфункцією.
У зв’язку з такою метою досліджень нами
були поставлені такі задачі:
1. Вивчити стани м’язової дисфункції, які є
наслідком міофасціального больового синдрому.
2. Визначити причини, які викликають такі
стани.
3. Запропонувати практичну методику мануального масажу для проведення більш ефективних реабілітаційних заходів.
Результати досліджень.
М’язи зі зниженим тонусом (гіпотонія), на
дотик м’які і мляві. Шкіра витончена, підшкірний
жировий шар розвинутий слабо.
Причини: захворювання нервової системи

Анотація. В статті відображений досвід застосування мануального масажу, як засобу фізичної реабілітації пацієнтів, які страждають на біль, внаслідок міофа сціальної ди сфункц ії м’язів . Обґрунтова на
доцільність і безпечність використання технічних
прийомів, рекомендованих автором для постійного
використання у практичній роботі.
Ключові слова: пацієнт, біль, м’яз, тригерний пункт,
масаж.
Аннотация. Осипов В.Н. Мануальный массаж как средство физической реабилитации при миофасциальном
болевом синдроме. В статье отображён опыт применения мануального массажа, как средства физической реабилитации пациентов, которые страдают болью, в результате миофасциальной дисфункции мышц.
Обоснована целесообразность и безопасность использования технических приемов, рекомендованных
автором и постоянно используемых его практической работе.
Ключевые слова: пациент, боль, мышца, тригерный
пункт, массаж.
Annotation. Osipov V.N. Manual massage as mean of
physical rehabilitation at a miofastsial pain syndrome.
Experience of application of manual ma ssa ge is
represented in the a rticle, as fa cilities of physical
reha bilita tion of patients which suffer by pain, as a
result of miofastsial disfunction of muscles. Expedience
and safety of the use of the technical receptions
recommended by an author and constantly used to his
practical work is grounded.
Keywords: patient, pain, muscle, trigerniy point,
massage.

Вступ.
За рекомендацією ВООЗ до числа пріоритетних досліджень, починаючи з 2000 року, віднесено
больові синдроми у ділянці спини та шиї, серед яких
дві третини становить міофасціальна дисфункція. Це
пов’язано з частотою розповсюдження м’язово-скелетного болю, значною втратою працездатності та великими економічними затратами на лікування [4, 7].
За матеріалами 8-го всесвітнього конгресу,
присвяченому болю (Ванкувер, 1996), біль у спині є
другою за частотою звертання до лікарів після респіраторних захворювань та третьою за частотою причиною госпіталізації. Причому серед усіх вікових категорій пацієнти від 30 до 59 років, тобто
працездатного віку, становлять 75%. (Козьолкін О.А.,
1996; Карлов О.В., 1997; Волошин П.В., Волошина
Н.П., 1999; Попелянський Я.Ю., 1999; Корж О.О, 1999;
Хвисюк М.І., 2000). Тобто, М’язово-фасціальна больова дисфункція є не тільки медичною, але й соціальною проблемою [4,7]
Міофасціальна дисфункція – складний психофізіологічний процес, який проявляється болями,
зумовленими неспецифічним ураженням скелетних
м’язів і формуванням у напружених м’язах тригерних точок, які стають генераторами патологічної рефлекторної системи (Крижановський Т.Н., Карабань,
1997; Грицай Н.М, 2000; Вейн О.М., 2001; Лимансь214

(парези), тривала іммобілізація після травматичних
ушкоджень, хронічна перевтома при тривалих навантаженнях.
Задачі: 1) активізувати кровообіг для поліпшення трофічних процесів; 2) підвищити тонус ослаблених м’язів; 3) задіяти механічне виведення продуктів розпаду з м’язової тканини.
Методика масажу: погладжування (різними
способами) 1,5–2 хв., вижимання з обтяженням 1,5–2
хв., розтирання (фалангами зігнутих пальців, основою долоні, подушечками 4 пальців) 2–3 хв., розминання (глибоке різними способами, чергуючи з потряхуванням) 5–8 хв., ударні прийоми (рубління,
постукування) 1,5 – 2 хв., пасивні та активні рухи 5–8
хв. Всі прийоми виконуються дуже інтенсивно по стимулюючій (тонізуючій) методиці!
Тугі на дотик м’язи, при пальпації відчувається високий тонус, сильний опір натисканню (гіпертонус м’язів). При розтягненнях та скручуванні з’являється біль, шкіра фактично не захоплюється.
Причини: гостра нервова перенапруга,
фізичне перенапруження.
Задачі: 1) зняти психо-емоційне навантаження; 2) знизити тонус м’язів; 3) сприяти активному
механічному видаленню продуктів розпаду; 4) активізувати кровообіг.
Методика масажу: основні масажні прийоми – комбіноване погладжування (5-8 хв); розминання (1,5-2 хв.) – легке, поверхневе, ритмічне; потряхування (1,5-2 хв.); пасивні рухи зі збільшеною
амплітудою в повільному темпі (5-8 хв.).
Всі прийоми виконуються в повільному
темпі, надаючи седативну дію і релаксуючий ефект.
М’язи з дуже високим тонусом (судорожні).
На дотик – дуже болючі і чутливі. При пальпації спостерігається різка напруженість і гіперестезія шкіри.
Причини: гостра перевтома, стан після тривалого фізичного перевантаження або багаторазових різких і потужних скороченнях м’язів на фоні стомлення. Також можливо настання подібного стану
при запаленні м’яза при переохолодженнях.
Задачі: 1) усунути стан стійкої напруги м’яза; 2) сприяти активному відтокові венозної крові
(відсмоктуючий масаж м’язів, що розташовані вище),
тим самим покращуючи лімфообіг і сприяючи
ліквідації запалення.
Методика масажу: погладжування (8-10 хв.),
розминання захоплюючі з валянням (10-12 хв.),
повільні пасивні рухи (5-7 хв.).
Тригерні точки – болючість в місцях м’язових ущільнень. При пальпації їх виникає не тільки
місцевий, а й віддающий біль. М’язові ущільнення
виникають в зв’язку з патологічною імпульсацією із
патологічно змінених тканин м’язів. При цьому
змінюється колоїдний стан м’язів і їх трофіка, що веде
до виникнення болючих ущільнень різної форми,
величини – м’язових вузлів [4,7].
Причини: нервові перенапруження, тривала
статична робота мінімальної інтенсивності, іритація
рецепторного апарату хребта, переохолодження,

фізичні перенапруження.
Задачі: 1) зняти нервово-психічне напруження; 2) активізувати кровообіг для поліпшення трофічних процесів; 3) усунути болючість.
Методика масажу: при вираженому больовому синдромі застосовуємо релаксуючий масаж
(погладжування, легке розтирання, неглибоке розминання. По мірі стихання больового синдрому переходимо до більш енергійного розтирання і глибокого
розминання уражених м’язів.
Також використовуємо міопресуру. Це вид
м’якої дії на тригерні пункти м’яза пальцевим надавлюванням на протязі 1-2 хв. В даний момент ця методика ліквідації міофасціальних тригерних пунктів описується як ішемічна компресія, міотерапія. По
уявленню авторів, сильне і тривале надавлювання міогенного тригерного пункту викликає фазні зміни кровотоку (ішемію і реактивне повнокрів’я), що є основою лікувального ефекту.
Техніка міопресури наступна. Розслаблений
м’яз розтягують до появи відчуття дискомфорту. Спочатку на тригерний пункт надавлюють великим пальцем до появи терпимого болю. В міру стихання болю
тиск поступово збільшують. Надавлювання продовжується до 1 хвилини. Механізм лікувальної дії пов’язаний зі збільшенням кровотоку в ураженій ділянці,
наступаючим вслід за припиненням компресії, і з лікувальною дією реактивної шкірної гіперемії.
Висновки.
Застосування мануального масажу в роботі
з пацієнтами, які страждають на біль, внаслідок міофасціальної дисфункції м’язів показало виражену
ефективність використання спеціальних методик, побудованих з урахуванням термінального стану м’язової системи і аналізом характеру і тривалості фізичного чи нервового перенапруження.
Результати проведеного дослідження свідчать
про те, що наша методика мануального масажу для
пацієнтів з міофасціальним больовим синдромом
може бути використана в комплексі фізичної реабілітації хворих даної категорії.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем застосування мануального масажу, як засобу фізичної реабілітації пацієнтів, які страждають на біль, внаслідок
міофасціальної дисфункції м’язів.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ВЛИЯНИЯ ЗАНЯТИЙ СОВРЕМЕННЫМИ
ТАНЦАМИ НА УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 10-11 ЛЕТ
Остапенко Г.А.
Запорожский национальный университет

та и апробация компьютерно-диагностической программы “Будь здоров!” (авторы - Маликов Н.В., Сватьев А.В., Богдановская Н.В.).
В соответствии с целью исследования с октября (1 этап обследования) 2006 года по март (2 этап
обследования) 2007 года нами было проведено обследование 35 детей (23 девочки и 13 мальчиков) занимающиеся эстрадными спортивными танцами
(диско, хип-хоп, фанки) и 14 человек (7 мальчиков и 7
девочек) занимающиеся спортивными (бальными)
танцами.
Эксперимент проводился на базе спортивного клуба “Виктория” (спортивные эстрадные
танцы) и ДК “Металлургов” ОАО “комбинат“Запорожсталь” (бальные танцы).
На всех этапах обследования у них регистрировались показатели уровня физического здоровья
(частота сердечных сокращений, артериальное давление систолическое и диастолическое, время задержки дыхания на вдохе и выдохе, жизненная емкость
легких, длина и масса тела, поднимание туловища за
1 минуту).
Все полученные в ходе обследования данные
были обсчитаны с помощью апробированной нами
новой комплексной компьютерной программы “Будь
здоров!” и обработаны стандартными методами математической статистики с помощью компьютерной
программы Microsoft Excel.
Результаты исследования.
В таблице 1 представлены данные относительно особенностей показателей, характеризующих
уровень физического здоровья девочек 10-11 лет,
занимающихся танцами (I этап обследования).
Общая бальная оценка уровня физического
здоровья у девочек, занимающихся эстрадными
танцами, составляет 60,0 ± 3,54 балла и соответствует
“среднему” уровню, у девочек-бальниц отмечено
47,59±17,27 балла и “ниже среднего” уровень физического здоровья.
Достоверных различий в показателях, характеризующих уровень здоровья девочек занимающихся эстрадными спортивными и бальными танцами
выявлено не было.
Как видно из представленных в таблице 1
результатов на I этапе обследования у девочек, занимающихся в СК “Виктория” и ДК “Металлургов”
были зарегистрированы достаточно приемлемые для
их возраста величины изучаемых показателей.
Анализ внутригруппового распределения по
уровням физического здоровья у девочек 10-11 лет,
занимающихся танцами на I этапе обследования, свидетельствует о преобладании «среднего» уровня
физического здоровья у девочек, занимающихся эстрадными танцами (70,2%), у девочек же, занимающихся бальными танцами зафиксировано 57,1% с
уровнем “ниже среднего». Так же у 19% девочек СК
«Виктория» отмечен уровень «ниже среднего»,
22,6% - «выше среднего, 5,3% - «высокий». У девочек ДК «Металлургов» 28,6% имели «средний» уровень физического здоровья, 14,3% - «выше средне-

Аннотация. Проведено изучение уровня физического здоровья мальчиков и девочек 10-11 лет с помощью эксклюзивной компьютерной программы «Будь
здоров!». Показано выраженное позитивное влияние
систематических занятий современными танцами на
данный функциональный показатель обследованных
детей.
Ключевые слова: физическое здоровье, мальчики, девочки, 10-11 лет, компьютерная программа, современные танцы.
Анотація. Остапенко Г.А. Експериментальне обґрунтування впливу занять сучасними танцями на рівень
фізичного здоров’я дітей 10-11 років. Проведено
вивчення рівня фізичного здоров’я хлопчиків і дівчаток 10-11 років за допомогою ексклюзивної комп’ютерної програми «Бувай здоровий!». Показаний виражений позитивний вплив систематичних занять
сучасними танцями на даний функціональний показник обстежених дітей.
Ключові слова: фізичне здоров’я, хлопчики, дівчатка , 1 0-11 років, комп’ю терна програ ма, сучасні
танці.
Annotation. Ostapenko G.A. Experimental ground of
influencing of employments by modern dances on the
physical health level of children 10-11 years. The study
of physical health level of boys and girls 10-11 years by
the exclusive computer program «Be healthy!» is
condu cted in the article. The expressed positive
influence of systematic employments by modern dances
on the given functional index of the inspected children
is shown.
Keywords: physical health, boys, girlies, 10-11 years,
computer program, modern dances.

Введение.
Проблема изучения уровня здоровья детей
возникает из требований современной жизни и развития общества. Здоровье детей определяет благосостояние всего общества, повышает социальный и
экономический потенциал государства [1].
Одной из наиболее распространенных форм свободного времени среди детей школьного возраста (особенно в младшем и среднем школьном возрасте) есть
занятия разными видами творческой деятельности,
физической культуры и спорта. В последнее время
все большей популярности приобретают занятие эстрадными спортивными танцами (хип-хоп, диско,
фанки, техно).
Положительное влияние разных видов занятий физической культурой и спортом отмечается в
ряде научных работ [2-5]. Однако, вопрос о влиянии
эстрадных спортивных танцев на уровень здоровья
детей остается мало изученным.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Исходя из этого, целью исследования является изучение влияния современных танцев на уровень физического здоровья детей школьного возрас216

Таблица 1
Показатели, характеризующие уровень физического здоровья девочек 10-11 лет на различных
этапах обследования (М ± m)
№
п/п

СК “Виктория”

ДК “Металлургов”

Показатели
I этап

II этап

I этап

II этап

1.

Длина тела (см)

154,10 ± 1,17

155,37±5,47

151,23 ± 3,29

154,09±1,01

2.

Масса тела (кг)

39,25 ± 1,08

43,06±3,19

42,15 ± 2,79

43,53±2,80

3.

ЧСС (уд/мин)

84,92 ± 0,47

78,64±1,52

83,96 ± 2,57

80,24±2,05

4.

АДС (мм рт. ст.)

102,33 ± 5,68

106,25±4,36

100,08 ± 0,26

109,17±1,96

5.

АДД (мм рт. ст.)

73,34 ± 4,79

70,04±2,63

64,55 ± 7,89

68,03±3,07

6.

ЖЕЛ (мл)

1627,50 ±
308,43

2096,95±1,14*

1600,23 ±
219,09

1632,5±100,64

7.

tВД (с)

37,27 ± 5,32

42,35±0,93*

35,85 ± 1,97

35,85±1,97

8.

tВЫД (с)
Поднимание туловища за 1
мин.
(кол-во раз)

33,90 ± 1,67

40,24±0,92

28,45 ± 13,56

33,90±1,66

32,15 ± 0,73

39,94±6,45

30,18 ± 4,31

36,64±2,38

Уровень физического здоровья
(баллы)

60,0 ± 3,54
(средний)

72,65±3,54
(выше
среднего)

47,59 ± 17,27
(ниже
среднего)

57,42±11,82
(средний)

9.

10.

Примечание: 1 * - р < 0,005 по сравнению с ДК “Металлургов”
го». У представителей обеих групп девочек 10-11
лет не был отмечен «низкий» уровень изучаемого
показателя.
В таблице 2 представлены показатели, характеризующие уровень физического здоровья мальчиков в возрасте 10-11 лет на I этапе исследования.
У мальчиков, занимающихся бальными и
эстрадными танцами, в показателях уровня здоровья
на I этапе исследования не были зафиксированы достоверные различия.
Общая балльная оценка уровня физического здоровья у мальчиков СК “Виктория” составила
48,25±6,37 балла, а сам уровень рассматривается
как “ниже среднего”. В группе ДК “Металлургов”
значение данного показателя составило 52,47±8,32
балла и уровень физического здоровья соответствует “среднему”.
Как видно из результатов таблицы 2 на I этапе обследования у мальчиков, занимающихся в СК
“Виктория” и ДК “Металлургов”, как и у девочек
были зарегистрированы достаточно приемлемые для
их возраста величины изучаемых показателей.
Внутригрупповое распределение мальчиков
по уровням физического здоровья на I этапе исследования представлено следующим образом: в группе СК “Виктория” 54,6% мальчиков имели уровень
здоровья “ниже среднего”, 29,3% - “средний”, 13,4%
- “выше среднего”, 2,7% - “высокий”. 57,1% мальчи-

ков, занимающихся бальными танцами имели “средний” уровень физического здоровья, по 14,3% - “ниже
среднего”, “выше среднего” и “высокий”.
Для настоящего исследование было важным
проследить изменения величины уровня физического здоровьядетей 10-11 лет на различных этапах учебно-тренировочного процесса.
На заключительном этапе исследования
нами был проведен сравнительный анализ показателей, характеризующих уровень физического здоровья, детей 10-11 лет, занимающихся эстрадными и
бальными танцами.
Приведенные результаты в таблице 1 свидетельствует о достоверном увеличении показателей
ЖЕЛ (2096,95±1,14 мл, tВД (42,35±0,93 с) в группе девочек занимающихся эстрадными танцами по сравнению с девочками-бальницами.
По данным сравнительного анализа показателей уровня физического здоровья мальчиков, занимающихся эстрадными и бальными танцами представленным в таблице 2 достоверных различий на
втором этапе выявлено не было.
На втором этапе обследования 63,9% девочек, занимающихся эстрадными танцами, зафиксирован “выше среднего” уровень здоровья, 8,7% отнесены к “ниже среднему” уровню данного
показателя, 17,4% - “средний”, 13% - “высокий”. Большинство девочек ДК “Металлургов” (71,4%) отнесе217

Таблица 2
Показатели, характеризующие уровень физического здоровья мальчиков 10-11 лет на различных
этапах обследования (М±m)
СК “Виктория”

№
п/п

Показатели

1.

ДК “Металлургов”

I этап

II этап

I этап

II этап

Длина тела (см)

149,23 ± 2,51

150,49±1,75

151,18 ± 1,33

151,48±2,01

2.

Масса тела (кг)

44,87 ± 2,90

45,29±1,96

43,25 ± 1,81

48,29±1,12

3.

ЧСС (уд/мин)

86,67 ± 4,47

84,22±1,43

87,45 ± 6,14

85,08±1,17

4.

АДС (мм рт. ст.)

111,11 ± 9,28

107,21±1,81

113,18 ± 5,60

110,38±3,92

5.

АДД (мм рт. ст.)

72,22 ± 9,72

72,37±8,06

65,91 ± 9,95

71,36±4,52

6.

ЖЕЛ (мл)

1734,35 ± 254,95

1903,21±179,01

1811,02 ±
115,81

1756,11±25

7.

tВД (с)

36,22 ± 6,42

43,14±2,32

35,85 ± 1,97

41,05±2,17

8.

tВЫД (с)

27,49 ± 6,35

29,64±1,57

33,90 ± 1,67

32,27±1,64

40,89 ± 7,48

42,35±0,93

32,05 ± 0,74

38,09±0,72

48,25 ± 6,37
(ниже
среднего)

54,08±2,54
(средний)

52,47 ± 8,32
(средний)

60,45±2,11
(средний)

9.

10.

Поднимание туловища за
1 мин.
(кол-во раз)
Уровень физического
здоровья
(баллы)

ны к “среднему” уровню физического здоровья, по
14,3% имели “ниже среднего” “выше среднего”. Представителей с “низким” уровнем физического здоровья на II этапе исследования в обеих группа тоже не
отмечено.
Большинство мальчиков СК “Виктория” и
соответственно ДК “Металлургов” отнесены к “среднему ” уровню физического здоровья (76,9% и 57,1%).
Представителей с “низким” и “высоким” уровнем
изучаемого показателя в обеих группах не отмечено.
Полученные результаты на заключительном
этапе обследования свидетельствуют о положительном влияние занятий современными танцами на
уровень физического здоровья детей 10-11 лет. Так в
группах девочек и мальчиков СК “Виктория” качественный уровень физического здоровья детей на II
этапе эксперимента повысился и рассматривался у
девочек как “выше среднего”, а у мальчиков – как
“средний”. У детей ДК “Металлургов” качественная
оценка уровня физического здоровья на II этапе исследования не изменилась.
Выводы.
Полученные в нашей работе данные убедительно свидетельствуют о том, что занятия современными танцами, а именно эстрадными спортивными
танцами (диско, хип-хоп, фанки, техно) способствуют повышению уровня физического здоровья детей
10-11 лет.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем

влияния занятий современными танцами на уровень
физического здоровья детей 10-11 лет.
1.

2.

3.

4.

5.
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ЗНАЧИМОСТЬ ГИПЕРТЕРМИИ В СПОРТЕ
Павлов А.С., Полякова В.В.
Донецкий юридический институт МВД Украины
Аннотация. В статье представлены доказательства о
возможности смещения уровня температурной ре-
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зующими свойства памяти, внимания, психомоторики, мышления. Для определения изменений профессиональной работоспособности различных контингентов использовали те контрольные упражнения,
которые обычно применяются в целях проверки их
пригодности к работе. При выборе и обработке методик изучения работоспособности обследуемых
учитывали рекомендации «Международного комитета по стандартизации тестов» (по В.М.Зациорскому, 1979 [1]), а также достижения современной метрологии (требования теорий: тестов, измерений,
оценок). При создании гипертермии использованы
внешние источники нагрева (тепловые камеры с Т =
50°С и влажностью относительной 50%) и физические нагрузки, проводимые в термонейтральных условиях. Исследования в тепловой камере проведены
в 2-х модификациях. В 1-й серии - обследуемые во
время 30-минутного пребывания в камере выполняли прерывистую работу мощностью 300 кгм[мин. Во
2-й - выполняли эту же работу непрерывно до повышения ректальной Т на 1,4оС, т.е. время пребывания
каждого обследуемого в камере могло быть разным
[2]. Для достижения рабочей гипертермии использована: а) непрерывная мышечная работа (степ-тест до
отказа) - 3-я серия исследований; б) прерывистая
физическая нагрузка - 4-я серия исследований, описанная нами ранее «комбинированная проба»
(А.Павлов, 1990 [3]), состоящая из 4-х разных упражнений. Помимо этого, изменения терморегуляции и
работоспособности проводились в естественных условиях труда и спорта [3]. Функциональное состояние организма обследуемых оценивали по данным
электрокардиографического, ритмокардиографического (по Г.И.Сидоренко) и спирографического (по
Г.А.Хасис) исследований. Т-сдвиги в организме фиксировались путем измерения с помощью термопар
и электротермометра кожных, внутримышечной,
ректальной, тимпанальной и аксилярной Т; расчет
средневзвешенной Т кожи и тела производился принятыми в термофизиологии методами [4]. Особенностью исследования являлось то, что во многих случаях контроль над физиологическими сдвигами
регламентировали не по времени, как это принято
делать, а по уровням рабочей гипертермии 0,1-0,51,0-1,5-2,0°С. Для оценки биологической роли гипертермии, развивающейся в организме человека при
работе, нами разработан новый методический подход [5], в котором использованы следующие критерии: 1. Направленность изменений работоспособности, являющейся тем конечным полезным
результатом, к которому согласно теории функциональных систем организм стремится при мышечной
работе; 2. Адекватность функционирования системы Т-регуляции, т.е. сопротивляется организм перегреву или наоборот - стремиться повысить Т тела; 3.
Оптимальность функционирования при гипертермии
основных физиологических систем, в частности кардиореспираторной, т.е. физиологическая «стоимость» развивающейся гипертермии; 4. Устойчивость в условиях гипертермии нового уровня

гуляции в экстремальных условиях деятельности.
“Смещение” может происходить или не происходить,
в зависимости от совокупного действия стресс-факторов. В определенных условиях уровень Т-гомеостаза сдвигается на 1,5С вверх, обеспечивая эффективность функционирования организма, и, таким
образом, увеличивая вероятность выживания (путем
резкого повышения работоспособности).
Ключевые слова: спорт, гипертермия, работоспособность.
Анотація. Павлов А.С., Полякова В.В. Значимість
гіпертермії в спорті. У статті представлені докази
про можливість зсуву рівня температурної регуляції
в екстремальних умовах діяльності. “Зсув” може чи
відбуватися, чи не відбуватися, у залежності від сукупної дії стрес-факторів. У визначених умовах рівень
Т-гомеостазу зрушується н а 1 ,5С, забезпечую чи
ефективність функціонування організму, і, таким чином, збільшуючи ймовірність виживання (шляхом
різкого підвищення працездатності).
Ключові слова: спорт, гіпертермія, працездатність.
Annotation.
Pa vlov
A.S.,
Polyacova
V.V.
Meaningfulness of hyperthermia in sport. The data is
presented on programmed pa ttern of shift in the set
point of temperature regulation under physical load in
thermo neutral conditions. A trend of human organism
to increase the temperature of nucleus to 38,70C with
corresponding increase in efficiency of muscular work
based on data on both physical and intellectual work
capacity was observed.
Key words: sport, hyperthermia, work capacity.

Введение.
Долгое время в науке продолжается дискуссия о роли гипертермии при физических нагрузках.
Одни исследователи полагают, что перегрев организма - нарушение теплового гомеостаза, в основе его –
функциональная недостаточность системы температурной регуляции либо срыв ее деятельности. Но
имеется и мнение, что развитие гипертермии есть
все-таки не нарушение гомеостаза, а форма реагирования организма на конкретные условия, т.е. полезное явление, обеспечивающее эффективность
функционирования организма в экстремальных условиях, в этих случаях повышение температуры (Т)
тела, по-видимому, может быть обусловлено сдвигом в центральном звене аппарата Т-регуляции.
Работа выполнена по плану НИР Донецкого
юридического института.
Формулирование целей работы.
Цель нашей работы - уяснение причинноследственных связей между гипертермией и мышечной работой, обусловленной физическими (спортивными) нагрузками в разных Т-условиях.
Проведены исследования на нескольких контингентах, эпизодически выполняющих свою профессиональную деятельность в экстремальных условиях
(спортсмены, пожарные, горноспасатели, военные
летчики и студенты вуза). Производилась оценка общей физической, умственной и профессиональной
работоспособности. Показатели общей физической
работоспособности включали в себя упражнения на
силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость.
Умственную работоспособность изучали общепринятыми в психофизиологии способами, характери219

Т-регуляции, т.е. регулирует он самого себя или стремится к нормотермии «покоя».
Результаты исследования.
На основании исследований, проведенных в
естественных условиях труда и спорта, установлено,
что наивысшие величины при оценке профессиональной работоспособности различных контингентов показаны при рабочей гипертермии 1,5-2,0°С (см.
таблицу 1).
Исследование, проведенное в условиях лаборатории, показало, что в 4-й серии исследований
Т тела повышалась у спортсменов достоверно быстрее, в сравнении с неспортсменами, хотя в 1-2 и 3
предыдущих сериях было наоборот. Последнее может служить свидетельством того, что у лиц 1-й группы, характеризующихся более совершенной терморегуляцией, чем лица 2-й группы, развивающаяся при
выполнении прерывистой работы гипертермия не
есть проявление функциональной недостаточности
терморегуляторной системы, как считалось ранее и
как показано нашими прежними публикациями [3,
5], а является полезным явлением, одним из необходимых условий для эффективности мышечной деятельности. В этой же (4-й серии) исследований отмечено, что у всех обследуемых Т тела при работе
сначала повышалась, а затем стабилизировалась на
высоте ректальной Т - 38,7+0,06°С («плато»). При этом,
мы считаем важным обратить внимание на 4 особенности: 1. У спортсменов при работе скорость развития гипертермии до стабилизации на уровне «плато» была выше, чем у неспортсменов, а в
восстановительном периоде Т тела снижалась также
быстрее; 2. Продолжительность «плато» при работе
у спортсменов была длиннее (у некоторых до 2-3 и
более часов), его удавалось «сорвать» только у одного из 10 обследуемых; у неспортсменов в 60%-х удавалось после «плато» вызвать новое повышение Т
тела («срыв»); 3. В восстановительном периоде (в
покое) ректальная Т у всех обследуемых вновь стабилизировалась на высоте 38,7°С (2-е «плато»), но у
спортсменов на более продолжительное время; 4.
Интенсивность потоотделения при работе у спортсменов была ниже, чем у неспортсменов. И при работе, и в восстановительном периоде отмечена стабилизация интенсивности потоотделения на том же
уровне «плато», причем на те же сроки, что и ректальная Т. Можно полагать, что в изученных услови-

ях потоотделения носило больше обменный, чем терморегуляторный характер. Таким образом, можно
полагать, что в изучаемых условиях Т ядра тела обследуемых сначала как бы «стремилась» быстрее
достичь «нужного» уровня гипертермии, а затем
сохраняла этот уровень путем изменений зарегистрированных нами показателей теплоотдачи, и, следовательно, можно считать, что устойчивость «плато» регулировалась. Следует отметить, что лица,
являвшиеся на обследование в 4-й серии исследований 2,3 и 4-й раз перегревались все быстрее и быстрее. В первых же 3-х сериях все происходило наоборот. Можно полагать, что в одних случаях повышение
Т тела – результат функциональной недостаточности терморегуляторной системы, обуславливаемый
превышением мощности эрготермической нагрузки адаптивных возможностей обследуемых, в других
- выраженное стремление организма установить тот
Т-режим, который является оптимальным для эффективности функционирования. О последнем свидетельствуют данные изменений работоспособности.
Прирост показателей (по сравнению с исходными
величинами, зарегистрированными при нормотермии) у спортсменов при ректальной Т=38,7-39,2°С
составлял по данным умственной работоспособности в среднем 26%, гибкости - 18%, ловкости - 15%,
быстроты - 14%, скоростно-силовых упражнений 9%, максимальной силы - 5%. У неспортсменов умственная работоспособность увеличилась на 19%,
быстрота – на 12%, гибкость - на 7%. При дальнейшем развитии рабочей гипертермии, все показатели
работоспособности (за исключением гибкости) снижались [6]. Отмеченное нами постепенное увеличение физической и умственной работоспособности в
4-й серии исследований у спортсменов при развитии гипертермии сопровождалось мобилизацией
показателей вегетативного гомеостаза, но до того
уровня, на котором отмечена стабилизация Т ядра
тела (данным ректальной Т - 38,7°С), характеризующемся наивысшими значениями по всем изучаемым
критериям работоспособности. На этом же «плато»,
как показано вышеизложенными данными, не происходило резкого нарастания функционального напряжения показателей регуляции сердечного ритма
и функции дыхания, что, по нашему мнению, можно
объяснить достижением оптимального уровня обеспечения функционирования организма в конкретных
Таблица 1

Результаты исследований
Исследуемые
Ректальная
контингенты
температура,
град.
Студенты
38,7+0,1
Курсанты авиационного штурманского училища
38,7+0,1
Горноспасатели
38,8+0,1
Пожарные
38,9+0,1
Легкоатлеты
39,0+0,1
Боксеры
39,2+0,1
Каратеисты
38,8+0,1
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Прирост работоспособности,
%
21,9
28,9
18,3
17,5
8,3
28,1
27,9

условиях развития рабочей гипертермии. Поскольку, как изложено выше, при повышении Т тела на
1,5°С у спортсменов не отмечено такого увеличения
степени напряжения изучаемых показателей кардиореспираторной системы, какое бы выходило за пределы физиологической нормы (по Р.М.Баевскому
«стадия умеренного напряжения»), то можно полагать, что этот факт еще раз доказывает полезность
рабочей гипертермии, не увеличивающей физиологическую стоимость работы. Таким образом, при
изучении влияния на организм обследуемых 4-х видов стрессирующих физических нагрузок нами обнаружен сдвиг терморегуляции лишь в одном случае, а в 3-х имела место функциональная
недостаточность адаптивных систем организма. Следовательно, можно полагать, что смещение уровня
Т-регуляции - не обязательно (!), как считали сторонники этой теории, оно может происходить или не
происходить, в зависимости от совокупности действия стрессирующих факторов. В определенных
условиях, как изложено выше, этот уровень сдвигается, обеспечивая эффективность функционирования организма, и, таким образом, выживание в опасных для жизни условиях. Такой феномен нам и
удалось выявить в чистом виде, его повторяемость
не вызывает сомнений. Изложенные данные позволяют понять борьбу мнений, которая ведется в науке, поскольку методические подходы у исследователей разные, следовательно, одни авторы
обнаруживали сдвиг «set point», другие - нет.
Выводы.
Внешний перегрев и рабочая гипертермия
оказывают разное влияние на функциональное состояние человека, природа гипертермии определяет генез перегревания. Нагревающий микроклимат оказывает в основном негативное влияние на организм
работающего человека, может вызывать глубокие
сдвиги физиологических функций, снижает работоспособность; здесь повышение Т тела обусловлено
превышением эрготермической нагрузки функциональных возможностей терморегуляции. Рабочая гипертермия может являться одним из необходимых
условий для эффективности мышечной деятельности, ректальная Т при выполнении прерывистой работы довольно быстро повышается до уровня «плато» 38,7°С, где стабилизируется. Здесь же отмечена наивысшая работоспособность, которая начинает снижаться лишь при дальнейшем перегреве организма.
Существует два характера накопления тепла
в организме человека в условиях эрготермической
нагрузки: экзогенный «насильственный» и эндогенный (центральный). В первом случае повышение Т
тела обусловлено превышением термической нагрузки функциональных возможностей системы Т-регуляции субъекта. Эндогенный же характер сводится к
увеличению теплового содержания организма за счет
сдвига в центральном звене установочной точки, в
результате чего уровень Т-регуляции устанавливается на 1,5°С выше, чем уровень нормотермии и регулируется не внешней эрготермической нагрузкой, а

эндогенно. Оба характера накопления тепла в организме могут переходить один в другой. Явление смещения Т-регуляции на второй уровень, единый для
всех людей, является готовой программой гомеостатического регулирования, которая, вероятно, генетически закреплена и может извлекаться при адаптационной перестройке организма человека лишь в ответ
на экстремальные воздействия. Очевидно, этот феномен объясняет факты чудесного спасения индивидов, попавших в смертельно опасные условия.
Совершенствование концептуальной модели предстоящей деятельности (т.е. тренировки: и физиологические и психологические) ускоряет извлечение адекватной
программы
гомеостатического
регулирования [7].
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
гипертермии в спорте.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Литература
Зациорский В.М. Основы спортивной метрологии. М.:
Физкультура и спорт. - 1979. -152 с.
Агарков Ф.Т., Павлов А.С. К вопросу о повышении тепловой устойчивости организма человека средствами
мышечной тренировки //Космическая биология и медицина. - 1975. - №5. - С.75-80.
Павлов А.С. Роль физиологической гипертермии в изменении физической работоспособности //Космическая биология и авиакосмическая медицина. -1983.- №6.
- С.95-96.
Павлов А.С. Биологическая значимость гипертермии
при мышечной работе. Автореф. дисс. на соиск. уч.
степени доктора биол. наук. - Минск, 1990. - 44с.
Павлов А.С. Сдвиг установочной точки температурной регуляции в условиях физической нагрузки //Известия АН СССР. – 1988. - №2. - С.229-237.
Павлов А.С., Молоштан В.С. О возможности и эффективности повышения работоспособности человека путем нагрева тела //Космическая биология и авиакосмическая медицина. - 1988. - № 3. - С.42-45.
Павлов А.С. Влияние совершенствования концептуальной модели деятельности на скорость поиска и извлечение оптимальной программы гомеостатического регулирования //Физиология человека . - 199 1. - № 6. –
С.88 -94.
Поступила в редакцию 22.05.2007г.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ
ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ З
ДІТЬМИ В УМОВАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ
УСТАНОВИ
Пангелов Борис
Державний вищий навчальний заклад “ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”
Анотація. В статті розглядається питання можливостей використання елементів туризму в процесі фізичного виховання в умовах дошкільної і гармонійного
розвитку дитини. Використання засобів туризму в
основних організаційних формах фізичного виховання дошкільників буде сприяти більш ефективному
розвитку фізичних здібностей дітей 5 і 6 років. Ігрова туристська діяльність створює умови для формування вмінь будувати дружні відносини з однолітками і дозволяє підвищи ти рів ень позитивн их
взаємовідносин.
Ключові слова: туристсько-краєзнавча робота, старші
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спортивних секціях і фізкультурно-оздоровчих групах.
Застосування доступних форм туризму у
роботі з дошкільниками є одним з оптимальних
підходів щодо всебічного виховання дитини. Однак у
практиці вітчизняного дошкільного виховання застосування елементів туризму є обмеженим, що пов’язано з недостатньою розробленістю організаційнометодичних підходів даного питання. Виключенням
є дослідження, які були проведені Г.П.Зав’яловою
(2001) і Т.І.Грицишиною (2004).
Робота виконана за планом НДР державного вищого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені
Григорія Сковороди”.
Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження є аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури та
передової педагогічної практики щодо організаційно-методичних засад туристської роботи в процесі
фізичного виховання в умовах дошкільної освітньої
установи.
Результати дослідження.
Аналіз даних науково-методичної літератури [2,3,4] дозволив встановити, що при розробці методики і визначення її змістовної сторони дослідники
виходили із змісту загальної підготовки туриста, яка
включає різні за змістом види туристської підготовки: теоретичну, фізичну, технічну і тактичну, а також
формування особистісних якостей.
При підборі засобів для кожного виду підготовки враховувались вікові потреби дитини-дошкільника, а також можливості їх сприяння у вирішенні
програмних завдань дитячої освітньої установи.
Загальна підготовка туриста-дошкільника
має наступний зміст.
1. Теоретична підготовка включає в себе:
- краєзнавчу (формування знань про рідний край,
формування знань щодо правил поведінки на
природі);
- топографічну (робота з найпростішими схемами, планами, картами);
- орієнтування на місцевості (орієнтування у предметно-просторовому середовищі; ходіння за “легендою”);
- формування знань у галузі фізичної культури,
туризму.
2. Фізична підготовка:
- загальна (розвиток фізичних здібностей: витривалості, швидкості, гнучкості: загальних координаційних, швидкісно-силових);
- спеціальна (формування вмінь і навичок у пішохідних і лижних прогулянок).
3. Технічна і тактична підготовка:
- оволодіння технікою рухів у пішохідних і лижних
прогулянках:
- раціональне подолання природних перешкод;
- вибір місця бівака, участь в його організації за
допомогою дорослих.
4. Формування особистісних якостей,
дружніх відносин:

дошкільники.
Аннотация. Пангелов Б.П. Организационно-методические основы туристско-краеведческой работы с
детьми в условиях дошкольного образовательного
учреждения. В статье рассматривается вопрос возможности использования элементов туризма в процессе физического воспитания в условиях дошкольного образовательног о учреждения с целью
оздоровления и гармоничного развития ребёнка.
Использование средств туризма в основных организационных формах физического воспитания дошкольников будет оказывать содействие более эффективному развитию физических способностей детей 5 и
6 лет. Игровая туристская деятельность создает условия для формирования умений строить дружеские
отношения с ровесниками и позволяет повысить уровень положительных взаимоотношений.
Ключевые слова: туристско-краеведческая деятельность, старшие дошкольники.
Annotation. Pangelov B.P. Organizational structure of
tourist-regional work with children in the conditions of
preschool educational establishment. In the article is
considered the qu estion of possibility of the u se of
elements of tourism in the process of physical education
in the conditions of preschool educational establishment
with the pu rpose of making and ha rmonious
development of child healthy.
Use of tools of tourism will assist in the basic
organizational forms of physical training of preschool
children to more effective development of physical
abilities of children of 5 and 6 years. Game tourist activity
frames requirements for shaping skills to build friendly
attitudes with coevals and allows to raise a level of
positive mutual relations.
Keywords: tourist-regional activity, senior under-fives.

Вступ.
У теперішній час організація навчально-виховного процесу в дошкільних освітніх закладах України регламентується комплексними програмами
розвитку і виховання дітей “Малятко”, “Дитина”,
“Крок за кроком”, “Будь здоровим, малюк!” та ін. Всі
ці програми декларують, що головними завданнями
навчання і виховання є – зміцнення фізичного і психічного здоров’я дитини, прищеплення дітям основних навичок рухової та гігієнічної культури (Е.С.Вільчковський, 1997; Н.А.Ноткіна, 2002).
Рухова активність є найважливішою умовою
нормального розвитку дитини, а також однією із необхідних форм життєдіяльності зростаючого організму дошкільника. Від рухової активності багато у
чому залежать розвиток моторики, фізичних здібностей, стан здоров’я, нарешті, настрій дитини (С.Б.Шарманова, А.І.Федоров, 2002; Н.А.Ноткіна, Л.І.Казьміна, Н.Н.Войнович, 2002). Недостатня рухова активність
дітей негативно впливає на їх організм. Рухова активність дитини (як і дорослої людини) змінюється в
залежності від сезону: у зимовий період вона знижується, а влітку підвищується приблизно на 30%
порівняно із середніми величинами.
Результати, проведеного С.Б.Шармановою у
2004 р. соціологічного дослідження свідчать про дуже
низький рівень фізкультурно-спортивної активності
батьків і дошкільників: лише 11% з них систематично
приділяють увагу фізичному вихованню своїх дітей.
Тільки 12% батьків відмітили, що їх діти займаються у
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- виконання туристських ролей;
- моделювання педагогічних ситуацій.
Відомо, що туризм як засіб фізичного виховання включає різноманітні за формою і змістом
рухові дії. Характеризуючи туризм як засіб фізичного виховання у межах запропонованої методики, слід
підкреслити доведеної практикою положення про те,
що завдання фізичного вдосконалення можуть вирішуватись лише у сукупності з іншими засобами
фізичного виховання – іграми, спортивними вправами, гімнастикою.
Засоби туризму можуть бути включені не
тільки у фізкультурно-оздоровчу роботу та активний
відпочинок дітей, як це склалось, в основному, у практиці роботи у дошкільних закладах, але і в навчальну
роботу з фізичного виховання старших дошкільників.
У запропонованій класифікації [3; 4] навчальна робота представлена пізнавальними і
фізкультурними заняттями:
- пізнавальні заняття проводяться один раз на тиждень як у приміщенні, так і на відкритому повітрі
у формі бесід, дидактичних ігор, ігрових завдань;
- фізкультурні заняття, як і визначено традиційною
програмою, проводяться на відкритому повітрі
один раз на тиждень. Г.П.Зав’яловою (2001) було
розроблено вісім типів занять – ігрові, сюжетнорольові, колові тренування, заняття-змагання,
заняття-тренування, прогулянки-розвідки, прогулянки-пошуки, природознавчі прогулянки.
У фізкультурно-оздоровчу роботу засоби
туризму включаються у ранкові і вечірні прогулянки
не менше двох разів на тиждень і представлені топографічними прогулянками, рухливими іграми з включенням пошукових ситуацій.
Засоби туризму дозволяють урізноманітнити активний відпочинок дітей. Фізкультурні розваги з
туристською спрямованістю і туристські свята організуються у формі ігрових комплексів та прогулянокпоходів. День здоров’я можна проводити у формі
зльоту у різних варіантах проведення.
В основу планування процесу фізичного
виховання з елементами туризму дослідники [3; 4]
пропонують покласти принцип циклічності. Побудова циклів базується на особливостях туристської
діяльності, яка включає три безперервні взаємопов’язані етапи: підготовку, проведення та підведення
підсумків. Основу кожного циклу складають “виходи” дітей як у природну, так і в соціальну сферу. Повторне звернення у різних циклах до одних і тих самих
соціальних об’єктів з поступовим ускладненням рухового і пізнавального навчального матеріалу дозволяє поглиблювати знання про навколишній світ і вдосконалювати рухові уміння та навички дитини.
Весь навчальний рік (з вересня по травень)
умовно поділяється на три квартали, три сезонних
циклу – осінній, зимовий, весняний. В одному циклі
планується 12 пізнавальних і 12 фізкультурних занять.
Підведення підсумків може проводитись як після кожного заняття, так і після завершення цілої серії занять.
Щомісячно після восьми занять підводяться підсум-

ки у формі фізкультурних розваг туристської спрямованості. Сезонний цикл може завершуватись туристським святом. Підведення підсумків проводиться у формі туристського зльоту дошкільників.
Висновки.
Таким чином, можна констатувати, що використання засобів туризму в умовах дошкільної освітньої установи розкриває нові можливості у підвищенні ефективності процесу фізичного виховання і
дозволяє зробити наступні висновки:
1. Використання засобів туризму в основних організаційних формах фізичного виховання дошкільників буде сприяти більш ефективному розвитку фізичних здібностей дітей 5 і 6 років.
2. Ігрова туристська діяльність створює умови для
формування вмінь будувати дружні відносини з
однолітками і дозволяє підвищити рівень позитивних взаємовідносин.
3. Застосування елементів туризму в навчальній
роботі створює можливість більш результативного впливу на успішність засвоєння знань у галузі фізичної культури, правил поведінки у природному середовищі.
Перспективою подальших досліджень вбачаємо у вивченні інших проблем питання можливостей використання елементів туризму в процесі фізичного виховання в умовах дошкільної і гармонійного
розвитку дитини.
1.
2.

3.

4.

5.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА
Панов С.Ж.
Запорожский национальный университет
Аннотация. В работе представлен корреляционный
анализ расчетных (программа «ШВСМ») и прямых
(клинико-биохимические пробы) показателей, характеризующих уровень функционального состояния
организма человека.
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ную реализацию в разработанной коллективом авторов ЗНУ и киевского института им. Богомольца программе ШВСМ. Данный программный продукт позволяет определять расчетным путем уровень
физической работоспособности обследуемого, оценивать функционирование систем энергообеспечения организма, и его адаптивные возможности на
основе результатов выполнения обследуемым стандартного теста PWC170 в вело- или степ-эргометрическом вариантах [1]. В то же время возникает закономерный вопрос об адекватности получаемых с
помощью этой программы расчетных показателей
прямым общепринятым клиническим данным.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Цель работы - исследовать расчетные показатели, характеризующие уровень функционального состояния организма человека полученные с помощью программы ШВСМ и сравнить с данными
унифицированных клинико-биохимических тестов.
Результаты исследования.
Стандартное велоэргометрическое обследование [3] проводилось на группе спортсменов в возрасте 24-25 лет, занимающихся спортивно-оздоровительным туризмом. Обследование по программе
«ШВСМ» и забор крови для клинико-биохимических
исследований проводились до и после похода 2-й степени сложности. С помощью программы ШВСМ
определялись абсолютное и относительное значение
уровня физической работоспособности (aPWC170 и
oPWC170 соответственно), абсолютное и относительное значение уровня максимального потребления
кислорода (аМПК и оМПК соответственно), уровни
алактатной мощности и емкости организма (АЛАКм
и АЛАКе), лактатной мощности и емкости организма (ЛАКм и ЛАКе), величину порога анаэробного
обмена (ПАНО), значения общей метаболической
емкости (ОМЕ), уровень физической подготовленности (УФП), различные виды выносливости – общую,
скоростную и скоростно-силовую, экономичность
системы энергообеспечения и резервные возможности организма. Уровень тестовой велоэргометрической нагрузки рассчитывался с помощью программы ШВСМ [1]. Биохимическое исследование
венозной крови включало определение концентрации гемоглобина унифицированным гемоглобинцианидным методом, а также уровня креатинина (по
цветной реакции Яффе) и лактата (по реакции с параоксидифенилом) [4].
Статистическая обработка и корреляционный анализ проводились с использованием стандартного программного пакета MS Excel.
Полученные в результате исследования данные указывают на достоверное снижение абсолютного значения уровня максимального потребления
кислорода (аМПК) после похода (аМПК =
3832,54±254,71 и аМПК = 3808,52±184,9 до и после
похода соответственно) на фоне достоверного увеличения концентрации лактата в венозной крови (С =

мические исследования.
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Введение.
Возрастание массовости физической культуры и спорта закономерно привело к повышению
требований к медицинскому обеспечению данных
областей. Так, прежде всего, резко увеличивается
контингент обследуемых; перед специалистами, занятыми в сфере физической реабилитации и спортивной медицины, возникают новые проблемы. К последним можно отнести выявление наиболее
оптимальных тренировочных и восстановительных
режимов для спортсменов, определение эффективности тренировочных и рекреативных мероприятий,
составление тренировочных программ для физкультурников. Решение этих вопросов невозможно без
применения соответствующих задачам методов функциональной диагностики.
Арсенал методик, применяемых современной функциональной диагностикой, достаточно широк и позволяет определять множество показателей,
характеризующих уровень функционирования, как
целостного организма, так и его отдельных систем
[1-5]. Однако, несмотря на достаточную полноту и
объективность получаемых данных, недостатком
практически всех применяемых в функциональной
диагностике методик является временная затратность
и постановочная сложность. В то же время в условиях обследования больших групп людей возникает необходимость получения требуемой диагностической
информации с максимальной оперативностью, сохраняя при этом достаточный уровень точности получаемых результатов. Сложившаяся ситуация может быть разрешена путем выявления наиболее
эффективных диагностических тестов с достаточным
компьютерным обеспечением. Уменьшение количества функциональных проб приводит к закономерному снижению полноты информации, получаемой
при обследовании. Выходом в данной ситуации может выступать методика, позволяющая определять
максимально большое число параметров уровня
жизнедеятельности организма обследуемого при
использовании минимального набора диагностических тестов.
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Таблица 1
Результаты исследования
№ п /п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
2
3
4
5
6
7
8

Н аим енование парам етра
а М П К , л /м и н
Г е м о г л о б и н , г /1 0 0 м л
А Л А К м , В т /к г
К р е а т и н и н , м м о л ь /л
А Л А К е, м м о л ь /л
Л А К м , В т /к г
Л а к т а т , м м о л ь /л
Л А К е , м м о л ь /л

Д о похода
3 8 3 2 ,5 4 ± 2 5 4 ,7 1
1 4 1 ,3 3 ± 3 ,2 9
6 ,0 9 ± 0 ,3 8
7 6 ,4 0 ± 1 ,7 7
3 6 ,0 2 ± 2 ,1 8
4 ,7 3 ± 0 ,2 6
1 ,6 ± 0 ,0 5 4
2 8 ,1 5 ± 1 ,4 9

П осле похода
3 8 0 8 ,5 2 ± 1 8 4 ,9 1 *
1 4 6 ,8 0 ± 3 ,0 2
6 ,2 0 ± 0 ,2 6
8 2 ,3 3 ± 2 ,4 9
3 6 ,5 9 ± 1 ,4 6
4 ,8 9 ± 0 ,1 9
2 ,4 7 ± 0 ,2 1 * *
2 9 ,1 0 ± 1 ,1 1

Примечание: * – р<0,01 по сравнению с исходным значением показателя
** – р<0,001 по сравнению с исходным значением показателя
Таблица 2
Результаты исследования
значение коэффициента корреляции
№ п/п
корреляционные пары
начало похода конец похода динамика показателей
1.
1
аМ ПК и гемоглобин
0,5941
0,8071
0,6983
2.
2
аЛ АКм и креатинин
0,6572
0,6414
0,5998
3.
3
аЛ АКе и креатинин
0,6568
0,6223
0,5829
4.
4
ЛАКм и лактат
0,6324
0,4418
0,6705
5.
5
Л АКе и лактат
0,6353
0,4430
0,6723
Примечание: в качестве первого члена корреляционной пары выступает расчетный показатель
(«ШВСМ»), в качестве второго – соответствующий биохимический показатель
1,6±0,054 и С = 2,47±0,2 до и после похода соответственно). Достоверных различий в динамике других
исследуемых показателей не выявлено (таблица 1).
Полученные результаты свидетельствуют о
нарастании общего соматического утомления в результате походных нагрузок, что манифестируется
достоверным снижением уровня аМПК и достоверным увеличением концентрации лактата. Следует
отметить, что расчетные данные по аМПК (программа ШВСМ) и данные по концентрации лактата в венозной крови, полученные биохимическим методом
независимо друг от друга подтверждают зафиксированное у спортсменов состояние.
Более детальное выявление соответствия
расчетных и прямых показателей с помощью корреляционного анализа между ними в фоновом обследовании указывает на значимый уровень корреляции между аМПК и концентрацией гемоглобина в
венозной крови; алактатной мощностью и емкостью
организма, и уровнем креатинина в крови; лактатной мощностью и емкостью организма, и уровнем
лактата в крови (таблица 2).
Данные корреляционного анализа показателей после завершения похода (таблица 2) указывают
на выраженное увеличение корреляционной связи
между аПМК и уровнем гемоглобина венозной крови при отсутствии корреляции между значениями
показателей лактатной мощности и емкости с уровнем лактата в крови.
Корреляционный анализ динамики изменений изученных показателей также демонстрирует
наличие корреляционной зависимости (таблица 2).
Выводы.
1. Данные по абсолютному значению максималь-

ного потребления кислорода и уровню лактата в
венозной крови, однозначно указывающие на
нарастание утомления спортсменов до и после
похода дают возможность использовать расчетный показатель аМПК, полученный с помощью
программы ШВСМ, как маркер функционального состояния.
2. Значимая корреляционная зависимость между
показателями, полученными в помощью расчетных и прямых диагностических тестов указывает на правомерность использования данных
ШВСМ даже при отсутствии прямых биохимических данных.
Перспективы дальнейших исследований
представляются в виде более детальных исследований среди спортсменов различных видов спорта.
1.

2.

3.
4.

5.
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АНАЛИЗ ОБЩЕЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И
УРОВНЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАРАТИСТОВ В
ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА
Поднебесная Е.В.
Запорожский национальный университет

робные возможности организма. Так, прыжки, ускорения требуют достаточного развития анаэробных
механизмов энергообеспечения мышечной деятельности и работа в спарринге предъявляет повышенные требования к аэробной производительности
организма каратистов. В связи с этим, очевидно, что
тренировочные занятия каратистов, особенно в подготовительном периоде, должны быть направлены
на существенное повышение как аэробной, так и
анаэробной емкости организма спортсменов. Важен
при этом постоянный контроль за динамикой изменения и развития данных показателей общей системы энергообеспечения мышечной деятельности. В
этом случае возможно применение соответствующих коррекционных мероприятий в программе тренировочных занятий, целью которых является достижение спортсменами наиболее оптимального уровня
функционального состояния [1, 2, 3, 6].
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Целью исследования было – определить степень влияния коррекционных мероприятий в программе тренировочных занятий спортсменов для
достижения ими наиболее оптимального уровня
функционального состояния.
В течение подготовительного периода было
проведено обследование 11 спортсменов спортивного клуба «Динамо».
У всех обследованных в начале и в конце подготовительного периода производилась оценка уровня функциональной подготовленности их организма
с использованием компьютерной программе
«ШВСМ» [9, 10, 11]. В соответствии с данной программой у обследуемого, после выполнения стандартного велоэргометрического теста PWC170, автоматически определяются основные параметры его
функциональной подготовленности. Расчет величин
аPWC170 (кгм/мин), оPWC170 (кгм/мин/кг), аМПК (л/
мин) и оМПК (мл/мин/кг) производится по общеизвестным формулам. Определение значений алактатной мощности (АЛАКм, вт/кг), лактатной мощности
(ЛАКм, вт/кг), алактатной емкости (АЛАКе, %), лактатной емкости (ЛАКе, %), порога анаэробного обмена (ПАНО, %), частоты сердечных сокращений на
уровне ПАНО (ЧССпано, уд/мин) и общей метаболической емкости (ОМЕ, а.е.) проводится в соответствии с формулами, разработанными авторами программы «ШВСМ». На основе анализа всех
полученных данных, с учетом пола, возраста, антропометрических данных обследуемого, делается вывод об уровне функциональной подготовленности
испытуемого (УФП, баллы).
Результаты исследования.
На первом этапе эксперимента нами было
проведено обследование спортсменов в начале подготовительного периода. Как видно из результатов,
представленных в таблице 1, в начале эксперимента
величины практически всех изученных показателей
функциональной подготовленности соответствовали

Аннотация. Результаты проведенного эксперимента
позволили выявить у обследованных спортсменов в
подготовительном периоде тренировок характерные
изменения их функционального состояния. Динамику показателей системы энергообеспечения мышечной деятельности изучали с помощью эксклюзивной
компьютерной программы «ШВСМ». Эта программа позволяет вносить коррективы в тренировочные
занятия для достижения наиболее оптимального уровня функциональной подготовленности.
Ключевые слова. Функциональная подготовленность,
подготовительный период, система энергообеспечения, каратисты, компьютерная программа «ШВСМ».
Анотація. Піднебесна К. В. Аналіз загальної працездатності і рівня функціональної підготовленості каратистів в процесі підготовчого періоду. Результати
проведеного експерименту дозволили встановити у
досліджуваних спортсменів певні особливості у зміні
їх функціонального стану під час підготовчого періоду. Використання при проведенні дослідження ексклюзивної комп’ютерної програми „ШВСМ” дозволило дослідити динаміку зміни показників загальної
системи енергозабезпечення м’язової діяльності та
вносити відповідні корективи до програми тренувальних занять для досягнення спортсменами найоптимальнішого рівня функціонального стану.
Ключові слова. Функціональна підготовленість, підготовчий період, система енергозабезпечення, каратисти, комп’ютерна програма „ШВСМ”
Annotation. Pidnebesna K.V. Analysis of general
capacity and level of functional preparedness of karatists
in the process of setup time. Peculiar changes of
functional states were observed in karate’s (men) exposed
to test in the preparatory course of training. Dynamics
of data in energy metabolism system of mascular activity
was studied with the help of the exclusive computer
programme “SHVSM”. This programme allowes to bring
certain correctives in physical training in order to obtain
the most optimum functional level of states in karate’s
(men).
Keywords: functional state, preparatory course, energy
metabolism system, k ara te’s (men), computer
programme “SHVSM”.

Введение.
Целью любого тренировочного процесса в
том или ином виде спорта является развитие комплекса технических, тактических, функциональных и
других возможностей спортсменов, который обеспечил бы достижение максимально возможных
спортивных результатов.
Общепризнанным является мнение, что уровень функциональной подготовки в значительной
степени предопределяет характер спортивных результатов [4, 5, 7, 8].
В карате, относящемся к ациклическим видам физических упражнений, уровень функционального состояния, степень его реализации и поддержания на соответствующих величинах существенно
зависит от таких показателей, как аэробные и анаэ226

средним значениям.
Этот вывод был сделан нами на основе соответствующих шкал, разработанных авторами программы «ШВСМ» и с учетом литературных данных.
Так, значения oPWC170 составляли у обследованных
спортсменов соответственно 35,51±0,49г, оМПК –
94,66±11,04мл/мин/кг, величины алактатной и лактатной мощности – соответственно 11,57±0,16% и
9±0,12%, ПАНО – 63,81±0,2%, ЧССпано – 222±1,96уд/
мин, ОМЕ – 280,43±2,76а.е.
В соответствии с этими результатами общий
уровень функциональной подготовленности (УФП)
испытуемых составил 83,82±0,46 балла, что соответствует «выше среднего » уровню.
Следующим этапом эксперимента было обследование спортсменов в конце подготовительного
периода. На данном этапе исследования практически
у всех спортсменов было зарегистрировано повышение, по сравнению с началом подготовительного периода, абсолютных значений показателей, характеризующих общую, скоростную, скоростно-силовую
выносливость, экономичность системы энергообеспечения и резервные возможности организма.
Так, в конце подготовительного периода у
спортсменов наблюдалось повышение алактатной и
лактатной мощности (соответственно до 12,46±3,52вт/

кг или на 7,69%, и до 9,77±2,59вт/кг или 8,55%), алактатной и лактатной емкости (соответственно до
72,25±19,99% или на 7,36% и до 56,45±14,5% или на
8,06%); было отмечено статистически достоверное
повышение показателей общей физической работоспособности (oPWC170 до 38,18±10,32 кгм/мин/кг или
на 7,5%), аэробной емкости (оМПК увеличилось до
100,58±22.27 мл/мин/кг или на 6,25%), ПАНО (до
66,24±1,17% или на 3,81%), ЧССпано (до 230,6±39,86
уд/мин или на 3,87%), ОМЕ (до 293,09±56,86 а.е. или на
4,51%) и бальной оценки уровня функциональной подготовленности до 89,12±3,82 баллов или на 6,32%.
Весомым подтверждением приведенных
выше данных послужили результаты анализа внутригруппового распределения обследованных спортсменов по уровню функциональной подготовленности организма, представленных в таблице 2.
В соответствии с данными, представленными
в таблице 1, к окончанию подготовительного периода
среди спортсменов преобладали представители с уровнем функциональной подготовленности «высокий»
(75,51), уменьшилось число спортсменов с уровнем
функциональной подготовленности «выше среднего»
(-4,28%) и уже не наблюдалось спортсменов, уровень
функциональной подготовленности которых соответствует категории «средний».

Таблица 1
Величины изученных показателей функциональной подготовленности обследованных каратистов в начале
и в конце подготовительного периода (M±m)
№
% относит.
Показатели
Начало подготовит. периода Конец подготовит. периода
п/п
прироста
1
оPWC 170
35,51±0,49
38,17±1,03
7,5 %
2
оМПК
94,66±1,1
100,58±2,23
6,25 %
3
АЛАКм
11,57±0,16
12,46±0,35
7,69 %
4
АЛАКе
67,3±0,94
72,25±1,9
7,36 %
5
ЛАКм
9±0,12
9,77±0,26
8,55 %
6
ЛАКе
52,24±0,69
56,45±1,45
8,06 %
7
ПАНО
63,81±0,2
66,24±0,12
3,81 %
8
ЧССпано
222±1,96
230,6±3,97
3,87 %
9
ОМЕ
280,43±2,76
293,09±5,6
4,51 %
УФП
10
83,82±0,46
89,12±0,38
6,32 %
(баллы)
Примечание: * – р <0,05 по сравнению c началом подготовительного периода
Таблица 2
Внутригрупповое распределение обследованных спортсменов по уровню функциональной подготовленности в начале и в конце подготовительного периода
№
п/п

Уровни функциональной
подготовленности

Начало подготовит.
периода

Окончание подготовит.
периода

% прироста

1

Низкий

–

–

–

2

Ниже среднего

–

–

–

3

Средний

12,58

–

-12,58

4

Выше среднего

28,57

24,29

-4,28

5

Высокий

58,85

75,71

+16,86
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Выводы.
Таким образом, представленные материалы
свидетельствуют о существенном улучшении в процессе подготовительного периода функциональной
подготовленности каратистов спортивного клуба
«Динамо». Очевидно, что наиболее информативными показателями изменения уровня функциональной подготовленности организма являются параметры, характеризующие общую, скоростно-силовую
выносливость организма и его общий энергетический потенциал. Кроме этого, полученные экспериментальные материалы позволили констатировать
достаточную информативность использованной в
работе компьютерной программы «ШВСМ» и возможность ее практического использования при проведении обследований спортсменов с целью мониторинга их функциональной подготовленности и
корректировки учебно-тренировочного процесса.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении оценки функциональной
подготовленности спортсменов с целью повышения
эффективности учебно-тренировочного процесса.

дольных сегментов тела. Показано, что при отборе
волейболистов 14-15 лет надо учитывать длину каждого сегмента тела. Это даст возможность точно определить функциональное развитие сегментов и планировать нагрузку на определённые группы мышц.
Ключевые слова: отбор, учебно-тренировочный процесс, морфофункциональные показатели, сегменты
тела, юные волейболисты.
Анотація. Попичев М.І., Чиженок Т.М. Відбір юних
волейболістів з урахуванням антропометричних показників. В статті наведені данні відбору волейболістів
на основі обліку співвідношення подовжніх сегментів
тіла. Показано, що при відборі волейболістів віком
14-15 років необхідно враховувати довжину кожного сегменту тіла. Це дає можливість точно визначати
функціональний розвиток сегментів і планувати навантаження на певні групи м’язів.
Ключові слова: відбір, навчально-тренувальний процес, морфофункціональні показники, сегменти тіла,
юні волейболісти.
Annotation. Popichev M.I., Chigenoc T.M. Selection
of young volley-ballers ta king into accou nt
anthropometric indexes. In the articles resulted data’s
of selection of volley-ballers on the basis of account of
correlation of longitudinal segments of the body. It is
shown that at the selection of volley-ballers by the age
14-15 years it is necessary to take into account length
of every segment of the body. It enables exactly to
determine functional development of segments and plan
loading on the certain groups of muscles.
Keywords:
selection,
stu dy-tra ining
process,
morfofunctiona l indexes, segments of body, you ng
volley-balers.
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1.

Введение.
Совершенствование системы подготовки
юных спортсменов и повышение их мастерства предполагает изучение факторов, влияющих на спортивный результат [1, 2, 3].
В числе таких факторов определяющими являются индивидуальные морфофункциональные
особенности юных спортсменов. Однако, эта важнейшая особенность процесса развития высокорослых
подростков, как основа совершенствования у них
спортивных показателей, изучена ещё недостаточно.
Современный уровень волейбола предъявляет повышенные требования к различным компонентам подготовленности юных волейболистов, в
частности, к особенностям морфофункциональных
показателей спортсменов.
Отбор юных волейболистов необходимо производить с учётом длины и функции каждого сегмента тела, которые с возрастом меняются.
Доказано, что школьники одного и того же
возраста, с одинаковой длиной тела и функциональными показателями, но разными морфологическими соотношениями по-разному справляются с двигательными задачами [4, 5].
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Цель исследования - определить индивидуальные морфологические показатели юных волейболистов с целью отбора для занятий спортом.
В задачи исследования входило определить
систему отбора юных волейболистов по их индиви-

ОТБОР ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ С УЧЁТОМ
АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Попичев М.И., Чиженок Т.М.
Крымский факультет ГВУЗ
Запорожский национальный университет
Аннотация. В статье приведены данные отбора юных
волейболистов на основе учёта соотношений про-
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дуальным морфофункциональным особенностям.
Результаты исследования.
Экспериментальные исследования проводились на базах ДЮСШ-2 и спорткомплекса «Дружба»
г. Симферополя.
Результаты анкетирования позволили установить, что тренеры при отборе и планировании
учебно-тренировочного процесса не учитывают
морфофункциональные показатели: длину и функцию сегментов тела, их соотношение.
В процессе педагогических исследований
были выявлены разновидности индивидуальных морфологических особенностей. При одинаковых показателях длины тела и рук встречаются разные варианты их соотношения.
К первому варианту относятся испытуемые
с длинным туловищем и бёдрами и короткими голенями. Ко второму - с коротким туловищем и голенями и длинными бёдрами. К третьему - с коротким
туловищем и бёдрами и длинными голенями. К четвёртому - с длинным туловищем и голенями и короткими бёдрами.
При отборе юных волейболистов (14-15 лет)
надо учитывать длину каждого сегмента тела. Это
даёт возможность определить морфологическое соотношение, которое в среднем рассчитывалось в такой последовательности и между такими сегментами: длину тела делили на длину туловища, длину
туловища на длину бёдер, длину бёдер на длину голеней, длину голеней на длину стоп, длину тела на длину рук, длину тела на длину плеч, длину плеч на длину предплечья, долину предплечья на длину кисти.
Выявленная модель соотношения сегментов
тела была равна: 2,2 - 1,8 - 1,0 - 1,6 - 2,2 - 5,9 - 1,0 - 1,4.
Каждый сегмент тела окончательно определяется в направлении своего роста (развития) к 15
годам.
Любое изменение, хотя бы одного сегмента
существенно изменяет соотношение. Корреляционный и факторный анализы показали, что морфологические показатели юных волейболистов находятся
в оптимальном соотношении и в некоторых случаях
сильно взаимосвязаны. С изменением одного сегмента существенно меняется взаимосвязь. Поэтому
возникает необходимость постоянной и точной соматометрии юных спортсменов.
Следовательно, при отборе юных волейболистов необходимо учитывать не только длину тела и
рук, но и длину каждого сегмента и , что самое важное, их соотношение.
Необходимо отметить, что все испытуемые
- представители четырёх вариантов, имеют склонность к изменению своих морфологических показателей.
В возрасте 15 лет уже можно индивидуально
для каждого определить, какое соотношение сегментов тела будет у юного волейболиста. Если у спортсмена разница между длиной бёдер и голеней, плеч
и предплечий минимальная (<1,0); предплечий и кистей (<1,4); короткое туловище, то этот волейболист

имеет соотношение типа А сегментов тела. И, наоборот, если разница между длиной бёдер и голеней,
плеч и предплечий значительная (>1,0); предплечий
и кистей (>1,4); длинное туловище, такой волейболист будет с соотношением типа Б сегментов тела.
Таким образом, уже с 15-летнего возраста
можно рекомендовать проводить отбор юных волейболистов с учётом соотношения продольных сегментов тела, так как с этого возраста соотношение сегментов стабилизируется.
Важно также отметить, что функциональное
развитие сегментов тела при определённом соотношении индивидуально.
Выводы.
Таким образом, определена модель функционального развития сегментов тела и два типа морфологического их соотношения.
Применение модели позволяет качественно
определить функциональные отношения в развитии
сегментов тела у занимающихся.
При построении учебно-тренировочного
процесса у всех игроков необходимо определить длину и функцию каждого сегмента тела.
Антропометрические измерения длины сегментов следует проводить по общепринятой методике, после чего рассчитать их соотношение.
Дальнейшее исследование предполагается
провести в направлении экспериментального обоснования методики совершенствования физической
и технической подготовленности на основе морфофункциональных особенностей юных спортсменов.
1.
2.
3.

4.

5.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ БІОЛОГІЧНОГО
ВІКУ ТА ПАТОЛОГІЧНОГО ІНДЕКСУ
СТУДЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
Присяжнюк Станіслав, Третьяков Микола
Національний аграрний університет (м. Київ)
Інститут інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки України (м. Київ)
Анотація. Одним із факторів, що характеризують
рівень здоров’я людини є показник біологічного віку.
Наводяться результати наукових досліджень про вплив
обсягу фізичного навантаження на динаміку біолог-
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логический возраст человека” (1987) розглядає проблеми індивідуальних і етнотериторіальних різнобічних показників біологічного віку дорослого населення за системою кістково–суглобного апарата кисті.
Войтенко В.П. із співробітниками Київського інституту геронтології Академії медичних наук України
проводили дослідження з визначення біологічного
віку серед хворих людей старшого віку (1991). Муравов І.В., Булич Е.Г. (1999) проводили дослідження серед населення віком 10–89 років Києва, Сімферополя
та Радома (Польща) використовуючи амбулаторний
варіант оцінки біологічного віку. Раєвський Р.Т. (2000)
та Філінков В.І. (1998, 2002) проводили педагогічні
дослідження з визначення біологічного віку серед
студентів спеціального навчального відділення використовуючи методики четвертого варіанту.
Робота виконана за планом НДР Національного аграрного університету.
Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження було дослідити
динаміку показників біологічного віку та патологічного індексу хлопців I та II курсів Національного аграрного університету.
Для визначення біологічного віку нами була
вибрана методика третього варіанту[2, 3].
Дослідження проводилось за участю понад
250 хлопців I – II курсів Національного аграрного
університету на початку 2006-2007 навчального року.
Для опрацювання результатів досліджень
були використані методи математичної статистики.
Результати дослідження.
Як показують результати досліджень тенденція співвідношення показників календарного та біологічного віку хлопців I та II курсів мають суттєву
відмінність (табл.1). Так, показники біологічного віку
хлопців I курсу на початок 2006–2007 навчального
року становлять 50,7 ±1,77 та II курсу – 48,2 ±1,61.
Отримані результати статистично вірогідно перевищують показники календарного віку хлопців I та II
курсу (р<0,001). Це при тому, що належний БВ відповідно становить 24,1 та 24,8 років.
Індекс самооцінки здоров’я, поряд з календарним віком, є інформативним критерієм для оцінки кількості хронічних захворювань, що є у людини.
Цей показник, називається патологічним індексом і
розраховується за формулою (Войтенко, 1991):
Результати наших досліджень свідчать, що
патологічний індекс(ПІ) хлопців I курсу дещо
відрізняється від ПІ хлопців II курсу. Так, якщо ПІ
хлопців I курсу становить 0,5102, то у хлопців II курсу
ПІ дещо зменшується і становить 0,4572. Цю
відмінність можна пояснити, на наш погляд тим, що,
якщо у хлопців II курсу основного навчального
відділення самооцінка здоров’я (СОЗ) становить 9,4,
то у хлопців I курсу цей показник дорівнює 10,4. Це
свідчить про те, що першокурсники більш об’єктивно відносяться до оцінювання стану свого здоров’я,
ніж другокурсники.
Що ж стосується показників біологічного
віку, то у хлопців першого курсу інтенсивність показ-

ічного віку студентів Національного аграрного університету.
Ключові слова: показники, біологічний вік, фізична
підготовленість, студенти, фізичне навантаження, обсяг.
Аннотация. Присяжнюк С., Третьяков Н. Динамика
показателей биологического возраста и патологического индекса студентов национального аграрного
университета. Одним из факторов, характеризующих
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Вступ.
Найбільш суттєве значення для оцінки життєздатності організму надається не стільки показникам захворюваності, скільки загально біологічній,
ненозологічній характеристиці його стану, яка не
ґрунтується на класифікації хвороб та на саме розуміння хвороби. Така оцінка представлена біологічним віком людини [3]. На відміну від нозологічної діагностики, якісної за своєю природою і не
відображаючої кількісної характеристики стану організму, біологічний вік дозволяє оцінити функціональний стан систем і органів людини. Особливого значення набуває цей підхід для фахівців фізичної
культури вищих навчальних закладів, дозволяючи їм
через показники біологічного віку оцінити рівень
життєздатності студентської молоді.
І хоча відомі нині методи визначення біологічного віку не дозволяють виміряти ступінь молекулярно-генетичного „зношення”, викликаного погіршенням функціональної діяльності організму
людини, а відмінності умов та способу життя різних
верств населення „розмивають” відповідності між
маркерами старіння і життєздатності [4], все–таки
навіть за цих обмежень біологічний вік залишається
одним із найбільш вірогідних показників життєздатності організму людини.
Спеціальні дослідження довели, що не календарний, а біологічний вік детермінує професійну
придатність фахівців, зокрема пілотів (R. Braune, C.
Wickens, 1985).
У доступній науковій літературі наводяться
дані з визначення біологічного віку у школярів за допомогою так званої зубної та статевої формул (В.Г.
Стефко, А.Д.Островський, 1929; В.В. Кунак, 1929, 1941;
О.Б. Савицька, Д.І. Арон, 1959; О.М. Нагорна та ін.,
1991; Т.Ю. Круцевич, 1999 та ін.).
Павловський О.М. у своїй монографії „Био230

ників на початок навчального року, протягом усього
періоду досліджень, збільшуються із значною динамікою. Особливо необхідно відзначити, що значний
сплеск показників БВ хлопців першого курсу спостерігається на початку 2006-2007 навчального року, який
значно перевищує усі попередні роки і значно гірший,
ніж у другокурсників (табл. 2).
Так, ця різниця, по відношенню до минулого
навчального року, показники біологічного віку у
хлопців I курсу становить + 8,5 років, а у хлопців II
курсу – майже удвічі менше (+ 4,3) років.
Чому відбувся такий „стрибок” у показниках БВ хлопців? На наш погляд цьому сприяє:
по-перше, стрімка тенденція до зменшення
мотивації студентської молоді до свого здоров’я;
по-друге, байдуже відношення щодо свого
фізичного самовдосконалення;
по-третє, такому стану речей сприяють ще й
інтенсивний розвиток процесів гіпокінезії та гіподинамії, які у свою чергу є наслідком способу життя
наших студентів;
по-четверте, зменшення обсягу навчальних
годин з фізичного виховання, негативно відбивається на адаптаційні можливості студентів-першокурсників до значних розумових та емоційних навантажень [5,6,7];Усі перераховані чинники та й інші, що
діють у нашому суспільстві, сприяють погіршенню

стану здоров’я студентів, що підтверджується
кількістю пропущених занять за хворобою;
по–п’яте, дві години навчальних занять на
тиждень надто мало. Крім того, вони або не дають
ніякої користі, у кращому випадку, або ж, що гірше –
наносять шкоду здоров’ю студентів;
по–шосте, відмінність показників БВ хлопців
II курсу по відношенню до показників БВ хлопців I
курсу, на наш погляд, є результатом більшої ефективності занять фізичного виховання та позанавчальних
самостійних занять і навчально–тренувальних занять
у секціях з видів спорту під керівництвом викладачів
кафедри фізичного виховання Національного аграрного університету, по відношенню до ефективності
уроків фізичної культури у тих загальноосвітніх школах, в яких вони навчались.
Наведені чинники та й інші, які притаманні
нашому суспільству, сприяють погіршенню стану
здоров’я студентів, що призводить до погіршення генофонду української нації в цілому.
Паралельно з проведенням досліджень по
визначенню біологічного віку, нами проводились
дослідження чи існує залежність показників біологічного віку від обсягу тижневого фізичного навантаження. Для проведення даних досліджень хлопців першого курсу у кількості 460 чол. було поділено на
контрольну та експериментальну групи. Контрольна

Таблиця 1
Порівняльна характеристика динаміки календарного та біологічного віку хлопців 1 та 2 курсів Національного агарного університету на початок 2206–2007 навчального року, М ±m
Курс Навчальний рік Календарний вік Біологічний вік
Належний
Патологічний індекс
біологічний вік
I

2006-2007

17,4 ± 0,23

II

2006-2007

18,2 ± 0,21

50,7 ± 1,77
t=33,3
Р < 0,001
48,2 ± 1,61
t = 33,0
P < 0,001

21, 5

0,5102

22,4

0,4572

Таблиця 2
Порівняльна характеристика динаміки календарного та біологічного віку хлопців 1 та 2 курсів Національного агарного університету на початок навчального року протягом усього періоду проведення досліджень, М ±m
К ур с
Н а в ч а л ь н и й р ік
К а л е н д а р н и й в ік
Б іо л о г іч н и й в ік
П очаток навча льно го рок у
П очато к нав чальн ого року
I -й
2 0 0 2 -2 0 0 3
1 8 ,4 ± 0 ,2 5
3 8 ,7 ± 1 ,9 9
2 0 0 3 -2 0 0 4
1 7 ,5 ± 0 ,2 0
4 1 ,9 ± 2 ,6 4
2 0 0 4 -2 0 0 5
1 7 ,9 ± 0 ,1 3
4 2 ,3 ± 0 ,7 4
2 0 0 5 -2 0 0 6
1 7 ,7 ± 0 ,2 5
4 2 ,2 ± 1 ,1 4
2 0 0 6 -2 0 0 7
5 0 ,7 ± 1 ,7 7
1 7 ,4 ± 0 ,2 3
t = 4 ,1 6
t = 6 ,3 8
Р < 0 ,0 0 1
Р < 0 ,0 0 1
II-й
2 0 0 2 -2 0 0 3
1 8 ,7 ± 0 ,2 8
4 6 ,2 ± 1 ,9 4
2 0 0 3 -2 0 0 4
1 9 ,3 ± 0 ,2 4
4 4 ,7 ± 2 ,4 2
2 0 0 4 -2 0 0 5
1 9 ,3 ± 0 ,2 5
4 7 ,9 ± 2 ,5 3
2 0 0 5 -2 0 0 6
1 8 ,3 ± 0 ,1 6
4 3 ,9 ± 1 ,8 0
2 0 0 6-2 0 0 7
1 8 ,2 ± 0 ,2 1
4 8 ,2 ± 1 ,6 1
t = 2 ,0 8
t = 1 ,1 2
P < 0 ,0 5
P > 0 ,5
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Таблиця 3
Залежність показників біологічного віку від додаткового обсягу фізичних навантажень хлопців першого
курсу, М ±m
Експериментальна група
Стать
Середні
Контрольна
показники
група
До 2-х
До 4-х
Не менше 6-ти годин на
по НАУ
годин на
годин на
тиждень
тиждень
тиждень
Хлопці
47,4
49,3
52,5
46,4
37,9
0,71
0,77
0,46
0,45
1,10
t= 8,64
t= 1,72
t= 10,6
p > 0,001
p > 0,1
p < 0,001
група займалася у звичайному навчальному режимі
(дві години занять фізичного виховання на тиждень
згідно розкладу).
Експериментальна група окрім навчальних
занять згідно розкладу, отримувала додаткові завдання самостійних занять фізичними вправами. Кількість
самостійних занять коливалась від двох годин до 6 і
більше на тиждень. Завдання самостійних занять передбачали заняття спортивними іграми, атлетичної
гімнастики та оздоровчого бігу. Експеримент тривав
протягом 2005-2006 навчального року. Результати
досліджень наведені у табл. 3.
Результатами проведених нами досліджень
доведено, що показники біологічного віку хлопців
Національного аграрного університету безпосередньо залежать від обсягу тижневих фізичних навантажень. Так, статистична вірогідність впливу додаткових занять фізичними вправами на показники БВ
хлопців експериментальної групи, по відношенню до
контрольної, спостерігається при 6–ти і більше додаткових годинах самостійних занять на тиждень. А
разом з двома годинами занять з фізичного виховання, становить вісім годин. Це той мінімум, який повинні виконувати студенти для підтримки достатньої
фізичної підготовленості.
Висновки.
1. Показники календарного віку студентів
(хлопців) Національного аграрного університету з
кожним роком зменшуються.
2. Показники БВ збільшуються, як у хлопців
першого, так і другого курсів.
3. Результати наших досліджень свідчать, що
патологічний індекс хлопців I та II курсів мають суттєву відмінність.
4. Одним із пояснень погіршення показників
БВ, на наш погляд, є негативний стан навчального
процесу з фізичного виховання у багатьох середніх
загальноосвітніх закладах, де уроки фізичної культури проводяться, здебільшого, на недостатньому
професійному рівні. Вчителі фізичної культури нехтують наданням учням теоретичного та методичного матеріалу, не сприяють вихованню в учнів мотива ції до з анять фі зичними впра вам и та
фізкультурної грамотності.
Особливо, слід відзначити, що надзвичайно
мало надається уваги навчальному процесу з фізичної культури у початковій школі, де закладається ос-

нова розвитку усіх фізичних якостей і уроки повинні
проводити фахівці високої кваліфікації.
5. Отримані результати свідчать, що для покращення показників біологічного віку, стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості необхідно сприяти підвищенню мотивації до стану свого здоров’я,
рівня фізичної підготовленості, а також збільшенню
кількість навчальних годин з фізичного виховання до
чотирьох годин з фізичного виховання згідно розкладу та не менше 8-10 годин самостійних занять фізичними вправами на тиждень, як того вимагають нормативні документи МОН України.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем визначення показників біологічного віку та патологічного
індексу студентів.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОПТИМІЗАЦІЇ
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ
ТЕХНІЧНИХ ВВНЗ ЗАСОБАМИ ГИРЬОВОГО
СПОРТУ
Пронтенко К.В.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди

ватися, розподіляти та переключати увагу; стійка розумова працездатність; швидкість, точність і своєчасність відповідних реакцій на сигнали різної складності [2]. Важливо відмітити, що вимоги до розвитку
основних фізичних якостей залишаються високими
[3]. При цьому операторська праця відбувається у
специфічних умовах, пов’язаних з високим рівнем
відповідальності за результати діяльності, гострим
дефіцитом часу на прийняття рішення та в умовах дії
несприятливих факторів, таких як: гіподинамія, монотонія, нервово-емоційні напруження тощо [4].
Ускладнення умов ВПД офіцерів-операторів
веде до підвищення рівня вимог до якісної професійної підготовки офіцерських кадрів операторського
профілю. Як відомо, підготовка операторів складних
технічних систем, у тому числі й автоматизованих
систем управління (АСУ), засобами фізичної підготовки (ФП) відбувається не тільки у процесі ВПД, а й
значно раніше – під час навчання у технічних ВВНЗ.
При цьому умови навчання курсанта в сучасному
технічному ВВНЗ – це 6 годин занять (за партою, біля
комп’ютера, а на старших курсах за навчальними
системами, тренажерами) до обіду та 4 години самостійної підготовки після обіду. Крім того, постійно
зростаючий об’єм навчальної інформації при обмежених термінах навчання, високе нервово-емоційним
напруження та перевантаження інтелектуальної сфери курсантів і одночасно зниження їх рухової активності дають право класифікувати умови навчання
курсанта наближеними до ВПД офіцера-оператора.
Вищевикладене визначає актуальність подальших досліджень навчального процесу з ФП курсантів технічних ВВНЗ щодо її оптимізації з метою
підвищення працездатності курсантів та ефективності
їх навчальної та, у майбутньому, військово-професійної діяльності як офіцерів-операторів АСУ.
Огляд літературних джерел дозволяє зробити висновок, що науковому обґрунтуванню та впровадженню в педагогічну практику найбільш ефективних засобів, форм та методів ФП з метою підвищення
рівня працездатності операторів та ефективності їх
ВПД присвячена значна кількість досліджень. Важливе значення у даному аспекті мають праці А.Е.
Болотіна [4], В.А. Щеголєва, Ю.К. Дем’яненка [5] та
інших [6]. Серед авторів, які зробили значний внесок
у висвітлення питання щодо удосконалення ФП курсантів ВВНЗ, такі дослідники як Ю.А. Бородін [1, 3],
В.Л. Марищук [7, 8]. Разом з тим, у наукових працях
недостатньо висвітлена проблема ефективного використання засобів спеціальної ФП курсантів технічних
ВВНЗ – майбутніх операторів АСУ. Так, одним з найменш досліджених питань є застосування у навчальному процесі з ФП засобів гирьового спорту та їх
вплив на розвиток професійних якостей та функціональних можливостей організму курсантів технічних
ВВНЗ, які найбільшою мірою впливають на результативність їх навчальної та військово-професійної
діяльності.
Робота виконана за планом НДР ПереяславХмельницького державного педагогічного універси-

Анотація. В статті обґрунтовано необхідність застосування засобів гирьового спорту у навчальному
процесі з фізичної підготовки курсантів вищих технічних військових навчальних закладів – майбутніх
операторів АСУ з метою підвищення їх працездатності. Доцільним буде інтенсифікувати навчальний
процес засобами гирьового спорту. Це сприяє ефективному розвитку та вдосконаленню загальної, силової та спеціальної витривалості, морально-вольових
якостей, функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем..
Ключові слова: курсант, оператор, фізична підготовка, гирьовий спорт.
Аннотация. Пронтенко К.В. Теоретические аспекты
оптимизации физической подготовки курсантов технических ВВУЗ средствами гиревого спорта. В статье
обоснована необходимость применения средств гиревого спорта в учебном процессе по физической
подготовке курсантов высших технических военных
учебных заведений – будущих операторов АСУ с целью повышения их работоспособности. Целесообразным будет интенсифицировать учебный процесс средствами гиревого спорта. Это оказывает содействие
эффективному развитию и совершенствованию общей,
силовой и специальной выносливости, нравственноволевых качеств, функциональных возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Ключевые слова: курсант, оператор, физическая подготовка, гиревой спорт.
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Вступ.
Створення новітніх технологій збройної боротьби, високоточної зброї та інтелектуалізація ведення бойових дій об’єктивно привели до появи значної групи спеціалістів операторського профілю,
професійна діяльність яких полягає у виконанні психомоторних та інтелектуальних операцій. Як наслідок,
їх військово-пофесійна діяльність (ВПД) до певної
міри знизила свій тренуючий характер [1]. Це пояснюється тим, що якщо для ведення війни звичайними засобами найважливішими специфічними якостями були такі, як сила, витривалість, спритність та
координація рухів, то для офіцера-оператора теперішнього часу – бистрота й точність сприйняття великого об’єму інформації; вміння тривало зосереджу233

тету імені Григорія Сковороди.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - обґрунтування необхідності
застосування засобів гирьового спорту для курсантів
технічних ВВНЗ – майбутніх операторів АСУ у процесі навчання.
Результати дослідження.
Важливе значення у контексті підвищення
працездатності курсантів технічних ВВНЗ має дослідження суті явища адаптації організму до стресових
впливів у аспекті фізичної, розумової та інших складових працездатності організму людини.
Згідно з гіпотезою Л.А. Вейднер-Дубровіна
[5], будь-яка м’язова діяльність супроводжується адаптаційним процесом в організмі. В результаті у ньому
формуються нові ознаки та властивості, такі як:
здатність досить тривалий час виконувати інтенсивну
роботу; економічність функціонування у спокої та при
фізичних та інтелектуальних навантаженнях; підвищення функціональних можливостей та стійкості організму при виконанні м’язової роботи; підвищення резистентності до дії несприятливих факторів професійної
діяльності та інші, що забезпечують в цілому стійку
працездатність людини. Це необхідно враховувати при
виборі засобів та методів ФП, які здатні найефективніше підвищити працездатність конкретних спеціалістів.
Однак, необхідно відмітити, що ефективність та
успішність операторської діяльності визначається не
тільки рівнем розвитку тієї чи іншої фізичної якості, а й
функціональними можливостями організму (резервами), які формуються в результаті фізичного тренування, що направлене на досягнення цього рівня. Розвитку даних функціональних можливостей при виборі
відповідних засобів та методів ФП на даний час не приділялось достатньої уваги.
Аналізуючи загальні фізіологічні закономірності, які складають основу підвищення працездатності людини-оператора під час дії на неї негативних факторів ВПД, необхідно відмітити, що найважливіша з них полягає в пристосуванні організму до
різних за силою та характером зовнішніх впливів. Важливим для фізичного тренування є положення про
те, що під час дії різноманітних, але значних за силою
несприятливих факторів професійної діяльності первинна відповідь організму забезпечується одними й
тими ж фізіологічними системами – серцево-судинною та дихальною. І якщо ці системи забезпечують
організму компенсовану первинну відповідь на дію
несприятливих факторів ВПД, то адаптація відбувається у більш короткі строки та з меншими фізіологічними втратами, тобто при більш високому рівні працездатності операторів. Таким чином, для забезпечення успішності етапу адаптації спеціалістів операторського профілю і підвищення працездатності та
ефективності їх ВДП засобами фізичної підготовки
необхідно підвищувати функціональні можливості
систем забезпечення організму киснем – серцевосудинної та дихальної. Найбільше значення дані системи мають у вправах циклічних видів спорту.
Наведені механізми впливу фізичних вправ є

головними у теорії адаптації та показують, що для
формування адаптаційних можливостей організму,
підвищення його працездатності та захисту при дії
несприятливих факторів ВПД ефективним є тренування фізичної витривалості (загальної та спеціальної). Дослідження Б.В. Ендальцева та ін. [6] підтверджують факт, що при досягненні певного рівня
розвитку фізичної витривалості в організмі курсантів
ВВНЗ операторського профілю відбуваються зміни
на функціональному рівні, перш за все, в основних
системах життєзабезпечення (серцево-судинній, системі дихання), що, у свою чергу, веде до розширення адаптаційних можливостей організму та, як наслідок, до підвищення працездатності. Далі автори
відмічають, що функціональні можливості серцевосудинної системи – це фактично фізична витривалість
людини, її здатність пристосовуватись у несприятливих умовах. І розвиток саме витривалості дозволяє
спеціалістам операторського профілю ефективно
формувати резерви адаптації організму та забезпечувати їх високу працездатність.
Одними із основних засобів ФП, що сприяють вирішенню існуючої проблеми, можуть служити
вправи гирьового спорту. Гирьовий спорт, як циклічний вид спорту, пред’являє високі вимоги до розвитку
загальної та спеціальної фізичної витривалості, тобто
характеризується значним напруженням серцево-судинної системи та системи дихання. Це дає право стверджувати, що застосування засобів гирьового спорту у
навчальному процесі з ФП курсантів технічних ВВНЗ
приведе до підвищення їх працездатності у процесі
навчальної та, в майбутньому, військово-професійної
діяльності як офіцерів-операторів АСУ.
Крім того, до переваг гирьового спорту необхідно віднести:
1. Доступність і простоту. Все, що необхідно
для організації занять гирьовим спортом, це набір
гир 16, 24 і 32 кг. Гирями можна займатися поодинці
і групою, в спортивному залі, в спортивному куточку казарми та на відкритому повітрі. Вправи з гирями засвоюються легко і швидко. Значна різноманітність вправ, їх видовищність дозволяють
проводити заняття на високому емоційному рівні та
з високою щільністю.
2. Змістовність. Заняття гирьовим спортом
сприяють розвитку сили, загальної, силової та спеціальної витривалості, гнучкості та координації рухів,
високої фізичної працездатності. У зв’язку з цим вправи з гирями широко застосовуються і в інших видах
спорту: важкій атлетиці, силовому триборстві, боротьбі, плаванні, веслуванні, легкій атлетиці.
3. Систематичні заняття гирьовим спортом
підвищують впевненість у своїх силах, розвивають такі
морально-вольові якості, як мужність, наполегливість,
рішучість, цілеспрямованість, які є необхідними у
навчанні, військовій службі та повсякденній діяльності
та суттєво впливають на підвищення працездатності.
При жонглюванні розвивається творче мислення,
швидкість реакції та концентрація уваги, а також підвищується почуття колективної відповідальності та взає234

модопомоги.
4. Оздоровчу направленість і широкий віковий діапазон тих, хто займається. Багаторічні спостереження підтверджують низький рівень травматизму в гирьовому спорті при дотриманні елементарних
заходів безпеки. Доступність вправ з гирями для осіб
з різним фізичним розвитком дозволяє ефективно
вирішувати задачі формування тіла, виправлення недоліків статури, розвитку і зміцнення серцево-судинної і дихальної систем, опорно-рухового апарату.
5. Економічність. Нинішнє фінансове забезпечення фізичної підготовки не дозволяє придбати
сучасне устаткування, не кажучи про його кількість.
Вартість гир у порівнянні з високовартісними сучасними тренажерами порівняно невелика, а термін використання не обмежений. Форма одягу також не
вимагає значних витрат.
Висновки.
З метою підвищення працездатності курсантів технічних ВВНЗ – майбутніх операторів АСУ
та ефективності їх професійної діяльності, доцільним
буде інтенсифікувати навчальний процес з ФП саме
засобами гирьового спорту, що сприяють ефективному розвитку та вдосконаленню загальної, силової
та спеціальної витривалості, морально-вольових якостей, функціональних можливостей серцево-судинної та дихальної систем, а також адаптаційних реакцій
організму людини.
Подальші дослідження передбачається проводити у напрямку вивчення інших проблем оптимізації фізичної підготовки курсантів технічних ВВНЗ.
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ВИМОГИ ДО РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ
ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ, ЯКІ
СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ У ГИРЬОВОМУ СПОРТІ
Пронтенко К.В., Пронтенко В.В., Кириченко Т.Г.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди
Ан ота ція. В статті розкри то зна чен ня осн овн их
фізичних якостей спортсменів-гирьовиків, а також
визначено вимоги щодо їх розвитку. Тенденція розвитку гирьового спорту сьогодні визначає переважний розвиток загальної і спеціальної витривалості до
роботи з гирями певної ваги. Використання кросової
підготовки в тренувальному процесі дозволить виконувати значно більший об’єм тренувального навантаження, швидше відновлюватись і на змаганнях
відпрацьовувати весь відведений регламент часу.
Ключові слова: гирьовий спорт, сила, витривалість.
Аннотация. Пронтенко К.В., Пронтенко В.В., Кириченко Т.Г. Требования к развитию основных физических качеств спортсменов, которые специализируются в гиревом спорте. В статье раскрыто значение
основных физических качеств спортсменов-гиревиков, а также определены требования к их развитию.
Тенденция развития гиревого спорта сегодня определяет преобладающее развитие общей и специальной выносливости к работе с гирями определенного
веса. Использование кроссовой подготовки в тренировочном процессе позволит выполнять значительно больший объем тренировочной нагрузки, быстрее в осстан авлива ться и на сорев нов ани ях
отрабатывать весь отведенный регламент времени.
Ключевые слова: гиревой спорт, сила, выносливость.
Annotation. Prontenk o K.V., Prontenko V.V.,
Kirichenko T.G. Requirements to development of basic
physical qualities of sportsmen which are specialized in
weight sport. The value of basic physical qualities of
sportsmen is exposed in the a rticle, a nd also the
requirements to their development are certain. The trend
of development weight sports today defines prevailing
development of common and special persistence to work
with weights of a particular weight. Use cross preparation
will allow to fulfill the much greater volume of a training
load, to be recovered faster and a t competitions to
complete all assigned order of time.
Keywords: weight sport, force, endurance.
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Вступ.
Актуальність нашого дослідження обумовлена головним протиріччям у гирьовому спорті –
високим рівнем спортивних результатів українських
гирьовиків з одного боку, та майже повною відсутністю науково обґрунтованих методик тренування у
гирьовому спорті – з іншого. Одні фахівці приділяють увагу методичному досвіду важкої атлетики,
другі – досвіду циклічних видів спорту, треті знаходяться у пошуку оптимальних засобів та методів тренування у гирьовому спорті. На сьогоднішній день
не існує чітких положень щодо першорядності виховання фізичних якостей у гирьовому спорті. Тому
висвітлення значення основних фізичних якостей
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спортсменів-гирьовиків та визначення вимог до їх
розвитку становить науково-практичну цінність та
вимагає подальших досліджень.
Огляд літературних джерел свідчить, що
більшість існуючих публікацій з проблем гирьового
спорту [1, 2, 3, 4] основані на особистому спортивному та тренерському досвіді авторів [1, 2] або на методичному потенціалі важкої атлетики [3, 4]. Значну
увагу фахівці гирьового спорту приділяють питанням виховання основних фізичних якостей спортсменів [2, 3, 4, 5, 6, 7], проте, лише у деяких роботах [4,
6, 7] зустрічаються найдокладніші рекомендації щодо
їх розвитку. Важливе значення у даному аспекті мають праці В.М. Гомонова [5], А.І. Воротинцева [6],
Є.В. Лопатіна [7]. Разом з тим у наукових дослідженнях недостатньо висвітлені значення основних фізичних якостей спортсменів-гирьовиків та вимоги до їх
розвитку.
Робота виконана за планом НДР ПереяславХмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.
Формулювання цілей роботи.
Мета роботи - встановити значення основних фізичних якостей спортсменів, які спеціалізуються у гирьовому спорті та визначити вимоги до їх
розвитку.
Результати дослідження.
Розвиток сили і силової витривалості
більшістю авторів наголошується як пріоритетна задача в гирьовому спорті, при цьому, силовій витривалості відводиться головна роль [1, 2, 3, 4, 6].
Більшість фахівців сходиться на думці, що багаторазове виконання підйомів гирі здійснюється за рахунок розвитку, саме, силової витривалості. Що ж до
сили, то дослідники гирьового спорту одностайні у
тому, що розвивати силу необхідно до певної «дос-

татньої межі». Як відзначає у своїх дослідженнях В.І.
Воропаєв [3] силові можливості члена збірної команди країни з гирьового спорту знаходяться на рівні
силових можливостей важкоатлета другого розряду.
На думку автора це і є «достатня межа» розвитку
сили. Дозволимо собі не погодитись з даними висновками та відмітити, що існують вагові категорії і
різниця у силових можливостях спортсменів легких і
важких категорій суттєва. Іншими словами, що б
піднімати гирі однакової ваги спортсмену вагової
категорії до 60 кг і понад 90 кг необхідно розвивати
силу, значно відмінну за абсолютною величиною.
Аналогічних поглядів при спробі визначення тестуючого навантаження розвитку сили дотримується і Ю.А. Ромашин [4]. Автор стверджує, що
для виконання норматива КМС з гирьового спорту
у ваговій категорії до 80 кг спортсмену необхідно
вижимати дві 32-кілограмові гирі «чистою» силою
10-16 разів та виконувати присідання зі штангою вагою 110-115 кг, пов’язуючи приріст результату в гирьовому спорті з розвитком максимальної сили.
Також Ю.А. Ромашин [4] наводить значну кількість
додаткових вправ зі штангою для розвитку сили та
силової витривалості. У посібнику А.І. Воротинцева [6] приводяться приблизні основні показники
сили і витривалості, які необхідно досягти починаючим гирьовикам у процесі загальнофізичної підготовки для більш вузької спеціалізації у гирьовому
спорті (табл. 1).
Для порівняння, у таблиці представлені показники кращих спортсменів секції гирьового спорту
Житомирського військового інституту радіоелектроніки ім. С.П. Корольова. Як видно, майстри спорту і
майстри спорту міжнародного класу не пройшли
жодного з тестів на визначення розвитку сили і «не
можуть розраховувати» на високий результат (!).

Таблиця 1
Основні показники сили і витривалості, які необхідно досягти починаючим гирьовикам у процесі загальнофізичної підготовки
Власна вага

Жим штанги
лежачи

Тяга штанги

Присідання зі
штангою

Жим гирі
32 кг

60-65 кг

80 кг

110 кг

110 кг

1-2 рази

Недоля В. (МС)

65 кг

90 кг

90 кг

0 разів

70-75 кг

90 кг

120 кг

120 кг

5-6 разів

Головня Ю.
(МСМК)

85 кг

110 кг

110 кг

1-2 рази

80 кг

100 кг

130 кг

130 кг

12-15 разів

Грибан С.
(МС)

90 кг

120 кг

120 кг

2-3 рази

90 кг і більше

100 кг і
більше

140 кг

140 кг

15-18 разів

Шанюк О.
(МС)

100

130

120

4-5 разів
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Біг 3000 м
Юнацький
розряд
ІІ дорослий
розряд
Юнацький
розряд
ІІІ дорослий
розряд
Юнацький
розряд
ІІ дорослий
розряд
Юнацький
розряд
ІІІ дорослий
розряд

Дискусійність даних підходів цілком зрозуміла, оскільки ніхто з дослідників гирьового спорту так
і не дав характеристику змісту силового компонента
гирьовика. Тому, вже сам підбір тестуючого навантаження (вправи зі штангою) викликає ряд сумнівів.
Присідання зі штангою, що пропонуються Ю.А. Ромашином [4], не відповідають моделі поштовху в гирьовому спорті і не можуть бути тестуючими. Положення штанги на плечах у важкій атлетиці і гир на
грудях (ближче до тазових кісток) у гирьовому спорті
виключає схожість розташування частин тіла і розподілу зусиль на м’язові групи. Тому зрозуміло, чому
спортсмени-гирьовики легких вагових категорій, які
перекривають норматив КМС вагової категорії до 80
кг, не в змозі виконати присідання зі штангою 110 кг.
Механізм розвитку необхідного зусилля у гирьовому спорті формується за вибуховим типом – надання необхідного прискорення гирям для винесення їх
на певну висоту, при цьому амплітуда присідання
(кути згинання ніг) значно менша ніж у важкій атлетиці, а період циклу поштовху (ривка) набагато коротше [5, 7]. Таким чином, у гирьовому спорті важливою є сила витривалих волокон (а не усього м’яза),
що вказує на необхідність підбирання тестів спеціальної спрямованості для визначення розвитку сили витривалих м’язів, іншими словами, тестування силової
витривалості.
Показники сили та витривалості, які необхідно досягти тим, хто займається гирьовим спортом
Як відмічає Є.В. Лопатін [7], у гирьовому
спорті зусилля розвивається за рахунок синхронізації скорочення витривалих рухових одиниць, що
визначається не силою нервового імпульсу, а його
частотністю. Саме синхронізація рухових одиниць
дозволяє розвивати необхідне зусилля у гирьовому
спорті, що цілком пояснює помірну гіпертрофію
гирьовиків на відміну від важкоатлетів. Таким чином, силовий компонент зусилля у гирьовому спорті
не є визначальним, як указується більшістю дослідників. Локалізація сили м’язів гирьовика обмежена
дією витривалих волокон і це значить, що розвиток
сили знаходиться на рівні, який не перевищує 70%
від максимальної сили навіть у легких вагових категоріях [7]. Зі збільшенням власної ваги гирьовика,
потреба у зростанні максимальної сили пропорційно знижується. Таким чином, сила у гирьовому
спорті представляє інтерес не в чистому вигляді, а у
поєднанні з витривалістю.
Силова витривалість, безумовно, є однією з
важливих якостей гирьовика. Проте, й тут необхідно
уточнити деякі питання. Г.П. Виноградов [2] визначає силову витривалість як здатність тривалий час
виконувати фізичне навантаження з певним силовим
напруженням. Тривалість виконання вправ на силову витривалість, як правило, не перевищує 2-3 хвилин [7]. Силова витривалість у чистому вигляді має
на увазі повторення рухів безперервно (зупинки лише
для фіксації) у кількості, що не перевищує 40 підйомів
[7]. У гирьовому спорті паузи між повтореннями досягають 10 секунд, а кількість повторень не рідко пе-

ревищує рубіж 100 підйомів. У даних умовах особливого значення набувають відновні процеси, що протікають в організмі під час виконання вправ. Чим вище
швидкість відновних процесів, тим вище змагальний
темп, тобто темп, що дозволяє відпрацювати усі 10
хвилин відведеного регламенту часу. Спортсмени, що
володіють добре розвинутою силовою витривалістю,
показують високі результати у підходах на максимальне число повторень за 30-60 секунд. У даному
тесті робота здійснюється в режимі безперервного
м’язового скорочення, при цьому темп складає 3040 повторень за хвилину. Основним джерелом енергії
при цьому є запаси глікогену в м’язах. При 10-хвилинному регламенті робота здійснюється за рахунок
окислювальної реакції, де основним джерелом енергії
є кисень, що поступає до організму у процесі дихання і гирьовики з високим рівнем розвитку сили та
силової витривалості значно поступаються витривалим. Таким чином, залежно від виду джерела енергозабезпечення значно відрізнятиметься і характер
навантаження, часові та ритмові параметри, а значить і вимоги до розвитку основних фізичних якостей. Для гирьового спорту потрібна не силова витривалість, а витривалість до роботи з гирями протягом
10 хвилин. Тому ряд авторів [2, 7] вказує на розвиток
спеціальної витривалості, тобто витривалості до роботи з постійною вагою з паузами між повтореннями, достатніми для відновлення до наступного циклу
(темп поштовху, ривка). Поки ми не зустріли у працях дослідників гирьового спорту характеристики
спеціальної витривалості, хоча важливість цієї категорії фізичних якостей очевидна.
Із вищевикладеного випливає, що ні сила, ні
силова витривалість не є визначальними якостями у
гирьовому спорті. Ми відзначаємо першочерговість
формування загальної витривалості, і лише на базі
цієї якості рекомендуємо приступати до тренування
спеціальних якостей гирьовика. З точки зору фізіології, загальна витривалість характеризується, як
здатність до тривалого виконання роботи на необхідному рівні інтенсивності, як здатність боротися зі стомленням [2]. Тобто, загальна фізична витривалість
дозволяє тривалий час виконувати роботу, що втягує
в дію багато м’язових груп та пред’являє високі вимоги до серцево-судинної, дихальної та центральної
нервової систем. Вважається, що загальна витривалість є основою для виховання усіх інших різновидів прояву витривалості. Тому не випадково спортсмени-гирьовики високого класу зазвичай мають
високий рівень розвитку загальної витривалості –
результати у бігу на 3000 м (див. таблицю 1).
Сьогодні спортивне суперництво у гирьовому спорті призвело до значно високих результатів
українських спортсмені. У даних умовах гирьовику
необхідно не тільки використовувати всі 10 хвилин,
але й зберігати високий темп роботи, тому ми
відзначаємо високий рівень розвитку спеціальної
витривалості на базі загальної, що має на увазі також і швидкісні параметри. В результаті виходить
досить складна за змістом якість – спеціальна вит237

ривалість.
Формування цієї якості – складний і багатогранний процес, що вимагає різносторонньої
підготовки: швидкісної, силової, темпової, спеціальної, технічної, тактичної, вольової, інтегральної. Виконати такий об’єм задач можливо тільки за умови
високого рівня розвитку загальної витривалості, працездатності. Тому формування загальної витривалості є важливою задачею у підготовці спортсменівгирьовиків.
Використання кросової підготовки в тренувальному процесі дозволить гирьовикам виконувати
значно більший об’єм тренувального навантаження,
швидше відновлюватись і на змаганнях відпрацьовувати весь відведений регламент часу.
Відомо, що реакція міокарду на навантаження виражається в брадикардії, і чим вище ступінь
розвитку витривалості, тим сильніше вона виражена.
Так, дослідженнями [7] встановлено, що у висококваліфікованих спортсменів-гирьовиків ЧСС у спокої
складає 55-66 ударів за хвилину, що характерно для
стаєрів та спортсменів, які спеціалізуються у видах
спорту, спрямованих на розвиток витривалості. Це
підтверджує факт про першочергове значення загальної витривалості у гирьовому спорті.
Висновки.
Тенденція розвитку гирьового спорту сьогодні визначає переважний розвиток загальної, та на
її базі, спеціальної витривалості до роботи з гирями
певної ваги, а не сили і силової витривалості до роботи в режимі гліколітичної енергопродукції, як стверджується більшістю авторів відомих посібників з гирьового спорту. Доказом даних висновків служать
перемоги і рекорди України та світу колишніх лижників, веслярів, бігунів-стайєрів.
Подальші дослідження передбачається проводити у напрямку вивчення інших проблем оптимізації процесу розвитку основних фізичних якостей
спортсменів, які спеціалізуються у гирьовому спорті.
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ТЕСТУВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ З
ТЕОРЕТИЧНИХ АСПЕКТІВ ДИСЦИПЛІНИ
“ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ”
Путров С.Ю.
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
Анотація. У статті подаються результати моніторингу знань студентів технічного університету з теоретичних аспектів дисципліни “Фізичне виховання”
відповідно до 32 тестових завдань, які містять понад
150 питань. Аналіз результатів тестування студентів
дозволив виявити високий, середній та низький рівні
оволодіння студентами знань щодо фізичного виховання як організованого процесу всебічного розвитку фізичних здібностей, формування та удосконалення життєво важливих рухових навичок та умінь
молодої людини.
Ключові слова: тестування, студент, фізичне виховання.
Аннотация. Путров С.Ю. Тестирование уровня знаний студентов технического университета по теоретическим аспектам дисциплины “Физическое воспитание”. В статье подаются результаты мониторинга
знаний студентов технического университета из теоретических аспектов дисциплины “Физическое воспитание” соответственно 32 тестовым заданиям, которые содержат св ыше 150 вопросов . Анализ
результатов тестирования студентов позволил выявить высокий, средний и низкий уровень овладения
студентами знаний относительно физического воспитания как организованного процесса всестороннего развития физических способностей, формирова ния и сов ершенствова ние жизн енн о в ажн ых
двигательных навыков и умений.
Ключевые слова: тестирование, студент, физическое
воспитание.
Annotation. Putrov S. Testing of level of knowledge’s
of students of technical university on the theoretical
aspects of the discipline “Physica l education” . T he
results of monitoring of k nowledge’s of students of
technical university from the theoretical aspects of the
discipline “Physical education” according to 32 test
tasks which contain over 150 questions are given in the
article. Analysis of outcomes of testing of students has
allowed to reveal a high, medial and low level of
mastering by students of knowledge concerning physical
training as organized process of an all-a rou nd
development of physical abilities, shaping and perfecting
of the vital motor habits and skills.
Keywords: testing, student, physical education.
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Вступ.
Формування позитивного ставлення студентів технічного університету до фізичного виховання на основі педагогічних чинників буде успішним,
якщо в педагогічний процес будуть включені організаційні, процесуальні й інтеграційні чинники; професійна і фізична підготовка майбутніх фахівців професорсько-викладацьким складом буде осмислена з
позиції загальнолюдських цінностей; ціннісні орієнтації стануть базою формування позитивного ставлення студентів технічного університету до фізичного виховання. Кардинально вирішити питання про
вдосконалення фізичного виховання у вищому технічному навчальному закладі можна тільки в єдності з
корінною перебудовою всієї системи фізичного ви238

ховання в країні. Фізичне виховання студентської молоді вищих технічних навчальних закладів повинно
здійснюватися відповідно до таких принципів: гуманізація й лібералізація процесу фізичного виховання;
гармонізація й неперервне вдосконалення змісту
фізичного виховання, інтелектуалізація процесу формування фізичної культури; єдність світоглядного,
інтелектуального та тілесного компонентів у формуванні фізичної культури; діяльнісний підхід. Найбільшого позитивного ефекту у фізкультурній освіті студентської молоді можна досягти тільки в разі
створення системи інформаційно-освітнього забезпечення здорового способу життя. Нами у співавторстві з Л.Г.Соловйовою відповідно до основних
текстів навчального посібника “Фізична культура в
освітньому просторі вищого технічного навчального закладу” було розроблено 32 тестові завдання, спрямованих на здійснення контролю знань студентів технічного університету стосовно формування їхнього
позитивного ставлення до фізичного виховання.
Рейтингова система оцінки і проблемномодульне навчання як сучасні технології все більше
використовуються в процесі підготовки сучасного
фахівця. Однією з важливих особливостей проблемно-модульного навчання є системна структуризація
навчального процесу. Для такої технології навчання
підходить рейтингова система оцінки успішності студентів з дисципліни “Фізичне виховання” [1, 2]. Рейтинг дозволяє більш детально оцінювати студентів в
процесі навчання, активно залучати їх до навчального процесу і дотримуватися вимоги об’єктивності.
Робота виконана за планом НДР національного педагогічного університету імені М.П.Драго-

манова.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – проаналізувати результати моніторингу знань студентів технічного університету з теоретичних аспектів дисципліни “Фізичне
виховання”.
Результати дослідження.
Для з’ясування чинників формування інтересу й розуміння необхідності занять фізичним вправами нами було проведено анкетування 487 студентів
перших-третіх курсів Запорізького національного технічного університету.
Як свідчать дані таблиці 1, формуванню інтересу й розуміння необхідності і важливості занять
фізичним вправами сприяли батьки 34,38% студентів
першого курсу, 19,57% – другого і 25,71% студентів
третього курсу; родичі – 16,41% студентів першого
курсу, 32,07% – другого і 14,29% студентів третього
курсу; друзі – 21,09% студентів першого курсу, 11,41%
– другого і 25,71% студентів третього курсу; знайомі –
6,25% студентів першого курсу, 9,24% – другого і 9,14%
студентів третього курсу; засоби масової інформації
– 7,03% студентів першого курсу, 7,61% – другого і
6,86% студентів третього курсу; кіно- і відеопродукція
– 0,78% студентів першого курсу, 4,35% – другого і
1,17% студентів третього курсу; огляд спортивних змагань – 14,06% студентів першого курсу, 15,75% – другого і 17,14% студентів третього курсу.
Повнота, системність і міцність знань студентів
визначалися за результатами відповідей студентів на
тестові завдання до теоретичної части з дисципліни
“Фізичне виховання”. Оцінювання проводилося за 5бальною системою.

Таблиця 1
Показник кількості студентів, опитаних щодо чинників формування інтересу й розуміння необхідності
занять фізичним вправами (%)
№
В ід п о в ід ь
1 к у р с 1 2 8 ч о л . 2 к ур с 1 8 4 ч о л . 3 к у р с 1 7 5 ч о л .
п /п
Б атьки
3 4 ,3 8
1 9 ,5 7
2 5 ,7 1
-

Родичі
Д рузі
Знайом і
З а с о б и м а с о в о ї ін ф о р м а ц ії
К ін о - і в ід е о п р о д у к ц ія
О гля д сп о рти вн и х зм аган ь

1 6 ,4 1
2 1 ,0 9
6 ,2 5
7 ,0 3
0 ,7 8
1 4 ,0 6

3 2 ,0 7
1 1 ,4 1
9 ,2 4
7 ,6 1
4 ,3 5
1 5 ,7 5

1 4 ,2 9
2 5 ,7 1
9 ,1 4
6 ,8 6
1 ,1 7
1 7 ,1 4

Таблиця 2
Рівні сформованості когнітивного компонента позитивного ставлення до фізичного виховання студентів
технічного університету
Кількість студентів експериментальної
Кількість студентів контрольної групи, n=126
групи, n=128
педагогічний експеримент
№
Рівень
початок
кінець
початок
кінець
п/п
в
в % від
в
в % від
в
в % від
в
в % від
абсолютних
усієї
абсолютних
усієї
абсолютних
усієї
абсолютних
усієї
цифрах
кількості
цифрах
кількості
цифрах
кількості
цифрах
кількості
1 Високий
13
10,16
19
14,84
4
3,17
6
4,76
2 Середній
46
35,94
78
60,94
34
26,98
36
28,57
3 Низький
69
53,90
31
24,22
88
69,85
84
66,67
4 Всього
128
100
128
100
126
100
126
100
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Педагогічний експеримент проводився у Запорізькому національному технічному університеті.
В ньому брали участь експериментальна й контрольна групи, до яких були включені студенти набору 2003 року. До експериментальної групи входили
студенти І-ІІІ курсів (128 осіб), до контрольної – студенти І-ІІІ курсів (126 осіб).
Результати даних таблиці 2 свідчать, що динаміка сформованості когнітивного компонента позитивного ставлення до фізичного виховання студентів в експериментальній групі змінилася так: на
початку педагогічного експерименту високий рівень
становив 10,16%, середній – 35,94%, низький –
53,90%; на кінець педагогічного експерименту – відповідно 14,84%, 60,94%, 24,22%.
Порівняно з експериментальною групою, в
контрольній групі динаміка сформованості когнітивного компонента позитивного ставлення до фізичного виховання студентів змінилася так: на початку педагогічного експерименту високий рівень становив
3,17%, середній – 26,98%, низький – 69,85%; на кінець
педагогічного експерименту – відповідно 4,76%,
28,57%, 66,67%.
Висновки.
Аналіз результатів тестування студентів дозволив виявити високий, середній та низький рівні оволодіння студентами знань щодо фізичного виховання як організованого процесу всебічного розвитку
фізичних здібностей, формування та удосконалення
життєво важливих рухових навичок та умінь молодої
людини.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямі вивчення проблем моніторингу знань
студентів технічного університету з теоретичних аспектів дисципліни “Фізичне виховання”.
1.

2.

3.

4.

5.

медико-біологіч ні проблеми фізичн ого вихованн я і
спорту /зб.наук.праць за редакцією проф. Єрмакова С.С.
- Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2006. - №2.. –С. 34-37.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ У
ЖЕНЩИН РАЗЛИЧНЫХ СОМАТОТИПОВ ПОД
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
Радыш И.В., Юсупов Р.А., Ермакова Н.В.,
Ходорович А.М., Старшинов Ю.П., Коротеева Т.В.
Российский университет дружбы
народов, г. Москва, Россия
Аннотация. Работа посвящена изучению физиологической реактивности кардиореспираторной системы
на действие физической нагрузки у женщин репродуктивного возраста. Таким образом, сравнительные
физиологические исследования проведенные на обследуемых различных конституциональных типов,
показывают, что у женщин неопределенной конституции физическая нагрузка субмаксимальной мощности вызывает дестабилизацию кислородного снабжения организма и выраженную неустойчивость
вентиляторно-перфузионных соотношений.
Ключевые слова: кардиореспираторная система, соматотип, физическая работоспособность.
Анотація. Радиш І.В., Юсупов Р.А., Єрмакова Н.В.,
Ходорович А.М., Старшинов Ю.П., Коротєєва Т.В.
Динаміка показників кардіореспіраторної системи у
жінок різних соматотипів під дією фізичного навантаження. Робота присвячена вивченню фізіологічної реактивності кардіореспіраторної системи на дію фізичного навантаження у жінок репродуктивного віку.
Таким чином, порівняльні фізіологічні дослідження
проведені на обстежуваних різних конституціональних типів, показують, що у жінок невизначеної конституції фізичне навантаження субмаксимальної потужності викликає дестабілізацію кисневого
постачання організму й виражену нестійкість вентиляторно-перфузійних співвідношень.
Ключові слова: кардіореспіраторна система, соматотип, фізична працездатність.
Annotation. Radish I.V., Yusupov R.A., Ermakova N.V.,
Hodorovich A.M., Sta rshinov Y.P., Koroteeva T.V.
Dynamics of indexes of the kardiorespirator system at
the women of different soma totips under act of the
physical loading. Work is devoted to the stu dy of
physiological reactivity of the kardiorespirator system
on action of the physical loa ding a t the women of
reproductive age. Thus, the comparative physiological
researches which have been lead on surveyed various
constitutional of types, show, that physical loading of
the submaximal ca pacity ca uses destabilization of
oxygen supply of an organism and the expressed
insta bility in women of the uncertain constitution
ventilatory perfusion parities
Keywords: k ardiorespira tor system, somatotips,
physical capacity.
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Введение.
Физическое развитие составляет одну из важных характеристик гармоничной личности. Человек
с высоким уровнем физического развития более успешно справляется с процессом адаптации, то есть
легче приспосабливается ко многим необычным
факторам окружающей среды. Высокая работоспособность, как физическая, так и интеллектуальная
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является результатом больших функциональных возможностей различных систем организма, четкой их
координации в условиях существенных изменений
состояния внутренней среды. Поэтому, для выявления функциональных резервов организма чаще всего используется конституциональный подход, так как
конституция, по мнению многих ученых, представляет интегральную характеристику индивида [1, 9, 13,
14, 15]. В качестве основы конституциональной диагностики и оценки физического развития используется морфофенотип (соматотип), который имеет свои
специфические структурно-функциональные особенности. Кроме того, на воздействия окружающей
среды организм реагирует в зависимости от своих
конституциональных особенностей, то есть различная восприимчивость его к внешним воздействиям
зависит от меры соматотипологической «защищенности» или «ослабленности» [10, 11, 12].
Работа выполнена по плану НИР Российского университета дружбы народов.
Формулирование целей работы.
Целью работы явилось изучение особенностей реакции кардиореспираторной системы у женщин репродуктивного возраста различных конституциональных типов при действии физической
нагрузки.
Результаты исследования.
Обследовано 1635 практически здоровых
женщин репродуктивного возраста (20-35 лет), в фолликулиновую фазу менструального цикла.
Соматотипирование женщин проводилось
по специальной схеме В.П. Чтецова и соавт. (1979), в
модификации И.Г. Николаева и соавт. (1995). С помощью этой методики все обследуемые разделены на
четыре конституциональных типа: лептосомный,
мезосомный, мегалосомный и неопределенный.
Индивидуальный уровень физической работоспособности (PWC150) определялся прямым методом [4]. Газовый состав вдыхаемого и выдыхаемого
воздуха определяли с помощью быстродействующего газоаналитического комплекса «Oxycon Alpha»
(«Jaeger», Германия). Регистрировалась легочная
вентиляция (МОД, л/мин), частота дыхания (ЧД, дых./
мин), дыхательный объем (ДО, мл), концентрация О2
и СО2 в выдыхаемом (FEO2, FECO2, %) и альвеолярном воздухе (FAO2, FACO2,%). Рассчитывались следующие показатели газообмена: потребление О2 (VO2,
л/мин), выделение СО2 (VCО2, л/мин), дыхательный
коэффициент (ДК, усл. ед.), коэффициент использования кислорода (КИО2, мл/л), кислородный пульс
(O2-пульс=VО2/ЧСС, мл/уд), показателем кислородного эффекта дыхательного цикла (КЭДЦ, мл/цикл),
интегрального показателя эффективности кардиореспираторной системы (ИПЭ, усл. ед.). Объемные показатели внешнего дыхания приводились к условиям
ВТРS, а показатели газообмена – к стандартным условиям STPD.
Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось с помощью электрокардиографии, импедансной тетраполярной реогра-

фии с регистрацией показателей на мингографе «М34 Сименс-Элема» и реоплетизмографе РПГ-2-02.
Артериальное давление измерялось методом Короткова. Исследовались показатели: частота сердечных
сокращений (ЧСС, уд/мин), ударный объем сердца
(УО, мл), минутный объем кровообращения (МОК,
л/мин), артериальное давление (мм рт. т.) систолическое (САД), диастолическое (ДАД), среднединамическое (СДД), общее периферическое сосудистое
сопротивление (ОПСС, дин/см/сек-5).
Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием программы «Microsoft Excel XP», «Statistica 6.0».
Результаты проведенных исследований показали, что в условиях покоя значения таких физиологических показателей как ДО, МОД, VO2, VСO2, ДК,
САД, ДАД, СДД, УО, ВРМ и КЭМ достоверно выше
(p<0,05) у женщин неопределенного конституционального типа, ЧД – мезосомного, ЧСС и ОПС – лептосомного, КИО2, МОК и ДП – мегалосомного.
Сравнительный анализ показал, что самые
высокие значения ЖЕЛ наблюдались у женщин неопределенного типа конституции, а самые низкие – у
мезосомного (p<0,05). Обратная закономерность установлена для жизненного индекса (ЖИ, отношение
ЖЕЛ к массе тела). Как известно, ЖЕЛ отражает максимально возможную глубину дыхания и поэтому
является важным показателем функциональных возможностей внешнего дыхания [6, 7].
Для выявления особенностей физиологических реакций женского организма в зависимости от
конституционального типа у обследуемых определяли уровень PWC150. Следует отметить, что индивидуальный уровень физической нагрузки достоверно
и однонаправлено возрастал от лептосомной до мегалосомной конституции. Установлено, что у женщин мегалосомной конституции отмечались самые
высокие значения уровня PWC150 в пересчете на 1 кг
массы тела, а у неопределенной – низкие.
При выполнении субмаксимальных физических нагрузок у обследуемых наблюдались закономерные и достоверные изменения показателей
кардиореспираторной системы (табл. 1). Так, изменение легочной вентиляции у женщин мегалосомной конституции происходило преимущественно за
счет увеличения ДО, а мезосомной – частоты дыхания. Изменение частотно-объемных соотношений
легочной вентиляции в сторону относительного преобладания дыхательного объема указывает на повышение резервов внешнего дыхания у представительниц мегалосомной конституции. Это согласуется с
данными других авторов [3, 5].
Эффективность функционирования кардиореспираторной системы при выполнении физических нагрузок зависит от особенностей обмена основных дыхательных газов – О2 и СО2 – и совершенства
регуляции легочной вентиляции и кровотока [2, 5].
Сравнительный анализ показателей газообмена выявил, что в покое и при физической нагрузке у женщин мегалосомной конституции более высокие зна241

чения потребление кислорода (VО2) как в абсолютных значениях, так и в пересчете на 1 кг массы тела,
по сравнению с другими группами (p<0,05). Кроме
того, у женщин мезосомной конституции установлена более низкая кислородная стоимость работы
(DVО2/Вт).
Полученные нами данные свидетельствуют,
что у женщин неопределенной конституции значения
ДК выше, а уровень физической работоспособности
ниже, по сравнению с другими группами. Значительное нарастание дыхательного коэффициента свидетельствует о развитии гипервентиляции, приводящей
к дополнительному выделению эндогенного СО2 и
формированию в организме состояния гипокапнии,
которая может являться одним из лимитирующих факторов физической работоспособности, фактором снижения эффективности работы кардиореспираторной
системы, а также уменьшении согласованности между легочной вентиляцией и кровотоком [2, 8].
Известно, что резервы эффективности дыхательной системы, отражающие энергетическую стоимость легочной вентиляции, объективно характеризуются коэффициентом использования кислорода
(КИО2) и показателем кислородного эффекта дыхательного цикла (КЭДЦ). В наших исследованиях отмечалось достоверное увеличение значений КИО2,
VО2/ЧСС и КЭДЦ у женщин мегалосомной конституции, по сравнению с другими группами (p<0,05),
что отражало повышение экономизации и функциональной эффективности внешнего дыхания. У женщин мезосомной конституции наблюдались самые
низкие значения КИО2 и КЭДЦ, что свидетельствует
о том, что на каждый литр вентилируемого воздуха

приходилось гораздо меньшее количество потребляемого кислорода.
В условиях выполнения физической нагрузки отмечались существенные сдвиги в деятельности
аппарата кровообращения. Анализ величин САД,
ДАД, и СДД выявил увеличение показателей с ростом жирового и мышечного компонентов от лептосомной до неопределенной конституции. Установленные соотношения систолического АД сохранялись
на всех этапах нагрузочной пробы. Женщины мегалосомной конституции отреагировали на физическую нагрузку значительным повышением пульсового АД не только за счет роста САД, но и за счет
выраженного снижения ДАД. При выполнении теста установлено, что значения САД и ДАД у женщин
неопределенного типа конституции более высокие,
чем у других группах.
Систолический объем (отражающий функциональные возможности сокращения желудочков
сердца), а также минутный объем крови (показывающий производительность сердца и интенсивность
кровоснабжения организма) имеют большое значение как индикатор в оценке реактивности функциональных систем, а также и физического состояния
организма в целом. Сравнительный анализ полученных данных показал, что основные экстенсивные (УО
и МОК) и интенсивные (УИ и СИ) показатели кровообращения также достоверно возрастали с увеличением массивности тела от лептосомной до мегалосомной конституции (р<0,05).
Изменение УО в процессе выполнения дозированной физической нагрузки субмаксимальной
мощности, а также коррелятивные отношения меж-

Таблица 1
Показатели кардиореспираторной системы при выполнении дозированной физической нагрузки (PWC150)
у женщин различных конституциональных типов (M ± m)
П о к аз а те л и

К о н ст и т у ц и о н а л ь н ы й т и п
2
3
1
М ОД, л
Ф он
7 ,2 ± 0 ,3
7 ,4 ± 0 ,4
8 ,2 ± 0 ,2
Ф /Н
3 5 ,2 ± 0 ,3
3 7 ,3 ± 0 ,4
4 2 ,7 ± 0 ,2
V О 2 , м л /м и н /кг
Ф о н 4 ,8 ± 0 ,1 * * *
4 ,1 ± 0 ,1
4 ,2 ± 0 ,1
Ф /Н
2 6 ,8 ± 0 ,4
2 4 ,2 ± 0 ,5
2 7 ,6 ± 0 ,4 * * *
Д К , ус л . е д .
Ф он
0 ,8 3 ± 0 ,0 1
0 ,8 6 ± 0 ,0 1
0 ,8 9 ± 0 ,0 1
Ф /Н
0 ,9 7 ± 0 ,0 1
1 ,0 3 ± 0 ,0 1
1 ,0 1 ± 0 ,0 1
К И О 2 , м л /л
Ф он
3 2 ,4 ± 0 ,7
3 1 ,4 ± 0 ,6
3 2 ,7 ± 0 ,5 *
Ф /Н
4 0 ,7 ± 0 ,7
3 7 ,4 ± 0 ,6
4 1 ,8 ± 0 ,5 *
К Э Д Ц , м л /ц и к л
Ф он
1 4 ,9 ± 0 ,7
1 4 ,4 ± 0 ,6
1 7 ,7 ± 0 ,5 * *
Ф /Н
5 4 ,4 ± 0 ,6
5 0 ,9 ± 0 ,8
6 3 ,8 ± 0 ,7 * *
С Д Д , м м р т . ст .
Ф он
8 0 ,6 ± 0 ,8
8 3 ,7 ± 0 ,5
8 5 ,6 ± 0 ,6
Ф /Н
9 5 ,6 ± 0 ,9
9 6 ,5 ± 0 ,8
9 7 ,3 ± 0 ,7
С И , л /м 2
Ф он
2 ,6 1 ± 0 ,0 8
2 ,6 4 ± 0 ,0 4 *
2 ,4 5 ± 0 ,0 6
Ф /Н
7 ,5 6 ± 0 ,1 1
7 ,8 9 ± 0 ,1 2
8 ,6 1 ± 0 ,0 6 *
У П С С , д и н /с м /се к -5 / м 2 Ф о н 1 0 8 6 ± 1 2 * *
1020±9
866±8
Ф /Н
441±5**
423±9
305±5
Д П , усл. ед.
Ф он
8 1 ,4 ± 1 ,6
8 0 ,3 ± 1 ,8
8 0 ,9 ± 0 ,7
Ф /Н
2 2 2 ,2 ± 1 ,2
2 2 6 ,5 ± 2 ,1
2 3 7 ,2 ± 1 ,1
Примечание: 1 – лептосомный; 2 – мезосомный; 3 – мегалосомный; 4 – неопределенный.
Достоверные отличия * p<0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001
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4
8 ,6 ± 0 ,3 *
4 5 ,9 ± 0 ,3 * *
3 ,0 ± 0 ,1
2 0 ,5 ± 0 ,7
0 ,9 1 ± 0 ,0 1 * *
1 ,0 6 ± 0 ,0 1 * *
3 0 ,8 ± 0 ,4
3 8 ,6 ± 0 ,4
1 6 ,4 ± 0 ,4
6 2 ,8 ± 0 ,9
8 9 ,8 ± 0 ,9 * *
1 1 9 ,2 ± 0 ,9 * *
2 ,1 3 ± 0 ,0 8
7 ,3 4 ± 0 ,0 8
863±11
311±8
8 2 ,5 ± 0 ,9
2 5 4 ,6 ± 2 ,1 * *

ду показателями УО и ЧСС представляют значительный интерес, ибо составляют основу гомеостаза. Так,
в группе женщин мегалосомной конституции коэффициент корреляции между УО и ЧСС составил
(r=0,77, р<0,001), лептосомной – (r=0,72, р<0,001), мезосомной – (r=0,49, р<0,05) и неопределенной –
(r=0,41, р<0,05).
Нами установлено, что в состоянии покоя и
при выполнении физической нагрузки значения общего и удельного периферического сосудистого сопротивления у женщин лептосомной конституции
достоверно выше, чем в других группах (р<0,05). Это
обусловлено, вероятно, экономизацией окислительных процессов и уменьшением в связи с этим минутного объема кровотока. Улучшение условий кровоснабжения работающих мышц у женщин мегалосомной конституции обеспечивалось значительным
уменьшением удельного периферического сосудистого сопротивления (УПСС) в результате вазолилатационных влияний на тонус резистивных сосудов местного метаболического фактора. При этом у женщин мегалосомной конституции УПСС току крови
снизилось в 2,8 раза.
Выводы.
Таким образом, сравнительные физиологические исследования, проведенные на обследуемых
различных конституциональных типов, показывают,
что у женщин неопределенной конституции физическая нагрузка субмаксимальной мощности вызывает дестабилизацию кислородного снабжения организма и выраженную неустойчивость вентиляторно-перфузионных соотношений.
Дальнейшие исследования предполагается
проводить в направлении изучения других проблем
изучения физиологической реактивности кардиореспираторной системы на действие физической нагрузки у женщин репродуктивного возраста.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ УВАГИ ТА ЇЇ
ЗВ’ЯЗОК З ВЛАСТИВОСТЯМИ ОСНОВНИХ
НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ У СПОРТСМЕНІВ
СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Раздайбедін В.М., Іванюра І.О.,
Боярчук О.Д., Пількевич Н.Б.
Луганський національний педагогічний університет
імені Тараса Шевченка
Анотація. Розвиток функцій довільної уваги в період
шкільного навчання характеризується гетерохронністю та нерівномірністю. Такі закономірності формування уваги визначаються станом розвитку функціона льн ої рухлив ості, си ли осн овн их нервов их
процесів, а також тривалими тренувальними фізичними навантаженнями.
Ключові слова: увага, навантаження, функціональна
рухливість нервових процесів, сила нервових процесів.
Аннотация. Раздайбедин В.М., Иванюра И.О., Боярчук О.Д., Пилькевич Н.Б. Динамика показателей внимания и их связь со свойствами основных нервных
процессов у спортсменов старшего школьного возраста. Развитие функций произвольного внимания в
период школьного обучения характеризуется гетерохронностью и неравномерностью. Такие закономерн ости формирования вниман ия определяю тся
состоянием развития функциональной подвижности,
силы основных нервных процессов, а также продолжительными тренировочными нагрузками.
Ключевые слова: внимание, нагрузка, функциональная подвижность нервных процессов, сила нервных
процессов.
Annotation. Ra zda ybedin V.M., Iva nyu ra I.O.,
Boyarchuk O.D., Pilkevich N.B. Dynamics of indexes
of attention and their communication with properties
of basic nervous processes at the sportsmen of senior
school a ge. Development of fu nctions of a rbitra ry
attention in the period of the school tea ching is
chara cterized heterochrony and unevenness. Su ch
conformities to the law of forming of attention a re
determined by development status of functional mobility,
forces of basic nervous processes, and also long training
loadings.
Keywords: attention, loading, functional mobility of
nervous processes, force of nervous processes.
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Вступ.
Вивчення психофізіологічних проявів властивостей нервової системи, яке багато дослідників
вважають одним з головних завдань психофізіології є
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актуальними і понині. Особливо важливими питаннями такого напрямку досліджень є питання встановлення зв’язків показників уваги з властивостями основних нервових процесів у дітей, які крім інтенсивної
навчальної діяльності додатково займаються тренувальними фізичними навантаженнями. У вітчизняній
літературі існує достатня кількість наукових праць,
присвячених розвитку довільної уваги та взаємозв’язкам показників уваги з властивостями основних
нервових процесів, але більшість з них виконані для
інших вікових категорій обстежуваних без урахування додаткової фізичної активності [2;3;4;5;7].
Робота виконана за планом НДР Луганського національного педагогічного університету імені
Тараса Шевченко.
Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження було вивчення
вікової динаміки показників уваги, встановлення їх
взаємозв’язків з властивостями основних нервових
процесів у фізично тренованих підлітків та юнаків
старшого шкільного віку.
Об’єктом дослідження були хлопчики
(підлітки та юнаки) ІХ – ХІ класів спеціалізованої школи здорового способу життя №26 м. Луганська
(плавці). Всього в дослідженні прийняли участь 120
осіб, віком 15-17 років. Лонгітудинальні обстеження
кожного учня здійснювалися протягом трьох років,
починаючи з ІХ класу до ХІ класу включно. Дослідження проводилися один раз на рік, на початку навчального року – у вересні та жовтні. В дослідженнях
типологічних властивостей ВНД ми враховували практичні рекомендації З.І. Коралової-Бірюкової [1]. Тривалість обстежень не перевищувала 30-40 хвилин.
Обстеження проводилися у дні високої розумової
працездатності – у вівторок, середу та четвер на другому, третьому уроках з 9 до 11 годин дня. Властивості уваги (обсяг, продуктивність та переключення)
визначали за допомогою “коректурної проби з кільцями” (кільця Ландольта) та “чорно-червоних таблиць”
(методика Шульте) [6]. Функціональну рухливість та
силу нервових процесів (ФРНП і СНП) визначали за
методикою Макаренка [6] на приладі ПНДО-1 у режимі “нав’язаного ритму” . Одержаний експериментальний матеріал оброблявся методами параметричної та непараметричної статистики за програмами
Statistica for Windows 5.0 та Microsoft Excel – 2000.
Результати дослідження.
Аналіз результатів показав, що у досліджуваному віковому періоді спостерігається поступове
поліпшення функцій довільної уваги (рис. 1). Так,
середнє значення обсягу уваги в 15-річних спортсменів становить 135,6±3,9 біт, у 16-річних 144,6±1,1,
у 17-річних підвищується до 155,5±1,0 біт (рис 1). Дуже
схожу динаміку з обсягом уваги має продуктивність
уваги: з 1,1±0,1 біт/с у 15-річних спортсменів до
1,5±0,05 біт/с у 17-річних школярів. Середні значення
показників переключення уваги з віком теж покращуються. Найдовше виконують завдання з переключення уваги наймолодші – 15-річні підлітки: у середньому 5,4±0,3 бали. З віком середні значення цього

показника зростає: 7,2±0,1 бала у 16-річних та 8,0±0,1
бала у 17-річних юнаків.
Статистична обробка середніх значень показників обсягу, продуктивності та переключення уваги
показала наявність достовірних різниць між досліджуваними показниками зазначених вікових груп
(р>0,05 – 0,01). Отже впродовж вікового періоду 15-17
років відбувається поліпшення досліджуваних психофізіологічних показників. Такий висновок підтверджується і при порівнянні значень показників уваги
у відсотках. Найбільш чутливими до вікових змін виявилися показники переключення уваги. За три роки
(від 15 до 17 років) показник переключення уваги
підвищився на 48,1%. Менш інтенсивно змінювалися
показники продуктивності та обсягу уваги. Середнє
значення продуктивності уваги у 17-річних юнаків
порівняно з 15-річними підлітками збільшилося на
36,2%, а обсягу уваги на 14,6%.
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Рис. 1 – Обсяг (а), продуктивність (б) і переключення уваги (в) у спортсменів 15-17 років.
Таким чином, вивчення вікової динаміки
функції уваги показало, що в юних спортсменів досліджувані характеристики уваги вірогідно та нерівномірно покращуються. Найбільша інтенсивність змін характерна для показнику переключення уваги та її
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Таблиця 1
Коефіцієнт кореляції між показниками уваги та властивостями основних нервових процесів та їх
вірогідність у підлітків та юнаків 15-17 років
П оказн и к
1 5 р о к ів
1 6 р о к ів
1 7 р о к ів
О б с я г у ва ги
Ф у н к ц іо н а л ь н а р у х л и в і с т ь н е р в о в и х п р о ц е с ів
0 ,2 1
0 ,3 2 *
0 ,3 0
С и л а н е р в о в и х п р о ц е сів
- 0 ,1 8
- 0 ,3 4 *
- 0 ,2 5
П р о д у к т и в н іс т ь у в а г и
Ф у н к ц іо н а л ь н а р у х л и в і с т ь н е р в о в и х п р о ц е с ів
0 ,1 4
0 ,3 5 *
0 ,2 1
С и л а н е р в о в и х п р о ц е сів
- 0 ,1 6
- 0 ,4 4 *
- 0 ,2 8
П е р е к лю ч е н н я у ва ги
Ф у н к ц іо н а л ь н а р у х л и в і с т ь н е р в о в и х п р о ц е с ів
0 ,2 3
0 ,4 6 * *
0 ,5 1 * *
С и л а н е р в о в и х п р о ц е сів
- 0 ,2 0
- 0 ,3 8 * *
- 0 ,4 6 * *
* р<0,05, р<0,01 вірогідні коефіцієнти кореляції.
продуктивності, тоді як обсяг уваги змінювався набагато менше. Отже темпи змін досліджуваних показників мають нерівномірний, хвилеподібний характер.
Такий розвиток властивостей уваги цілком
узгоджується з тими значними анатомічними та функціональними змінами, які відбуваються в організмі
підлітка та юнака і у нервовій системі зокрема. Протягом старшого шкільного віку триває процес дозрівання мозкових структур а такому анатомо-фізіологічному підґрунті удосконалюється здатність до
узагальнення, абстрагування [3]. Під впливом ускладнення життєвих умов тривалими фізичними навантаженнями та навчальною діяльністю зокрема в корі
великих півкуль утворюється величезна кількість нових тимчасових зв’язків, формуються їх системи, які
в свою чергу забезпечують ефективну навчальну та
тренувальну діяльність. Це проявляється у подальшому вдосконаленні психічних функцій, у тому числі
і властивостей уваги [4;6].
За даними сучасної літератури, залежність
показників уваги від властивостей основних нервових процесів починає формуватися ще у молодшому шкільному віці [2]. Кореляційний аналіз експериментальних результатів дав змогу встановити, що у
спортсменів старшого шкільного віку існує зв’язок
між показниками уваги та індивідуально типологічними особливостями ВНД (табл. 1).
Обсяг уваги вірогідно корелює з СНП (r=-0,34)
лише у 16-річних юнаків. У молодшій віковій групі
вірогідних зв’язків не реєструвалося (r=-0,18), а існуючи зв’язки 16-річних зникали у більш дорослих вікових групах (r=-0,30). Така ж динаміка простежувалася
і у зв’язках обсягу уваги з ФРНП. Вірогідні зв’язки
реєструвалися лише у групах 16-річних юнаків (r=0,32).
Коефіцієнти кореляції між продуктивністю
уваги та властивостями основних нервових процесів
схожі за своєю динамікою з показниками обсягу уваги. Вірогідні зв’язки зазначеного показника з СНП і
ФРНП були зареєстровані лише в групах 16-річних
юнаків і становили відповідно r = -0,44, 0,35.
Щодо зв’язків показника переключення уваги з зазначеними властивостями нервових процесів,
то вони, навпаки, з віком зростали і досягали найбільшої вірогідності у 17-річному віці. Так, у 16-річних

юнаків зв’язок показника переключення уваги з СНП
становив r=-0,38, а у 17-річних – r=-0,46. Подібна
стійкість зв’язку спостерігалася між показниками
переключення уваги і ФРНП (r=0,46 у 16-річних, проти r=0,51 у 17-річних юнаків).
Отже, в 16-річних юнаків встановлені залежності усіх досліджуваних показників уваги від властивостей основних нервових процесів. У групі 17-річних
юнаків вірогідні зв’язки залишаються та зміцнюються лише між зазначеними властивостями основних
нервових процесів та показниками переключення
уваги. Міцність зв’язків з різними показниками уваги нестала і послаблюється з різною швидкістю.
Тісніше залежить від властивостей основних нервових процесів показник переключення уваги, менш
залежними виявлялися показники обсягу та продуктивності уваги.
Для детального аналізу залежності функції
уваги від властивостей основних нервових процесів
обстежуваних кожної вікової групи методом сигнальних відхилень поділили на три групи: з високим, середнім, низьким рівнем ФРНП. В подальшому, при
порівнянні показників піж групами користувалися
непараметричним статистичним методом Колмогорова-Смірнова. В учнів 15 років усі показники уваги
мають неістотну різницю між групами. У 16 років
обсяг, продуктивність та переключення уваги були
істотно вищі в учнів з високою ФРНП, ніж з низькою,
а в 17-річному віці відмінності між групами залишалися лише у показниках переключення уваги.
Отже, учні з високим рівнем функціональної рухливості нервових процесів мають вищі показники уваги, ніж їх однолітки з низькою рухливістю.
Одержані результати можливо пояснити гетерохронністю розвитку підлітків та юнаків 15-17 років.
Особливої уваги привертає динаміка розвитку та
зв’язків переключення уваги з властивостями основних нервових процесів, яка на нашу думку, має специфіку у підлітків та юнаків, що тривалий час займаються тренувальними фізичними навантаженнями.
Таким чином, вікові зміни уваги залежать
від генетично детермінованих властивостей основних
нервових процесів – функціональної рухливості та
сили. Ці властивості нервової системи є нейрофізіо245

логічною основою системної організації, регуляції та
координації діяльності багатьох морфофункціональних структур мозку, які беруть участь у здійсненні
психічних функцій [6]. Така закономірність чітко проявляється у 16-17-річному віці.
Висновки.
1. У спортсменів від 15 до 17 років властивості довільної уваги розвиваються прогресивно, але
нерівномірно.
2. Властивості довільної уваги в 16-річних
обстежуваних вірогідно корелюють з рівнем властивостей основних нервових процесів. Учні з високим
рівнем розвитку ФРНП і СНП характеризуються вищими показниками уваги, ніж учні з низькими властивостями нервових процесів. В обстежуваних 15річного віку таких залежностей не реєструвалося, а у
17 років спостерігалися вірогідні зв’язки між ФРНП і
СНП лише у показниках переключення уваги.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем уваги та її
зв’язку з властивостями основних нервових процесів
у спортсменів старшого шкільного віку.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

мально видящими детьми. Приведён алгоритм коррекции функционального состояния кардиореспираторной системы детей с дефектами зрения.
Ключевые слова: слабовидящие дети, функциональное состояние, сердечно-сосудистая система, динамическая физическая нагрузка, коррекция.
Annotation. Redka I.V. Functiona l condition of
cardiovascular system of children poor eyesight at the
preschool age and approaches to its correction. In the
article examined the functional central hemodynamics
of the children with poor eyesight at the preschool age
in compare to the children with no visual impairments.
The algorithm of correction of a functional condition
of ca rdiorespiratory system of children with vision
disorders is offered.
Keywords: children with poor eyesight; fu nctional
condition; cardiovascular system; dynamic physical
exercise; correction.

Вступ.
Переважну більшість інформації про оточуючий світ людина отримує через зоровий аналізатор. Однак дані медичної статистики свідчать про зростання офтальмологічної патології у світі. Так за
даними ВООЗ, що хвилини у світі сліпою стає одна
дитина. Пошкодження периферичного або центрального відділу зорового аналізатора у ранньому дитинстві створює своєрідні умови для розвитку, що
призводить до формування в подальшому специфічної психічної сфери та до появи морфофункціональних відхилень [1;2;4;6;7;8;9;10].
На сьогодні одним із актуальних питань вікової фізіології є вивчення вікових особливостей серцево-судинної системи, як найбільш інформативного
індикатора функціонального стану всього організму.
Вивчення цієї системи у дітей з вадами зору обумовлено пріоритетними завданнями сучасної корекційної педагогіки та адаптивної фізичної культури, оскільки спрямовуватиме отримані результати на
розробку адекватних корекційно-реабілітаційних програм [2;4].
Робота виконана за планом НДР Херсонського державного університету.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження полягала у вивченні особливостей параметрів центральної гемодинаміки слабозорих дітей дошкільного віку.
Для досягнення мети було сформовано експериментальну групу, яку склало 50 слабозорих
дітей (середній вік 5,21±0,11) та 56 дітей без офтальмологічної патології (середній вік 5,16±0,1) з приблизно пропорційним гендерним розподілом. В
структурі офтальмологічної патології слабозорих
дітей групи переважали міопія та гіперметропія середнього та важкого ступеню, астигматизм, а також
зустрічались косоокість, вроджений недорозвиток
зорового аналізатора.
Оцінка центральної гемодинаміки здійснювалася за даними пульсометрії, вимірювання артеріального тиску аускультивним методом Короткова. На
основі цих даних, розраховувалися наступні показники [3]:
·
пульсовий тиск (мм.рт.ст.): ПТ= САТ – ДАТ;
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВОСУДИННОЇ СИСТЕМИ СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ПІДХОДИ ДО ЙОГО
КОРЕКЦІЇ
Редька І.В.
Херсонський державний університет
Анотація. В статті розглянуті особливості центральної гемодинаміки слабозорих дітей порівняно з нормальнозорими дітьми. Наведений алгоритм корекції
функціонального стану кардіореспіраторної системи дітей з вадами зору.
Ключові слова: слабозорі діти, функціональний стан,
серцево-судинна система, динамічне фізичне навантаження, корекція.
Аннотация. Редька И.В. Функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы слабовидящих детей
дошкольного возраста и подходы к его коррекции. В
статье рассмотрены особенности центральной гемодинамики слабовидящих детей по сравнению с нор-
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серцевий об’єм крові (мл) за формулою Starr
для дітей до 15 років:
СОК = (40+0,5·ПТ– 0,6·ДАТ)+3,2·А
·
хвилинний об’єм крові (л): ХОК= СОК · ЧСС;
·
загальний периферичний судинний опір
(дин·см-5сек):
ЗПСО= (80 · (1/3 ·ПТ+ДАТ)) : ХОК,
де САТ – систолічний артеріальний тиск,
мм.рт.ст., ДАТ – артеріальний тиск діастолічний,
мм.рт.ст., А – вік, роки; ЧСС – частота пульсу у уд/хв.
Зазначені показники реєструвалися в стані
спокою та одразу після проби Мартіне, протягом останніх 30 секунд 3-ої, 5-ої хвилин періоду реституції.
Отримані дані оброблялися загальноприйнятими методами варіаційної статистики. Вірогідність
відмінностей між дітьми з різним станом зорової
функції встановлювалася за t-критерієм Ст’юдента.
Результати дослідження.
Встановлено, що слабозорі діти, порівняно з
нормальнозорими ровесниками мають дещо вищу
частоту серцевих скорочень (відповідно 94,96±1,51 та
90,91±1,48 уд/хв., р >0,05) та пульсового тиску (відповідно 28,30±1,19 та 26,12±0,94 мм.рт.ст., р >0,05). Найсуттєвіші відмінності між дітьми з різним станом зорової функції дошкільного віку стосуються показників
діастолічного артеріального тиску, серцевого об’єму
крові, хвилинного об’єму крові та загального периферичного судинного опору. Достовірно нижчими у
слабозорих дітей виявилися показники діастолічного
артеріального тиску (відповідно 58,38±1,1 та 62,68±1,09
мм.рт.ст., р <0,01) та загального периферичного судинного опору (відповідно 1685,43±69,45 та 2128,73
±91,72 дин·см-5, р <0,001). Все це обумовило більш високі показники серцевого об’єму крові (відповідно
36,11±1,14 та 31,95±1,03 мл, р <0,01) та хвилинного об’єму крові (відповідно 3,42±0,142 та 2,87±0,09 л/хв., р
<0,001) у слабозорих дітей. Зазначимо, що всі показники знаходилися в межах вікової норми.
Відомо, що життєздатність організму залежить від резервних можливостей організму. Для оцінки реакції серцево-судинної системи на фізичне
навантаження була використана проба Мартіне. Після
дозованого динамічного фізичного навантаження всі
досліджувані параметри давали переважно 2 типи
реакції, тобто збільшувалися або зменшувалися.
Характерно, що у переважної більшості
дітей дошкільного віку з різним станом зорової
функції спостерігається зростання систолічного (у
71,43% слабозорих дітей і 69,64% нормальнозорих),
діастолічного (відповідно 57,14% і 50%) та пульсового артеріального тиску (відповідно 59,18% і 62,5%),
частоти серцевих скорочень (відповідно 77,55% і
86,96%) у відповідь на дозоване динамічне фізичне
навантаження.
Виявлено два типи реакції на дозоване динамічне навантаження у дітей дошкільного віку з різним
станом зорової функції. Перший тип характеризується зростанням серцевого об’єму крові на фоні зниження ДАТ та ЗПСО, зростання САТ, ПТ, ЧСС та ХОК,
а другий тип – зниженням СОК на фоні зниження ПТ,

ХОК і зростання САТ, ДАТ, ЧСС, ЗПСО. Фізіологічно
адекватною реакцією на даний вид фізичного навантаження вважається перший тип реакції, оскільки він
забезпечує підвищення кровотоку, спрямованого на
забезпечення метаболічних потреб працюючих скелетних м’язів [5;9]. У слабозорих дітей обидва типи
реакції спостерігаються у 48,98% випадків, тоді як у
нормальнозорих дітей другий тип реакції зустрічається дещо частіше (44,07%), ніж перший (37,5%).
Суттєві відмінності спостерігаються і відносно показників хвилинного об’єму крові та загального периферичного судинного опору. У переважної
більшості слабозорих дітей, незважаючи на прискорення частоти серцевих скорочень та зростання серцевого об’єму крові, хвилинний об’єм крові у
відповідь на динамічне фізичне навантаження залишається без змін (44,9%) і тільки у 36,73% - зростає. У
нормальнозорих дітей того ж віку спостерігається
зворотна тенденція з переважанням реакцій зростання хвилинного об’єму крові у відповідь на дане навантаження (48,21%) та меншою кількістю випадків
незмінності цього показника (37,5%).
Суттєвими змінами в серцево-судинній системі при динамічному навантаженні є значне зниження загального периферичного судинного опору,
що, можливо, зумовлено накопиченням метаболічних вазодилататорів та зниженням судинного опору
в працюючих скелетних м’язах [5;9]. Такий тип реакції загального периферичного судинного опору
переважає у дітей з нормальним зором (66,07%), тоді
як у слабозорих дітей спостерігається незначне переважання реакцій зі збільшенням загального периферичного судинного опору (53,06%) порівняно з його
зменшенням (44,9%).
Аналіз періоду реституції виявив, що у слабозорих дітей він подовжений порівняно з їх нормальнозорими однолітками, особливо це стосується дітей
з другим типом реагування на динамічне фізичне
навантаження. Це свідчить про зниження резервів
функціонування серцево-судинної системи слабозорих дітей.
За аналізом літературних даних [7;10] та медичних карток досліджуваного контингенту встановлено, що у слабозорих дітей значно частіше спостерігаються захворювання дихальної системи. Оскільки
дихальна та серцево-судинна система утворюють
єдину функціональну систему кисневого забезпечення організму, а при офтальмологічній патології є
значні обмеження в застосуванні фізичних вправ
різного характеру, то доцільно проводити корекцію
функціонального стану серцево-судинної системи з
переважанням елементів дихальної гімнастики.
Сьогодні в педагогіці все більшого поширення набуває особистісно-орієнтований підхід до навчання. Виходячи з цього, пропонуємо схему організації корекційної роботи з слабозорими дітьми на
основі індивідуально-диференційованого підходу
(мал. 1). Цей підхід передбачає попереднє вивчення
індивідуальних особливостей функціонального стану організму дитини й на основі цього планування
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ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ
Вторинні та супутні
розлади

Вид і ступінь
основного дефекту

Особливості фізичного
стану

Функціональний рівень
кардіореспіраторної системи

Ø врахування протипоказань; Ø вибір основних та додаткових методів
навчання, розвитку, форм занять; Ø дозування навантаження

Вибір спеціальних
методів та методичних
прийомів навчання

РОЗРОБКА ОСНОВНИХ НАПРЯМКІВ РОБОТИ
Розвиток резервів регуляції
кардіореспіраторної системи

Розвиток мовленнєвого
дихання

Спеціальні дихальні та фізичні
вправи статичного та динамічного
характеру:
? керування повітряним потоком;
? регуляція легеневої вентиляції;
? формування раціонального патерну
дихання в спокої та при фізичних
вправах;
? оволодіння різними типами

Дихально-мовленєва
гімнастика,
трьохфазне дихання

Підвищення фізичної
працездатності

Розвиток
рухових
якостей

Біг, естафети,
ігри на
тренажерах,
плавання

Формування
постави,
гнучкості
скелету

Коригуюча
гімнастика

Розвиток резервів
кардіореспіраторної системи

Розвиток
об’ємних
параметрів
легень
Поєднання
дихальних вправ
з загальнорозвиваючими

Підвищення
сили та
витривалості
дихальних
м’язів
Резистивний
тренінг

Розвиток
стійкості
до
гіпоксії

Гіпоксичне
тренування
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основних напрямів корекційної роботи. Зазначимо,
що розвиток мовленнєвого дихання сприяє формуванню правильного патерну дихання при експресивному мовленні, а в основі резистивного тренінгу лежать методичні прийоми, спрямовані на створення
навантажень на дихальні м’язи.
Висновки.
Отже, отримані дані дозволяють зробити
наступні висновки:
- функціональний розвиток серцево-судинної системи слабозорих дітей підпорядковується тим же
закономірностям, що і розвиток нормальнозорих
дітей, хоча обмеження зорової аферентації накладає свій відбиток (більш низькі значення діастолічного артеріального тиску та загального периферичного судинного опору, вищі показники
серцевого та хвилинного об’ємів крові);
- у дітей дошкільного віку незалежно від стану зорової аферентації виявлено два типи реакцій на
динамічне фізичне навантаження: зростання та
зниження серцевого об’єму крові;
- слабозорі діти характеризуються зниженням функціональних резервів серцево-судинної системи;
- отримані дані можуть стати обґрунтуванням корекційно-розвиваючих програм.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем функціонального розвитку серцево-судинної системи у слабозорих дітей з метою обґрунтування корекційнорозвиваючих програм.
1.

2.
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ОРГАНІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В
АВСТРІЇ ТА ШВЕЙЦАРІЇ ТА ЙОГО
ЕКОЛОГІЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ
Руденко С.В., Руденко О.В., Руденко С.С.
Чернівецький національний
університет ім. Юрія Федьковича
Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Відвідана нами Штірія межує зі Словенією
й австрійськими федеральними землями Нижня Австрія, Зальцбург, Верхня Австрія, Бургенланд і Каринтія [1,2]. Це з одного боку, яскрава та барвиста,
з іншого – скромна та тиха місцевість. Ферма уособлює мирне селянське життя. А популярність „відпустки на фермі” зумовлена тим, що у великих містах
люди, втомлені шаленим темпом урбанізації, наполегливо прагнуть до відновлення свого спокою й
ідилії [3].
Робота виконана за планом НДР Чернівецького національного університету ім. Юрія
Федьковича.
Формулювання цілей роботи.
Мета статті - узагальнити досвід міжнародного туризму Австрії та Швейцарії.
Результати дослідження.
У Штірії, де лишень декілька озер, найбільш
привабливим для відпочинку є Ґрундлзеє, воно 6 км
завдовжки і кілометр завширшки. А разом з Алтауссеєр Зеє становить центр штірійської частини району Зальцкаммергут, що протягом десятиліть приваблює влітку письменників і художників [3]. Топлітц Зеє
з нерівними кам’янистими берегами – озеро, про яке
здавна складали легенди. Улітку міські жителі дуже
люблять проводити вільний час на берегах озера
Штубенберґ Зеє, що на сході Штірії.
Щоб відчути насправді, що означає „відпустка на фермі”, треба принаймні раз побувати в
австрійській агрооселі. У програму міжнародного
симпозіуму IV міжнародному симпозіумі “Україна-Австрія. Сільське господарство та агротуризм”
було внесено огляд типової агрооселі в містечку
Еншталі [4].
Господарі Манфред і Маріанна Ґерли показали своє господарство – молочну ферму та кімнати
в будинку для туристів. За словами пані Маріанни,
відпустки на фермах набули великої популярності
упродовж останніх десяти років. Гостями господині
є переважно заможні мешканці великих міст Австрії
та Німеччини, котрі намагаються відпочити в екологічно чистих горах, у тиші, подалі від впливів цивілізації. Тому хазяї намагаються якомога більше залишити в своїй садибі автентичності і гармонійно
поєднати її з перевагами цивілізації. Більшість відпочиваючих приїжджають з дітьми, котрі в захопленні
від ферми з коровами та телятками. Як розповіла пані
Маріанна, від свого бізнесу вона отримує більший
дохід, аніж її чоловік від ферми та вирощування
овочів. Маєток цієї родини розташований майже на
60 га, однак переважно такі господарства у Штірії є
дещо меншими [3].
Щоб пожвавити цей вид бізнесу, щороку держава виділяє фермерам, об’єднаним от уже протягом 30 років у асоціацію, 450 тисяч євро дотації [5].
Щоправда, на думку керівника цієї федеральної спілки пана Ембахера, сьогодні існують дві суттєві
проблеми, тісно пов’язані між собою: якість наданих
послуг і попит на них. І в цьому питанні держава
сприяє – проводить навчання та налагодила співпра-

Анотація. Автори статті узагальнили досвід міжнародного туризму Австрії та Швейцарії, з яким вони
мали можливість ознайомитись безпосередньо в цих
країнах. Дано аналіз таких напрямків туризму як
„відпустка на фермі”, „подійний” туризм, туризм
для школярів та молоді, оздоровчі програми та ін.
Ключові слова: Австрія, Швейцарія, відпустка на
фермі, панорамний туризм, туризм для школярів та
молоді, „подійний” туризм, екологічно привабливий
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Организация международного туризма в Австрии и
Швейцарии и его экологическая направленность.
Авторы статьи обобщили опыт международного туризма Австрии и Швейцарии, с которым они имели
возможность ознакомиться непосредственно в этих
странах. Дан анализ таких направлений туризма как
«отпуск на ферме», туризм для школьников и молодёжи, оздоровительные программы и т.д.
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Organization of international tourism in Austria and
Switzerland and its ecological orientation. The authors
of the article generalized experience of international
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countries. The analysis of such directions of tourism as
«vacation on a farm», tourism for schoolboys and young
people, health programs and etc is given
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Вступ.
Автори даної статті вивчали досвід міжнародного туризму безпосередньо в Австрії та Швейцарії:
у 2001 р. – під час навчання в Клагенфуртському університеті (Австрія), у 2002 р. – під час перебування
на IV міжнародному симпозіумі “Україна-Австрія.
Сільське господарство та агротуризм”, який проходив з 26 по 29 серпня в австрійському містечку
Ірднінгу (Штірія) та у 2006 р. – у Швейцарії. В останньому випадку одним із співавторів здійснена подорож за маршрутом Цофінген → Лангенфаль → Люцерн → Аксона → Локарно → Лугано → Беллінцона
→ Цюрих → Мейрінген → Берн→ Женева → Лозанна → Гріндельвальд → Тун.
В останні 30 років в австрійських Альпах надзвичайно активно розвивається агротуризм. В Українських Карпатах він відомий під назвою “сільський
туризм”, а в Австрії – „відпустка на фермі”. Типова
австрійська ферма – це десяток гектарів землі, два
гектари лісу, невелике стадо корів та деяка інша
живність. Подібні маленькі ферми складають більше
половини селянських дворів Австрії.
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цю асоціації з туристичними фірмами [3]. За якість
послуг, що пропонуються відпочиваючим, такі агрооселі нагороджують однією-п’ятьома квіточками. На
превелике задоволення пані Маріанни, її оселі присвоєно чотири квіточки. Ці відзнаки надають за трьома показниками: якість самого господарства, облаштування кімнат і рівень послуг. Окрім того, для
фермерів випущено каталог критеріїв надання послуг,
у якому є 130 пунктів, яких необхідно дотримуватися.
Зокрема, біля кожної оселі повинна бути альпійська гірка з квітами із зазначенням їх латинської назви. Це освітній аспект відпочинку. Улітку фермер зобов’язаний навчити туристів їздити на конях, а взимку
– на лижах. Для цього він повинен мати відповідний
інвентар. Кожний фермер повинен допускати туристів
до своїх виноградників, щоб вони могли досхочу наїстися винограду. Фермери з усміхом кажуть, що випускають туристів „попастись на винограднику”.
Частина ферм, де представлений даний вид
туризму, одержує електроенергію завдяки спалюванню біогазу. Для цього на відповідних фермах облаштовують мінізавод, до якого поступають по спеціальній системі відходи життєдіяльності тварин
(фекалії, сеча). Енергія, одержана від спалювання біогазу, використовується безпосередньо на фермі. Для
українських туристів доволі не звично, що на фермі,
яка розміщена високо в горах, цілодобово є тепла
вода. Держава оплачує половину вартості мінізаводу. Таким чином, Австрійська держава дбає про те,
щоб туризм був екологічно привабливим.
Швейцарія також гірська країна. Поняття
Швейцарія та гори невіддільні одне від одного. Біля 2/
площі країни зайнято горами. На її території знахо3
дяться майже всі найбільш високі масиви Зарубіжної Європи [5]. Більша частина Швейцарії лежить в
Альпах.
Швейцарія в традиційному уявленні туриста
– країна цілющих вод, чистого повітря та зимових
курортів. Липнева та серпнева Швейцарія ідеально
підходять для тих, хто не любить середземноморську
спеку і надає перевагу аристократичним колам та
вивченню країн.
Можна виділити наступні напрямки міжнародного туризму Швейцарії: гірські лижі, групові
тури, індивідуальні тури, „подійний” туризм, туризм
для школярів та молоді та оздоровчі програми.
Знаходячись в самому центрі Альп, Швейцарія володіє більш ніж 140 лижними центрами. Всі
курорти Швейцарії мають зручне сполучення з аеропортами Цюриха та Женеви. Гірське розміщення визначає і всі види програм, які пропонуються туристам. Для любителів спокійного відпочинку – це озерні
круїзи, поїздки гірською залізницею, пішохідні прогулянки, гольф, сонячні ванни на льодовику. Кращі
гірськолижні центри країни відрізняються в першу
чергу величезними – більше 200 і навіть 300 км схилами – областями катання, високогірним розміщенням
трас (до 4000 м), які дозволяють продовжувати сезон
до літа, зручними трансферами – не більше 2 годин
до будь-якого курорту [6,7].

Особливістю туризму Швейцарії є те, що
невід’ємною частиною групових та індивідуальних
турів є так звані «панорамні маршрути» [8]. Вони є
окрасою будь-якої поїздки до Швейцарії. Базою для
забезпечення цього виду маршрутів є найкраща в
Європі мережа залізниць. Одним з найбільш популярних серед туристів вважається панорамний маршрут „Льодовиковий Експрес” (Церматт → Бриг →
Андерматт → Кур→ Санкт-Моріц). Він виконується
цілорічно, а його тривалість становить 7,5 годин. До
числа найбільш живописних панорамних маршрутів
можна віднести „ Експрес Вільгельм Телль” (Люцерн → Люцернське озеро → Флюелен → Готтард
→ Беллінзона → Лугано або Локарно”).
Важливим напрямком туризму Швейцарії є
також „подійний” туризм. Найбільш відомою компанією, яка розвиває цей туристичний напрямок є компанія „ГЕО-ТУР М”, яка надає можливість туристам
стати учасником найбільш цікавих подій у сфері музики, спорту, мистецтва, різних фестивалів та виставок, що проходять протягом року. Такі поїздки запам’ятовуються яскравими та незабутніми
враженнями. Компанія із задоволенням пропонує
повний комплекс послуг щодо організації індивідуального тура, приуроченого до будь-якої події, яка
відбувається в Швейцарії. Зокрема, дана компанія
надає інформацію про будь-які культурні, спортивні
та інші події в Швейцарії, бронює готелі будь-якої категорії, авіа та залізничні квитки, забезпечує візову
підтримку та страхування, послуги гідів-перекладачів,
трансфери, екскурсійні та культурні програми, оренду автомобілів, квитки на концерти та інші видовищні
заходи. Компанія „ГЕО-ТУР М” може організувати
будь-яку подію на території Швейцарії, яка важлива і
цікава особисто для певного туриста або для якоїсь
фірми: Новорічні та Різдвяні тури, свята присвячені
відкриттю (закриттю) гірськолижного сезону, весільні
тури, дні народження, гастрономічні тури тощо.
Найбільшою популярністю в рамках „подійного” туризму користуються міжнародні виставки. Швейцарія завоювала репутацію країни, яка ідеально підходить для проведення міжнародних
виставок. Виставкові центри Швейцарії відповідають
усім вимогам і міжнародним стандартам – від зручного розміщення до високотехнологічного обладнання. Наприклад, лише в 2007 р. у Швейцарії проходитимуть наступні міжнародні виставки: „Міжнародний
автомобільний салон” (у березні, в Женеві), „Виставка ділового та заохочувального туризму” (у травні, в
Женеві), „Світовий ярмарок годинників та прикрас”
(у квітні, в Базелі), „Міжнародна виставка мистецтва”
(у червні, в Базелі), „Виставка обладнання та технологій модернізації та будинків” (у вересні, в Женеві),
„Виставка комунікації та послуг зв’язку” (у жовтні, в
Женеві), „Традиційний щорічний женевський ярмарок” (у листопаді, в Женеві).
Окремим напрямком міжнародного туризму Швейцарії є туризм для школярів та молоді. Його
формами є літні міжнародні дитячі спортивні табори
та літні школи.
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Одним з найбільш відомих дитячих спортивних міжнародних таборів Швейцарії є табір «Ельфи»
(„Les Elfes”). Табір знаходиться у самому серці Альп
– в м. Верб’є. Вік його учасників становить 8-18 років.
Тривалість перебування від 2-х до 3–х тижнів. Табір
функціонує протягом шкільних літніх та зимових канікул. У цьому таборі діти вивчають французьку, англійську, німецьку та іспанську мови. Загалом, мовна практика розрахована на 8 годин у тиждень. У
таборі працюють кваліфіковані інструктори з гірських
лиж, верхової їзди, стрибків з парашуту, тенісу, гольфу, сноуборбду, сквошу, бадмінтону, фігурного катання, хокею. „Les Elfes” має моторні лодки для катання на водних лижах по Женевському озеру. Крім
того, в 100 метрах від табору розміщується спортивний центр з відкритим та закритим басейном, катком, можливістю для занять сквошем та тенісом.
Отже, перебуваючи в таборі діти поєднують заняття
з різних видів спорту з вивченням та вдосконаленням
іноземних мов. Вартість путівки від 2190 до 3780 $.
Крім спортивних міжнародних таборів у Швейцарії
відкриті спеціалізовані літні школи, в яких діти під час
канікул вдосконалюють виключно знання іноземних
мов. Наприклад, школа іноземних мов «Lemania» (у
Лозанні), «Village camp» (у Лейзені), американська
школа «Тасіс» тощо.
Нарешті, ще одним напрямком міжнародного туризму Швейцарії є оздоровчі програми. Вони
проводяться в SPA-готелях. Серед них найбільш популярними є п’ятизіркові «Kempinski grand hotel des
Bains» (у Санкт Мориці) та «Les Sources Des Alpes»
(у Лейкербаді) та 4-зірковий «Grand Hotel Des Bains»
(в Івердоні). У цих готелях поєднується оздоровчий
відпочинок та лікування. Зазначені готелі мають найсучасніше медичне обладнання, басейни, спортивні
зали та термальні центри.
Висновки.
Таким чином, досвід, узагальнений нами під
час відвідання Швейцарії та Австрії, може стати у
пригоді спеціалістам з міжнародного туризму в Україні. Особливо корисним він може бути для організаторів туризму в гірських районах. Різноманіття напрямків туризму в досліджених країнах дозволяє
задовольнити смаки туристів різного віку, статі, стану здоров’я та різних професійних вподобань. При
цьому держава підтримує підприємців, які дбають
про екологічну привабливість туристичної галузі.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших питань організації
міжнародного туризму.
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ВРАХУВАННЯ ЛЮДСЬКИХ ПОТРЕБ ПРИ
ФОРМУВАННІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
Рунців О.І.
Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола
Анотація. Якість турпродукту залежить від всебічного врахуван ня туристських потреб. В суча сному
світі, окрім традиційних матеріальних та духовних
потреб, з’являються потреби іншого роду, пов’язані
із розвитком особистості в суспільстві.
Ключові слова: потреба, туристська потреба, туристичний продукт, класифікація потреб, ринок туристських послуг.
Аннотация. Рунцев О.И. Учёт человеческих потребностей при формировании туристического продукта.
Качество турпродукта зависит от всестороннего учёта туристических потребностей. В современном мире,
кроме традиционных материальных и духовных потребностей, появляются потребности другого рода,
связанные с развитием личности в обществе.
Ключевые слова: потребность, туристская потребность, туристический продукт, классификация потребностей, рынок туристических услуг.
Annotation. Runtsev O.I. Account of human necessities
at forming of tourist product. The quality of the tourist
product depends on considering the tourist needs. In
modern world besides traditional material and spiritual
needs appear another needs that are connected with the
development of a personality in the society.
Key words: need, tou rist need, tourist product,
classification of needs, market of tourist services.

Вступ.
Вся різноманітність основних та другорядних потреб людини притаманна туристу, як особі,
що не залежно від віку, соціального статусу, матеріальних доходів тощо, перебуває за межами свого звичного місця перебування на термін, що перевищує 24
години. Навіть не враховуючи віддаленість від домівки та тривалість перебування індивіда в «чужому середовищі», є очевидним, що турист для отримання
позитивного враження від приймаючої сторони, повинен бути задоволений в основних своїх потребах.
Туристичний продукт - це комплекс туристичних послуг, необхідних для задоволення потреб
туриста під час його подорожі. Правильний набір
цих послуг з врахуванням вимоги комплексності –
необхідна умова для ефективного просування туристичного продукту на ринку туристських послуг.
Комплексний туристичний продукт у складі туристичної пропозиції набирає форми туру, якість якого часто зумовлена правильним врахуванням туристських потреб.
Питання формування туристичного продукту досліджується О.О. Любіцевою, М.П. Мальською,

Література
Географический атлас мира. Гл. редактор Янис Тургай.
– Рига – Москва: Яня сета – Росмен. – 1997. – 127 с.
Косолапов А. Б., Руденко Л. Л. Туристское страноведение. Часть 1. Европа. Владивосток: ДВГАЭУ, 1998. –
192 с.
Попович І. Австрійський сільський туризм // Поступ. –
4.09.2002. . – С. 3.
La ndwirtschaft
und
Agrotourismu s.
Symposium“Osterreichisch–Ukrainische Landwirtschaft“.
26-29 August 2002, BAL Gumpenstein. – 145 p.
Бузукашв или И. Люди Земли // Новый Акрополь.–

251

В.В. Худо, М.Б. Біржаковим, В.К. Федорченко, І.М.
Мініч, В.А. Квартальновим, І. Палатним. Зроблений
детальний аналіз складових турпродукту та їх значення для різних демографічних груп населення, розглянуті способи сегментації ринку туристських послуг.
Проте ми бачимо потребу знайти шляхи вдосконалення даних напрямків теоретичного дослідження туризму через недостатню увагу, що приділяється вивченню складності і комплексності потреб туриста.
Робота виконана за планом НДР Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола.
Формулювання цілей роботи.
Метою нашого дослідження було вивчити та
розподілити туристські послуги за рівнями потреб
людини під час туристичної та рекреаційної діяльності.
Результати дослідження.
Туристський ринок функціонує шляхом
врівноваження туристського попиту та пропозиції.
Ринковий попит на туристські блага є сумою індивідуальних попитів. Туристський попит - це поведінка
людей, спрямована на придбання туристських благ з
метою задоволення туристських потреб. Тому завдання статті вбачаємо у:
- детальній оцінці потреб туристів;
- дослідженні питання класифікації туристських
послуг у зв’язку з різноманітністю людських потреб;
- вивченні впливу різноманітності людських потреб на формування турпродукту.
Найвідоміші підходи до класифікації потреб
людини, розроблені А. Маслоу і Г. Мереєм. Так згідно
концепції А.Маслоу, всі людські потреби взаємозв’язані між собою, вони витікають одна з одної. Такий
взаємозв’язок в реальній дійсності виявляється як
ієрархія потреб у вигляді п’яти поверхів, розташованих один над одним, потреби вищих рівнів ієрархії
з’являються лише після послідовного задоволення
потреб нижчого порядку.
Життєвий цикл людини охоплює декілька
стадій від моменту народження до смерті, умовно
можна виділити: народження і зростання, розвиток і
зрілість, старіння і смерть. В той же час виділяються
наступні етапи еволюції свідомості: неусвідомлена
діяльність; усвідомлена діяльність; творча діяльність.
Потреби людини в послугах у відповідності з його
життєвим циклом можна підрозділити на рівні, розмежувавши потреби тіла і свідомості.
Проте туристські потреби слід розуміти як
потреби розвинутої особистості в суспільстві в тій чи
іншій країні відносно можливих напрямків туристської діяльності. Звичайно для процесів туризму та рекреації характерно задоволення перш за все вітальних
потреб, але вони ускладнюються, бо виникають в той
час, коли людина відпочиває (відновлює фізичні та
духовні сили, тобто перебуває в процесі рекреації). З
огляду на це кожна людина в статусі туриста має наступні потреби:
– харчування і сон (є природною основою для рекреації, забезпечують просте відтворення затрачених фізичних і нервових сил людини);

рух (діє через м’язи на рівень обміну речовин і
на діяльність найважливіших функціональних
систем організму, біологічна потреба туриста,
рекреаційна суть якої проявляється в тому, що
використовуючи під час руху фізичні сили, людина активізує швидке відновлення емоційних
та інтелектуальних сил);
– пізнання (потреба людини у прилученні до духовних і моральних цінностей, накопиченні і поглибленні знань);
– спілкування (задоволення комунікативної потреби людини, тобто потреби у фізичному, психологічному, матеріальному і духовному зв’язку з
іншими людьми);
– оздоровлення (свідома діяльність, направлена на
відновлення сил індивіда) [3].
Активна інформатизація та комп’ютеризація суспільства веде до дефіциту задоволення основних потреб людини, тому туризм як один із найефективніших способів
рекреації,
повинен
спрямовуватись на задоволення людських потреб, що
підвищують стресостійкість організму, пов’язані із
різноманітними активними заняттями, раціональним
харчуванням і сном тощо.
Туристичний продукт та туристські послуги
є антропоцентричними (сучасні концепції туризму
характеризуються домінуванням ідей неокейнсіанства та інституціоналізму, які в центр економічної
системи ставлять людину з її складними світом потреб) [4].
Окрім згаданих попередньо потреб у сучасному глобалізованому світі в людини загострюються
потреби єднального з іншими культурами характеру: потреби в злитті з іншими культурами, особистого вкладу в розвиток національної культури, в любові
своїй і до себе, можливості побачити незвичне за звичним, в особистих конструктивних впливах розвиваючих впливах на інших, в гострих відчуттях тощо [1].
Отже, вважаємо за потрібне не обмежуватись поділом людських потреб на лише вузько матеріальні і духовні. Диференціювати перелік туристських потреб можна враховуючи стадії розвитку
людини (і водночас збереження в кожній наступній
стадії попередніх).
Таким чином, трансформувавши погляди А.
Маслоу в царині туризму, можна сказати, що потреби людини в туристських послугах взаємопов’язані
між собою, потреби вищих рівнів ієрархії з’являються лише після послідовного задоволення потреб нижчого порядку в системі туристського продукту. Доки
не будуть задоволені фізіологічні потреби індивіда в
межах його рекреаційної діяльності, доти особа не
буде вимагати задоволення її психофізіологічних потреб, а суб’єкт – духовно-інтелектуальних (рис. 1).
На найнижчому рівні оберненої піраміди
розташовуються фізіологічні потреби, задоволення
яких відбувається шляхом надання таких туристичних послуг як розміщення (задовольняє потреби у
сні, гігієні та ін.), харчування, страхування і охорони
(задовольняють потребу в безпеці). На другому рівні

–
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Рис. 1. Розподіл туристських послуг за рівнями потреб людини під час туристичної та рекреаційної
діяльності
– послуги, що задовольняють потреби психофізіологічні, притаманні будь-якому суб’єкту туристичної діяльності (перевезення, атракції, торгівельні, медичні, спортивно-оздоровчі, зв’язку тощо. Третій
рівень послуг задовольняє духовно-інтелектуальні
потреби, пов’язані з туристичною та рекреаційною
діяльністю особи (екскурсійні, освітні, культурні,
освітні, щоденні любительські заняття).
Дана точка зору дає змогу поєднати майже
всі класифікаційні ознаки туристських послуг, наприклад за частотою попиту, за характером попиту, за
формою організації (за О.О. Любіцевою): чим вищий
рівень піраміди, тим турпослуги стають більш епізодичнішими, варіативнішими та елітарнішими, на
відміну від нижнього рівня, на якому локалізовані
повсякденні, жорстко закріплені, стандартні послуги.
Запропонована нами піраміда, розширюється вгору, адже у відповідності до закону потреб
їх кількість і якість постійно збільшується.
Не зважаючи на різноманіття класифікаційних ознак, що на жаль, свідчить про відсутність чітких
методологічних підходів, зажди суттю послуги вважалось задоволення певних потреб людини. Класифікація ж потреб, пов’язаних із туристською діяльністю, повинна бути у вигляді системи взаємодоповнювальних елементів. Лише в такому випадку розроблений новий туристичний продукт буде приносити очікуваний високий дохід чи перспективу
отримання нової частки ринку.
Ця системність, або комплексність, буде забезпечена лише при врахуванні всіх потреб туриста –
від фізіологічних до духовно-інтелектуальних. Розробники нових туристичних продуктів повинні орієнтуватись на той рівень потреб, який притаманний їхнім
споживачам в конкретному ринковому сегменті.
Висновки.
В запропонованій нами класифікації споживачі відрізняються між собою ступенем сформованості їх особистості і вимогливістю. Постійне зростання людських потреб з розвитком суспільства, з
переходом його на стадію постіндустріальності і
інформаційності, змушує виробників туристичного
продукту розробляти все новіші туристичні послуги.
Своєчасне їх виявлення та реєстрація зумов-

люють підвищення конкурентоспроможності туристичного підприємства на ринку туристичних послуг
та правильну його сегментацію.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем визначення комплексу туристичних послуг, необхідних для
задоволення потреб туриста під час його подорожі.
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КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ
СПЕЦІАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ДІТЕЙ
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З
ПОРУШЕННЯМ СЛУХОВОЇ СЕНСОРНОЇ
СИСТЕМИ
Савельєва Н.В.
Дніпропетровський державний інститут фізичної
культури та спорту
Ан ота ція. Статтю при свячено проблемі корекц ії
фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку з порушенням слухової сенсорної системи
побудованої на основі занять спеціальними фізичними вправами.
Ключові слова: діти молодшого шкільного віку, корекція, фізична підготовленість, фізичне виховання.
Аннотация. Савельева Н.В. Коррекционная направ-
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ливі рухові якості дітей. Діти були розподілені на контрольну та експериментальну групи. Користування
спеціальних фізичних вправ за період експерименту
дозволило підвищити рівень розвитку рухових якостей дітей з вадами слуху. Визначалися середнє значення результатів рухового тесту і стандартне відхилення. При аналізі змін в прояві швидкості можна
відзначити: у молодшому шкільному віці при аналізі
приросту результатів тесту «біг 30м» зафіксовані позитивні зміни. Зміни середніх значень: - на 1,23% у
контрольної і на 5,04% у експериментальної. Аналіз
змін в результатах контрольних вправ на прояв сили
різних м’язових груп показав, що відбулися позитивні
зрушення в результатах всіх рухових тестів в експериментальній групі. У поліпшенні результатів в човниковому бігу перевагу мала експериментальна група.
Найбільший приріст спостерігається у експериментальної групи, середнє значення збільшилося на 1,26
секунд, що дозволило обігнати контрольну групу.
Таким чином, за даними наших досліджень
визначено, що діти контрольної і експериментальної
групи відрізняються в прояві тієї або іншої форми
спритності, що пов’язане з оцінкою динамічних і просторово-часових характеристик руху. Проте, цілеспрямований, регульований і контрольований розвиток
спритності з урахуванням особливостей спостережуваного контингенту дозволив розробити і успішно застосувати спеціально-методичні прийоми, удосконалюючи процес розвитку цих рухових здібностей, що
відобразилося в динаміці результатів педагогічного
тестування.
За допомогою педагогічного тестування
нами був визначений рівень розвитку гнучкості дітей
молодшого шкільного віку (табл.1). У молодшому
шкільному віці, не дивлячись на те, що збереглися
спочатку вищі показники у контрольної, приріст був
більшим у експериментальної групи на 0,62 см в порівнянні з 0,32 см у контрольної по середньовіковому результату. Розкид даних дещо зменшився, про
що судимо по значенню сигми. У результатах дітей
контрольної групи вона змінилася на 0,16 см, у дітей
експериментальної групи на 0,53 см;
Аналізуючи динаміку результатів, ми можемо констатувати, що цілеспрямована і регулярна дія
спеціальними вправами на суглобово-зв’язковий і
м’язовий апарат експериментальної групи значно
покращує показники гнучкості. При аналізі змін в

ленность специальных физических упражнений детей младшего школьного возраста с нарушением слуховой сенсорной системы. Статья посвящается проблеме коррекции физической подготовленности детей
младшего школьного возраста с нарушением слуховой сенсорной системы, основанной на занятиях специальными физическими упражнениями.
Ключевые слова: дети младшего школьного возраста,
коррекция, физическая подготовленность, физическое воспитание.
Annotation. Sa velyva N.V. Correctional orrectional
orientation of special physical exercises of junior
children with violation of auditory function. This article
dedicated to the problem of physical state correction of
junior children with violation of auditory function, which
based at the special physical exercises.
Key words: junior children, correction, physical training.

Вступ.
Сучасне суспільство розвивається на основі
ідей гуманізації, що припускає розкриття і реалізацію творчого потенціалу кожної людини, у тому числі
і людей з відхиленнями у здоров’ї. Одним з принципів
роботи в спеціальних установах для дітей з порушенням слухової функції є коректувальна спрямованість
учбово-виховного процесу, основною теоретичною
концепцією якого є вивчення і розуміння дитини з
вадами слуху з його складною формуючою системою психічної діяльності, що відображає індивідуальну структуру дефекту і компенсаторних процесів.
Повноцінне виховання дітей, що мають порушення
слуху, неможливе без фізичного виховання, що забезпечує не тільки необхідний рівень фізичної підготовленості і розвитку, але і корекцію відхилень різних
сфер діяльності [1-5].
Робота виконана за планом НДР Дніпропетровського державного інституту фізичної культури
та спорту.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження: визначити зміну рівня
фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку із порушенням слуху під впливом спеціально
спрямованих вправ.
Методи дослідження: аналіз літературних
джерел; педагогічні методи дослідження; функціональні проби; метод математичної статистики.
Результати дослідження.
Для тестування фізичної підготовленості
дітей молодшого шкільного віку використовувались
тести за допомогою яких визначалися найбільш важ-

Таблиця 1
Зміна середніх показників контрольної вправи на прояв гнучкості (x±у), см
К о нтро ль на гр уп а
Е ксп ер им е нта льна гр уп а
Д о експ ери м ен ту
П іс ля е ксп ери м ен ту
Д о експ ери м ен ту
П ісля е кспе ри м ен ту
1 ,5 6±2,38
1 ,88 ±2,22
1 ,5 2±2,42
2,64 ±1,59
Таблиця 2
Зміна середніх показників результату контрольної вправи на прояв витривалості за наслідками проби
Руф’є у.е.
Контрольна група
Експериментальна група
Д о експерименту
Після експерименту
До експерименту
Після експерименту
8,17±2,19
7,96±2,03
8,12±2,69
6,37±1,95
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розвитку витривалості по результатах проби Руфьє
виявлені певні зміни (табл.2): У молодшому шкільному віці виявлені позитивні зрушення, як і у контрольної на 2,94%. так і у експериментальної групи на
17,77%, Розкид результатів у функціональній пробі
більше у експериментальної групи навіть після
фіксації підсумкових даних, хоча стандартне відхилення і зменшилася на 12,74%, але все одно залишилася
більше, ніж у контрольної.
Висновки.
Аналіз динаміки фізичної підготовленості
контрольної і експериментальної груп за наслідками
підсумкового педагогічного тестування виявив, що
позитивні результати відбулися в основному в експериментальній групі від 3,94 – 23,25%. Це достатньо
високі показники змін в порівнянні з періодом експерименту, який тривав 9 місяців. Знизилася захворюваність, в основному, за рахунок зменшення тривалості хвороби; значно покращали результати фізичної
підготовленості, відображені в прояві окремих рухових якостей і працездатності; швидшали терміни освоєння нових фізичних вправ. При розвитку аеробних можливостей, які і визначають рівень фізичного
здоров’я, необхідне подолання певного м’язового і
морального дискомфорту. У традиційних уроках вчителі не пред’являли високих вимог до дітей з патологією слуху. Ми ж з одного боку спробували різноманітити засоби для фізичного розвитку, з іншою
підвищили вимоги, заздалегідь пояснивши значення
даних вправ для вдосконалення організму дитини і
реабілітації дітей з порушеннями слуху до повсякденного активного життя.
Подальші дослідження передбачається проводити в напрямку вивчення інших проблем корекції
фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного
віку з порушенням слухової сенсорної системи і вдосконаленні занять спеціальними фізичними вправами.
1.
2.

3.

4.

5.

СИЛА УДАРІВ РУКАМИ У СПОРТСМЕНІВ
РІЗНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ, ЯКІ
СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ З КІОКУШИНКАЙ
КАРАТЕ
СаєнкоВ. Г.
Луганський національний педагогічний
університет імені Тараса Шевченка
Інститут фізичного виховання і спорту
Анотація. В статті досліджуються показники сили
ударів руками у спортсменів різної кваліфікації легкої вагової категорії, які спеціалізуються в кіокушинкай карате в змагальному періоді тренування.
Ключові слова: сила удару рукою, легка вагова категорія, кіокушинкай карате.
Аннотация. Саенко В.Г. Сила ударов руками у спортсменов разной квалификации, специализирующихся
в киокушинкай карате. В статье исследуются показатели силы ударов руками у спортсменов различной
квалификации легкой весовой категории, специализирующихся в киокушинкай каратэ в соревновательном периоде тренировки.
Ключевые слова: сила удара рукой, легкая весовая
категория, киокушинкай каратэ.
Annotation. Saenko V.G. Force of blows by hands at the
sportsmen of a different qualification, specialized in a
kyokushinkai karate. Parameters of force of impacts
by hands at sportsmen of various qualification of an
easy weight category, specializing in кyoкushinkai karate
in the competitive period of training were studied in the
article.
Key words: force of impact by a hand, easy weight
category, кyoкushinkai karate.

Вступ.
Найкращою мірою стану тренованості
спортсмена є його спортивний результат, що вимірюється в секундах, кілограмах або метрах. Складніше визначати стан тренованості у спортсменів-єдиноборців, де результат поєдинку залежить не тільки
від стану тренованості даного спортсмена, але й від
спортивної майстерності його супротивника. Тому
діагностика стану тренованості в єдиноборствах, де
шкала результатів поєдинку вузька і альтернативна –
або перемога, або поразка, залишається досить проблематичною [4].
При підготовці спортсменів в контактному
карате особливо актуальною є проблема пошуку
найбільш інформативних критеріїв, котрі застосовуються для оцінки ефективності засобів і методів тренувального процесу. Одним з видів контактного карате є кіокушинкай карате – це динамічний вид східних
єдиноборств, що одержав визнання в багатьох країнах світу, в тому числі і в Україні. Засобами досягнення перемоги в кіокушинкай карате є технічні
прийоми – удари на повну силу руками, ліктями,
ногами, коліньми, відповідно до правил змагань у
розділі „кумите”. Тому виявлення показників сили
ударів каратистів – це найважливіша характеристика
в даному виді єдиноборств.
На даний час після розробки апаратурних
методик система діагностики рівня тренованості
“ударних” єдиноборств піднялась на якісно новий
рівень. Серед найбільш інформативних виділяються
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спеціалізовані ударні динамометри серії “Спудерг“
(М. П. Савчин, 1991 р.; М. П. Савчин, О. М. Савчин,
1997 р.). Апаратура стала основою для нової методики досліджень в ударних єдиноборствах – хронодинамометрії, особливістю якої є можливість безперервного вимірювання різних параметрів ударної роботі
спортсмена – силу кожного удару, часових проміжків
між ударами, потужності цієї роботи, та багато інших
характеристик [4]. Використання даних показників
дозволить стежити за зміною елементів структури
підготовленості спортсменів та приймати обґрунтовані управлінські рішення щодо коректування тренувального процесу в кіокушинкай карате з метою покращення результатів в змагальній діяльності.
Відомо, що одним з елементів тренувального процесу єдиноборців є фізична підготовленість,
складовою частиною якої є розвиток фізичних якостей спортсменів. У єдиноборствах основа рівня спеціальних якостей спортсменів залежить від розвитку
швидкісно-силових якостей. Проблеми розвитку та
удосконалення швидкісно-силових якостей в ударах
руками досліджені у боксі [3, 4, 6]. У таїландському
боксі досліджувався рівень креатин-фосфатної працездатності, динамічні показники в ударних прийомах і загальна ефективність змагального арсеналу [1,
2]. У кікбоксінгу – вдосконалення швидкісно-силових якостей в ударних прийомах [7].
Проте, аналогічні показники не досліджені у
спортсменів в кіокушинкай карате. У попередній
роботі нами вже проведені дослідження на виявлення показників спеціальної витривалості в ударних діях
каратистів [5]. В цій роботі проводиться визначення
показників сили ударів руками у спортсменів різної
кваліфікації в легкій ваговій категорії, які спеціалізуються з кіокушинкай карате.
Робота виконана за планом НДР Луганського національного педагогічного університету імені
Тараса Шевченко.
Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження було Виявити силу ударів
руками у спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате.
Завданням дослідження було дослідити силу
ударів руками у спортсменів різної кваліфікації, які
спеціалізуються з кіокушинкай карате.
Методи дослідження. 1. Теоретичний аналіз
і узагальнення даних науково-методичної літератури. 2. Педагогічне спостереження (хронодинамометрія). 3. Методи математичної статистики.
Результати дослідження.
У даному дослідженні за допомогою методики хронодинамометрії і спеціалізованого ударного ергометру „Спудерг-9” [4] нами виявлені показники абсолютної сили ударів руками в кілограмах в
середній рівень – тулуб (за японською назвою „чудан”) у спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате легкої вагової категорії
до 70 кг, що передбачена правилами проведення змагань в розділі „куміте” з даного виду карате. З метою
співставлення індивідуальних значень сили удару у

каратистів різної кваліфікації і аналізу з аналогічними показниками в різних вагових категоріях розраховувалися показники відносної сили удару – на один
кілограм ваги каратиста. Для цього абсолютні показники сили удару каратиста діляться на масу його тіла.
Дослідження проводились в спортивному
таборі м. Святогірськ в період проведення спортивного збору на етапі підготовки збірних Донецької і
Луганської областей до кубку світу з кіокушинкай
карате в м. Сідней у вересні 2006 року. Тестування
спортсменів проводилось в змагальному періоді тренувань, коли спортивна підготовленість каратистів
знаходилась на найвищому рівні. Для виконання поставленого завдання були відібрані 55 каратистів чоловічої статі різної кваліфікації (по одинадцять спортсменів у кожній групі від третього спортивного
розряду до майстра спорту) віком від 16 до 30 років
спортивний стаж яких складає від п’яти до 17 років.
Всім спортсменам було запропоновано виконати в
змагальній обстановці по десять максимально сильних ударів кожного виду правою і лівою руками: прямий удар (за японською назвою „цукі”), удар рукою
знизу („шита цукі”), боковий удар рукою („каге цукі”),
удар ліктем збоку („хіджі”). Для виконання ударів,
випробуваний каратист підбирає зручну дистанцію
до динамометричного боксерського мішка (груші),
що підтримується помічником і по готовності наносить удари однією рукою, а потім іншої у зручному
для себе темпі. З нанесених десяти ударів кожного
виду вибирається кращий. З метою не погіршення
показників, підтримці працездатності й збереження
змагальної обстановки після десяти ударів кожною
рукою змінюється випробуваний каратист.
Результати пошукового експерименту дали
наступні результати (табл. 1). Із табл. 1, де представлені результати показників абсолютної і відносної сили
ударів, видно, що в кожній групі, обидва види сили
удару покращуються від третього спортивного розряду до майстра спорту. Серед чотирьох видів ударів
рукою, що виконувались в тестуванні найсильніші
виявлені показники бокового удару, за ним прямого
удару, удару ліктем, а удару знизу – найслабші у
кожній групі каратистів.
Аналіз показників бокового удару рукою показав, що статистично значимі результати (P<0,05) у
каратистів між групами майстрів спорту з середнім
значенням абсолютної сили удару правою рукою –
354,82 кг, лівою – 332,18 кг і кандидатів у майстри спорту
правою – 281,09 кг, лівою – 255,73 кг, а також між групами 1 розряду правою – 220,27 кг, лівою – 191,27 кг і 2
розряду правою – 200,73 кг, лівою – 180,91 кг.
Виявлені статистично значимі результати
(P<0,05) у каратистів при виконанні: прямого удару
рукою між показниками груп майстрів спорту з середнім значенням правою рукою – 301 кг, лівою –
281,64 кг і кандидатів у майстри спорту правою –
234,91 кг, лівою – 209,09 кг та групою 1 розряду правою – 171,45 кг, лівою – 155,64 кг; удару рукою знизу
у каратистів між групами майстрів спорту з середнім
значенням удару правою рукою – 233 кг, лівою – 218,45
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Таблиця 1
Показники сили удару у спортсменів різної кваліфікації легкої вагової категорії, які спеціалізуються з
кіокушинкай карате
Контрольні
випробування
на силу удару

Кінцівка

Характер
проявлення
сили удару

Середній рівень („чудан”)
Прямий удар рукою
(„цукі”), кг

Удар рукою знизу
(„шита цукі”), кг

Боковий удар рукою
(„каге цукі”), кг

Удар ліктем збоку
(„хіджі”), кг

Права
Ліва
Права
Ліва
Права
Ліва
Права
Ліва

абс.
відн.
абс.
відн.
абс.
відн.
абс.
відн.
абс.
відн.
абс.
відн.
абс.
відн.
абс.
відн.

Кваліфікація
Майстри спорту

P

X±m
301,00
4,57
281,64
4,23
233,00
3,49
218,45
3,27
354,82
5,33
332,18
4,98
252,00
3,79
232,45
3,49

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

Кандидати
у майстри спорту

X±m
13,36
0,20
13,56
0,20
13,77
0,21
15,10
0,22
14,38
0,19
14,28
0,19
13,46
0,21
13,77
0,21

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

234,91
3,61
209,09
3,21
165,36
2,53
151,82
2,32
281,09
4,33
255,73
3,93
188,82
2,91
171,82
2,64

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

1 розряд

P

X±m
13,46
0,19
12,02
0,18
14,69
0,22
13,67
0,20
9,35
0,13
10,99
0,15
12,74
0,19
12,02
0,18

кг і кандидатів у майстри спорту правою – 165,36 кг,
лівою – 151,82 кг та групою 1 розряду правою – 110,36
кг, лівою – 99,64 кг; удару ліктем збоку у каратистів
між групами майстрів спорту з середнім значенням
удару правою рукою – 252 кг, лівою – 232,45 кг і кандидатів у майстри спорту правою – 188,82 кг, лівою –
171,82 кг та групою 1 розряду правою – 135,55 кг,
лівою – 121,55 кг.
Аналогічно середнім значенням абсолютних
показників сили ударів залежність статистично значимих результатів (P<0,05) зберігається і в групах з
середнім значенням відносних показників сили ударів.
Висновки.
Проведені дослідження дозволили виявити
наступні фактори, які мають важливе значення для
контролю за тренувальним процесом в кіокушинкай
карате.
Визначені параметри показників сили ударів
руками у спортсменів різної кваліфікації легкої вагової категорії, які спеціалізуються з кіокушинкай
карате.
У каратистів кваліфікацією від першого розряду до майстра спорту відмічається статистично
значиме підвищення абсолютних і відносних показників сили удару руками. У каратистів кваліфікацією
від третього до другого розрядів теж виявлено
збільшення показників абсолютної і відносної сили
удару руками, але результати статистично не значимі.
Отримані в ході досліджень дані, приведені
в таблиці 1, можуть використовуватися з метою контролю за рівнем фізичної та технічної підготовленості висококваліфікованих спортсменів і масових
розрядів при плануванні річного циклу тренувань в
кіокушинкай карате або в інших контактних бойових єдиноборствах.
Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем дослідження підготовки спортсменів в контактному карате,
а саме проблем пошуку найбільш інформативних
критеріїв, котрі застосовуються для оцінки ефективності засобів і методів тренувального процесу.
1.

P

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

2.

3.

4.
5.

6.

7.

171,45
2,63
155,64
2,39
110,36
1,70
99,64
1,53
220,27
3,39
191,27
2,94
135,55
2,08
121,55
1,87

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

2 розряд

P

X±m
12,23
0,16
11,51
0,16
10,17
0,14
8,84
0,12
10,38
0,13
9,25
0,13
11,30
0,15
10,58
0,14

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

150,36
2,29
137,00
2,08
108,55
1,65
97,09
1,47
200,73
3,06
180,91
2,76
130,18
1,98
116,82
1,78

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

3 розряд

X±m
12,43
0,17
12,43
0,17
9,86
0,13
9,25
0,12
9,35
0,10
9,04
0,11
9,76
0,12
8,84
0,12

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

126,09
1,93
114,55
1,75
103,55
1,58
91,82
1,40
173,18
2,67
157,09
2,42
124,18
1,93
114,27
1,78

±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±
±

9,14
0,13
8,63
0,12
10,07
0,13
8,94
0,12
11,40
0,16
11,30
0,17
9,14
0,15
8,22
0,14
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ВИКОРИСТАННЯ НАРОДНИХ ТРАДИЦІЙ У
ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Самоха Р.А.
Черкаський національний
університет ім. Б.Хмельницького
Анотація. Стаття присвячена актуальним питанням
підвищення ефективності навчально-виховного процесу студентів вищих навчальних закладів на заняттях з фізичного виховання, в яких використання народних традиц ій розглядається як дієви й фактор
позитивних змін. Народні традиції мають покращувати рівень загальної культури молоді, давати знання
про здоровий спосіб життя. Задіяні засоби фізично-
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культури та спорту до актуальної проблеми поліпшення рівня здоров’я та фізичної підготовленості
студентів засобами фізичного виховання.
Результати дослідження.
На даний час розвиваючі можливості засобів
фізичного виховання не повністю реалізуються та
недооцінюються у практиці роботи навчальних закладів й у сфері фізичного виховання та спорту взагалі. Високе інформаційне наповнення безпосередньо у змісті рухової діяльності надає нові можливості
для вдосконалення особистості студентів. С.С.Старовєров, В.П.Меньшиков пишуть, що процес розвитку
організму пов’язаний з інформаційними впливами в
будь-якій сфері людської діяльності в тому числі й у
фізичному вихованні [12]. Отже на даний час треба
по новому аналізувати фізичні вправи, оцінюючи не
тільки їх динамічні характеристики, але й інформативність.
Цій новій вимозі в повній мірі відповідають
козацькі єдиноборства, які містять різні за своєю характеристикою рухи з високою інформативністю. Це
передбачає збагачення рухового фонду людини, яка
займається цим видом єдиноборств та набуття нею
нових умінь та навичок, що безперечно знадобляться їй у повсякденному житті. Отже використання народних традицій у фізичному вихованні студентів
може стосуватися окремих елементів, методики
фізичної підготовки у відповідності до козацьких єдиноборств. Переваги застосування елементів з козацьких єдиноборств у навчально-виховному процесі
відображуються також у високому виховному впливі.
Це пов’язано з тим, що у козацьких єдиноборствах
відбивається менталітет нашого народу й високий
гуманізм.
Щодо цього В.В.Ягупов уточнює, що „гуманістичний підхід до виховання передбачає оптимальне поєднання суспільних і державних інтересів з інтересами особистісного становлення людини та її
самоактуалізацію в суспільному та особистому житті.
В центрі ж формування виховних цінностей і визначення цілей виховання в українському суспільстві
має стати Людина” [16, с.45].
І.П.Підласий [10,с.7] доповнює й пише, що в
центрі виховання має стати „не просто людина, а українець. Спиратися насамперед треба на те, що завжди відрізняло українців з-поміж інших народів. Але
брати з багатьох національних якостей треба лише ті,
що мають значення сьогодні й матимуть у майбутньому. Від тягаря когутських, хутірських вартостей
хотілося б звільнитися назавжди. Слід відмовитися і
від багатьох збанкрутілих гасел, що закликали до нівелювання індивіда та відмови від мирських благ. Не
варто бездумно приставати й до ринкових, капіталістичних вартостей. Індивідуалізм, конкуренція,
підприємництво уже довели свою руйнацію і безперспективність”.
В.С.Пілат[11] стверджує, що бойові мистецтва козаків є на сьогодні досконалим видом українських єдиноборств, їх методика передбачає всебічний
гармонійний розвиток та є близькою до менталітету

го виховання можуть сприяти підвищенню фізичної
підготовленості та поліпшенню стану здоров’я студентів до належного високого рівня.
Ключові слова: народні традиції, козацькі єдиноборства, народна педагогіка, виховні принципи, інформативність впливів.
Аннотация. Самоха Р.А. Использование народных
традиций в физическом воспитании студентов высших учебных заведений. Статья посвящена актуальным вопросам повышения эффективности учебново спи тательного п роце сса студентов в ысших
учебных заведений на занятиях физическим воспитанием, в которых использовались народные традиции рассматривается как действенный фактор позити вных и зменен ий. На родные традици и должны
улучшать уровень общей культуры молодежи, давать
знание о здоровом образе жизни. Задействованные
средства физического воспитания могут оказывать
содействие повышению физической подготовленности и улучшению состояния здоровья студентов к
надлежащему высокому уровню.
Ключевые слова: народные традиции, казацкие единоборства, н ародная педагогика, воспитательные
принципы, информативность влияний.
Annotation. Sa moha R.A. Use of folk traditions in
physical education of students of higher educational
establishments. T he article is devoted to the a ctu al
qu estions of increase of efficiency of teaching a nd
educational process of students of higher educational
establishments on employments by physical education,
in which folk traditions were used is examined as an
effective factor of positive changes. National traditions
should improve a level of the general culture of youth,
give knowledge of a healthy way of life. The involved
means of physical training can assist increase of physical
readiness a nd improvement of a state of health of
students to appropriate high level.
Keywords: folk traditions, cossack single combats, folk
pedagogics, educate principles, informing of influencing.

Вступ.
На сьогодні серед молоді нашої країни існує
проблема низького рівня здоров’я та фізичної підготовленості, незважаючи на те, що викладання предмету „фізична культура” в школі та „фізичне виховання” у вищих навчальних закладах здійснюється
постійно та за державною програмою. Отже необхідні
додаткові зусилля викладацького складу навчальних
закладів та науковців для подолання цієї проблеми.
Аналіз літератури (В.А. Артикул, Б.Блюменштейн, Г.Д. Горбунов, В.В.Гузинін, М.Д.Зубалій,
В.П.Іващенко, В.Г.Кузь О.І.Остапенко, Ю.Д.Руденко,
З.О.Сергійчук) засвідчує, що вирішення цієї проблеми можливе тільки враховуючи її багатовимірність
та застосовуючи засоби фізичного виховання у спеціально створених для цього умовах. Створені умови
дозволяють підвищити ефективність загальновживаних засобів фізичного виховання та застосувати нові
у відповідності до народних традицій.
Робота виконана за планом НДР Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Формулювання цілей роботи.
Мета даної статті полягає у висвітленні деяких аспектів застосування народних традицій на заняттях з фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів, приверненні уваги спеціалістів з фізичної
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українців. Отже козацька система гартування в повній
мірі відповідає вимогам щодо підвищення ефективності фізичного виховання студентів завдяки застосуванню народних традицій.
Сутність і зміст спеціальних фізичних і психофізичних вправ запоріжців, спрямовані на самопізнання, саморозвиток, тілесне, психофізичне та
моральне вдосконалення воїна. Ця система, судячи із
тверджень сучасників, одним із яких є Й.Мюллер
[7,с.193], була найкращою в світі й передбачала культ
фізичного розвитку особистості. Запорізький козак,
який був фізично недосконалим, відчував свою
нерівність і тому щиро прагнув підвищити свій фізичний вишкіл. Як свідчать літописи [15,с.236], слабкого
козака січове товариство ніколи не вибирало в старшини. З цього приводу сучасник козаків, німецький
дослідник Й.Мюллер писав: „Військо без вождя – тіло
без душі, а у міцного вождя – міцне тіло. Виходячи з
військової необхідності, вони обирають вождя серед
сильних людей. Таким могутнім вождем був Іван
Підкова, гетьман низових козаків, який був такої міцної
породи, що гнув підкови. Ось чому за ним закріпилося прізвисько Підкова”[7,с.193]. Тому більшість запоріжців свій вільний час використовували для фізичної підготовки, зокрема об’їжджали коней,
вправлялися у стрільбі, фехтуванні на шаблях. Великою популярністю користувалися різноманітні змагання на силу, спритність, витривалість. Дозвілля козаків включало різноманітні фізичні вправи: плавання,
біг, веслування, боротьбу, бої навкулачки тощо. Всі
ці та інші вправи носили військово-прикладну спрямованість і були хорошим засобом фізичного вишколу запоріжців.
В основу фізичного виховання студентів
можуть бути покладені різноманітні системи єдиноборств запорізьких козаків як основний та найголовніший вид їх підготовки. Найвідоміша система єдиноборств лягла в основу козацького танцю „гопак”. На
думку В.А.Артикула „бойовий гопак представляє
собою стрибкову систему віддаленого бою, що не
поступається світовим стилям східної боротьби”
[1,с.15]. Важливими критеріями прийомів бойового
гопака вважалися швидкісно-силові характеристики
їх виконання і їхня біомеханічна доцільність. Ці прийоми в основному запозичені з живої природи, життєдіяльності людей.
Дослідник бойового гопака І.К.Шрамко
пише, що козаки танцювали свій військовий танок так,
що в ньому видно й сьогодні рухи воїна в битві з таким
же воїном-професіоналом. Вчили козаки чотирнадцять
„па” віртуозного танцю так, як сьогодні вчать акробатів, – за допомогою спеціальних ременів-лонжів.
Такі важкі „фігури” часом виконували на столі, посеред напоїв і страв, не зрушивши жодної чарчини, тарілки, карафки. Ось такий окомір, вестибулярний апарат розвивався у справжніх козаків [5,с.4].
Психофізичний та історико-етнографічний
аналіз гопака переконує в тому, що всі збережені на
сьогодні елементи – складні акробатичні вправи, багато ударів ногами і руками – були складовими са-

мозахисту наших предків у боротьбі з ворогами
[6,с.40,с.46,с.55]. Зараз той величезний пласт фізичної культури козаків залишився в українському фольклорі, мистецтві. Як бачимо методика фізичного і
психофізичного вдосконалення козаків була самобутньою і не поступалася східним системам боротьби,
тому, зрозуміло, що вона не була сформована за
відносно короткий період існування козацтва, а запозичила ті надбання, які були накопичені нашими предками протягом багатьох сторіч [13, с.22].
Суттєвою ознакою та перевагою самобутньої
козацької системи фізичного виховання є застосування національного танцю з музичним супроводом, як
засобу виховання та фізичної підготовки. Б.Блюменштейн [2] відмічає, що більший виховний вплив мають ті
методики фізичного виховання, які впроваджуються з
народними танцями, співом, музичним супроводом.
Вони мають високий педагогічний потенціал у справі
залучення молоді до регулярних занять фізичними
вправами. Значний вплив має музика й на функціональний та психічний стан. У багатьох дослідженнях
(Б.Блюменштейн, Г.Д.Горбунов, Ю.Г.Коджаспіров)
показано позитивний вплив музики на частоту серцевих скорочень, артеріальний тиск, тонус м’язів, вегетативну нервову систему, холестериновий обмін і багато інших функцій та систем організму людини. Це
робить музичну психорегуляцію важливою частиною
реабілітації, яка допомагає знімати психічне напруження та перенапруження [3,с.189]. Застосування української національної музики створює передумови гуманізації навчально-виховного процесу та виникнення патріотичних почуттів серед студентів. Впровадження на заняттях з фізичного виховання студентів елементів народного танцю, спрямоване не тільки на
поліпшення фізичного розвитку, але й також на естетичне виховання студентів та формування в них почуття прекрасного.
Історична спадщина нашого народу переконує, що фізичному вихованню дівчат також приділялася велика увага [9]. В національній народній
педагогіці на протязі віків збереглося особливе ставлення до материнства, жінки, тої, хто продовжує рід;
матері, яка піклується про дітей; матері, як уособлення землі; чесної дівчини. Фізичне виховання студентів
з використанням народних традицій має розвиватися
з урахуванням необхідності впровадження спеціальних методик тренування жінок з основною здоров’язберігаючою направленістю. Цьому сприяє застосування вправ з аеробіки та елементів національного
танцю, розвиток у нашій країні жіночої вільної боротьби, методик фізичного виховання з урахуванням
особливостей жіночого організму.
На даний час теоретично, методично та науково обґрунтовані заняття такими видами єдиноборств
як греко-римська, вільна боротьба, самбо, бокс та інші.
Але найдавнішу історію мають греко-римська, вільна
боротьба, бокс. Ці єдиноборства походять з давньої
Греції та Риму і є відомості, що вони потрапили у давні
часи до Індії та Китаю у вигляді бойового мистецтва
панкратіону (синтез боротьби з рукопашним боєм).
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На території цих країн вони набули дещо зміненого
вигляду та національних рис, що призвело до формування індійської системи фізичного гартування – ваджрамушті та китайського бойового мистецтва, створеного ченцями – кунг-фу [8,с.9].
Є історичні свідчення того, що на території
України існувала система фізичного вдосконалення на
основі козацьких єдиноборств. Так проявлення цієї
системи у відповідних уміннях та можливостях козаків
було схожим з тими можливостями, які були в китайських єдиноборствах (з історичним корінням з Греції), а
саме: володіння тілом, панування власної свідомості
над організмом, мистецтво самознеболення завдяки
свідомості, „залізна сорочка” (неушкодження тіла гострими предметами), невідчуття ударів суперника (тіло
„грає”), психофізичні вправи, ведення сутички з декількома суперниками одночасно [9,13].
Отже для відродження національної системи козацьких єдиноборств можна звернутися до греко-римської, вільної боротьби, як до безпосередніх
нащадків боротьби з Стародавньої Греції та боксу,
які є на даний час науково обґрунтованими видами
спорту. З історичних джерел відомо, що козаки боролися на ременях, тобто у міцних захватах, що є характерним у техніці греко-римської та вільної боротьби,
билися навкулачки подібно до того як зараз змагаються у боксі. Також козаки для самовдосконалення
використовували вправи зі зброєю або її імітацією,
щоб не ушкодитися. В.В.Гузинін пише, що ці вправи
в козацькій медицині прирівнювалися до лікувальних[4,с.94]. У вищих навчальних закладах й це може
знайти своє місце – вправи, як імітаційні рухи, подібні
до рухів козацьких єдиноборств, вправи з гімнастичною палицею.
Заняття з фізичного виховання студентів мають розроблятися на національній основі, беручи з
неї найкраще та найсуттєвіше. Завдяки історичним
відомостям, знанням з різних галузей наук про основи життєдіяльності людини, застосуванню аналізу й
синтезу, може бути виконане, в деякій мірі, завдання
відтворення самобутньої національної системи козацького гартування, як основи для фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Елементами для занять з фізичного виховання можуть бути
вправи з системи підготовки борців греко-римського
та вільного стилів, системи підготовки боксерів, гімнастичні, танцювальні, психофізичні вправи, які мають
наукове обґрунтування, засновані на сучасних знаннях з фізіології людини, психології та педагогіки.
Козацька система фізичного виховання притягує увагу не тільки як досконала система фізичної
підготовки, а й як національна виховна педагогічна
система. Козацька система виховання, народна педагогіка містять гуманістичні принципи, які передбачають виховання самодостатньої особистості, патріота
своєї країни. М.М.Фіцула вказує, що народна педагогіка передбачає виховання високих моральних якостей особистості завдяки таким виховним принципам: народність (любов до рідної землі, поважай
батька й матір), культуровідповідність (поважай

досвід, традиції та звичаї); гуманізація (незламність
духу, невимогливість до матеріальних зручностей,
дисциплінованість, вимогливість до себе та самокритичність, братерство, відповідність високим духовним
цінностям за Біблейськими заповідями про людську
гідність); етнізація (інтереси колективу та Батьківщини понад усе, самозречення заради свободи народу,
патріотизм); природовідповідність (врахування багатогранної та цілісної природи людини), демократизація (свободолюбство як право людини та ідейне гасло незалежності) [14,с.47-48].
Висновки.
Отже, застосовані у фізичному вихованні
студентів народні традиції мають покращувати рівень
загальної культури молоді, давати знання про здоровий спосіб життя, бути тією основою, на якій надбудовується все інше. Гарне здоров’я – це та перевага,
яка полегшує здобуття високого положення в
суспільстві, допомагає витримувати конкуренцію у
сучасному житті нашої країни. Задіяні засоби фізичного виховання на народних традиціях можуть сприяти підвищенню фізичної підготовленості та поліпшенню стану здоров’я студентів до належного
високого рівня.
Перспективи подальших досліджень у даному напрямку, на нашу думку, пов’язані з розробленням та уточненням методик фізичної підготовки
молоді за козацькою системою єдиноборств, детальним аналізом історичної спадщини та співставленням її з науково обґрунтованими фактами з фізичної культури.
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ряющие восстановительные процессы после значительных мышечных нагрузок, в частности, биологически активные добавки к пище [2, 4].
В связи с этим, изучение особенностей изменения параметров функциональной подготовленности спортсменов при использовании различных видов
БАД является актуальной проблемой современной
физиологии спорта и спортивной медицины и имеет
важное теоретическое и практическое значения.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Целью данного исследования стало изучение
влияния биологических добавок на уровень функциональной подготовленности спортсменов, специализирующихся в беге на средние дистанции.
Методы исследований. В соответствии с
целью и задачами исследования нами было проведено обследование 17 бегунов в возрасте от 15 до 16
лет. Все спортсмены были разделены на 2 группы:
контрольную (10 человек), в которую вошли бегуны,
занимавшиеся по традиционной программе подготовки в данном виде спорта и экспериментальную (7
человек), которую составили спортсмены, использовавшие дополнительно биологически активные
добавки к пище. В качестве биологически активных
добавок был выбран комплекс «L-карнитин». Спортсмены экспериментальной группы принимали по 2
таблетке 3 раза в сутки после еды (утром и вечером)
в течение 30 дней.
На всех отмеченных этапах эксперимента у
бегунов регистрировались: уровень общей физической работоспособности (aPWC 170, кГм/мин и
oPWC170, кГм/мин/кг), максимальное потребление
кислорода (аМПК, л/мин и оМПК, мл/мин/кг), алактатная (N алак, вт/кг) и лактатная (N лак, вт/кг) мощность.
Все полученные в ходе работы данные были
обработаны на персональном компьютере с помощью программного приложения Microsoft Exell .
Результаты исследований.
Как видно из результатов, представленных в
таблице 1, в начале исследования у бегунов контрольной и экспериментальной групп были зарегистрированы средние для данного вида спорта абсолютные значения практически всех функциональных
показателей, характеризующих уровень их общей
физической работоспособности, аэробной выносливости и энергообеспечения мышечной деятельности. Необходимо отметить также отсутствие статистически достоверных различий между представителями
обеих групп в отношении величин всех использованных в работе функциональных параметров.
Очевидно, таким образом, что в начале исследования, выбранные нами группы спортсменов
были достаточно однородны. Безусловно, данный
факт имеет важное значение для получения объективных данных относительно изучения степени влияния того или иного фактора.
Повторное обследование гребцов конт-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ
АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БЕГУНОВСРЕДНЕВИКОВ
Ситникова Н.С., Маликов Н.В.
Запорожский гуманитарный университет (ЗИГМУ)
Запорожский национальный университет
Аннотация. Проведено изучение влияния биологических добавок к пище на уровень функциональной
подготовленности бегунов 15-16 лет. Полученные
материалы позволили констатировать выраженное
положительное влияние биологически активных добавке к пище в повышении физической работоспособности и функциональной подготовленности бегунов
и
возможность
их
практиче ского
использования в тренировочном процессе спортсменов в данном виде спортивной деятельности.
Ключевые слова: бег, тренировочный процесс, физическая работоспособность, функциональная подготовленность, биологически активные добавки.
Анотація. Ситникова Н.С., Маликов М.В. Використання біологічно активних добавок до їжі для підвищення функціональної підготовленості бігунів-середньовиків. Проведено вивчення впливу біологічних
добавок до їжі на рівень функціональної підготовленості бігунів 15-16 років. Одержані матеріали дозволили констатувати виражений позитивний вплив біологічно активних добавці до їжі в підвищенні фізичної
прац ездатн ості і функціональної підготовлен ості
бігунів і можливість їх практичного використовування в тренувальному процесі спортсменів в даному виді спортивної діяльності.
Ключові слова: біг, тренувальний процес, фізична
працездатність, функціональна підготовленість, біологічно активні добавки.
Annotation. Sitnik ova N.S., Ma lik ov N.V. Use of
biologically active additions to food for the increase of
fu nctional preparedness of runners. T he stu dy of
influencing of biological additions to food on the level
of functional preparedness of runners 15-16 years is
conducted. The got materials allowed to establish the
expressed positive influencing biologically active to
addition to food in the increase of physical capacity
and functional preparedness of runners and possibility
of their practical use in the training process of sportsmen
in the given type of sporting activity.
Keywords: run, training process, physica l capa city,
functional preparedness, biologically active additions.

Введение.
В современных условиях на международной
арене, при заметно возросшей конкуренции между
ведущими спортивными державами, наибольших
успехов добиваются, как правило, представители той
страны, где лучше используются новейшие достижения науки и техники [1, 3, 5]. Совершенно очевиден
факт, что в повышении эффективности процесса подготовки спортсменов международного класса наряду с совершенствованием средств и методов спортивной тренировки важнейшую роль играют факторы,
способствующие росту работоспособности и уско261

рольной и экспериментальной групп было проведено нами через месяц после начала исследования.
В таблице 2 представлены результаты обследования спортсменов контрольной группы, т.е. бегунов, занимавшихся по традиционной программе подготовки к сезону.
Как видно из приведенных данных в целом у
бегунов контрольной группы отмечалась положительная тенденция к росту уровня общей физической работоспособности и функциональной подготовленности. Вместе с тем, необходимо отметить, что
достоверный рост был отмечен только для относительных значений оPWC170 и максимального потребления кислорода (оМПК). Так, через месяц трениро-

вочных занятий величина оPWC170 возросла до 20,18±
0,56 кгм/мин/кг, а оМПК – до 61,19 ± 1,04 мл/мин/кг.
Важно, что выраженных изменений алактатной и лактатной мощности у обследованной группы спортсменов зарегистрировать не удалось, хотя данные
функциональные параметры имею важное значение
в спортивной деятельности бегунов.
В целом, можно констатировать, что для
спортсменов контрольной группы было характерно
естественное повышение их физической работоспособности и функциональной подготовленности под
влиянием программы тренировочных занятий.
Более существенные изменения были зарегистрированы нами при проведении повторного об-

Таблица 1
Величины изученных функциональных показателей у бегунов 15-16 лет контрольной и экспериментальной
групп в начале исследования (М ± m)
№
П о ка за те л и
К о н тр оль н ая гр уп п а
Э кс п ери м е н та льн а я гр упп а
1.
a P W C 1 7 0 ( к г м /м и н )
1 3 6 8 ,2 8 ± 4 3 ,1 1
1 3 8 2 ,2 8 ± 2 7 ,0 9
2.
о P W C 1 7 0 ( к г м /м и н /к г )
1 8 ,6 9 ± 0 ,3 7
1 9 ,0 9 ± 0 ,4 7
3.
а М П К ( л /м и н )
4 ,2 4 ± 0 ,1 9
4 ,1 9 ± 0 ,1 8
4.
о М П К ( м л /м и н /к г )
5 8 ,1 2 ± 1 ,0 8
5 9 ,1 2 ± 0 ,9 7
5.
N а л а к ( в т /к г )
2 ,5 1 ± 0 ,2 1
2 ,4 4 ± 0 ,2 6
6.
N л а к ( в т /к г )
2 ,7 3 ± 0 ,1 9
2 ,7 4 ± 0 ,2 1
Таблица 2
Величины изученных функциональных показателей у бегунов 15-16 лет контрольной группы в начале и в
конце исследования (М ± m)
№
П о казател и
Н ачал о иссле до ван ия
О ко нчан и е и сс ледо ва н ия
1.
a P W C 1 7 0 (к г м /м и н )
1 3 6 8 ,2 8 ± 4 3 ,1 1
1 4 0 7 ,5 9 ± 2 9 ,8 4
2.
о P W C 1 7 0 ( к г м /м и н /к г )
1 8 ,6 9 ± 0 ,3 7
2 0 ,1 8 ± 0 ,5 6 *
3.
а М П К ( л /м и н )
4 ,2 4 ± 0 ,1 9
4 ,3 1 ± 0 ,2 0
4.
о М П К ( м л /м и н /к г )
5 8 ,1 2 ± 1 ,0 8
6 1 ,1 9 ± 1 ,0 4 *
5.
N а л а к (в т /кг )
2 ,5 1 ± 0 ,2 1
2 ,5 9 ± 0 ,2 1
6.
N л а к (в т /кг )
2 ,7 3 ± 0 ,1 9
2 ,8 0 ± 0 ,1 7
Примечание: здесь и далее * - p<0,05 по сравнению с контрольной группой.
Таблица 3
Величины изученных функциональных показателей у бегунов 15-16 лет экспериментальной группы в начале и в конце исследования (М ± m)
№
П оказател и
Н ачало и ссл едования
О кон чан ие исследован ия
1.
a P W C 1 7 0 ( к г м /м и н )
1 3 8 2 ,2 8 ± 2 7 ,0 9
1 4 9 8 ,0 6 ± 2 2 ,1 4 *
2.
о P W C 1 7 0 ( к г м / м и н /к г )
1 9 ,0 9 ± 0 ,4 7
2 2 ,0 1 ± 0 ,3 5 *
3.
а М П К ( л /м и н )
4 ,1 9 ± 0 ,1 8
4 ,4 7 ± 0 ,2 2 *
4.
о М П К ( м л /м и н /к г )
5 9 ,1 2 ± 0 ,9 7
6 4 ,1 8 ± 0 ,6 5 *
5.
N а л а к ( в т /к г )
2 ,4 4 ± 0 ,2 6
3 ,1 1 ± 0 ,2 0 *
6.
N л а к (в т /к г )
2 ,7 4 ± 0 ,2 1
3 ,2 8 ± 0 ,2 3 *
Таблица 4
Величины относительного прироста изученных функциональных показателей у бегунов 15-16 лет контрольной и экспериментальной групп (в % к значениям данных показателей, зарегистрированных в начале
исследования)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

П о казатели
a P W C 1 7 0 (к г м /м и н )
о P W C 1 7 0 (к г м /м и н /к г )
а М П К ( л /м и н )
о М П К (м л /м и н /к г )
N а л а к (в т /к г )
N л а к ( в т /к г )

К о нтр ольн ая гр уп па
+ 2 ,8 5
+ 7 ,9 7
+ 1 ,6 5
+ 5 ,2 8
+ 3 ,1 9
+ 2 ,5 6
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Э ксперим ентальная гр уппа
+ 8 ,3 9
+ 1 5 ,3 0
+ 6 ,6 8
+ 8 ,5 6
+ 2 7 ,4 6
+ 1 9 ,7 1

следования бегунов экспериментальной группы.
Как видно из таблицы 3 среди бегунов экспериментальной группы уже через 1 месяц после
начала исследования практически все показатели
функциональной подготовленности их организма
были статистически достоверно выше, чем в начале
эксперимента. Важно отметить, что для них было характерно не только достоверное повышение общей
физической работоспособности (синхронный рост
aPWC170 и оPWC170), аэробной емкости, но и повышение их потенциальных анаэробных способностей.
Достаточно отметить, что к окончанию исследования, в отличие от представителей контрольной группы, у спортсменов, использовавших в течение месяца биологически активные добавки к пище, было
зарегистрировано достоверное повышение алактатной и лактатной мощности (значения Nалак и Nлак
возросли соответственно до 3,11 ± 0,20 вт/кг и 3,28 ±
0,23 вт/кг).
Несмотря на убедительный характер представленных материалов мы посчитали необходимым
провести сравнительный анализ величин относительного прироста изученных параметров функциональной подготовленности бегунов контрольной и экспериментальной групп к окончанию исследования.
Как видно из результатов, представленных в
таблице 4, для бегунов экспериментальной группы
были характерны более существенные величины относительного прироста практически всех параметров функциональной подготовленности их организма. По значениям aPWC170 данное соотношение
выглядело как 2,85% и 8,39%; оPWC170 – 7,97% и
15,30%; по аМПК – как 1,65% и 6,68%; по оМПК – как
5,28% и 8,56%. Особенно существенные различия
были отмечены в отношении параметров функциональной подготовленности, характеризующих способность работы организма в условиях гипоксии или
недостатка кислорода.
Так, у спортсменов экспериментальной
группы был зарегистрирован гораздо более выраженный рост алактатной мощности (на 27,46% против 3,19% среди спортсменов контрольной группы),
а также и лактатной мощности (соотношение по данному параметру выглядело как 19,715 против всего
лишь 2,56%).
Выводы.
Таким образом, полученные в нашем исследовании материалы позволили констатировать выраженное положительное влияние биологически активных добавке к пище в повышении физической
работоспособности и функциональной подготовленности бегунов и возможность их практического использования в тренировочном процессе спортсменов в данном виде спортивной деятельности.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
использования биологически активных добавок к
пище для повышения функциональной подготовленности бегунов-средневиков.
1.

2.

3.

4.

5.

нов. – К.: Здоровье, 1990. – 200 с.
Волков Н.И. Биоэнергетика напряженности мышечной
деятельности человека и способы повышения работоспособности спортсменов. – Диссертация докт.биол.наук, 1990. – 101 с.
Мак-Дугалл Дж., Уэнгер Г.Э., Грин Г.Дж. Физиологическое тестирование спортсмена высокого класса. – К.:
Олимпийская литература, 1998. – С.7-47.
Савченко В.А., Бирюков А.А. О проблеме восстановления работоспособности в спорте // Теория и практика
физической культуры. – 1998. - № 5. – С. 39.
Денисенко Ю.П. Механизмы срочной адаптации спортсменов к воздействию физических нагрузок // Теория
и практика физической культуры. – 2005. - № 3. - С.
14 – 18.
Поступила в редакцию 22.05.2007г.
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
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Аннотация. Определены потребительские свойства
физкультурно-оздоровительных услуг, имеющие наибольшее значение для потребителей при выборе места занятий. Проанализирована стабильность членской базы клубов, уча ствующи х в исследов ани и.
Своевременно проведенные комплексные маркетинговые исследования способствуют повышению эффективности управления, позволяют корректировать
работу клуба, влияют на мотивацию потребителей,
повышают стабильность членской базы.
Ключевые слова: услуги, мотивация, маркетинг, потребители.
Анотація. Смірнова Н.І., Черненко О.Є., Гордейченко О.А., Сердюк Д.Г. Маркетингові дослідження мотивації споживачів фізкультурно-оздоровчих послуг.
Визначені споживчі властивості фізкультурно-оздоровчих послуг, які мають найбільше значення для
споживачем при виборі місця занять. Проаналізовано стабільність членської бази клубів, що беруть
участь у дослідженні. Вчасно проведені комплексні
маркетингові дослідження сприяють підвищенню ефективності керування, дозволяють коректувати роботу
клубу, впливають на мотивацію споживачів, підвищують стабільність членської бази.
Ключові слова: послуги, мотивація, маркетинг, споживачі.
Annotation. Smirnova N., Chernenko E., Gordeychenko
O., Serdyuk D. Marketing investigation of motivation
of the physica l-refreshing service consumers. T he
consu mers’ peculiarities of the physical-refreshing
service, being of great importa nce for consumers in
choosing the place of training. Stability of member base
of the clubs participating in research is analysed. In due
time lea d complex ma rketing researches promote
increase of a management efficiency, allow to correct
work of club, influence motivation of consumers, raise
stability of member base.
Key words: services, motivation, marketing, users.

Введение.
Тенденции, характеризующие экономическое развитие в мире и Украине, свидетельствуют о
возрастании в сфере физкультурно-оздоровительных
услуг доли коммерческих спортивных организаций.
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Формирование рынка услуг спортивной направленности способствовало становлению такой новой для
нас области знаний, как маркетинг спорта.
Специалисты в области маркетинга спорта
(М.И. Золотов, В.В. Кузин, М.Е. Кутепов, С.Г. Сейранов) подчеркивают, что на качество физкультурнооздоровительных услуг влияет целый ряд факторов,
в числе которых: сервис, комфорт, уровень тренировочных программ и т.п. [1].
Вместе с тем, предполагается наличие определенной взаимосвязи между данными факторами и
мотивацией членов клуба к регулярным оздоровительным занятиям.
Предвидеть, прогнозировать спрос, можно
только постоянно изучая потребителей так, чтобы
разрабатывать и предлагать именно то, что они хотят
и в чем нуждаются [2, 3].
По мнению С.И. Гуськова и В.Н. Артышевского, управление спросом потребителей в сфере
физкультурно-оздоровительных услуг включает стимулирование, содействие и регулирование [4, 5]. Правильное использование этих компонентов определяют конечный результат.
Постоянное проведение комплексных маркетинговых исследований позволяет анализировать,
максимизировать и удовлетворять потребительский
спрос [6].
Из вышеизложенного вытекает и такая очень
важная на сегодня проблема, как разработка востребованных методов и методик, которые были бы наиболее информативными и простыми в проведении.
В нашем исследовании мы попытались разработать
и апробировать методику определения мотивации
потребителей физкультурно-оздоровительных услуг.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Перед исследованием была поставлена цель
– определить влияние потребительских свойств физкультурно-оздоровительных услуг на мотивацию занимающихся фитнесом к регулярным оздоровительным тренировкам.
При проведении нашего исследования использовались следующие методы: ретроспективный
анализ литературных источников по теме исследования; анкетирование с использованием опросных листов, разработанных центром социологии ЗНУ в сотрудничестве со спортивным клубом ЗНУ; анализ
стабильности членской базы с определением коэффициента потерь [7].
Исследование проводилось в два этапа. На
первом этапе были определены потребительские
свойства физкультурно-оздоровительных услуг, имеющие наибольшее значение для потребителей при
выборе места занятий. На втором этапе в работу экспериментальной группы были внесены, с учетом
замечаний и пожеланий потребителей, отмеченных
при анкетировании, необходимые изменения.
По окончании второго этапа было проведено
повторное анкетирование контрольной и эксперимен-

тальной групп, целью которого было - определить влияние потребительских свойств физкультурно-оздоровительных услуг на мотивацию занимающихся фитнесом к регулярным оздоровительным тренировкам.
Одновременно с этим была проведена оценка стабильности членской базы.
Всего в исследовании приняли участие 139
человек в возрасте от 17 до 28 лет, занимающихся в
группах спортивного клуба: 76 человек - экспериментальная группа (СК ЗНУ), 63 человека - контрольная
группа (СК «Мотор-Сич»).
Результаты исследования.
Проведенное в начале эксперимента комплексное анкетирование занимающихся позволило
выделить основные составляющие, которые определяют взаимоотношения между клубом и членами
спортивных групп.
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что наиболее распространенным мотивом, побуждающим к занятиям в спортивных секциях, является для большинства занимающихся
возможность улучшить антропометрические показатели. Этот мотив указывается в анкетах 54,5% респондентов. 38,1% респондентов посещают спортивный клуб с целью улучшения физической
подготовленности. Наименьший показатель отмечается в таком мотиве как изменение социального окружения (7,4%).
При оценке объективных критериев, рассматриваемых потребителями при выборе оздоровительного центра, наиболее высокий процент опрошенных отметили в качестве самого важного
критерия близость оздоровительного центра к месту
жительства - 72,1%. Среди остальных критериев, значительно уступая близости к месту жительства, тем
не менее, лидируют наличие тренажеров (38,6%) и
дополнительных услуг (47,2%).
Результаты анкетирования проведенного на
первом этапе исследования в обоих клубах показали
сходную картину (табл. 1). Так, среди субъективных
показателей оценки эффективности работы оздоровительной организации потребители отметили наибольшее значение к качеству и разнообразию проводимых в клубах физкультурно-оздоровительных
программ (50,9% - экспериментальная и 53,3% - контрольная группа), уровню профессиональной подготовки инструкторов (58,1% и 53,3% соответственно), гигиеническому состоянию клуба (32,7% и 33,3).
Вместе с тем, что общая ситуация в обоих клубах не
имеет существенных различий, можно отметить, что
уже на первом этапе посетители экспериментальной
группы отметили такие показатели как дружелюбное отношение персонала (41,8%) и уважение тренерского состава (36,3%).
Отстающим же у экспериментальной группы показателем, по мнению потребителей, являлось
персональное внимание администрации - 12,7% по
сравнению с 40,0% в контрольной группе.
Необходимо отметить, что такие потребительские свойства услуг как спортивное тестирование
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Таблица 1
Распределение основных критериев, определяющих субъективную оценку оздоровительного центра (%)
№ п/п
Экспериментальная
Контрольная
Критерий
группа
группа
1 этап
2 этап
1 этап 2 этап
1.
Качество проводимых программ
50,9
59,0
53,3
53,3
2.
Разнообразие тренировочных программ
54,5
68,1
56,6
56,6
3.
Уровень профессиональной подготовки инструкторов
58,1
68,6
53,3
56,0
4.
Качество обслуживания
20,0
23,8
26,6
27,1
5.
Круг посетителей
1,8
1,9
6,6
6,9
6.
Интерьер
21,8
27,0
33,3
35,6
7.
Персональное внимание тренеров
36,3
43,2
26,7
28,6
8.
Отношение обслуживающего персонала
41,8
45,6
26,7
29,1
9.
Внимание администрации
12,7
14,4
40,0
42,4
10
Спортивное тестирование
3,6
3,9
0
0
11
Индивидуальный подход
10,9
11,0
13,3
13,8
12
Чистота
32,7
35,0
33,3
36,0
13
Интеграция в клубную жизнь (вечеринки,
7,2
8,5
0
0
фестивали и т.д.)
14
Постоянное общение
20,1
23,1
20,0
20,8
Таблица 2
Анализ стабильности членской базы
№ п /п
П о казател ь
Э ксп ер и м ен т. гр у пп а К о нтр о л ь ная гр у п па
1.
О б щ е е ко л ич еств о ч л ено в к л у б а
73
61
2.
О б щ и е п о тер и
13
15
3.
Н еко н тр о л ир уе м ы е по те р и
3
2
4.
Ч ис ты е п о тер и
10
13
5.
К о эф ф и ц ие н т по тер ь
1 3 ,2
2 0 ,6
(3,6% и 0,0%), и проводимые клубом в не тренировочные мероприятия (7,2 и 0,0%) не пользовались на
этом этапе высокой оценкой занимающихся обеих
групп. Невысокое значение, по мнению занимающихся, в обоих клубах получила такая характеристика как социальное окружение (1,8% и 6,6% соответственно).
Согласно схеме исследования по результатам предварительного анкетирования в работу экспериментальной группы были внесены изменения,
целью которых являлось повысить качество оказываемых физкультурно-оздоровительных услуг, особенно по показателям, получивших невысокую оценку
потребителей на первом этапе работы.
Внедрение современных технологий менеджмента и маркетинга позволило руководству клуба
уже ко второму этапу значительно улучшить отдельные показатели.
Проведенные повторно комплексные маркетинговые исследования показали изменения некоторых показателей экспериментальной группы более
чем на 10%. Так, разнообразие тренировочных программ отметили 68,1% потребителей, столько же
(68,6%) отметили в анкетах уровень профессиональной подготовки инструкторов. В показателях, характеризующих субъективную оценку работы спортивного клуба контрольной группы, существенных
изменений отмечено не было.
Расчет коэффициента потерь, произведенный в ходе исследования, позволяет утверждать о

наличие различий в показателях, характеризующих
стабильность членской базы клубов (табл. 2).
Так, значение коэффициента потерь 20,6% в
контрольной группе свидетельствует о низком проценте удержания, что подтверждает высокую текучесть членской базы и низкую приверженность членов клуба к своей спортивной организации. В экспериментальной группе коэффициент потерь составил
13,2%. Этот показатель не является критическим и
свидетельствует о высоком проценте удержания.
Выводы.
Результаты исследования позволили сделать
следующие выводы:
– Определены потребительские свойства физкультурно-оздоровительных услуг, имеющие наибольшее значение для потребителей при выборе места занятий.
– Проанализирована стабильность членской базы
клубов, участвующих в исследовании.
– Определены потребительские свойства физкультурно-оздоровительных услуг, оказывающие
наибольшее влияние на мотивацию занимающихся фитнесом к регулярным оздоровительным тренировкам.
– Полученные результаты позволяют констатировать, что своевременно проведенные комплексные маркетинговые исследования способствуют повышению эффективности управления,
позволяют корректировать работу клуба, влияют на мотивацию потребителей, что в конечном
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итоге повышает стабильность членской базы.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
мотивации потребителей физкультурно-оздоровительных услуг.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

intensity, uneasiness, fear before associates, raise a selfestimation, allow to check up itself in different situations
of dialogue, remove danger of socially significa nt
consequences at deaf teenagers.
Key words: correction, deaf you ng men, plays a nd
playing abilities, speech, mimic, gestures, knowledge
a ction.
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Вступ.
Виховання та освіта глухих юнаків виходить
із завдань, які стоять перед сучасною школою, - підготовка всебічно розвинутої особистості, створення
умови для залучення її до життя в суспільстві. Усе це
вимагає подальшого удосконалення навчально-виховного процесу, реалізації потенційних компенсаторних можливостей розвитку глухих юнаків. Для
цього удосконалюються зміст, методи, форми навчання, активізується їх самостійна навчальна
діяльність, вносяться раціональні організаційні зміни
в структуру навчального процесу, що передбачається Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті.
У дослідженнях показано, що первинний
дефект – глухота – затримує не тільки формування
словесної мови, пізнавальної діяльності, але й призводить до затримки розвитку основних рухових якостей (Н.Г.Байкіна [1], І.М.Ляхова [2], М.С.Бесарабов
[3], А.В.Романенко [4], Я.В.Крет [5], А.В.Мутьєв,
А.О.Костанян, В.А.Рябичев).
Втрата слуху призводить до порушення розвитку всіх сторін мови, а в низці випадків до повної її
відсутності (Н.Г.Байкіна, О.М.Мастюков), що обмежує можливості мислення, відображається на особливостях поведінки - замкнутість, небажання вступати в контакт (Я.В.Крет [5], А.В.Мутьєв). Обмежений
потік зовнішньої інформації через ураження слуху
викривляє сприйняття її смислу, утруднює спілкування, ускладнює умови психомоторного розвитку, викликає негативні емоції і стресові переживання
(Ж.І.Шиф, Г.В.Розанова, Я.В.Крет [5]). Втрата слуху
часто супроводжується ураженням вестибулярного
апарату, що негативно відображається на руховій
сфері дитини. Характерними виявами є порушення
статичної та динамічної рівноваги, точності рухів,
просторової орієнтації, здатності засвоювати завдання, ритм рухів Н.Г.Байкіна, І.Н.Бабій.
Слід відмітити, що в процесі навчання відставання глухих юнаків у розвитку основних рухових
якостей від їх однолітків, що чують, помітно нівелюється. Проте недоліки в розвитку координації,
швидкості, спритності і, не менш важливо, мови зберігаються у глухих юнаків і на даному етапі розвитку.
Про це свідчать результати досліджень А.П.Гозової,
Н.Г.Байкіної, І.Н.Бабій, А.В.Романенко [4].
Виключення слуху із системи аналізаторів
не являє собою ізольованого “випадіння” аналізаторів, а порушує весь хід розвитку даної категорії
юнаків (Р.М.Боскіс, Т.А.Власова, Л.С.Виготський,
В.В.Засенко, Ж.І.Шиф). При цьому найбільшою
мірою страждає мова. Недостатня мовна діяльність,
зменшення через ураження слуху обсягу інформації,
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що надходить глухим, позначаються на розвитку всієї
пізнавальної діяльності і на формуванні їх рухової
сфери.
Фізичні властивості водного середовища
різко відрізняються від властивостей повітряного середовища, звичайного для людини, і пред’являють
організму інші вимоги. Рухова діяльність плавця у
водному середовищі викликає зміни в діяльності його
органів і систем організму.
Оздоровча роль плавання в порівнянні з
іншими видами фізичних вправ полягає в різноманітній дії води на організм людини, ця дія пов’язана з фізичними, термічними, хімічними і механічними властивостями водного середовища.
Заняття плаванням направлені на поліпшення роботи органів і систем організму, на зміцнення
здоров’я і формування рухових якостей. Це досягається шляхом організації коректувально-направлених
занять, що передбачають розвиток просторово-орієнтовної діяльності, рухової сфери, здатності відчувати і оцінювати швидкість рухів, їх амплітуду, ступінь
напруги і розслаблення м’язів.
Недостатність розробленості проблеми впливу ігрової діяльності на психомоторні функції глухих
підлітків стали основою для вибору теми даної статті.
Робота виконана за планом НДР Запорізького національного університету.
Формулювання цілей роботи.
Об’єкт дослідження – рухова сфера глухих
юнаків і тих, що чують, у процесі занять іграми на
воді.
Предмет дослідження – процес ігрової
діяльності у глухих підлітків у води.
Мета статті полягає в установлені впливу
ігрової діяльності у воді на глухих підлітків які займаються плаванням .
Для досягнення мети були поставлені такі
завдання:
розробити рівні розвитку спеціальних ігрових
якостей на воді глухих юнаків і тих, які чують,
що займаються плаванням;
обґрунтувати методику корекції рухової сфери
глухих юнаків ігровими засобами на воді;
розробити методичні рекомендації для проведення занять з плавання з глухими юнаками.
Для вирішення поставлених завдань використовувались такі методи дослідження: аналіз науково-методичної літератури, порівняння, педагогічні
спостереження, педагогічні констатуючий і навчаючий експерименти, в процесі яких проводили тестування і використовували інструментальні методики. Проведений математичний аналіз експериментальних даних.
На першому етапі досліджень глухим юнакам
у віці 17-19, 19-21 рік були запропоновані тести для
визначення рівня розвитку спеціальних ігрових якостей на воді:
диференційоване координаційне відтворення
заданої амплітуди простору (градус);
кінестетична координаційна здатність (тест

“фішки”, с);
статична координація (проба Ромберга “лелека”, с);
реагуюча здатність (тест “ловля лінійки”, см);
плавання на грудях і на спині (м);
плавання на 100 м вільним стилем (хв., сек);
плавання кролем на затримці дихання (м);
плавання кролем на затримці дихання (сек).
У дослідженні взяли участь 27 юнаків зі втратою слуху, які займаються плаванням та іграми на
воді. На етапі констатуючого експерименту у глухих
юнаків досліджували слух. Для цього використовували методи тональної і мовної аудіометрії із застосуванням таблиць слів.
Результати дослідження.
При визначенні резидуального слуху встановлено, що 1,65% обстежуваних не реагують на звук
аудіометра, решта відносяться до різних груп глухоти: 2,2% - до першої, 11,0% - до другої, 20,9% - до
третьої і 64,2%– до четвертої групи.
Аналіз показав, що слухова чутливість була
ушкоджена за звукосприймальним типом у 90,1% обстежуваних, за звуковідновним - у 9,9%. Встановлено, що набута глухота спостерігалась у 51,9 % обстежуваних, спадкова – у 24,8%, недиференційована – у
24,1%. Спадкова глухота розвивалась за регресивним типом у 75% обстежуваних, подомінантним – у
25%. Нами було виявлено, що порушення в слуховому аналізаторі виникли у 68% глухих дітей до 2 років,
старше 2 років – у 27%, у 45% обстежуваних момент
настання глухоти не виявлений.
Кінестетична здатність оцінювалась за допомогою кінематометра М.І. Жуковського. Глухим
юнакам пропонували виконати три рази рухи рукою
до обмежувача, поставленого експериментатором
під кутом 450. Юнак запам’ятовує еталон і повертає
руку у вихідне положення. Після того як експериментатор забирає обмежувач, юнак три рази відновлює
задану амплітуду рухів без зорового контролю.
Точність відновлення оцінювалась за величиною
відхилень від заданого еталону. Розраховувалась середня величина відхилення із трьох спроб, без урахування знаку помилки (таблиця 1).
Кінестетична здатність оцінювалась за допомогою тесту “перекладання фішок” за методикою
Л.Г.Харитонової, Л.А.Суянгулова. В обмеженому
просторі (у пластмасовій коробочці розміром 15 х 19
см) розсипались фішки різних діаметрів: великого 20 мм, середнього – 15 мм, малого – 5 мм. Використовувались по десять фішок кожного діаметра. Після
команди “почали” юнак, взявши рукою фішку великого діаметра, повинен покласти її в коробочку, що
стоїть поряд. Потім схожу дію він виконував із другою фішкою такого ж розміру і т.д. поки не будуть
зібрані всі фішки.
Після того, як зібрані всі фішки великого діаметру, вони перемішуються з рештою фішок, і юнак
за сигналом починав збирати фішки інших діаметрів.
Фіксувався час перекладання фішок кожного діаметра. Ці дані представлені в таблиці 2.
-
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Статистичну рівновагу оцінювали за результатами виконання “проби Ромберга” за положенням
“лелека”. Юнак повинен стати на одній нозі, друга
зігнута в коліні, при цьому ступня однієї ноги торкається колінного суглоба опорної ноги, руки витягнуті вперед, очі заплющені. Визначався час стійкості
в цьому положенні. Результати досліджень відображені в таблиці 3.
Реагуючу здатність оцінювали за допомогою
тесту “ловля лінійки”, таблиця 4.
Вихідне положення: стійка, сильніша рука
зігнута в ліктьовому суглобі (кут 900), долонею всередину, пальці вирівняні. Експериментатор встановлював лінійку довжиною 40 см на відстані 1-2 см від долоні паралельно її площині. Нульова відмітка лінійки
знаходиться на рівні нижнього (зовнішнього) краю
долоні. Експериментатор без сигналу опускав лінійку.
Перед юнаком стояло завдання як можна
швидше піймати падаючу лінійку. Вимірювалась
відстань у сантиметрах від нульової відмітки до нижнього краю долоні. Визначали середній результат із
трьох спроб, таблиця 4. При проведенні спеціальних
тестів були виявлені такі дані у глухих юнаків 17-19
років – плавання на грудях і на спині (м) 10,0 ± 1,0,
плавання на 100 м вільним стилем (хв., сек.) 144,0 ±12,0,
плавання кролем на затримці дихання (м) 29,0 ± 5,9,
(сек.) 22,9 ± 6,0.
Таким чином, на етапі констатуючого експерименту нам удалось встановити, що глухі юнаки
показали більш низькі результати порівняно з їх однолітками, які чують. Проте в тестах, де вимагалось
проявити координацію, спритність, глухі юнаки гірше
справлялись із завданням порівняно з тими тестами,

які пропонувались у стані відносного спокою.
У процесі проведення експерименту глухим
юнакам пропонували такі методи: практичні, наочні,
словесні.
Експериментальна програма застосування
ігор і ігрових дії в воді на заняттях з глухими юнаками
здійснювалася у 3 етапу:
1 етап - ігрові дії направлені на ознайомлення і освоєння з воднім середовищем. Ходьба і біг по
дну басейну, короткочасні занурення під воду з головою і виплигування, ковзання з поштовху від дна і від
борту басейну, спливання і лежання на воді. Пропонувались таки ігри як «Футбол у воді»,
«Дев’ятий вал», «Морський бій», «Рибки
пустують», «Хвилі на морі», «Злови воду».
2 етап - Ігри направлені на розвиток рухових
якостей у воді. Зміст ігор: елементі способів плавання, що вивчаються, пірнання, подолання нескладних
перешкод. Пропонувались таки ігри як: «Перетягування у воді», «Плаваюча міна», «На буксирі», «Хто
кого?», «Катання на кругах», «Стрибок дельфіна»,
«Переправа трійками», «Прорив сома».
3 етап - ігри направлені на удосконалення
техніки плавання, розвиток спеціальних плавальних
якостей. Ігри з використанням ситуацій змагань та
ігри, що включають різні естафети. Пропонувались
таки ігри як «Наздожени мене», «Хто менше?»,«Гонка з вибуванням»,«Естафета з піднятою рукою»,«Квачі у воді», водне поло.
Особливу роль для глухих юнаків в умовах
водного середовища набуває спеціальна система
жестів, як додаткові орієнтири застосовуються рухові плавальні засоби, умовні сигнали і дактильна

Таблиця 1
Оцінка рівня розвитку диференційованої координаційної здатності (“відтворення заданої амплітуди простору”, градус) в юнаків у віці 17-19, 19-21 рік
Вік, років
Оцінка

Бали

17-19
глухі
5,6 і >
4,3 – 5,5
1,9 – 4,3
0,6 – 1,8
0,5 і <

19-21
глухі
6,2 і >
4,7 – 6,1
1,7 – 4,6
0,5 – 1,6
0,4 і <

чуючі
1,7 – 3,0
2,2 – 3,8
0,3 – 1,7
0,5 – 1,5
0,3 і <
Таблиця 2
Оцінка рівня розвитку кінестетичної координаційної здатності (тест “фішки”, с) у глухих юнаків 17-19,
19-21 року
Низький рівень
Нижче середнього
Середній рівень
Вище середнього
Високий рівень

1
2
3
4
5

Б али
О ц ін к а
Н и з ь к и й р ів е н ь
Н и ж ч е се р ед н ьо го
С е р е д н ій р ів е н ь
В ищ е середнього
В и с о к и й р ів е н ь

1
2
3
4
5

чуючі
1,9 – 3,8
2,5 – 4,0
0,3 – 1,9
0,5 – 1,2
0,3 і <

В ік , р о к ів
1 7 -1 9
гл у х і
1 4 ,2 і >
1 2 ,6 – 1 4 ,1
9 ,4 – 1 2 ,9
7 ,8 – 9 ,3
7 ,7 і <
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ч ую ч і
1 0 ,3 і >
7 ,5 – 8 ,4
6 ,3 – 7 ,0
5 ,9 – 6 ,1
5 ,3 - 5 ,8

1 9 -2 1
гл ух і
ч ую ч і
18 і >
9 ,5 і >
1 5 – 1 7 ,9
7 ,4 – 8 ,0
9 – 1 4 ,9
6 ,1 – 6 ,5
6 – 8 ,9
5 ,5 – 5 ,8
5 ,9 і <
5 ,0 – 5 ,4

Таблиця 3
Оцінка рівня розвитку статичної координації (проба Ромберга “лелека”, с) у глухих юнаків у віці 17-19,
19-21 рік.
Б а ли
В ік , р о к ів
О ц ін к а
1 7 -1 9
1 9 -2 1
гл у х і
ч ую ч і
гл ух і
чую чі
Н и зь к и й р ів е н ь
1
2 і <
1 ,9 і <
0 ,1
0 ,1
Н и ж ч е с е р е д н ь о го
2
2 ,1 - 7
1 ,9 - 5
1 ,1 - 5
1 ,0 – 4 ,1
С е р е д н ій р іве н ь
3
7 ,1 - 1 7
3 ,4 - 1 5
5 ,1 - 1 5
4 ,1 – 1 ,3
В и щ е с е р е д н ь о го
4
1 7 ,1 - 2 2
1 5 ,1 - 2 0
1 5 ,1 - 2 0
1 3 ,1 - 1 7
В и с о к и й р іве н ь
5
2 2 ,1 і >
20 і >
2 0 ,1 і >
1 7 ,1 і >
Таблиця 4
Оцінка рівня розвитку реагуючої здатності (тест “ловля лінійки”, см) у глухих юнаків 17-19, 19-21 рік
Б али

В ік , р о к ів

О ц ін к а
Н и з ь к и й р іве н ь
Н и ж ч е с е р е д н ь о го
С е р е д н ій р іве н ь
В и щ е с е р е д н ь о го
В и с о к и й р ів е н ь

1 7 -1 9
1
2
3
4
5

гл ух і
2 і <
2 ,1 - 7
7 ,1 - 1 7
1 7 ,1 - 2 2
2 2 ,1 і >

мова.

ч ую ч і
1 ,9 і <
1 ,9 - 5
3 ,4 - 1 5
1 5 ,1 - 2 0
20 і >

1 9 -2 1
гл у хі
ч ую ч і
0 ,1
0 ,1
1 ,1 - 5
1 ,0 – 4 ,1
5 ,1 - 1 5
4 ,1 – 1 ,3
1 5 ,1 - 2 0
1 3 ,1 - 1 7
2 0 ,1 і >
1 7 ,1 і >

відмітити, що при порушенні слуху є можливості за
допомогою збережених аналізаторів регулювати і
здійснювати складні види рухів комплексно або вибірково впливати на ті чи інші функції. Оволодіння
ігровою діяльністю на воді свідчать про компенсаторні можливості рухового аналізатора.
Корекційно-розвивальні ігри в воді сприяють створенню близьких відносин між учасниками
групи (команди), знімають напруженість, тривожність, страх перед оточуючими, підвищать самооцінку, дозволяють перевірити себе в різних ситуаціях спілкування, знімають небезпеку соціально
значимих наслідків у глухих підлітків.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем впливу
ігрової діяльності на псіхомоторні функції глухих
підлітків.

Зі втратою слуху значно знижується обсяг
мовної інформації, яка бере участь у формуванні усіх
видів діяльності. У зв’язку з цим словесна мова була
необхідним фактором при навчанні фізичним вправам і руховим діям у процесі ігрової діяльності.
Включення мовного матеріалу в зміст занять
з глухими юнаками позитивно вплинуло на накопичення та осмислення словникового запасу, пов’язаного з формуванням та удосконаленням рухових
умінь.
Заняття в інтегрованих групах сприяли розширенню сфери спілкування, використанню залишкового або часткового слуху. Це дозволило глухим
юнакам швидше з більшим ефектом вийти з труднощів, обумовлених дефектом і вторинними порушеннями, які в них відмічались.
Необхідно відмітити, що мовна недостатність глухих юнаків утрудняла сприйняття інформації, пов’язаної з описанням і засвоєнням техніки
плавання.
З цією метою були розроблені спеціальні
мовні програми, які стосуються питань ігрової діяльності на воді зі спортивної спеціальної термінології,
найменування спортивного обладнання та інвентарю, рухових дій, понять про простір, тимчасових і
силових параметрів рухів, структури словесно-наочних повідомлень, пов’язаних із вимірювальною апаратурою, словесних компонентів, які містить інформацію на слайдах, рисунках, таблицях, кінограмах,
кінокільцівках, відеозаписах.
Висновки.
Таким чином, дослідження дозволяють

1.
2.

3.

4.

5.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ В РЕГИОНЕ АЭС
Соколова О.В., Лиходед Я.В.,
Чечель Н.М., Лиходед В.С.
Запорожский национальный университет

concerns more tha n 7 0 % of schoolboys. The high
interest of disharmoniously advanced boys is marked in
7-a nd 1 2-years age (27,4 and 29 ,6 % accordingly).
Disharmoniously advanced girls - in 7 and 10 years (about
30 %). It corresponds to the periods of active growth
and development of their organism.
Keywords: physica l development ha rmonious is
disharmonious, region of AES.

Аннотация. В статье охарактеризована динамика показателей физического развития детей и подростков,
проживающих в городе-спутнике АЭС. Показаны
уровни физического развития школьников. К гармонично развитым относится более 70% школьников.
Высокий процент дисгармонично развитых мальчиков отмечается в 7- и 12-летнем возрасте (27,4 и 29,6%
соответственно), а дисгармонично развитых девочек
– в 7 и 10 лет (около 30%), что соответствует периодам активного роста и развития их организма.
Ключевые слова: физическое развитие, гармоничное,
дисгармоничное, регион АЭС.
Анотація. Соколова О.В., Лиходід Я.В., Чечель Н.М.,
Лиходід В.С. Фізичний розвиток дітей і підлітків в
регіоні АЕС. У статті охарактеризована динаміка
показників фізичного розвитку дітей і підлітків, які
мешкають у місті-супутнику АЕС. Показані рівні
фізичного розвитку школярів. До гармонійно розвиненого ставиться більше 70% школярів. Ви сокий
відсоток дисгармонійно розвинених хлопчиків відзначається в 7- і 12-літньому віці (27,4 і 29,6% відповідно), а дисгармонійно розвинених дівчинок - в 7 і 10
років (близько 30%), що відповідає періодам активного росту й розвитку їхнього організму.
Ключові слова: фізичний розвиток, гармонічне, дисгармонійне, регіон АЕС.
Annotation. Sokolova О.V., Lihoded Y.V., Chechel
N.M., Lihoded V.S. Physical development of children
and teenagers in region of AES. The dynamics of indexes
of physical development of children and teenagers
resident in the city-satellite of AES is described in the
article. The levels of physical development of
schoolboys are shown. To harmoniously advanced

Введение.
Одним из важнейших критериев здоровья
детей и подростков является уровень их физического
развития – здоровый ребенок должен быть гармонично развит. При любом отклонении показателей
роста и веса от нормы в ту или иную сторону возрастает вероятность хронических заболеваний, снижаются функциональные возможности организма.
Чрезвычайно важным условием формирования высокого уровня здоровья является оптимальная динамика процессов роста и развития ребенка, зависящая одновременно и от генотипа индивидуума и от
условий внешней среды [1-4].
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Цель исследования – выявить уровень физического развития детей школьного возраста, проживающих в регионе АЭС.
Результаты исследования.
Данные, представленные на рис. 1, свидетельствуют о том, что у мальчиков и девочек, проживающих в городе-спутнике АЭС, антропометрические
показатели находятся в диапазоне возрастной нормы.
Как свидетельствуют данные, представленные в табл. 1, к гармонично развитым относится бо-

Рис. 1. Возрастная динамика длины и массы тела у мальчиков (І) и девочек (ІІ) из 30-км зоны АЭС. Примечание: заштрихованные зоны соответствуют показателям возрастной нормы.
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лее 70% школьников г. Энергодара, что выше среднего показателя по стране – 60-65% и соответствует
уровню физического развития украинских детей и
подростков 80-х годов [4].
Дисгармоничность физического развития
школьников из 30-км зоны АЭС в большей мере зависит от их веса, чем от роста (14,1% и 10,7% соответственно), поскольку длина тела более жестко генетически детерминирована. В частности, 17,2% девочек
дисгармонично развиты в связи с избыточной и недостаточной массой тела.
В целом же показатели физического развития детей и подростков, проживающих в городе-спутнике АЭС, можно оценить как благоприятные, соответствующие показателям детского населения
Украины 80-х годов.
Так, высокорослость среди школьников из
30-км зоны АЭС встречается примерно с той же частотой, что и 20-30 лет тому назад. Высокорослыми
являются около 5% девочек и мальчиков г. Энергодара, тогда как по данным В.И.Смоляра к таковым в
70-е годы относилось 6,5% городских школьников
Украины.
Суммарная доля энергодарских школьников
с избыточной и недостаточной массой тела составляет 14,1%, что существенно ниже аналогичного показателя по другим регионам Украины.
Тот факт, что среди энергодарских школьников низкорослость (6,03%) встречается чаще, чем это
было в Украине в 70-80-е годы (2,2%), по нашему
мнению можно рассматривать как следствие общей
децелерации физического развития детского населения бывшего СССР.
Темпы акселерации в последние годы снизились в большинстве стран мира, однако, в Украине этот период совпал с экономическим кризисом,
в связи с чем резко возросло число детей из семей
так называемого социального риска, в которых дети
недоедают и отстают в развитии. Если раньше низкорослость наблюдалась в основном у детей алкоголиков и наркоманов, то теперь – и в малообеспеченных семьях.
По данным Украинского научного гигиенического Центра, численность школьников с дефицитом веса возросла за последнее десятилетие в 1,5 раза.
В крупных городах Украины темпы акселерации
школьников 7-17 лет замедлились. На несколько ки-

лограммов снизилась масса тела, наблюдается замедление (на 6-8 мес.) процесса полового созревания у
девочек.
В частности, нами установлено достоверное
снижение длины и массы тела у запорожских школьников на протяжении 1986-2000 гг. [5].
Быстрая и правильная оценка уровня физического развития школьника чрезвычайно важна для
правильной организации индивидуальной учебновоспитательной работы, так как дети с плохими показателями развития требуют к себе большего внимания.
Известно, что среди школьников, физическое развитие которых оценивается как высокое и
выше среднего, среднее и ниже среднего, низкое,
число неуспевающих составляет 3,7%, 9,6%, 39,6%
соответственно [6].
Как свидетельствуют данные, представленные на рис. 2, наиболее высокий процент дисгармонично развитых мальчиков отмечается в 7- и 12-летнем возрасте (27,4 и 29,6% соответственно), а
дисгармонично развитых девочек – в 7 и 10 лет (около 30%), что соответствует периодам активного роста и развития их организма.
Процент низкорослых мальчиков и девочек
наиболее значим в 7-11 лет (7,4-10,1%). Начиная с 12летнего возраста он резко снижается и к 14 годам
составляет 1,2% у мальчиков и 2,3% – у девочек, что
соответствует показателям детей из разных регионов
Украины [4]. Высокорослых мальчиков и девочек
больше всего в 12-летнем возрасте (12,4% и 10% соответственно), среди 14-летних школьников они составляют около 7%.
Дефицит массы тела у мальчиков в наибольшей мере выражен в 12-летнем возрасте – в это время он характерен для 12,4% обследованных. Среди
девочек случаи дефицита веса учащаются к 14-летнему возрасту, достигая 16,6%.
Безусловно, нарушение оптимальных ростовесовых соотношений у детей и подростков в основном является следствием неполноценного питания и
нерационального режима дня. Однако, немаловажную роль, по нашему мнению, играет чрезмерное
подражание школьниц параметрам утонченных топмоделей и кинозвезд.
К сожалению, последствия такого увлечения
могут негативно сказаться здоровье будущей матеТаблица 1

Школьники

Мальчики
и
девочки
В том числе:
Мальчики
Девочки

Оценка физического развития школьников 7-14 лет г. Энергодара
Физическое развитие, %
Дисгармоничное
n
В том числе:
Гармоничное
В
избыточная
дефицит
высокий
целом
масса
массы
рост

низкий
рост

407

75,19

24,81

7,64

6,47

4,67

6,03

176
231

76,6
73,66

23,4
26,34

6,50
8,84

5,96
7,00

4,79
4,60

6,15
5,90
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Рис. 2. Дисгармоничность физического развития школьников из 30-км зоны АЭС (%).
ри и ее ребенка.
Дети с избыточным весом наиболее часто
встречаются среди 10-летних мальчиков (11%) и 9летних девочек (14,3%).
В целом дисгармоничность физического развития у мальчиков и девочек до наступления периода полового созревания в основном определяется
задержкой ростовых процессов и, соответственно,
избыточной массой тела, а после его завершения –
высокорослостью, дефицитом и избытком массы
тела.
К сожалению, процесс физического развития детей в школе практически не контролируется.
Не анализируются темпы годового прироста длины
и массы тела, не осуществляется оценка биологического возраста школьников, эпизодичны консультации
врача-эндокринолога в связи с резкими отклонениями ростовых и весовых показателей от нормы, не
осуществляется коррекция процессов роста и развития школьников в соответствии с региональными
стандартами.
Нами разработаны и представлены в виде
линейных диаграмм нормативные параметры для
оценки физического развития школьников, прожи-

вающих в 30-км зоне размещения АЭС [7]. Рекомендованные городской СЭС к внедрению, они используются в детских и подростковых учреждениях г.
Энергодара.
Линейные диаграммы просты и удобны в
работе, что является их несомненным достоинством.
Следует отметить, что дети охотно пользуются диаграммами для самостоятельной оценки уровня своего физического развития.
Выводы.
Таким образом, к гармонично развитым относится более 70% школьников г. Энергодара.
Дисгармоничность физического развития
школьников из 30-км зоны АЭС в большей мере зависит от их веса, чем от роста (14,1% и 10,7% соответственно).
Высокий процент дисгармонично развитых
мальчиков отмечается в 7- и 12-летнем возрасте (27,4
и 29,6% соответственно), а дисгармонично развитых
девочек – в 7 и 10 лет (около 30%), что соответствует
периодам активного роста и развития их организма.
Перспективами последующих исследований
видим в проведении мониторинга физического здоровья и создания оздоровительных технологий для
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детей и подростков региона АЭС.
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

вании ректор Белорусского государственного университета.
Способность к научной работе формируется у студентов в процессе учебной деятельности. При
настойчивости, организованности и целеустремленности каждый студент имеет возможность получить
в вузе навыки самостоятельного решения научных
задач, приобрести опыт в проведении исследовательской работы.
Туристская деятельность представляет собой
сложное, объединяющее в себе много направлений,
явление. Спортивный туризм - не исключение. Для
его анализа была разработана и опубликована структурно-функциональная модель туристской деятельности [1]. Модель включает в себя как общую структуру
туристской деятельности, так и ряд видов спортивной
деятельности, в той или иной мере связанных с туризмом. Спортивный туризм и альпинизм, скалолазание
и спортивное ориентирование, лыжный спорт и горные лыжи, гребной слалом, велоспорт - виды спортивной деятельности, входящие в общую структуру туристской деятельности как составляющие, являются
самостоятельными видами спорта. С другой стороны
все эти виды объединены в одном самостоятельном
виде спорта - туристско-прикладных многоборьях
(ТПМ). Следует сказать, что в ТПМ присутствуют как
элементы спортивного ориентирования, так и элементы туризма. Проведем анализ этих двух видов спортивно-туристской деятельности - спортивного ориентирования и ТПМ для оценки степени их включения в
соревнования по ТПМ.
Туризм с ориентированием связан напрямик. Спортивное ориентирование (СО) - вид спорта,
в котором участники самостоятельно с помощью
компаса и спортивной карты за максимально короткое время должны отыскать на дистанции заданное
число контрольных пунктов, а в зимних соревнованиях на маркированной трассе - максимально точно
отметить на своей карте местоположение контрольных пунктов. Известно [2], что уже в начале XIX
века немецкий педагог и просветитель Гутс-Мутс
проводил со своими воспитанниками занятия по ориентированию в лесу. В “Книге туриста для сыновей
отечества” он описал ряд упражнений по ориентированию. Следовательно, ориентирование на местности (именно так достаточно длительное время рождавшийся в СССР вид спорта назывался) имеет
совершенно определенное происхождение - от туризма. Это вполне естественно, так как задачи ориентирования на маршруте являются первыми задачами, которые постоянно должна решать туристская
группа. В то же время спортивному ориентированию для своего становления понадобился почти весь
XIX век - лишь на его исходе, в мае 1897 года в Норвегии, близ Бергена спортивным обществом “Турнференинг” были проведены первые официальные соревнования по ориентированию. На становление
этого нового вида спорта, который развивался в начале своего пути исключительно в скандинавских
странах, потребовалось еще почти 30 лет.
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НАУЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ
ТУРИСТОВ В ТЕХНИКЕ И ТАКТИКЕ
СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ
Соловых Т.К.
НИИ физической культуры и спорта РБ, лаборатория спортивного туризма, г. Минск
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы подготовки составляющим элементам туристской деятельности - спортивному ориентированию, спортивному туризму и туристско-прикладным многоборьям
в вузе. Приводится взаимосвязь этих видов спорта.
Ключевые слова: наука, спортивный туризм, спортивное ориентирование, туристско-прикладные многоборья, техника, тактика, учебная деятельность.
Анотація. Солових Т. К. Наукове забезпечення підготовки туристів у техніці й тактиці спортивного орієнтування. У статті розглядаються питання підготовки
складови м елементам тури стської діяльно сті спортивному орієнтуванню, спортивному туризму
й туристсько-прикла дним баг атоборствам у вузі.
Приводиться взаємозв’язок цих видів спорту.
Ключові слова: наука, спортивний туризм, спортивне орієнтування, туристсько-прикладні багатоборства, техніка, тактика, навчальна діяльність.
Annotation. Solovyh T.K. Scientific ma intenance of
preparation of tourists in technics and tactics of sports
orientation. In a rticle qu estions of preparation to
ma king elements of tourist activity - to sports
orientation, sports tou rism a nd tou rist’s applied
competitions in high school are considered. T he
interrelation of these kinds of sports is resulted.
Key words: science, sports tourism, sports orientation,
tourist’s a pplied mu ltiathlon, technics, tactics,
educational activity.

Введение.
“Будет понимание того, что необходимо
мыслящему человеку на современном этапе, станет потребность в самовыражении, в образовании
на протяжении всей жизни осознанной потребностью - будет и прогресс”,- так отзывался об образо273

Работа выполнена по плану НИР НИИ физической культуры и спорта.
Формулирование целей работы.
Цель исследования. Как задать импульс к
занятиям наукой? Заинтересовать материально? Большинство гениальных художников создавали свои шедевры, живя в нищете. На вопрос о причине, простой ответ: у них был импульс для творчества. С
наукой, как с искусством. Чтобы ею заниматься, нужен импульс для творчества.
Результаты исследований.
В СССР этапы (или дистанции) ориентирования входили в программу туристских слетов с 30-х годов. Это были командные соревнования с контрольным грузом и одной на всю команду картой,
представлявшую собой плохую копию крупномасштабной топографической карты. Как самостоятельный
вид спорта ориентирование на местности начинает
культивироваться в Беларуси с 1964 года (в сентябре
1964 года в районе дер. Б.Стахово на берегу реки Березины были проведены первые республиканские соревнования). С 1968г. в Беларуси начали проводиться
соревнования по марафонскому ориентированию
“Золотая осень”. В 1970 г. прошел первый чемпионат
Беларуси по ориентированию на лыжах, а в 1973 г. в
Минске были проведены зимние Всесоюзные соревнования [3]. В то же время в вузах, в том числе и БГОИФК, и на факультетах физической культуры пединститутов СО входило лишь в предмет “Туризм”,
подготовка тренеров-преподавателей по СО не проводилась. Лишь в 2003 году был организован прием в
Белорусский государственный университет физической культуры на специальность “Тренерская работа
по спортивному ориентированию” [4].
СО принадлежит к ситуационным видам
спорта, характеризующимся нестандартными условиями. Преодолевая дистанцию на пересеченной
местности, покрытую различной растительностью,
болота, луга, подъемы и спуски разной крутизны в
поисках пути спортсмен ежеминутно должен производить нестандартные движения. Современное СО такой вид спорта, где высокие физические нагрузки
сочетаются с напряженной умственной деятельностью. Ориентировщику для преодоления дистанции
требуется и много, и мало: владеть техникой передвижения и ориентирования, а это значит - читать
хорошо спортивную карту на бегу, уметь быстро
передвигаться как по чащобам, так и по болотам и
песку, по лесным просекам и тропинкам, уметь тактически грамотно, т.е. без ошибок, оценивая ситуацию и принимая решения, преодолеть заданный постановщиком дистанции маршрут, а зимой уметь все
это выполнять в процессе лыжной гонки.
Соревновательная деятельность в СО характеризуется полипараметричностью, основанной на
сложном сочетании двигательного, знергетического,
технического, эмоционального и мыслительного компонентов. Роль технико-тактической подготовки в
ориентировании очень велика. Из-за совершаемых
технических и тактических ошибок даже ведущие

спортсмены могут терять минуты и десятки минут.
Основой техники и тактики в СО является зависимость
между интенсивностью бега и качеством и надежностью мыслительной деятельности. Главную задачу в
СО составляет правильная оценка обстановки и принятие на ее основе решения, что немаловажно и в
туризме. Навыки ориентирования представляют собой автоматизированные элементы сознательной
деятельности, включающие активный поиск и переработку информации, мыслительное решение и его
двигательное осуществление.
Если говорить о владении туристами элементами СО, то следует сказать об умении и совершенствовании работы с компасом и картой. При первоначальном обучении как одному, так и другому в
школьных кружках или в центрах детско-юношеского
туризма используются одни и те же приемы. Поскольку ориентирование является важной составной частью соревнований по ТПМ, то многие студенты, обучающиеся ориентированию, имеют опыт участия в
этих соревнованиях, а некоторые из них являются
перворазрядниками и кандидатами в МС по ТПМ.
Пытливые и ищущие студенты видят отличия и похожесть дистанций спортивного ориентирования в соревнованиях по СО и в ТПМ. И как результат интереса - темы курсовых и дипломных работ.
Для спортивного туризма ориентирование
является одной из обязательных составных частей
технической подготовки. В соревнованиях по ориентированию существуют виды заданного направления
и маркированной трассы. В спортивном туристском
путешествии также можно выделить как движение в
заданном направлении, когда происходит перемещение по маршруту от пункта к пункту, так и движение
по маркированной трассе, - это происходит в том
случае, если, например, в лыжном путешествии группе повезет выйти на проложенную лыжню или готовый тракт или дорогу. В этом случае группа движется по правильному генеральному направлению, но
должна по карте следить за ниткой движения и сверять маршрут с картой. Что касается водного туризма, то “маркированная трасса” - это река, и другого
способа ориентирования здесь не может быть. Если
в туристской группе присутствует ориентировщик
(так называют человека, занимающегося спортивным
ориентированием регулярно), то количество проблем
и сложностей с определением местонахождения туристской группы существенно уменьшается.
Как отмечено выше, спортивное ориентирование - обязательная часть соревнований по ТПМ.
В Беларуси соревнования по ТПМ имеют статус самостоятельного вида: с 1993 года они включены в
ЕСК РБ. Если скалолазание стало пробным камнем в
переходе альпинизма на путь спортивных соревнований, то о ТПМ можно сказать, что этот вид спорта
явился пробным камнем в переходе туризма на путь
спортивных соревнований. Соревнования по ТПМ
проводятся в технике горно-пешеходного, лыжного,
водного и велотуризма. Соревнования заключаются
в преодолении дистанций, требующих владения все274

ми компонентами туристской техники - передвижения по различным видам рельефа, обеспечения безопасности, ориентирования, организации туристского бивака, спасательных работ (включая поисковые
работы, оказание доврачебной помощи и организацию транспортировки пострадавшего), а также решения комплекса тактических задач. Класс дистанции обуславливается, прежде всего, характером
местности (крутизной склонов, характером растительности, ее проходимостью, сложностью ориентирования, скоростью течения рек, их глубиной, наличием естественных и искусственных препятствий и
зависит от сложности технико-тактических задач, которые ставятся перед участниками постановщиками
дистанций. Участие туристов в подготовительном к
походу периоде в соревнованиях по ТПМ, которые
требуют от них совершенствования, как в скалолазании, так и в спортивном ориентировании, являющимся неотъемлемой частью ТПМ, способствует росту
их технико-тактической и физической подготовки, что
обеспечивает грамотное и безаварийное прохождение спортивно-туристского маршрута, т.е. успешное
и эффективное совершение спортивного туристского похода. Оппоненты могли бы заявить, что оттачивать мастерство можно и на туристских соревнованиях школьников и пр. Основное отличие
соревнований по ТПМ от соревнований по технике
видов туризма состоит в том, что эти соревнования
получили статус самостоятельного вида спорта, и
каждый участник, принимая активное участие в соревнованиях и совершенствуя свои знания, умения
и навыки, может подняться по ступенькам мастерства - от юношеского разряда до мастера спорта.
Соревнования по ТПМ в системе классифицирования дистанций подразделяются на 5 групп - от
пятой (соревнования новичков) до первой группы
[5]. К первой и второй группам относятся международные соревнования, третья - национальные чемпионаты. Соревнования для первых трех групп проводятся на трех дистанциях. К ним относятся: длинная
(пешеходнотуристский, лыжнотуристский, велотуристский и воднотуристский маршруты), короткая (дистанция горно-пешеходной, лыжнотуристской, воднотуристской и велотуристской техники) и дистанция
техники поисково-спасательных работ. Это - для команд. Для личного зачета (по сумме двоеборья) соревнования засчитываются по двум дистанциям
(длинной и короткой). Три первых группы - это соревнования класса мастеров. Соревнования четвертой группы подразделяются на две подгруппы, характеризующиеся разной сложностью: подгруппа IV
“А” - класс высших разрядов, подгруппа IV “Б” - класс
массовых разрядов. Соревнования этой группы также проводятся как лично-командные, в форме двоеборья на двух дистанциях - длинной и короткой. Здесь
ориентирование включается по всей дистанции, в том
числе и как один из этапов соревнований по ТПМ
[5]. Зимой, в лыжном ТПМ, и на длинной дистанции
водного маршрута, дистанции, как правило, маркированные, в велотуризме и горно-пешеходном - за-

данного направления. (Один-два участка могут быть
этапами линейного ориентирования). Соревнования
пятой группы (класс новичков) проводятся на одной
дистанции, отдельные этапы которой проходятся командой, а некоторые - лично. Здесь небольшой этап
ориентирования может быть в заданном направлении, или по выбору, или в качестве азимутального
ориентирования.
В Правилах соревнований по ТПМ зафиксировано, что “длинные дистанции и дистанции техники поисково-спасательных работ обязательно включают этапы ориентирования”. Это имеет место не
только в соревнованиях горно-пешеходных и лыжных многоборий, но и в велотуристских и воднотуристских многоборьях. Длинные дистанции пешеходнотуристского и лыжнотуристского маршрутов
имеют протяженность от 5-8 км (дистанции IV класса
сложности) до 10-12 км (дистанции I-III класса сложности). Все эти дистанции включают этапы ориентирования. Этапы планируются и маркируются в соответствии с методикой подготовки дистанций
спортивного ориентирования - заданного направления летнего и зимнего ориентирования, маркированной трассы зимой. В пятой группе (соревнования
класса “новичков”) применяется азимутальное ориентирование и маркированная дистанция как обучающие виды спортивного ориентирования. Надо заметить, что все компоненты туристской техники передвижения, обеспечения безопасности, ориентирования, туристского бивака и поисково-спасательных работ включаются в дистанции независимо от
вида туризма. После введения в 1998 году новых правил по ТПМ этапы ориентирования включаются в
равной мере и в дистанции командных соревнований, и в дистанции личных соревнований. Как видим, спортивное ориентирование тесно вошло в ТПМ
и в туризм по параметрам: картографическая подготовка, круглогодичные тренировки на открытом воздухе - кроссовый бег с картой, лыжные гонки.
Создание системы вузовской подготовки
профессиональных кадров в туризме и СО - явление
новое для Беларуси. Это и новые проблемы, поскольку научный потенциал, обеспечивающий туризм и
СО крайне низок. Количество же нерешенных исследовательских задач огромно. Эти задачи разнообразны. Предметом научного исследования могут быть
вопросы организации и планирования учебно-воспитательной работы, обучения и воспитания, формирование личности спортсмена, основы спортивной тренировки, планирование, задачи, содержание,
техника, тактика, развитие качеств, навыков, и т.д.
Перечисленные вопросы можно сформулировать
как “Научно-методическое обеспечение системы
спортивного ориентирования”. Под научно-методическим обеспечением следует понимать, по крайней мере, шесть важнейших направлений такого обеспечения: теоретическое, программно-нормативное,
учебно-методическое, материально-техническое,
информационное, и организационно- методическое.
Перечисленные проблемы нужно решать. Студенты
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могли бы заполнить существующую нишу, составляя ряды исследователей.
Если у студента есть запас знаний и потребность в самовыражении, ему необходимо знать тот
путь, который надо пройти, чтобы оформить доходчиво мысль. Организационной базой для формирования знаний и навыков научно-методической деятельности служат учебно-методическая работа студентов (УИР) и научно-исследовательская работа
(НИР). УИР осуществляется в процессе освоения всех
дисциплин учебного плана с научным обоснованием содержания и проблем, которые возникают в науке применительно к тем или иным разделам и темам, с выполнением студентами заданий методического характера, ознакомлением с методическими и
исследовательскими работами, методами исследований. НИР предполагает освоение научного исследования в области СО и туризма, выполнение самостоятельно научно-исследовательских работ, выступление на конференциях, написание курсовой или дипломной работы.
Способность к научной работе формируется у студентов в процессе учебы. Целеустремленный и заинтересованный в научной работе студент
имеет возможность получить в вузе навыки самостоятельного решения научных задач и приобрести
опыт в проведении исследовательской работы по избранной специальности. Студент, серьезно занимающийся научно-исследовательской работой, не только осваивает методику и технологию такого вида
деятельности. Он учится одному из наиболее существенных моментов научной работы - формулированию исследовательских задач. Уже при подготовке
курсовой работы, тему которой студент выбирает сам
или выбирает из тем, предложенных преподавателем,
начинается работа с литературой. Когда происходит
работа над подготовкой темы, чтение литературы идет
целенаправленно. Как правило, результатам работы
предпосылается литературный обзор. Работа трудоемкая. Использование методов наукометрического
анализа, методов основательно разработанных, делает “просто библиографический обзор” важной и
полезной частью научной работы.
Выводы.
Пытливость, интерес, любознательность являются, как упоминалось выше, источником импульса для творчества и науки.
И еще о творчестве, поскольку для ориентирования этот аспект чрезвычайно важен. Каждый раз
в СО при прохождении дистанции спортсмену приходится самостоятельно решать задачи творческого
характера. В результате формирование самостоятельности, развитие творческих способностей становится основополагающей задачей. Это касается, прежде
всего, вопросов техники и тактики СО. И не только
вопросов технико-тактической подготовки.
Еще нужны знания. Знания того, чем занимаешься. Чем больше знаешь, тем больше вопросов. Когда появляется потребность в самовыражении?
Когда есть, что выражать. Если человек читает и ра-

ботает “от” и “до”, то ждать самовыражения не стоит. Значит, работать и работать. Чем больше работы,
тем больше вопросов. Решенных кем-то или нерешенных никем. Здесь и темы для курсовых работ и
для НИР.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении изучения других проблем
научного обеспечения подготовки туристов в технике и тактике спортивного ориентирования.
1.

2.
3.

4.

5.
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО УСПІШНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ
ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Сущенко Л.П.
Національний педагогічний
університет імені М.П.Драгоманова
Анотація. У статті подаються результати тестування
майбутніх фахівців із фізичної реабілітації за модифікованим тестом “Мотивація до успіху” Т.Елерса.
Необхідно значну увагу приділяти питанням формування мотивації на успішну майбутню професійну
діяльність. Фахівці повинні мати арсенал різноманітних професійних і особистих якостей. Вони повинні
задовольняти потреби суспільства, адаптуватися до
змінних соціально-економічних реальностей, користуватися попитом, бути конкурентоспроможним на
ринку праці.
Ключові слова: мотивація до успіху, майбутній фахівець, фізична реабілітація.
Аннотация. Сущенко Л.П. Формирование мотивации
к успешной профессиональной деятельности будущих специалистов по физической реабилитации. В
статье подаются результаты тестирования будущих
специалистов по физической реабилитации по модифицированному тесту “Мотивация к успеху” Т.Елерса. Необходимо значительное внимание уделять
вопросам формирования мотивации на успешную
будущую профессиональную деятельность. Специалисты должны иметь арсенал разнообразных профессиональных и личных качеств. Они должны удовлетворять п отребн ости общества, адаптироваться к
измен ени ю соци ально-экономич еских услови й,
пользоваться спросом, быть конкурентоспособным
на рынке работы.
Ключевые слова: мотивация к успеху, будущий специалист, физическая реабилитация.
Annotation. Sushchenko L. Forming of motivation to
successful professional activity of future specialists from
the physical reha bilitation. T he resu lts of testing of
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галузі фізичної реабілітації (фізіотерапії), розроблені
і затверджені в австралійських навчальних закладах
[3, с. 14]. Ми вважаємо, що позитивний досвід цих
навчальних закладів можна досить ефективно використовувати в українських вищих навчальних закладах. І.П.Зенченков наголошує на тому, що при підготовці фахівців із фізичної реабілітації необхідно
формування духовності, щоб майбутні фахівці перед
собою бачили, перш за все, людину, яка має проблеми із здоров’ям і якій необхідна допомога не тільки
реабілітаційними засобами, але і людська підтримка,
розуміння та співчуття [4, с. 103; 5, с.203].
Роботу виконано за планом НДР Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – з’ясувати основні аспекти формування мотивації до успішної професійної
діяльності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації.
Результати дослідження.
У Енциклопедії професійної освіти професійна підготовка тлумачиться як сукупність спеціальних знань, умінь і навичок, якостей, трудового досвіду і норм поведінки, які забезпечують можливість
успішної праці за обраною професією; процес повідомлення учням відповідних знань і умінь. Поняття
“професійна освіта”, на думку Т.А.Десятова,
відрізняється від поняття “професійна підготовка”
тим, що професійна підготовка не супроводжується
підвищенням загальноосвітнього рівня учнів, а
здійснюється з метою навчання виконанню певного
виду роботи. Вчений зазначає, що ця відмінність з
точки зору результату навчання – навчання професійним знанням, умінням і навичкам. Професійна освіта, вважає М.М.Захаров, передбачає озброєння
учнів певною сукупністю знань про соціально-економічні та психологічні особливості різних професій;
про умови правильного вибору однієї з них; передбачає також виховання в учнів позитивного ставлення до різних видів професійної й суспільної діяльності,
формування мотивованих професійних намірів, в
основі яких лежить усвідомлення ними соціальноекономічних потреб суспільства і своїх психофізіологічних можливостей. Ми дотримуємося визначення,
яке подає С.У.Гончаренко. Вчений тлумачить професійну освіту як “підготовку в навчальних закладах
спеціалістів різних рівнів кваліфікації для трудової
діяльності в одній з галузей народного господарства,
науки, культури; невід’ємну складову частину єдиної
системи народної освіти” [5, с. 274-275]. У словнику з
професійної освіти поняття “професія” тлумачиться
як вид трудової діяльності людини, яка володіє комплексом спеціальних теоретичних знань та практичних навичок, набутих в результаті фахової підготовки, досвіду роботи.
На основі теоретичного аналізу літератури
під професійною підготовкою майбутніх фахівців
із фізичної реабілітації ми розуміємо процес, який
відображає науково й методично обґрунтовані заходи вищих навчальних закладів, спрямованих на фор-

future specialists from the physical rehabilitation after
the modified test “Motivation to the T.Elersa success”
are given in the article. It is necessa ry to give the
considerable a ttention to problems of shaping of
motivation on successfu l fu ture professional work.
Specialists should have an arsenal of manifold
professional and personal qualities. They should fulfil
needs of a society, adapt for a modification of social
and economic requ irements, to be in demand, be
competitive in the market of work.
Keywords: motivation to su ccess, futu re specia list,
physical rehabilitation.

Вступ.
У сучасних соціально-економічних умовах
розвиток системи освіти повинен базуватися на трьох
основних принципах: відповідності необхідному
рівню професіоналізму, динамічності і спрямованості
в майбутнє. Українській державі необхідні фахівці
нової генерації, які володіють сучасними багатопрофільними знаннями, уміннями, професійною компетентністю, особистими якостями творчої активності, самостійності, відповідальності
Актуальною стає проблема переходу фахівців
із одного напряму або сфери професійної діяльності в
інші сфери. Ефективність особистих ресурсів для переорієнтації професійної діяльності в процесі підвищення кваліфікації, отримання нової професійної освіти або кваліфікації визначається готовністю
особистості до пізнавально-творчої діяльності.
Освіта, професіоналізм і здоровий стиль життя у ХХI столітті будуть домінувати серед найважливіших чинників забезпечення досягнень в соціально
значущих видах діяльності, в житті кожної людини, її
положенні у суспільстві, колективі та сім’ї, орієнтації
на прогресивні перетворення у суспільстві. Як зазначає Ю.Д.Железняк, все це ставить особливі вимоги
до рівня професіоналізму фахівців, які працюють у
сфері фізичної культури та спорту: в процесі фізкультурно-спортивних занять на людину за допомогою
активної рухової діяльності здійснюється вплив – від
незначного в заняттях оздоровчого і реабілітаційнолікувального характеру до граничних функціональних і психічних навантажень у процесі тренувальної і
змагальної діяльності спортсменів високої кваліфікації
[1, с. 47]. Цілком зрозуміло, яким важливим є високий професіоналізм і яким небезпечним стає непрофесіоналізм у цій галузі.
Т.Полякова зазначає, що з позицій сьогодення в Республіці Білорусь гостро постало питання про
підготовку кадрів, які володіють знаннями щодо складання і реалізації індивідуальних кінезотерапевтичних
програм при різних захворюваннях і патологіях [2].
На нашу думку, це питання є досить актуальним і для
України.
У даний час особливо гостро стоїть проблема приведення вітчизняних освітніх програм у
відповідність до світових стандартів. Для цього активно проводиться вивчення зарубіжного досвіду підготовки фахівців за всіма напрямками. З цією метою
Г.А.Макаровою та І.А.Белолипецькою були переведені і проаналізовані програми підготовки фахівців у
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мування протягом певного терміну навчання рівня
професійної компетентності особистості, достатнього для проведення фізичної реабілітації різних верств
населення регіону й успішної праці в лікувальнопрофілактичних закладах з урахуванням сучасних
вимог ринку праці.
Майбутній фахівець із фізичної реабілітації
розглядається нами як особистість, яка цілеспрямовано здобуває у вищих навчальних закладах кваліфікацію відповідно до певного освітньо-кваліфікаційного рівня в процесі спеціально організованої
навчально-виховної діяльності, спрямованої на підготовку до подальшої професійної реабілітаційної діяльності.
У тестуванні брали участь 28 студентів Національного педагогічного університету імені
М.П.Драгоманова та 26 студентів Запорізького національного університету.
При оцінці спрямованості особистості майбутнього фахівця з фізичної реабілітації на успішну
професійну діяльність використовувався модифікований тест “Мотивація до успіху” Т.Елерса, який складався із 41 твердження.
Сукупність питань 1 складали твердження (1,
2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 32, 37, 40, 41), в яких виражаються впевненість, чіткість, визначеність в своїх успіхах. За кожну відповідь “так” на ці запитання респондент ставив
собі по 1 балу.
Сукупність питань 2 складали твердження (6,
11, 12, 13, 18, 20, 24, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39), в яких
висловлені сумніви, проблемність, невизначеність,

невпевненість щодо своїх успіхів у роботі та спілкуванні. За кожну відповідь “ні” на ці запитання респондент ставив собі по 1 балу. Потім обчислювали
суму балів.
Результативний показник названий “Показником оцінки мотивації до успіху особистості майбутнього фахівця із фізичної реабілітації” і позначений літерою “М”.
Як свідчать результати таблиці 1, динаміка
показника оцінки мотивації до успіху студентів (за
першою сукупністю) в експериментальній групі
змінилася так: на початку педагогічного експерименту високий рівень становив 14,28%, середній – 32,14%,
низький – 53,57%; на кінець педагогічного експерименту – відповідно 28,57%, 42,86%, 28,57%. Порівняно з експериментальною групою, в контрольній групі
динаміка показника оцінки мотивації до успіху (М)
студентів змінилася так: на початку педагогічного
експерименту високий рівень становив 23,08%, середній – 26,92%, низький – 50,00%; на кінець педагогічного експерименту – відповідно 26,92%, 34,62%,
38,46%.
Результати даних таблиці 2 свідчать, що динаміка показника оцінки мотивації до успіху студентів (за другою сукупністю) в експериментальній
групі змінилася так: на початку педагогічного експерименту високий рівень становив 7,14%, середній –
25,00%, низький – 67,86%; на кінець педагогічного
експерименту – відповідно 17,85%, 53,57%, 28,58%.
Порівняно з експериментальною групою, в контрольній групі динаміка показника оцінки мотивації
до успіху (М) студентів змінилася так: на початку пе-

Таблиця 1
Рівні сформованості показника оцінки мотивації до успіху (М) студентів (за першою сукупністю пиКількість студентів
Кількість студентів
експериментальної групи, n=28
контрольної групи, n=26
Педагогічний експеримент
№
Рівень
початок
кінець
початок
кінець
п/п
в % від
в % від
в % від
в % від
в
в
в
в
усієї
усієї
усієї
абсолютних
абсолютних
абсолютних усієї
абсолютних
кількості
кількості
кількості
кількості
цифрах
цифрах
цифрах
цифрах
1 Високий
4
14,28
8
28,57
6
23,08
7
26,92
2 Середній
9
32,14
12
42,86
7
26,92
9
34,62
3 Низький
15
53,57
8
28,57
13
50,00
10
38,46
4 Всього
28
100
28
100
26
100
26
100

Таблиця 2
Рівні сформованості показника оцінки мотивації до успіху (М) студентів (за другою сукупністю питань)
Кількість студентів
Кількість студентів
експериментальної групи, n=128
контрольної групи, n=126
Педагогічний експеримент
№
Рівень
початок
кінець
Початок
кінець
п/п
в
в % від
в
в % від
в
в % від
в
в % від
абсолютних усієї абсолютних усієї абсолютних усієї абсолютних усієї
цифрах кількості цифрах кількості
цифрах кількості
цифрах кількості
1 Високий
2
7,14
5
17,85
3
11,54
5
19,23
2 Середній
7
25,00
15
53,57
9
34,61
11
42,30
3 Низький
19
67,86
8
28,58
14
53,85
10
38,47
4 Всього
28
100
28
100
26
100
26
100
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дагогічного експерименту високий рівень становив
11,54%, середній – 34,61%, низький – 53,85%; на кінець
педагогічного експерименту – відповідно 19,23%,
42,30%, 38,47%.
Висновки.
У процесі професійної підготовки фахівців із
фізичної реабілітації необхідно значну увагу приділяти питанням формування мотивації на успішну майбутню професійну реабілітаційну діяльність. Розвиток
ринкових відносин в країні вимагає модернізації системи професійної підготовки кадрів з метою підготовки фахівців із фізичної реабілітації, які мають арсенал
різноманітних професійних і особистих якостей, здатних задовольняти потреби суспільства, адаптуватися
до змінних соціально-економічних реальностей, користуватися попитом і бути конкурентоспроможним на
ринку праці, соціально захищеним.
У перспективі проводитиметься подальше
дослідження щодо формування мотивації на успішну майбутню професійну реабілітаційну діяльність
фахівців із фізичної реабілітації.
1.

2.

3.

4.

5.

ризм, физическая подготовленность, успеваемость,
старший школьный возраст.
Анотація. Товстоп’ятко Ф.Ф., Кононенко Н.С. Вплив
занять спортивно-оздоровчим туризмом на фізичну
підготовку і успішність учнів старшого шкільного
віку. У статті викладений матеріал дослідження впливу занять спортивно-оздоровчого туризму на фізичну підготов лен ість і успішність учн ів ста ршого
шкільного віку. Заняття спортивним туризмом позитивно впливають на фізичну підготовленість і підвищують успішність юнаків і дівчат старшого шкільного віку. Ва рто ши роко застосовувати засоби
спортивно - оздоровчого туризму в навчально-виховному процесі загальноосвітніх шкіл.
Ключові слова: спортивно-оздоровчий туризм, фізична підготовленість, успішність, старший шкільний вік.
Annotation. Tovstopyatk o F.F., Kononenko N.S.
Influencing of employments by sporting-health tourism
on physical preparation and progress of studying senior
school age. In the article the materials of research of
influencing of employments of sporting-health tourism
on physical preparedness and progress of studying are
expou nded senior school a ge. Exercises by sports
tourism positively influence physical readiness and raise
progress of young men and girls of the higher school
age. It is necessary to apply widely tools of sports
improving tourism in educational process of learning
comprehensive schools.
Keywords:
sporting-health
tou rism,
physical
preparedness, progress, senior school age.
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Введение.
За последние годы в Украине значительное
внимание отводится развития сферы туризма. Ее
чаще рассматривают как сферу экономической деятельности, способной давать прибыль, влиять на экономическое состояние городов, областей и регионов.
На фоне активного развития туризма как
сферы бизнеса несправедливо лишенные внимания
не менее важные другие его грани. Снизилось внимание к туризму как сферы педагогической, воспитательной деятельности, патриотичного воспитания
молодёжи, активного отдыха, полезного проведения
досуга граждан Украины. Необходимость развития
спортивно-оздоровительного туризма требует нового отношения к этому вопросу [3].
Спортивно – оздоровительный туризм нужен
учебному заведению, в частности школе, так как в его
основе лежат самостоятельные действия учащихся, а
они являются той базой, тем фундаментом, на котором успешно идет процесс обучения и воспитание.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Целью исследования нашей работы было
выявить степень влияние занятий спортивно – оздоровительным туризмом на физическую подготовленность и успеваемость учащихся старшего школьного возраста.
В связи с тем, что целью исследования данной работы было выявить влияние занятий спортивным туризмом на уровень развития физической подготовленности и успеваемости у юношей и девушек
старшего школьного возраста, в работе ставились
следующие задачи:

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ТУРИЗМОМ НА
ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ И
УСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Товстопятко Ф.Ф, Кононенко Н.С.
Запорожский национальный университет
Аннотация. В статье изложены материалы исследования влияния занятий спортивно-оздоровительного
туризма на физическую подготовленность и успеваемость учащихся старшего школьного возраста. Занятия спортивным туризмом положительно влияют
на физическую подготовленность и повышают успеваемость юношей и девушек старшего школьного
возра ста . Следует ши роко п рименять средства
спортивно – оздоровительного туризма в учебновоспитательном процессе учащихся общеобразовательных школ.
Ключевые слова: спортивно-оздоровительный ту-
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Определить уровень развития физической подготовленности юношей и девушек старшего
школьного возраста вначале исследования.
2. Выявить успеваемость юношей и девушек старшего школьного возраста вначале исследования.
3. Оценить влияние спортивного туризма, на уровень развития физической подготовленности и
успеваемости у юношей и девушек старшего
школьного возраста.
Результаты исследования.
В ходе исследования, которое проводились
с учащимися в школе лицее «Выбор» и в общеобразовательной школе № 23 г .Запорожья мы выявили,
что сила ног в тесте «Приседания до отказа» у юношей девушек 9-го класса в контрольной группе составила – 87,0±2,96 раз и 68,9±1,99 раза, в экспериментальной группе результат был следующим –
92,8±1,54 раза и 70,4±1,22 раза. Показатели по данному тесту у юношей и девушек учащихся 10-го класса, результат в контрольной группе составил –
94,9±5,7 раз и 69,6±2,78 раза, а в экспериментальной
группе результат был следующим – 107,2±1,86 раза и

74,2±1,94 раза. Достоверность различий между учащимися 9-ых классов выявлено не было, а между
учащимися 10-ых классов достоверность различий
была выявлена лишь у юношей. (табл. 1, табл. 2)
Результаты в беге на 100 м в контрольной
группе у учащихся 9-го класса, составил у юношей –
15,1±0,22 сек и у девушек – 18,02±0,25 сек, в экспериментальной группе результат был следующим –
14,6±0,21 у юношей и 17,1±0,16 сек у девушек. Показатели по данному тесту у учащихся 10-го класса составили, результат в контрольной группе составил –
14,2±0,18 сек у юношей и 17,4±0,11 сек у девушек, а в
экспериментальной группе результат был следующим – 13,4±0,25 сек у юношей и 16,0±0,20 сек у девушек. Достоверность различий между учащимися 10ых классов, у юношей и девушек была выявлена в
пользу экспериментальной группы, а между учащимися 9-ых классов достоверность различий была выявлена лишь у девушек (табл. 1, табл. 2).
Уровень развития ловкости по тесту челночного бега 4ґ9 м у учащихся 9-го класса, составил у
юношей – 5,1±0,19 сек и у девушек – 5,6±0,17 сек, в

1.

Таблица 1
Сравнительная характеристика показателей уровня развития физических качеств у юношей и девушек,
учащихся 9 – 10-го класса (Х±m, t)
9 класс
№
Контрольные
юноши
девушки
п/п
испытания
контрольная экспериментальная
t
контрольная экспериментальная
t
группа
группа
группа
группа
1. Приседания
до
87±2,96
92,8±1,54
1,74
68,9±1,99
70,4±1,22
0,65
отказа, кол-во раз
2. Бег на 100 м, сек
15,1±0,22
14,6±0,21
1,67 18,02±0,25
17,1±0,16 *
3,07
3.
4.

5.
6.

Челночный бег 4×9
м, сек
Поднимание
туловища в сед
за 1 мин, кол-во раз
Прыжок в длину с
места, см..
Наклон
из
положения седа
ноги врозь, см.

5,1±0,19

4,9±0,16

0,80

5,6±0,17

5,3±0,22

1,03

50,2±0,85

55,6±0,69 *

4,95

47,2±1,32

50,4±0,86 *

2,05

201,6±0,93

205,2±0,96 *

2,69

187,4±1,62

191,7±1,09 *

2,21

4,0±0,61

5,1±0,55

1,34

10,3±1,12

10,1±1,03

0,13

10 класс
1.

Приседания
до
отказа, кол-во раз

94,9±5,7

107,2±1,86 *

2,05

69,6±2,78

74,2±1,94

1,35

2.

Бег на 100 м, сек

14,2±0,18

13,4±0,25 *

2,67

17,4±0,11

16,0±0,20 *

6,08

3.

Челночный бег 4×9
4,8±0,11
4,5±0,19
1,36
м, сек
Поднимание
53±0,73
61,5±0,54 *
9,44
туловища в сед
за 1 мин, кол-во раз
Прыжок в длину с 206,8±0,88
209,2±0,88
1,84
места, см..
Наклон
из
3,4±0,79
5,6±0,48 *
2,39
положения седа
ноги врозь, см.
Примечание: * — статистически достоверные различия

5,4±0,06

5,1±0,17

1,66

51,6±0,77

57,5±0,63 *

5,95

194,8±1,45

199,1±0,88 *

2,53

10,2±1,30

11,7±0,97

0,92

4.

5.
6.
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экспериментальной группе результат был следующим – 4,9±0,16 у юношей и 5,3±0,22 сек у девушек.
Показатели по данному тесту у учащихся 10-го класса составили, результат в контрольной группе составил – 4,8±0,11 сек у юношей и 5,4±0,06 сек у девушек,
а в экспериментальной группе результат был следующим – 4,5±0,19 сек у юношей и 5,1±0,17 сек у девушек. Достоверность различий между учащимися 9ых и 10-ых классов, у юношей и девушек выявлена не
была (табл. 1, табл. 2).
Сила брюшного пресса в тесте «Поднимание туловища в сед за 1 минуту» у юношей и девушек 9-го класса в контрольной группе составила –
50,2±0,85 раз и 47,2±1,32 раза, в экспериментальной
группе результат был следующим – 55,6±0,69 раза и
50,4±0,86 раза. Показатели по данному тесту у юношей и девушек, учащихся 10-го класса, результат в
контрольной группе составил – 53±0,73 раз и 51,6±0,77
раза, а в экспериментальной группе результат был
следующим – 61,5±0,54 раза и 57,5±0,63 раза. Была
выявлена достоверность различий у учащихся 9-ых и
10-ых классов, в пользу экспериментальной группы,
как у юношей, так и у девушек (табл. 1, табл. 2).
Уровень развития скоростно-силовых качеств по результатам прыжка в длину с места у учащихся 9-го класса контрольной группы, результат

составил: у юношей – 201,6±0,93 см и у девушек –
187,4±1,62 см, в экспериментальной группе результат был следующим – 205,2±0,96 см у юношей и
191,7±1,09 см у девушек. Показатели по данному тесту у учащихся 10-го класса составили, результат в
контрольной группе составил – 206,8±0,88 см у юношей и 194,8±1,45 см у девушек, а в экспериментальной группе результат был следующим – 209,2±0,88
см у юношей и 199,1±0,88 см у девушек. Была выявлена достоверность различий между учащимися 9ых классов у девушек и у юношей в пользу экспериментальной группы, а между учащимися 10-ых
классов достоверность различий была выявлена лишь
у девушек, также в пользу экспериментальной группы (табл. 1, табл. 2).
Уровень развития гибкости по результатам
наклона туловища в перед из положения седа, у учащихся 9-го класса контрольной группы, результат
составил: у юношей – 4,0±0,61 см и у девушек –
10,3±1,12 см, в экспериментальной группе результат
был следующим – 5,1±0,55 см у юношей и 10,1±1,03
см у девушек. Показатели по данному тесту у учащихся 10-го класса составили, результат в контрольной группе составил – 3,4±0,79 см у юношей и
10,2±1,30 см у девушек, а в экспериментальной группе результат был следующим – 5,6±0,48 см у юношей

Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей успеваемости у юношей и девушек, учащихся 9-10-го класса (Х±m, t)
9 класс
№
п/п
1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Дисциплины
Легкая
атлетика
(метание
малого мяча), балл.
Гимнастика
(опорный прыжок),
балл.
Баскетбол (броски
в корзину), балл.

Контрольная
группа
9,5±0,28

юноши
экспериментальная
группа
10,1±0,22 *

2,29

контрольная
группа
10,1±0,29

девушки
экспериментальная
группа
10,0±0,26

1,33

9,8±0,33

9,5±0,38

1,71

10,4±0,33

10,6±0,30

0,43

10,1±0,24

10,2±0,22

1,58

9,1±0,32

9,3±0,28

1,33

t

t

Баскетбол
(передача мяча в
движении), балл.

9,0±0,29

9,8±0,21 *

3,33

9,2±0,37

9,7±0,31

1,40

Легкая
атлетика
(метание
малого мяча), балл.
Гимнастика
(опорный
прыжок), балл.
Баскетбол (броски
в корзину), балл.

9,7±0,28

10 класс
10,5±0,21

1,67

10,3±0,39

10,9±0,23

0,26

10,5±0,27

11,1±0,22

0,60

10,3±0,35

10,5±0,31

0,48

10,1±0,29

10,7±0,29

0,31

9,5±0,37

10,1±0,26

0,47

Баскетбол
9,3±0,27
10,6±0,23 *
2,29
(передача мяча
в движении), балл.
Примечание: * — статистически достоверные различия

9,5±0,40

10,2±0,30

1,04
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и 11,7±0,97 см у девушек. Была выявлена достоверность различий между мальчиками учащимися 10ых классов в пользу экспериментальной группы, а
между остальными достоверность различий не была
выявлена (табл. 1, табл. 2).
Исследование общей физической подготовленности учащихся, контрольной и экспериментальной группы показало, что результаты экспериментальной группы по всем тестам превышают
результаты контрольной группы, как у юношей, так
и у девушек в 9-ом и 10-ом классе.
Проведя исследование успеваемости по
физическому воспитанию в школе у юношей и девушек 9-х и 10-х классов мы выявили, что успеваемость
по легкой атлетике в упражнении метание малого
мяча была следующей, та к средний балл у юношей
и девушек 9-го класса в контрольной группе составил – 9,5±0,28 и 10,1±0,29 балла, в экспериментальной группе средний балл был следующим – 10,1±0,22
и 10,0±0,26 балла. Показатели по данной дисциплине
у юношей и девушек учащихся 10-го класса был следующим, средний бал в контрольной группе составил – 9,7±0,28 и 10,3±0,39 балла, а в экспериментальной группе средний балл составил – 10,5±0,21 и
10,9±0,23 балла. Достоверность различий между учащимися 9-ых классов выявлено не было, а между
учащимися 10-ых классов достоверность различий
была выявлена лишь у юношей (табл. 1, табл. 2).
Средний балл успеваемости по гимнастике в
упражнении опорный прыжок у юношей и девушек
9-го класса в контрольной группе составил – 9,8±0,33
и 10,4±0,33 балла, в экспериментальной группе средний балл был следующим – 9,5±0,38 и 10,6±0,30 балла.
Показатели по данной дисциплине у юношей и девушек, учащихся 10-го класса были следующими, средний бал в контрольной группе составил – 10,5±0,27 и
10,3±0,35 балла, а в экспериментальной группе средний балл составил – 11,1±0,22 и 10,5±0,31 балла. Достоверность различий между учащимися 9-ых классов
выявлено не было и между учащимися 10-ых классов
достоверность различий также достоверности различий выявлено не было (табл. 1, табл. 2).
Успеваемость по баскетболу в контрольном
нормативе броски в корзину составила: так средний
балл успеваемости у юношей и девушек 9-го класса
в контрольной группе составил – 10,1±0,24 и 9,1±0,32
балла, в экспериментальной группе средний балл был
следующим – 10,2±0,22 и 9,3±0,28 балла. Показатели
по данной дисциплине у юношей и девушек, учащихся 10-го класса были следующими, так средний
бал в контрольной группе составил – 10,1±0,29 и
9,5±0,37 балла, а в экспериментальной группе средний балл составил – 10,7±0,29 и 10,1±0,26 балла. Достоверность различий у учащихся 9-ых и 10-х классов
выявлено не было (табл. 1, табл. 2).
В контрольном нормативе передача мяча в
движении, успеваемость по баскетболу составила:
у юношей и девушек 9-го класса в контрольной группе средний балл составил – 9,0±0,29 и 9,2±0,37 бал-

ла, в экспериментальной группе средний балл был
следующим – 9,8±0,21 и 9,7±0,31 балла. Показатели
по данной дисциплине у юношей и девушек, учащихся 10-го класса были следующими, так средний
бал в контрольной группе составил – 9,3±0,27 и
9,5±0,40 балла, а в экспериментальной группе средний балл составил – 10,6±0,23 и 10,2±0,30 балла. Достоверность различий между учащимися 9-ых классов была выявлена у юношей, а между учащимися
10-ых классов достоверность различий была тоже
выявлена у юношей в пользу экспериментальной
группы (табл. 1, табл. 2).
Результаты успеваемости экспериментальной группы по всем спортивным дисциплинам превышают результаты контрольной группы, как у юношей, так и у девушек в 9-ом и 10-ом классе.
У юношей и девушек, занимающихся
спортивным туризмом показатели по физической
подготовке и успеваемости в школе по физическому
воспитанию выше чем, у юношей и девушек не занимающихся.
Выводы.
1. Результаты учащихся экспериментальной
группы по всем тестам превышают результаты учащихся контрольной группы, как юношей, так и девушек 9-х и 10-х классов.
2. Успеваемость по различным разделам
школьной программы по физическому воспитанию
учащихся экспериментальной группы выше, чем
учащихся контрольной группы, как юношей, так и
девушек 9-х и 10-х классов. У юношей 9-го класса
выявлены достоверные различия по результатам двух
дисциплин – лёгкая атлетика и баскетбол, а у юношей 10-го класса одной дисциплин – баскетбол.
3. Занятия спортивным туризмом положительно влияют на физическую подготовленность и
повышают успеваемость юношей и девушек старшего школьного возраста. Поэтому следует широко
применять средства спортивно – оздоровительного
туризма в учебно-воспитательном процессе учащихся общеобразовательных школ.
Дальнейшие исследования предполагается
проводить в направлении изучения других проблем
влияния занятий спортивно-оздоровительного туризма на физическую подготовленность и успеваемость
учащихся .
1.
2.
3.

4.
5.
6.

282

Литература
Державна програма розвитку фізичної культури і спорту
в Україні. - К.: МОНУ, 1996. - 26 с.
Дрогачев С.П. Туризм и здоровье. - М.: Здоровье, 1984.
- 231 с.
Державна програма розвитку туризму на 2002-2010
роки, затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №583 від 29 квітня 2002 року.
Дегтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму.
- К.: Науковий Світ, 2003 . - 203 с.
Гранильщиков Ю.В. Семейный туризм. - М.: Просвещение, 1983. - 48 с.
Богданов Г.П. Руководство физическим воспитанием
школьников.- М.: Просвещение, 1972. - 142 с.
Поступила в редакцию 22.05.2007г.

ОЦЕНКА УМСТВЕННОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Толкачева Е.В., Лиходед В.С., Дорошенко В.В.
Запорожский национальный университет

достижением максимального соответствия объема
и сложности учебной информации функциональным
возможностям школьников [1,2].
Одной из возможных причин возникновения
и развития высокой заболеваемости является умственное переутомление школьников, которое может
быть вовремя замечено педагогом и ликвидировано
на стадии утомления с помощью физических упражнений, релаксации, аромасеанса, прогулки на свежем воздухе и т.п. Контролировать и регулировать
процесс умственной работоспособности ребенка
должен учитель, так как от успешности решения этой
проблемы зависит, насколько успешно будет осуществляться процесс обучения и развития личности.
Особенно сенситивен к утомлению младший школьный возраст [3,4].
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей исследования.
Цель исследования – проанализировать динамику умственной работоспособности и умственного утомления у младших школьников.
Результаты исследования.
Всего было обследовано 142 школьников 612 лет, в том числе 79 мальчиков и 92 девочки. Оценка
умственной работоспособности младших школьников производилась с помощью метода корректурных
проб по Круцевич Т.Ю. [5].
Данные представленные в таблице 1 послужили критерием для нормирования умственной работоспособности на разных этапах ее тестирования
(врабатывание, утомляемость, продуктивность)
рис.1. Был определен уровень умственной работоспособности: низкий, средний и высокий. Для каждого ученика была выведена индивидуальная формула, где наличие трех баллов свидетельствует о
накоплении утомления. Благодаря такому распределению мы перешли к индивидуальным параметрам, где учителю легко можно определить предпатологическое состояние.
Наиболее существенными критериями, ха-

Аннотация. В роботе показано, что умственная работоспособность детей младшего школьного возраста характеризуется четкой возрастной зависимостью
и умственным утомлением более чем у 25% школьников. Умственное утомление ограничивает работоспособность, нарушает продуктивность труда и
умственной деятельности, неблагоприятно влияет на
функционирование разли чных органов и, прежде
всего, нарушает процессы высшей нервной деятельности.
Ключ евые слова: умственная работоспособность,
младший школьный возраст, утомление.
Анотація. Толкачева Є.В., Лиходід В.С., Дорошенко
В.В. Оцінка розумової працездатності у молодших
школярів. У роботі показано, що розумова працездатність дітей молодшого шкільного віку характеризується чіткою віковою залежністю та розумовою перевтомою більш ніж у 25 % школярів. Розумове
стомлення обмежує працездатність, порушує продуктивність праці й розумової діяльності, несприятливо впливає на функціонування різних органів і,
насамперед, порушує процеси вищої нервової діяльності.
Ключові слова: розумова працездатність, молодший
шкільний вік, втома.
Annotation. Tolcacheva Н.V., Lihodid V.S., Doroshenco
V.V. Estimation of mental capacity at junior schoolboys.
It has been defined in the article that mental capacity
of children of the junior school age is characterized by
the mental overstain more when in 25 per cent of
schoolchildren. T he mental fa tigue restricts work
ca pacity, brea ks productivity of transactionses a nd
cerebration, unfavorablely influ ences functioning of
various members and breaks processes of the higher
nervous activity.
Key words: mental capacity, junior school age, overstain.

Введение.
Проблема умственного утомления в младшем школьном возрасте на сегодняшний день одна
из самых сложно решаемых проблем. Это связано с
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Рис.1 Динамика показателей УР у школьников (1 – врабатываемость, Ео-1; 2 – утомляемость, Е4-5; 3 – продуктивность, Е0-5).
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Таблица 1
Нормирование показателей УР у младших школьников
Уровень УР
Врабатываемость
Утомляемость
Продуктивность
низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий
M±0,67σ
M±0,67σ
M±0,67σ
<
69,3<
<
59,1<
<
70,4<
78,7
98,9
101,6
<
98,2<
<
93,5<
<
90,4<
107,8
128,5
137,6
<
108,6<
<
101,0<
<
104,1<
121,4
139,0
141,9
<
147,4<
<
142,4<
<
140,6<
164,6
201,6
203,4
3
2
1
1
2
3
3
2
1

Класс

Таблица 2
Распределение школьников по группам в зависимости от уровня УР (%)
Уровень УР
Врабатываемость
Утомляемость
Продуктивность
низкий средний высокий низкий средний высокий низкий средний высокий

1
2
3
4
Всего

30,76
29,41
14,29
18,75
23,31

53,84
58,82
71,42
56,25
60,08

15,4
11,77
14,29
25,0
16,61

23,09
35,29
14,29
25,0
24,42

46,15
47,05
50,0
43,75
46,74

рактеризующими умственную работоспособность,
является ее динамика (эффективность работы) и устойчивость внимания.
Данные представленные в таблице 2, свидетельствуют о том, что неблагоприятная динамика
работоспособности прослеживается у 38,4% обследованных.
В возрастном аспекте наиболее неблагоприятные показатели отмечаются в 1-х классах. Затем
прослеживается тенденция по благоприятному типу
во 2-х и 3-х классах – 31,9%.
Более быстрое утомление первоклассников
объясняется возрастными особенностями ВНД и трудностями адаптации к школе. Возбудительные процессы в коре головного мозга преобладают над тормозными у детей в этом возрасте, им трудно длительно
сосредотачивать внимание, напрягать память, сохранять относительно неподвижное положение тела.
Динамика работоспособности, как известно, имеет несколько периодов. Сначала наблюдается
постепенное повышение показателя, происходит как
бы вхождение в деятельность, врабатывание. В целом у учащихся наблюдается хорошая врабатываемость (высокий и средний уровень) – 83,4%. Наилучший показатель у учащихся 1-х классов, это
связано, по нашему мнению, с высокой мотивацией
превоклассников быть «первым».
Период врабатывания сменяется устойчивым периодом и затем периодом компенсаторной
перестройки (утомляемость), когда появляются первые признаки утомления в виде снижения внимания,
нарастания числа отвлечений, снижение темпа и т.д.

30,76
17,66
35,71
31,25
28,84

46,15
41,18
35,71
50,0
43,26

7,7
23,53
35,71
6,25
18,30

46,15
35,29
28,58
43,75
38,44

В целом, среди общего числа обследованных, по каждой параллели классов и в отдельности, отмечается
преобладание средней степени умственного утомления. Самые высокие показатели умственного утомления отмечаются у учащихся вторых классов - 35,3%.
По-видимому, это связано с накоплением утомления
в результате нарастания учебной нагрузки, введением новых предметов.
Как известно, работоспособность, как и другие показатели функционального состояния центральной нервной системы школьников, находятся в
тесной связи, прежде всего с состоянием здоровья, с
режимом обучения, видов отдыха, его продолжительностью и условиями организации.
Умственное утомление ограничивает работоспособность, нарушает продуктивность труда и
умственной деятельности, неблагоприятно влияет
на функционирование различных органов и, прежде всего, нарушает процессы высшей нервной деятельности.
Выводы.
1. Умственная работоспособность детей
младшего школьного возраста, характеризуется четкой возрастной зависимостью, в частности, у пятиклассников она в 2 раза выше, чем у первоклассников.
2. Анализ динамики умственной работоспособности позволил предположить состояние переутомления у 25% учащихся.
Перспективой дальнейших исследований мы
видим изучение умственного утомления у младших
школьников, а также поиски путей его коррекции.
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ция работоспособности фармакологическими препаратами не безвредна для здоровья и имеет свои
пределы. Существует необходимость в поиске и раскрытии дополнительных сил организма, и личностных качеств у спортсменов, связанных с психофизиологическими резервами. Мобилизация психики в
современном спорте являются, в некоторых случаях,
единственным и эффективным методом успешности в период соревновательной деятельности.
В данной работе была предпринята попытка
оценить эффективность использования предложенной комплексной методики психофизиологической
коррекции на динамику функционального состояния
спортсменов. Поэтому актуальность данного направления представляется насущной и необходимой, особенно, когда вопрос касается спорта высших достижений. Задекларированный патент на изобретение
«Способ коррекции психофизиологического состояния человека» (19) UA (11) 68838 (13) А, 2004г.
Исследования проводились на базе лаборатории биохимии и фармакологии спорта ЗНУ с декабря 2005г. по июнь 2006г.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета
Формулирование целей работы.
Целью исследования была оценка эффективности воздействия специального комплекса тренировочных занятий по психофизиологической коррекции
в соревновательном периоде на динамику показателей функционального состояния спортсменов.
В исследовании приняло участие 28 юношей
и девушек в возрасте 14-18 лет, систематически занимающихся прыжками в воду и имеющих спортивные разряды. Спортсмены были разбиты на две группы: экспериментальную и контрольную по 14
человек в каждой.
В соответствии с целью и задачами исследования нами в начале и конце соревновательного сезона была проведена оценка функционального состояния спортсменов – контрольной группы и
экспериментальной группы, с которыми проводился разработанный нами метод психофизиологической коррекции.
Метод психофизиологической коррекции
содержит в себе дополнительный комплекс специализированных упражнений, который проводился три
раза в неделю на протяжении всего экспериментального периода (пол года).
Целью данного комплекса являлось стимуляция внутреннего потенциала спортсменов, раскрытие психоэмоциональных способностей посредством выполнения специальных упражнений.
На первом этапе - Специализированный комплекс упражнений «суставная гимнастика» направленный на увеличение подвижности в суставах, включающий 24 специальных упражнения, с помощью
которых возможно существенно улучшить их подвижность и эластичность. Одной из главных задач
данного комплекса является высвобождение энергии
сконцентрированной в суставах и ограничивающую
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДА
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ
ПРЫГУНОВ В ВОДУ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ
ПЕРИОД НА ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
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Фаворитов В.Н., Машир В.А., Мельник Т.В.,
Демин А.Н., Варвинский В.Б.
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Аннотация. В статье приводятся экспериментальные
данные, демонстрирующие эффективность влияния
комплексного метода психофизиологической коррекции прыгунов в воду в соревновательный и предсоревновательный период. Наблюдается улучшение
ряда показателей их функционального состояния.
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Т.В., Дьомін О.М., Барвінський В.Б. Оцінка ефективності методу психофізіологічної корекції функціонального стану стрибунів у воду в період змагань.
В статті наводяться експериментальні дані, що демонструють ефективність впливу комплексного методу психофізіологічної корекції стрибунів у воду в
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Введение.
Стрессовый фактор в современном спорте
достиг высокого уровня, как в период подготовки
спортсменов к ответственным стартам, так и момент
самих стартов. Исследователями в области спорта
проводится активный поиск средств, способствующих нивелированию этого фактора и повышению
спортивных результатов. Дополнительная стимуля285

их подвижность. Специальные упражнения, направлены на высвобождение застоявшейся в суставах
энергию, тем самым, уменьшая болевой синдром и
предоставляя возможность достигнуть более высокой функциональной лабильности суставах.
Второй этап - комплекс упражнений «Лук»,
направлен на набор энергии в суставы, для их укрепления. Спецкомплекс упражнений состоит из четырех основных направлений, основанных на принципе достижения максимального напряжения и
последующего расслабления. Упражнения взаимосвязаны между собой, выполняются последовательно и непрерывно одно за другим.
Третий этап – Специализированный комплекс упражнений из восточной системы «Цигун»,
адаптированный для спортсменов. Данный комплекс
способствует повышению энергетического потенциала у спортсменов, комплекс направлен на очищение и наполнение энергетических каналов, меридианов положительной энергией. Базовым упражнением
данного комплекса является «Дерево»;
Данные упражнения способствуют уплотнению энергетического поля, что способствует повышению энергетической защиты. Предусматривается
обучение специальным упражнениям, помогающим
спортсмену войти в состояние «боевой готовности»,
это также помогает избавиться спортсменам от состояния «предстартовой лихорадки», довольно часто
мешающей в период ответственных соревнований.
Четвертый этап включает обучение специальным дыхательным техникам через центры, в данном случае проводится дополнительная проработка
энергетических каналов, меридианов. Большинство
спортсменов не умеют правильно дышать, задействовать максимально свой объем легких, грамотно задействовать свой энергетический потенциал. В данном комплексе основной задачей является, используя
дыхание, научиться управлять своим энергетическим
состоянием, уметь восстанавливать за более короткий срок свое энергетическое и функциональное
состояние [1].
С помощью дыхания и упражнений из комплекса «Цигун», в конце тренировки производится
распределение энергии, что способствует гармонизации общего функционального состояния, повышению жизненного тонуса.
Пятый этап включает в себя психоэнергетическую работу, направленную на гармонизацию
психофизиологического состояния, повышение жизненного тонуса. На этом этапе используются такие
психотехники, как медитативный аутотренинг, релаксация. Работа на этом этапе направлена на устранение психических блоков, снятие напряжения, устранение ошибок, приведших впоследствии к
всевозможным нарушениям. Это один из самых важных этапов тренинга особенно для спортсменов, находящихся в состоянии аффекта, внутреннего конфликта, стресса, нежелания тренироваться [2, 3, 4].
В начале и конце эксперимента оценка функционального состояния спортсменов и их уровня

функциональной подготовленности производилась
с использованием компьютерной программе
«ШВСМ» [5, 6, 7]. Компьютерная программа «комплексная экспресс-оценка функционального состояния и функциональной подготовленности организма - ШВСМ» разработана коллективом авторов
национального медицинского университета им. А.А. Богомольца (г. Киев) и факультета физического
воспитания ЗНУ (авторы: д.м.н., профессор Шаповалова В.А., д.б.н., профессор Маликов Н.В., к.п.н.,
доцент Сватьев А.В.).
Основу настоящей программы составляют
известные теоретические представления о характере
изменения функционального состояния организма
при выполнении физических нагрузок различной
мощности, а также собственные результаты, полученные при многолетнем обследовании спортсменов высокого класса различной специализации и квалификации.
В соответствии с данной программой у обследуемого, после выполнения стандартного велоэргометрического теста PWC170, автоматически определяются основные параметры его функциональной подготовленности. Расчет величин аPWC170 (кгм/
мин), оPWC170 (кгм/мин/кг), аМПК (л/мин) и оМПК
(мл/мин/кг) производится по общеизвестным формулам. Определение значений алактатной мощности (АЛАКм, вт/кг), лактатной мощности (ЛАКм, вт/
кг), алактатной емкости (АЛАКе, %), лактатной емкости (ЛАКе, %), порога анаэробного обмена
(ПАНО, %), частоты сердечных сокращений на уровне ПАНО (ЧССпано, уд/мин) и общей метаболической емкости (ОМЕ, а.е.) проводится в соответствии с
формулами, разработанными авторами программы
«ШВСМ». На основе анализа всех полученных данных, с учетом пола, возраста, антропометрических
данных обследуемого, делается вывод об уровне
функциональной подготовленности испытуемого
(УФП, баллы).
Все полученные в ходе исследования экспериментальные материалы были обработаны стандартными методами математической статистики.
Результаты исследования.
На первом этапе исследования в начале соревновательного периода нами была проведена оценка уровня функциональной подготовленности двух
групп прыгунов в воду 14-18 лет. В соответствии с
данными, представленными в таблице 1, в начале эксперимента для спортсменов обоих групп были характерны средние значения большинства регистрируемых показателей, которые не имели достоверных
отличий между собой. Группы были однородными,
что и подтверждено средними данными роста, веса,
однородностью по половому признаку.
Повторное обследование прыгунов в воду
было проведено через 6 месяцев после начала эксперимента.
Как видно из результатов, представленных в
таблице 2, исследования в экспериментальной группе прыгунов в воду был характерен выраженный
286

положительный рост показателей функционального
состояния. Через полгода проведения сеансов по
психофизиологической коррекции наблюдалось статистически достоверное улучшение практически всех
функциональных параметров, использованных в исследовании.

Стоит отметить параметры характеризующие
общую выносливость:
так, в конце эксперимента у прыгунов в воду
был зарегистрирован статистически достоверный
рост oPWC170 до 18,17±1,25 кгм/мин/кг (или на 21%
по сравнению с началом проведенных нами измере-

Таблица 1
Показатели функционального состояния прыгунов в воду контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента (M±m).
№ п/п

Показатели

1
2
3
4
5
6
7
8
9

аPWC 170, кгм/мин
оPWC 170, кгм/мин/кг
аМПК, л/мин
оМПК, л/мин/кг
АЛАКм, Вт/кг
АЛАКе, %
ЛАКм, Вт/кг
ЛАКе , %
ПАНО, %
ЧССпано, уд/мин

10
11
12
13
14

ОМЕ, у.е.
Общая выносливость
Скоростная выносливость
Скоростно-силовая выносливость

15

Эконом.энергообеспеч. организма

16
17

Резервные возможности организма
УФП (баллы)

Контрольная группа
649,54±54,47
13,46±0,37
2498,99±119,83
53,53±1,28
4,99±0,12
26,80±0,69
3,27±0,10
19,84±0,59
60,87±2,12

Экспериментальная группа
812,47±72,17
15,00±0,78
2857,42±158,77
53,63±1,70
4,93±0,27
29,33±1,54
3,69±0,18
22,25±1,05
55,07±1,59

138,13±3,37

137,86±4,04

161,04±3,33
56,64±2,58
44,49±2,10
36,82±1,88

163,26±5,2
55,41±3,05
45,93±3,06
41,99±2,38

56,45±5,32
48,68±3,38
48,61±2,50

51,15±4,71
46,4±3,25
48,6±2,98

Таблица 2
Показатели функционального состояния прыгунов в воду контрольной и экспериментальной групп в конце эксперимента (M±m).
%
%
Контрольная
Экспериментальная
№
изменения
изменения
группа
группа
п/п
Показатели и
1
2
3
4
5
6
7
8

аPWC170, кгм/мин
оPWC 170, кгм/мин
аМПК, л/мин
оМПК, л/мин/кг
АЛАКм, Вт/кг
АЛАКе, %
ЛАКм, Вт/кг
ЛАК, %

664,70±43,58
13,69±0,41
2532,35±95,89
53,18±1,48
4,53±0,12
27,04±0,68
3, 35±0,11
20,32±06

9

ПАНО, %

59,31±1,79

10

ЧССпано, уд/мин

136,64±3,52

+10
+2
+1
-1
-9
0
+2
+3
-3
-1

ОМЕ, у.е.
159,85±3,68
-1
Общ. вынослив.
56,44±3,11
0
Скоростная выносливость
45,01±2,49
+1
Скоростно-силовая
38,4±1,96
+4
14
выносливость
Экономичн.энергообеспеч.
-5
15
53,73±5,24
орган.
Резерв.возможности
-2
16
47,55±3,67
организма
17
УФП (баллы)
48,3±2,95
-1
Примечание: * - р< 0,05 в сравнении с началом эксперимента
11
12
13
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1051,81±114,4*
18,17±1,25*
3383,9±253*
59,36±2,33*
6,01±0,21*
35,54±2,55*
4,45±0,29*
26,6±1,63*
60,52±1,64*
151,73±4,77*
182±7,88*
69,69±3,29*
63,11±4,17*
55,12±3,55*
64,4±5,25*
60,74±4,36*
62,82±3,93*

+29
+21
+24
+11
+22
+21
+21
+19
+9
+10
+12
+26
+37
+32

+26
+31
+29

ний). Показатели оМПК (до 59,36±2,33 мл/мин/кг или
на 11 %), АЛАКм (до 6,01±0,21 вт/кг или на 22 %),
АЛАКе (до 35,54±2,55 % или на 21 %), ЛАКм (до
4,45±0,29вт/кг или на 21 %), ПАНО (до 60,52±1,64%
или на 9%), чссПАНО (до 151,73±4,77 уд/мин или на
10 %) и ОМЕ (до 182±7,88у.е., или на 12 %).
В контрольной группе на конец эксперимента не наблюдалось достоверных изменений параметров функционального состояния по отношению к
началу исследования.
Выводы.
Приведенные данные позволили констатировать, что предложенный прыгунам в воду, в подготовительном и соревновательном периоде комплексный метод психофизиологической коррекции
способствовал оптимизации их функциональной
подготовленности, развитию всех ее составляющих
компонентов.
Таким образом, полученные материалы свидетельствуют о существенном улучшении экспериментальной группы функциональной подготовленности команды по прыжкам в воду.
Очевидно, что наиболее информативными
показателями изменения уровня функциональной
подготовленности организма являются параметры,
характеризующие общую, скоростно-силовую выносливость организма и его общий энергетический
потенциал. Кроме этого, полученные экспериментальные материалы позволили констатировать достаточную информативность использованной в работе компьютерной программы «ШВСМ» и возможность ее практического использования при проведении обследований спортсменов с целью мониторинга их функциональной подготовленности и
корректировки учебно-тренировочного процесса.
Дальнейшие перспективы исследования заключаются в изучении особенностей эффективности
метода психофизиологической коррекции применяемой к спортсменам других видов спорта и различных возрастных групп.
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КОРЕКЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ДІТЕЙ З
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ
ЗАСОБАМИ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ
Фесик Д.О.
Запорізький національний університет
Анотація. У статті розкриваються особливості поведінки дітей із затримкою психічного розвитку, розумовою відсталістю в ступені дебільності та однолітків,
що нормально розвиваються, на заняттях адаптивною фізичною культурою. Модель занять адаптивною фізичною культурою дозволила нівелювати регуляц ію пов едінки , особлив о у дітей з
інтелектуальною недостатністю. На підставі отриманих даних розроблені психолого-педагогічні рекомендації із формування моральної поведінки дітей
засобами адаптивної фізичної культури.
Ключові слова: поведінка, корекція, затримка психічного розвитку, інтелектуальна недостатність, адаптивна фізична культура.
Аннотация. Фесик Д.А. Коррекция взаимодействия
детей с интеллектуальной недостаточностью средствами адаптивной физической культуры. В статье раскрываются особенности поведения детей с задержкой
психического развития, умственной отсталостью в
степени дебильности и сверстников, развивающихся
нормально, на занятиях адаптивной физической культурой. Модель занятий адаптивной физической культурой позволила нивелировать регуляцию поведения,
особенно у детей с интеллектуальной недостаточностью. На основании полученных данных разработаны
психолого-педагогические рекомендации по формированию морального поведения детей средствами адаптивной физической культуры.
Ключевые слова: поведение, коррекция, задержка психического развития, интеллектуальная недостаточность, адаптивная физическая культура.
Annotation. Fesik D.A. Correction of co-operation of
children with intellectual insufficiency by facilities of
adaptive physical culture. In the article the features of
condu ct of children open u p time-la gged psychical
development, by a mental backwardness in the degree
of mental retardation and coevals developing it is normal,
on employments by an adaptive physical culture. The
model of occupations by adaptive physical training has
allowed to run a level a regulation of behaviour at children
with intellectual failure. On the establishment of the
obtained data psychologic pedagogical references on
shaping moral behaviour of children by tools of adaptive
physical training designed.
Keywords: conduct, correction, dela y of psychical
development, intellectu al insufficiency, ada ptive
physical culture.
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Вступ.
Із усіх порушень здоров’я людини розумова
відсталість є найпоширенішою. У світі нараховується більше 300 млн. людей із розумовою відсталістю
Фахівці, які займаються вивченням даної категорії дітей, визначають розумову відсталість не як
хворобу, а як стан психічного недорозвитку, який характеризується різноманітними ознаками як у
клінічній картині, так і в комплексному виявленні
фізичних, психічних, інтелектуальних, емоційних якостей (М.С.Певзнер [1], В.І.Чуковський [2]). У зв’язку з
цим необхідність дотримуватися моральних норм
поведінки є однією із найбільш складних проблем у
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корекційній педагогіці і спеціальній психології. Ця
проблема набуває особливу актуальність, оскільки
від її вирішення залежить успішність інтеграції в сучасне суспільство дітей з особливостями психофізичного розвитку. За даними Є.А.Віннікової [3], серед
осіб, що вчинили злочин, більше половини мають
психічні аномалії. Це свідчить про важливість проблеми, необхідність здійснення спеціальних заходів і
раннього залучення їх до систематичних занять адаптивною фізичною культурою. Дослідження вітчизняних і зарубіжних вчених показують, що до 30 %
підлітків-сиріт мають грубі порушення поведінки, 12
% дітей, що знаходяться на повному державному забезпеченні, потрапляють у кримінальне середовище
(Є.А.Віннікова [3]). Наразі почався процес переосмислення змісту спеціальної освіти під впливом
ціннісних орієнтацій суспільства і держави, розуміння прав людини і дитини (В.І.Бондар [4], В.М.Синьов
[5], М.М.Малофєєв [6]).
Адаптивна фізична культура для дітей із ЗПР,
а також із розумовою відсталістю є унікальним засобом усунення недоліків не тільки в руховій сфері, але
й повноцінного фізичного розвитку, зміцнення здоров’я, адаптації в соціумі. Ступінь адаптації в навколишньому середовищі знаходиться в залежності від
клініко-психопатологічного стану дітей. У зв’язку з
цим усьому досліджуваному контингенту була дана
медико-фізіологічна і психолого-педагогічна характеристика.
ЗПР та розумова відсталість являє собою не
нозологічний, а узагальнений груповий діагноз для
даної аномалії розвитку.
Особливістю психічного дефекту досліджуваного контингенту є недорозвиток найбільш диференційованих філо та онтогенетична молодих функцій
мозку і відносна збереженість елементарних, еволюційна більш старих (М.С.Певзнер [1], Г.О.Сухарєва [7]).
Серед обстежуваного контингенту нами
були установлені такі причини і форми розумової
відсталості:
- 25 % - діти, матері яких перенесли краснуху в
перші 12 тижнів вагітності;
- 22 % - діти, матері яких перенесли епідемічний
паротит у першому триместрі вагітності;
- 18 % - діти, матері яких страждали алкоголізмом і
наркоманією;
- 10 % - діти, матері яких хворіли хронічними інфекційними хворобами, захворюваннями серцевосудинної системи, нирок, печінки;
- 8 % - вплив радіоактивного і рентгенологічного
опромінення на статеві клітини батьків і сам плід.
Варто відмітити, що більше 20 % досліджуваного контингенту страждали ускладненими формами (психопатологічними розладами, порушенням
емоційного контакту з оточуючими, емоційним збудженням, немотивованим коливанням настрою).
У даній категорії дітей також була порушена
пізнавальна діяльність із частими епілептичними припадками, ендокринними розладами, порушеннями
зору і слуху.

Категорія дітей із легкою розумовою відсталістю склали 80 % від загальної кількості досліджуваного контингенту. Вони відставали в розвитку від своїх
здорових однолітків, пізно починали ходити, говорити, оволодівати навичками самообслуговування.
Вони були неспритні, фізично слабкі, часто хворіли,
не цікавились оточенням: не досліджували предмети, не виявляли цікавості до процесів і явищ, що відбуваються в природі, соціального життя.
Активний словник їх бідний, фрази односкладні, вони не можуть передати елементарно зв’язний зміст. Пасивний словник також значно менший
за обсягом. Вони не розуміють конструкцій із запереченням, інструкцій, що складаються із двох – трьох
слів, їм важко підтримувати бесіду, також не завжди
розуміють питання співрозмовника.
У них була сформована тільки предметна
діяльність, переважали безцільні дії з іграшками, що
не супроводжувались емоційними реакціями і мовою.
Разом із тим, у них збережено конкретне
мислення, вони здатні орієнтуватися у практичних
ситуаціях. У більшості емоційно-вольова сфера
більше збережена, ніж пізнавальна.
Робота виконана за планом НДР Запорізького національного університету.
Формулювання цілей роботи.
Метою дослідження є вивчення психологопедагогічних механізмів корекції поведінки дітей із
інтелектуальною недостатністю (ЗПР церебральноорганічного ґенезу, розумовою відсталістю у ступені
дебільності) засобами адаптивної фізичної культури.
У зв’язку з цим були поставлені такі завдання:
1) Визначити місце корекції поведінки в структурі запропонованої моделі та описати її особливості у дітей
(із ЗПР, розумовою відсталістю в ступені дебільності)
та однолітків, що нормально розвиваються, на підставі
чого провести міжгруповий порівняльний аналіз.
2) Показати психолого-педагогічні механізми та основні чинники, що визначають корекцію поведінки у
дітей старшого дошкільного віку засобами адаптивної фізичної культури.
Методи дослідження – аналіз літератури з
проблеми дослідження; індивідуальний констатуючий експеримент. Як додаткові використані соціометричний метод (для фіксування міжособистісних відношень у групах досліджуваних), метод спостереження,
бесіди, математичної статистики (порівняння середніх
за t-критерієм, дисперсійний аналіз: оцінка зв’язку за
Х2 максимальної правдоподібності для номінальних
перемінних, за коефіцієнтом кореляції Пірсона для
інтервальних перемінних).
В експерименті брали участь 78 дітей. Із них
23 дитини 6-7 років із затримкою психічного розвитку церебрально-органічного ґенезу, у тому числі 12
дітей, що виховуються в сім’ї (д/с № 15 м. Запоріжжя); 11 дітей, що навчаються в дитячому будинку смт
Молочанська; 20 дітей-олігофренів 6-7 років, у тому
числі 10 осіб дошкільного відділення допоміжної школи № 15 м. Запоріжжя; 10 осіб, які виховуються в зак289

ритому закладі (д/с № 126 м. Запоріжжя).
Контрольні групи представлені дітьми 6-7
років, які нормально розвиваються, із них 20 дітей,
що виховуються в сім’ї, 15 дітей, які виховуються в
закритому закладі м. Запоріжжя.
Всього в дослідженні організовано 390 експериментальних ситуацій.
У зв’язку з необхідністю виявлення міжособистісних відношень досліджуваних як експериментальна одиниця була використана одна стаціонарна
група дітей.
Результати дослідження.
На даному етапі досліджень нами установлені особливості фізичного розвитку і рухових здібностей досліджуваного контингенту.
Психомоторний недорозвиток дітей виявлявся у сповільненому темпі розвитку локомоторних
функцій, непродуктивності рухів, руховому неспокої і метушливості. Рухи збіднені, незграбні, недостатньо плавні. Особливо погано сформовані тонкі і точні
рухи рук, предметна маніпуляція, жестикуляція і
міміка. Ці особливості були виявлені в 90 % випадків.
При цьому у них немає узгодженості, точності і порушений темп рухів. Вони сповільнені, незграбні, що
перешкоджає формуванню механізму бігу, стрибків,
метання.
Руховий недорозвиток виявляється у в’ялості,
неспритності, низькій силі і швидкості рухових дій, в
інших – підвищена рухливість поєднується з безладністю, безцільністю, наявністю зайвих рухів.
При обстеженні даної категорії дітей установлені такі порушення фізичного розвитку: відставання у масі тіла – 5 %; довжині тіла – 15 %; постави,
стопи – 25 %; грудної клітки і зниження її окружності
– 30 %; парези верхніх кінцівок – 12 %; парези нижніх
кінцівок – 15 %; відставання в показниках об’єму
життєвої ємності легенів – 27 %; деформації черепа –
7 %; дисплазії – 8 %; аномалії лицевого скелета – 3 %.
Крім того, виявлені порушення в розвитку
рухових здібностей та основних рухів:
- координаційних здібностей;
- відставання від здорових однолітків у розвитку
фізичних якостей сили основних груп м’язів рук,
ніг, спини, живота на 15-30 %, швидкості реакції,
частоти рухів рук, ніг, швидкості одиночного руху
на 10-15 %, витривалості до повторення швидкої
динамічної роботи, до роботи субмаксимальної
потужності, до роботи великої та помірної потужності, до статичних зусиль різних м’язових
груп на 20-40 %, швидкісно-силових якостей у
стрибках і метанні на 15-30%, гнучкості і рухливості в суглобах на 10-20 %.
У них зафіксовані:
- неточність рухів у просторі і часі;
- грубі помилки при диференціюванні м’язових
зусиль;
- відсутність спритності і плавності рухів;
- зайва скутість і напруженість;
- обмеженість амплітуди рухів у ходьбі, бігу, стрибках, метаннях.

При розгляді запропонованої моделі розвитку дитини зіставляли її з моделлю психологічної структури ЗПР в дошкільному віці, запропонованою О.С.Слєпович:
- блок становлення знаково-символічної діяльності сфері образів-уявлень;
- блок “моральні переживання, почуття” – компоненту “становлення сфери образів-уявлень;
- блок “моральна регуляція поведінки” – компоненту
“мотиваційно-цільова основа діяльності”.
Дослідженнями встановлено, що модель розвитку у дітей із ЗПР виглядала так: знання, уявлення,
міркування. Недостатня сформованість сфери образів-уявлень, труднощі у становленні знаково-символічної діяльності викликані у дітей із ЗПР відставанням у розвитку наочно-образного мислення,
складного створення цілого із частин, “образного
синкрету”, складністю розпізнання соціальних знаків,
ослабленістю мнестичних процесів у сфері уявлень,
неміцністю зв’язків між образною і вербальною сферами у дітей із ЗПР порівняно з дітьми, що нормально розвиваються. Усе це веде до запізнення засвоєння ними моральних норм.
Механізми уявлення і моральної оцінки оточуючих більш дієві у дітей із ЗПР, що виховуються в
сім’ї, а в сиріт із ЗПР, через їх малий соціальний досвід,
особливості емоційної сфери – утруднені, але достатньо проблематичні в обох групах, бо уявлення –
творчий акт, пов’язаний з мисленням і символічним
заміщенням. Усі дошкільнята із ЗПР успішно розпізнають тільки конкретні за своїм характером емоції, а
складні емоційні стани – неадекватно, або трансформують у більш прості. Особливості розуміння власних і чужих емоційних станів цих дітей визначаються
труднощами в оперуванні образами-уявленнями.
Уявлення про себе у дітей із ЗПР “є лінійним ланцюжком ... про набір конкретних дій у конкретній ситуації, недиференційованих міркувань-штампів оціночного характеру”. Дітям із ЗПР властива
неадекватна самооцінка, часто завищена, що відповідає її стану при нормальному ході розвитку у молодшому віці.
Мотиваційно-цільова основа діяльності дітей
із ЗПР характеризується неорганізованістю, імпульсивністю, недостатньою цілеспрямованістю. Це дозволяє припустити, що діти із ЗПР (і сімейні, і сироти)
знаходяться на етапі неузгодженості вербальної і реальної поведінки. У дітей-сиріт із ЗПР переважає мотиваційний механізм формування захисної реакції: у
сімейних – механізм зсуву мотиву на ціль.
При розгляді запропонованої моделі відносно розумово відсталих дітей виявлено, що установлена слабкість засвоєння загальних понять і закономірностей призводить до поверхневого знання
моральних норм, вони не є знаком для цих дітей.
У розумово відсталих дошкільнят відмічається несформованість образів-уявлень, тому базовим
механізмом для розвитку розумово відсталих дітей є
механізм імітації, прямого наслідування, що пояснює
підвищену сугестивність. У розумово відсталих сиріт
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вплив дериваційних чинників призводить до появлення механізму конкурентної основи: незадоволеність
потреб у спілкуванні з дорослими призводить до бажання всіляко завоювати увагу дорослого, значимості їх похвали. Необхідно показати себе з гарного
боку, а інших – з поганого.
Така конкуренція призводить до швидшого
засвоєння вербальних моральних норм у розумово
відсталих сиріт порівняно із сімейними дітьми. У розумово відсталих дітей моральні почуття не розвиваються самі по собі і не мають достатніх передумов
для свого розвитку, уявлення про власні емоційні стани неадекватні або приблизні, зафіксовані окремі
недиференційовані оціночні міркування-штампи.
Хоча емоційна сфера розумово відсталих дітей має
суттєві дефекти, вона виявляється дещо більш збережена, ніж пізнавальна. У розумово відсталих дошкільнят існує тільки однобічна регуляція поведінки.
Нестійкість мотивації пояснює безсистемність дій.
Оцінка дорослим поведінки такої дитини замикає ситуацію на дорослому. Застрявання на цьому кроці
розумово відсталих веде до відсутності самоконтролю, появи “соціальних штампів”. Калькулювання позитивних моральних дій дорослого є одним із шляхів
соціалізації цих дітей. Перебування у закритому закладі призводить до швидшої появи елементарних
знань про моральні норми у розумово відсталих дітей.
Це пояснюється тим, що у таких дітей функціонує механізм конкурентної основи, швидше формуються захисні механізми. Розумово відсталі сироти знаходяться на етапі неузгодженості вербальної і
реальної поведінки, а сімейні розумово відсталі діти
– проміжному етапі.
На другому етапі досліджень нам вдалося
установити такі особливості:
- діти з інтелектуальною недостатністю здійснюють
позитивний прогноз своєї поведінки по відношенню
до незнайомої дитини;
- розумово відсталі сімейні діти, які і свою поведінку,
і оточуючих прогнозують як аморальну (p&lt : 0,05);
вербальна поведінка, незалежно від характеру ситуації, по відношенню до абстрактної і конкретної дитини, всі досліджувані здійснюють як морально позитивні (p&lt : 0,001, p&lt : 0,05).
Виключення становили сироти із ЗПР, які у
вільній ситуації відносно конкретних однолітків
здійснюють недиференційовану поведінку (р = 0,897).
Реальна поведінка і в ситуації вільного розподілу
здійснюється як морально негативна (p&lt : 0,05, p&lt
: 0,005).
Виключення становили сироти із ЗПР, у яких
виявлено протиріччя: реально заданий розподіл значно моральніший, ніж вербальний вільний відносно
знайомих однолітків (p&lt : 0,005). У дітей з інтелектуальною недостатністю конфлікт між передбачуваною
і реалізованою поведінкою. На вибір цих дітей впливає характер ситуації: чим конкретніша вона, тим
більша імовірність виконання моральної норми. На
розумово відсталих це впливає більше, ніж на дітей із
ЗПР. У вербальній заданій ситуації сироти із ЗПР по-

водяться моральніше, ніж у вільній (p&lt ± 0,005). У
сімейних дошкільнят із ЗПР навпаки існує тенденція
у заданій ситуації реалізувати менш моральний спосіб
дії, ніж у вільній (p&lt : 0,01). У реальній поведінці у
дітей із ЗПР наявна тенденція в заданій ситуації поводитись більш морально, ніж у вільній (p&lt : 0,01).
Розумово відсталі дошкільнята в реальному й у вербальному плані виявились не чутливі до такого роду
впливу (р = 0,846). Предмет, що має для дитини особистісний смисл (цукерка), викликає велику спокусу
порушити моральну норму (p&lt : 0,001 : p&lt : 0,05).
На третьому етапі досліджень нами була запропонована розроблена та адаптована методика занять для даної категорії дітей.
У процесі досліджень вирішували такі спеціальні завдання:
1) Корекція основних рухів у ходьбі, бігу, плаванні,
метанні, стрибках, лазінні, вправах із предметами та
ін.
2) Корекція і розвиток координаційних здібностей.
3) Корекція і розвиток фізичної підготовленості.
4) Корекція і профілактика соматичних порушень.
5) Корекція і розвиток психічних і сенсорної перцептивної здібностей.
6) Розвиток пізнавальної діяльності:
7) Виховання особистості розумово відсталої дитини.
Для вирішення поставлених завдань нами
були запропоновані такі засоби адаптації фізичної
культури:
1) Вправи, пов’язані із переміщенням тіла у просторі:
ходьба, стрибки, повзання, плавання.
2) Загальнорозвиваючі вправи: без предметів, із предметами (прапорцем, стрічками, гімнастичними палицями, обручами, малими і великими м’ячами), на
снарядах (гімнастичній стінці, кільцях, гімнастичній
лаві, драбині, тренажерах), вправи на розвиток сили,
швидкості, витривалості, гнучкості, спритності, на
розвиток і корекцію координаційних здібностей: узгодженості рухів рук, ніг, голови, тулуба, узгодженості
рухів із диханням, орієнтуванням у просторі, рівноваги, диференціювання зусиль, часу і простору, ритмічності рухів, розслаблення, на розвиток дрібної
моторики кистей і пальців рук, ритміка, танець, елементи хореографії, ритмопластики, вправи з речитативами, віршами, загадками, рахунком, активізуючи
пізнавальну діяльність, вправи, направлені на розвиток і корекцію сприйняття, мислення, уявлення, зорової і слухової пам’яті, уваги та інших психічних процесів, вправи, що виступають як самостійні види
адаптивного спорту: фігурне катання, хокей на
підлозі, настільний теніс, баскетбол, міні-футбол, верхова їзда.
Крім того, використовували купання, плавання, ходьбу босяком по масажній доріжці, траві, піску,
прогулянки на човні, рухливі і спортивні ігри на відкритих майданчиках.
Особливу увагу було приділено гігієнічним
чинникам: залучення до норм суспільної та особистої гігієни, співвідношення неспання і сну, навчання і
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відпочинку, харчування, навколишнього середовища,
одягу, взуття, спортивного інвентарю.
У процесі досліджень виховання і навчання
даної категорії дітей пропонували методи формування знань, навчання руховим діям, розвитку фізичних
здібностей, виховання особистості, організації взаємодії педагога та учнів, регулювання психічного стану дітей.
Разом із тим, в основі їх лежали закономірності
навчання, вікового розвитку, дидактичні і спеціально-методичні принципи, корекційна направленість
педагогічного процесу.
Висновки.
1. Несформованість сфери образів-уявлень, знаковосимволічної діяльності впливає на специфіку засвоєння моральних знань та уявлень, на моральну регуляцію поведінки у дітей із легкою інтелектуальною
недостатністю: уявлення про мораль оточуючих у
розумово відсталих дітей, що виховуються в сім’ї,
носять різний характер. Уявлення розумово відсталих сиріт і дітей із ЗПР характеризуються моральною
основою відносно себе та аморальною відносно оточуючих.
2. На моральний вибір дітей впливають характер ситуації, у яку потрапляє дитина, міжособистісні відношення у групах досліджуваних, контроль дорослих,
характер об’єктів, з приводу яких здійснюється вибір.
У результаті проведеного дослідження експериментально виявлений комплекс взаємопов’язаних
умов, який впливає на моральний вибір у даної категорії дітей, забезпечує моральну регуляцію дітей з легкою інтелектуальною недостатністю. Запропонована
модель занять адаптивною фізичною культурою дозволила нівелювати регуляцію поведінки, особливо у
дітей з інтелектуальною недостатністю. На підставі отриманих даних розроблені психолого-педагогічні рекомендації із формування моральної поведінки дітей
засобами адаптивної фізичної культури.
Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем корекції
взаємодії дітей з інтелектуальною недостатністю засобами адаптивної фізичної культури.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ВИДОВ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СУДЕЙ ВО ВРЕМЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПО
ГАНДБОЛУ
Цапенко В.А., Медведь М.Н.
Запорожский национальный университет
Аннотация. В статье проанализировано значение видов подготовки, оказывающих влияние на качественное судейство соревнований в гандболе, определена
их роль и значимость. Для определения тенденций
развития судейства в гандболе необходимо знать
структуру и эффективность отдельных компонентов
для их дальнейшего совершенствования. Знания в этом
направлении позволяет совершенствовать эти структурные подразделения, повышать их эффективность и
осуществлять контроль за динамикой развития.
Ключевые слова: судейство, гандбол, виды подготовки.
Анотація. Цапенко В.О., Медвідь М.М. Роль і значення видів підготовленості суддів під час обслуговування змагань з гандболу. У статті проаналізовано
значення видів підготовки, що роблять вплив на якісне суддівство змагань в гандболі, визначена їх роль
і значущість. Для визначення тенденцій розвитку суддівства в гандболі необхідно знати структуру і ефективність окремих компонентів для їх подальшого вдосконаленн я. Зна ння в цьому на прямі дозволяє
удосконалювати ці структурні підрозділи, підвищувати їх ефективність і здійснювати контроль за динамікою розвитку.
Ключові слова: суддівство, гандбол, види підготовки.
Annotation. Tsapenko V.A., Medved M.N. Role and
va lue of types of preparedness of ju dges during
maintenance of competitions from a handball. The value
of types of preparation have influence on the highquality judging of competitions in a handball is analysed
in the article, their role and meaningfulness is definite
in the article. For determination of progress of judging
trends in a handball it is necessary to know a structure
and efficiency of separate components for their further
perfection. Knowledges in this direction allows to perfect
these structural subdivisions, promote their efficiency
and carry out control a fter the dynamics of
development.
Keywords: judging, handball, types of preparation.
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Введение.
Соревнования по гандболу не являются одноразовым мероприятием, они проводятся постоянно и занимают большое место в спортивной жизни.
Огромную роль в проведении соревнований играют
спортивные судьи [3,8,10]. Подчеркивая значимость
спортивного судьи в соревновательной деятельности гандболистов, естественным и логичным было бы
уделить особое внимание их подготовке, что могло
бы в определенной степени гарантировать качество
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судейства[5]. Однако, изучая доступную литературу,
а также инструктивно-нормативные документы и
методические материалы, мы пришли к убеждению
о неоправданном отсутствии должного внимания к
данному вопросу, как со стороны специалистов, так
и со стороны ученых в области спорта. В связи с чем,
приходится констатировать, что отсутствие разработанности вопроса на теоретическом и методическом
уровне снижает качество подготовленности судей по
гандболу и, в конечном счете, сдерживает процесс
повышения качества судейства спортивных соревнований по гандболу[4,7,11].
Специалисты считают, что решение этой
проблемы заключается в объективизации знаний о
роли и значении видов подготовленности судей во
время судейской практики. С целью выявления видов подготовленности и роли их в судейской деятельности необходимо вести постоянный учет составляющих этой деятельности на соревнованиях
различного масштаба[1,6,12].
Поэтому для определения основных тенденций развития судейства в гандболе необходимо знать
структуру и эффективность отдельных компонентов
для их дальнейшего совершенствования[9]. Знания в
этом направлении позволят совершенствовать эти
структурные подразделения, повышая их эффективность и осуществлять контроль за динамикой развития [2,5]. Указанные соображения свидетельствуют
об актуальности поиска эффективных путей управления повышением качества судейства.
Выделение нерешенных ранее частей общей
проблемы.
В настоящем исследовании определены, проанализированы виды подготовки судей при обслуживании соревнований по гандболу, показана их роль
и эффективность. Исследование проведено на материалах собранных при судействе игр чемпионата
Украины, чемпионатов мира, полученные в лабораториях и не являлись предметом изучения в специальной научной и методической литературе.
Исследование проведено согласно плана научно - исследовательской работы кафедры спортивных игр Запорожского национального университета
“Оптимизация учебно – тренировочной и соревновательной деятельности в спортивных играх ” (утверждено на заседании кафедры спортивных игр, протокол № 7 от 05.02.2004 г.; ученым советом факультета
физического воспитания, протокол № 11, от 23.02.2004
г.; научно-техническим советом Запорожского государственного университета, протокол №7 от
19.02.2004 г.).
Формулирование целей работы.
Целью данной работы является определить
значение и роль видов подготовленности судей во
время обслуживания соревнований по гандболу.
Для решения задач исследования использованы следующие методы:
- педагогические наблюдения за судейской
деятельностью на соревнованиях различного уровня;

- анализ научной и научно-методической
литературы, изучение передового опыта судейской
деятельности;
- анкетирование;
- обработка результатов исследования методами математической статистики;
- анализ и интерпретация научных данных.
Результаты исследования.
На начальном этапе настоящих исследований
была предпринята попытка установить реальность
наличия проблемы объективности судейства в гандболе. При решении данного вопроса сбор полезной
научной информации проводился в процессе педагогических наблюдений с использованием разновидностей опроса и экспертных оценок, в нескольких группах судей с отличительными характеристиками
контингента, участвующего в исследовании.
Таким образом, в результате проводимых
исследований было доказано наличие проблем в гандболе, связанных с объективностью и правильностью
выбора решения при оценке судьями технико-тактических действий гандболистов. При этом анализ полученных данных позволил установить некоторые закономерности проявления фактов допущения ошибок в
судействе и тенденции их количественных колебаний
в зависимости от конкретных игровых ситуаций.
Количество ошибок, допускаемых судьями
при оценке действий игроков, сравнительно невелико. Однако, учитывая, что даже одна допущенная
ошибка может повлиять на весь ход игры и ее конечный результат, актуальность вопроса судейства в гандболе, несомненно, имеет место и указывает на то,
что институт судейства должен совершенствоваться
адекватно происходящим в современном гандболе
преобразованиям.
Изучив данные литературных источников,
было выдвинуто предположение, что существуют две
основные группы факторов, влияющих на качество
судейства в гандболе – объективные и субъективные.
Одним из главных определяющих факторов,
относящихся к объективной группе, является сама
игра с ее правилами, условия, в которых осуществляется игра, участники и игровые действия.
При этом судейская подготовленность и деятельность заключается в слежении за соблюдением
правил игры, пресечении нарушений правил игры,
наблюдении за игрой по всей площадке, выполнении
прав и обязанностей игроками и командами, объективном оценивании правильности исполнения технических приемов и тактических действий.
Субъективные факторы осуществления судейства заключаются в требованиях к подготовленности и способностям к личностным характеристикам судей.
К таким видам подготовленности относятся
теоретическая, которая выражается в хорошем знании правил игры, последующих изменений к ним.
Знание и умение практически осуществлять оценку
на соответствие игровых действий правилам, иметь
навыки распознавать правильность ведения игровой
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деятельности.
Обладать высокой степенью внимания, объемом и распределением внимания, зрительной чувствительностью, высокой степенью реагирования,
способностью оперативного мышления, специальными способностями и опытом судейства, эмоциональной устойчивостью и коммуникацией общения,
а также иметь хорошую общефизическую и специальную подготовленность.
В интересах научно - обоснованного совершенствования подготовки арбитров для судейства
ответственных соревнований из объективных и
субъективных факторов и их содержания были выделены следующие виды подготовленности:
- теоретическая;
- практическая (умение применения теоретических знаний на практике);
- общефизическая и специальная;
- психологическая.
Важнейшее условие для квалифицированной
деятельности судей - теоретическая подготовка - глубокое усвоение и понимание ими правил игры.
Современные правила в значительной мере
удовлетворяют этим условием. Достигнуто определенное равновесие между разрешенными и запрещенными действиями защиты и нападения, достаточно серьезные препятствия воздвигнуто перед теми,
кто исповедует принцип силы и грубости в ущерб
мастерству и искусству игры, правилами обеспечивается динамизм поединков.
Лишь постоянное обращение к правилам
позволяет арбитру всегда иметь солидную теоретическую подготовку. Для хорошего судейства важно
понимание того, как выполняются различные технические приемы игроками, арбитр должен проникнуть в сущность основ движений гандболистов. Поэтому им необходимо регулярно читать специальную литературу, периодически присутствовать на
учебно-тренировочных сборах высококвалифицированных команд, наблюдать за техникой выполнения
различных приемом ведущими гандболистами.
Арбитру желательно вести записи проведенных им игр. Полезно делать пометки в дневнике, когда в личной практике или в практике других арбитров встречаются нестандартные ситуации, особо не
оговоренные в правилах. Анализировать свои действия и действия своих коллег, внимательно изучать
новые методические материалы.
Важнейшей формой коллективной работы
подготовки и проверки готовности судей к соревнованиям являются семинары судей.
Важное место в программе семинаров арбитров занимает непосредственно практическое судейство.
Ведущим качеством для судьи является надежность судейства, особенно в стрессовых ситуациях игры.
Анализ субъективных отчетов позволил установить, что наименьшие сдвиги психофизиологических показателей соответствует состоянию боевой

готовности, наибольшее – состоянию лихорадки,
сдвиги в пределах 10-25% - состоянию апатии. Адекватность психического состояния судьи реальным
условиям соревнования – одно из условий надежности судьи.
В судействе, как и в спорте, надёжность является функцией таких показателей как уровень судейского мастерства, резистентность к психической
напряжённости.
Практическая надёжность в судействе должна складываться из следующих моментов:
- безошибочность судейских решений на
протяжении всего соревнования;
- надёжность судейства в стрессовых ситуациях;
- надёжность решений в ситуациях, остро
лимитированных временем.
Надёжность судейства на протяжении соревнования обусловлена физиологической выносливостью судьи, экономичностью действий, а также темпом игры. Большое влияние на надёжность судьи
оказывают такие факторы как опыт, уверенность, степень доверия, оперативность мышления.
Физическая подготовленность является важнейшем предпосылкой успешного судейства. В результате педагогических наблюдений, проведенных
нами в процессе соревнований по гандболу, было
выявлено, что в процессе судейства в поле арбитр
выполняет большое количество двигательных действий. Анализируя деятельность арбитров можно
сказать, что она достаточно разнообразна и требует
определенного уровня развития быстроты, силы, гибкости, ловкости, а также требует затрат достаточно
большого количества энергии при преодолении нагрузок скоростного, скоростно-силового, сложнокоординационного и аэробно-анаэробного характера. Физическая подготовка спортивных судей по
своему содержанию методики организации занятий
отличается от организации учебно-тренировочных
занятий при подготовке спортсменов в спортивных
секциях. Судьи, как правило, это бывшие спортсмены, имеющие высокий уровень физической подготовки. Однако, этот уровень необходимо постоянно
поддерживать за счет регулярных занятий физическими упражнениями, возможно, в спортивных секциях вместе со спортсменами или индивидуально по
индивидуальному графику самого судьи.
Психологическая подготовка это процесс,
направленный на создание у судьи состояния психологической готовности к судейству соревнований
различного ранга. Психологическое напряжение у
судей наблюдается или проявляется, когда идет обслуживание команд равных по классу, когда идет равный счет игры. Психологическая готовность судьи к
соревнованиям определяется практической деятельностью судьи на площадке. Для уверенного, надежного и принципиального судейства судьям необходимо воспитывать в себе и постоянно развивать и
совершенствовать смелость, решительность, выдержку, упорство, самообладание и целеустремленность.
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№
п/п
1.
2.
3.
4.

Таблица 1
Значение и роль видов подготовленности при судействе соревнований по гандболу
Название видов подготовленности
Место в порядке
%
значимости
эффективности
Теоретическая подготовленность
1
100
Практическая (умение применять правила
1
100
соревнований на практике)
Общая и специальная физическая
2
95
подготовленность
Психологическая подготовленность
2
95

Психологическая подготовка судей должна проходить
постоянно в неразрывном единстве с физической
подготовкой с целью воспитания судей высокого класса, умеющих обеспечивать соревнования на самом
высоком уровне.
На основании ранее изложенных данных
были определены роль и значение видов подготовленности. Полученные данные о роли и значении
видов подготовленности легли в основу судейской
деятельности и были подвергнуты анкетированию,
результаты которого представлены в таблице 1.
Анкетирование проводилось среди арбитров
международной категории, судей различного уровня государства Украина, тренеров ведущих гандбольных команд Украины, руководителей клубов, спортсменов высокой квалификации. Анкетируемые
представляли различные спортивные и государственные учреждения.
Анкетный опрос показал, что все виды подготовленности очень значимы при подготовке судьи.
Основными средствами в совершенствовании подготовленности судей являются: теоретическая подготовленность – 100%, практика работы судьи в поле
– 100%, общая и специальная физическая подготовленность – 95%, психологическая подготовленность
– 95%.
Высокие проценты значимости говорят о
том, что каждый вид подготовленности очень важен
при формировании судьи.
Нужно отметить, что все виды подготовленности не существуют сами по себе. Они тесно переплетены и дополняют друг друга.
Полученные данные о значении и роли видов
подготовленности будучи служить судьям ориентирами для совершенствования и достижения высокого
качества судейства, а руководителям, занимающимся
подготовкой судей – основанием для создания эффективных программ учебных занятий, семинаров, направленных на подготовку судей и оптимизацию различных составляющих этой подготовки.
Выводы.
В результате проведенных исследований констатируем следующее:
- изучение видов подготовленности позволит оптимизировать процесс управления подготовкой судей разной квалификации с постоянной коррекцией программ педагогических воздействий.
- в процессе совершенствования видов под-

готовленности направленной на повышение эффективности качества судейства , необходимо соответствие и учет квалификации судей применяемым средствам и методам педагогического воздействия.
Дальнейшие исследования предполагается
провести в направлении точного установления основных качеств и свойств, определяющих уровень
качества судейства в зависимости от возрастных и
квалифицированных особенностей.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
СИСТЕМЫ ШКОЛЬНИЦ 10-16 ЛЕТ ПРИ
СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ГАНДБОЛОМ
Цыганок А.В.
Запорожский национальный университет
Аннотация. Результаты, полученные в ходе проведенного экспериментального исследования адаптив-
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дования.

ных возможностей сердечн о-сосудистой системы
организма школьниц 10-16 лет, систематически занимающихся и не занимающихся спортом, позволили констатировать, что при адаптации развивающегося организма к физическим нагрузкам базовые
изменения наблюдаются в отношении показателей
характеризующих состояние регуляторного звена
аппарата кровообращения.
Ключевые слова: интегральные показатели, сердечно-сосудистая система, школьницы, адаптация, физические нагрузки.
Анотація. Циганок О.В. Вивчення інтегральних показників діяльності серцево-судинної системи дівчат
шкільного віку при систематичних заняттях гандболом. Результати отримані у продовж експериментального дослідження адаптивних можливостей серцевосудинної системи школярок 10-16 років, які
систематично займаються та не займаються спортом,
дозволили констатувати, що при адаптації організму,
що розвивається до фізичних навантажень базові зміни
спостерігаються у відношенні показників характеризуючи стан регуляторної ланки апарату кровообігу.
Ключові слова: інтегральні показники, серцево-судинна система, школярки, адаптація, фізичні навантаження.
Annotation. Tsyganok A. The study of integral indexes
hvs activity of schoolgirls 10-16 years old in the process
of systematic handball exercises. The results received
in experimental research of the adaptation possibility
cardiovascular systems of schoolgirls 10-16 years old,
systematic going in for and not getting busy sports is
conducted allowed to establish that by adaptation of
developing organism to the physical loadings observe
basic changes in attitude indexes which characterize
condition of heart rate regulation.
Keywords: integra l indexes, ca rdiova scu lar system,
schoolgirls, adaptation, physical loadings.

Работа выполнена в рамках госбюджетной
темы «Изучение адаптивных возможностей организма спортсменов на разных этапах учебно-тренировочного процесса».
Формулирование целей работы.
Материалы и методы. В соответствии с целью и задачами исследования нами было обследовано 196 девочек в возрасте от 10 до 16 лет, занимающихся гандболом (экспериментальная группа) и 109
девочек этого же возраста, не занимающихся
спортом (контрольная группа). Нами регистрировались следующие параметры сердечно-сосудистой
системы: традиционными методами - частота сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), систолическое
(АДс, мм рт. ст.), диастолическое (АДд, мм рт. ст.),
пульсовое (АДп, мм рт. ст.) и среднее (АДср.) артериальное давление; с помощью эксклюзивной компьютерной программы «ШВСМ-интеграл» (авторы
– д.м.н., профессор Шаповалова В.А., д.б.н., профессор Маликов Н.В., к.п.н., доцент Сватьев А.В.) [4] систолический (СОК, мл) и минутный (МОК, л/мин)
объемы крови, величины общего периферического
сопротивления крови (ОПС, дин2 · сек/см5), объема
сердца (Vс, см3), сердечного индекса (СИ, л/м2) и общего уровня функционального состояния сердечнососудистой системы (УФСссс, абсолютные единицы,
а.е.); с использованием метода вариационной пульсометрии – значения индекса напряжения регуляторных механизмов аппарата кровообращения (ИНссс,
а.е.) и индекса вегетативного равновесия (ИВР, а.е.).
Кроме этого, определялись значения показателя эффективности работы сердца (ПЭРС, а.е.) и адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы
организма.
Все полученные в ходе исследования экспериментальные данные были обработаны стандартными методами математической статистики.
Результаты исследования.
В таблице 1 представлены результаты величин относительного прироста основных показателей
системы центральной гемодинамики обследованных
школьниц в возрастном диапазоне от 10 до 16 лет.
Мы наблюдаем снижение ЧСС, у представительниц
экспериментальной группы – 29,52±4,37%, а у девочек контрольной группы - 2,03±1,33%, статистически
значимое увеличение систолического объема крови
(соответственно на 26,45±2,42% и 12,20±1,06%), статистически достоверные изменения величин СИ (соответственно -29,37±2,96% и -18,86±1,37%). Межгрупповые различия в показателях артериального
давления статистически достоверны лишь в 2-х величинах – Адд и АДп. Диастолическое давление снизилось у представительниц экспериментальной группы на 5,58±3,21%, а у девочек контрольной группы
на 3,39±1,22%. Так же наблюдается статистически
достоверное изменение разницы между систолическим и диастолическим давлениями – АДп, причем у
представительниц контрольной группы оно составило -15,62±1,06, а в экспериментальной -0,34±1,38.

Введение.
Изучение адаптационных возможностей
организма спортсменов различного пола, возраста, спортивной специализации и квалификации имеет большое значение для оптимизации функциона льного состояния и уровня их здоровья,
повышения функциональной и физической подготовки. Особое значение в этом направлении в настоящее время приобретают исследования направленные на из учение возрастной дина мики
адаптивных возможностей и функционального состояния ведущих систем развивающегося организма особенно сердечно-сосудистой.
В многочисленных работах отечественных и
зарубежных авторов широко освещается влияние
продолжительных занятий физической культурой и
спортом на величины основных параметров системы кровообращения людей[1-3, 5]. В настоящее время подобные исследования проводятся с применением новых методических подходов экспресс-оценки
текущего функционального состояния сердечно-сосудистой системы организма. Несомненное значение результаты подобных исследований имеют для
создания эффективной системы контроля функционального состояния детей школьного возраста.
Несомненная актуальность и высокая практическая значимость данной проблемы послужили
предпосылками для проведения настоящего иссле296

Таблица 1
Величины относительного прироста основных показателей системы центральной гемодинамики. (в % к
значениям данных показателей, зарегистрированным среди школьниц 10 лет).
П оказатели
Э ксперим ентальная группа
К он тр о льная гр уп п а
Ч С С
- 2 9 ,5 2 ± 4 ,3 7
-2 ,0 3 ± 1 ,3 3 * * *
А Д с
-3 ,6 8 ± 3 ,4 2
- 3 ,6 2 ± 1 ,1 8
А Д д
-5 ,5 8 ± 3 ,2 1
-3 ,3 9 ± 1 ,2 2 * *
А Д п
-0 ,3 4 ± 1 ,3 8
- 1 5 ,6 2 ± 1 ,0 6 * * *
А Д ср.
-4 ,7 5 ± 3 ,4 5
0 ,3 2 ± 1 ,2 8
С О К
2 6 ,4 5 ± 2 ,4 2
1 2 ,2 0 ± 1 ,0 6 * * *
М О К
6 ,4 0 ± 2 ,4 2
9 ,6 3 ± 1 ,1 9
С И
- 2 9 ,3 7 ± 2 ,9 6
- 1 8 ,8 6 ± 1 ,3 7 * * *
О П С
- 1 0 ,6 6 ± 1 ,7 5
- 1 0 ,2 7 ± 1 ,3 7
V с
3 4 ,8 0 ± 1 ,3 1
3 2 ,2 1 ± 1 ,2 5
Здесь и далее: ** - р < 0,01; *** - р < 0,001 по сравнению с экспериментальной группой.
Таблица 2
Величины относительного прироста показателей вариационной и амплитудной пульсометрии.
(в % к значениям данных показателей, зарегистрированным среди школьниц 10 лет).
П о казател и
И Н ссс
И В Р
П Э РС
А П
У Ф С ссс

Э кспер им ен тальная гр уп па
- 2 1 ,5 5 ± 1 ,5 7
- 6 ,7 6 ± 1 ,6 3
3 ,3 6 ± 1 ,5 2
5 1 ,3 2 ± 1 ,0 3
1 2 ,9 4 ± 4 ,3 2

Анализируя результаты, следует отметить,
что зарегистрированные нами различия между 2 исследуемыми группами в выбранном нами возрастном периоде были более существенными у показателей, характеризующих особенности регуляции
сердечной деятельности (ЧСС, СИ, ОПС), чем у показателей, отражающих сократительную функцию миокарда (СОК, Vс ).
В процессе адаптации к физическим нагрузкам изменения в системе центральной гемодинамики происходят за счет улучшения деятельности регуляторных звеньев аппарата кровообращения.
В таблице 2 представлены величины относительного прироста показателей, характеризующих
состояние регуляторных механизмов сердечно-сосудистой системы организма и ее адаптивные возможности обследованных школьниц в возрастном диапазоне от 10 до 16 лет.
Согласно таблице 2 у школьниц-спортсменок наблюдались более высокая степень изменений
исследуемых показателей, в сравнении с девочками
контрольной группы.
Как видно из результатов, к окончанию процесса адаптации к систематическим физическим нагрузкам у них отмечалось явная тенденция к переходу на автономный, более экономичный тип
регуляции, а так же снижение степени напряжения
механизмов регуляции сердечным ритмом.
Подтверждением этому есть снижение величин ИНссс на 21,55±1,57 % и ИВР на 6,76±1,63%. У
представительниц контрольной групп мы наблюдаем увеличение данного показателя (на 45,44±1,04%),
показатель эффективности работы сердца значитель-

К онтр ольная гр уп па
4 5 ,4 4 ± 1 ,0 4 * * *
5 4 ,8 3 ± 1 ,1 2 * * *
- 1 4 ,5 9 ± 1 ,2 5 * * *
-2 7 7 ,6 5 ± 3 ,6 6 * * *
1 1 ,8 7 ± 1 ,4 6

но ниже, чем в экспериментальной группе (соответственно -14,59±1,25 и 3,36±1,52).
К окончанию возрастного периода 10-16 лет
показатели адаптационного потенциала сердечнососудистой системы исследуемых групп значительно отличались - 277,65±3,66 в контрольной группе и
51,32±1,03 в экспериментальной группе. А вот изменения уровня функционального состояния сердечно-сосудистой системы девочек экспериментальной и контрольной групп не носили такой
масштабный характер и мы не нашли статистически достоверные различия.
Выводы.
Установлено, что под влиянием специфических нагрузок в игровых видах спорта, расширяется диапазон функциональных возможностей организма школьника, улучшаются адаптивные реакции
организма.
В результате проведенного исследования
нами был сделан вывод, что под влиянием систематических физических нагрузок в сердечно-сосудистой системе школьниц наблюдаются значительные
изменения в отношении показателей, характеризующих состояние регуляторного звена аппарата кровообращения.
Высокая валидность использованных методов и возможность их широкого практического применения была получена с помощью использования
в эксперименте эксклюзивной компьютерной программы «ШВСМ-интеграл».
Перспективы исследования – обследование
детей школьного возраста, занимающихся видами
спорта циклической и ациклической направленности.
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характеризуются расширением учебных программ,
увеличением учебной нагрузки и большой активизацией всего учебно-воспитательного процесса, что
в свою очередь, предъявляет повышенные требования к сердечно-сосудистой и дыхательной системам.
Напряжение, которое испытывает молодой
организм на фоне интенсификации интеллектуальных и эмоциональных нагрузок в процессе обучения, часто приводит к ухудшению в состоянии здоровья. На протяжении учебного года у студентов
накапливается утомление и наблюдается ярко выраженная дискоординация, в первую очередь функций
кровообращения и дыхания [1, 2].
Для того, чтобы получить представление о
количественной характеристике адаптационных возможностей организма учащейся молодёжи, необходимо сопоставить данные оценки состояния здоровья по результатам показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем в разные периоды обучения в течение учебного года.
Работа выполнена по плану НИР Запорожского национального университета.
Формулирование целей работы.
Целью данной работы является выявление и
анализ особенностей изменения показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем девушек первого курса в процессе обучения на протяжении учебного года.
В соответствии с целью исследования решались такие задачи:
1. Определить показатели сердечно-сосудистой и дыхательной систем девушек – первокурсниц
в начале учебного года.
2. Изучить динамику изменения показателей
кровообращения и внешнего дыхания в течение учебного года.
Анализ научной и научно-методической литературы показал, что индивидуальные особенности
каждого организма проявляются в характере изменения показателей кровообращения и дыхания в зависимости от воздействия различных факторов [3, 4].
Для определения функционального состояния сердечно-сосудистой системы девушек в возрасте 17-18 лет нами оценивались в начале и на протяжении учебного года (I и II семестр) следующие
показатели: частота сердечных сокращений (ЧСС),уд/
мин, артериальное давление, систолическое (АДс) и
диастолическое (АДд) в мм рт. ст., ударный объём
крови (УОК) в мл/мин, минутный объём крови (МОК)
в л/мин, индекс двойного произведения (ИДП) в у.е.
для оценки уровня здоровья, индекс Кердо (ИК) в у.е.
и коэффициент экономизации кровообращения
(КЭК) в у.е.
Для определения состояния дыхательной
системы девушек-первокурсниц оценивались следующие показатели: частота дыхания (ЧД) дыханий в
мин., объём дыхания (ОД) в мл., жизненная ёмкость
лёгких (ЖЕЛ) в л/мин., минутный объём дыхания
(МОД) в л/мин., максимальная вентиляция лёгких
(МВЛ) в л/мин, резерв дыхания (РД) в л/мин опреде-
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМ У ДЕВУШЕК В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО
ГОДА
Чиженок Т.М., Иваненко Т.В., Петрова Г.М.
Запорожский национальный университет
Аннотация. В статье охарактеризована динамика изменения показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем в течение двух семестров у девушек
1 курса в возрасте 17-18 лет. Большинство показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем подвержены изменениям в течение учебного года. Достоверное изменение показателей у девушек I курса
приходится на конец I семестра.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, показатели внешнего дыхания, динамика, учебный год.
Анотація. Чиженок Т.М., Іваненко Т.В., Петрова Г.М.
Динаміка зміни показників серцево-судинної і дихальної систем у дівчат на протязі навчального року. В
статті показана динаміка зміни показників серцевосудинної та дихальної систем у дівчат 1 курсу на
протязі навчального року. Більшість показників серцево-судинної й дихальної систем піддаються змінам
протягом навчального року. Достовірна зміна показників у дівчат I курсу доводиться на кінець I семестру.
Ключові слова: серцево-судинно система, показники
зовнішнього дихання, динаміка, навчальний рік.
Annota tion. Chigenok T.M., Ivanenco T.V., Petrova
G.M. Dynamics of change of indexes of hearts-vessels
and respiratory systems at girls during a school year. In
the article is shown dynamics of change of indexes of
hearts-vessels and respiratory systems at the girls of a 1
course during a school year. The majority of parameters
of cardiovascular and respiratory systems are subject to
changes within one academic year. Reliable change of
parameters at girls I of a rate falls at extremity I of a
semester.
Keywords: hearts-vessels system, indexes of the external
breathing, dynamics, school year.

Введение.
Особенности учебного процесса в ВУЗах
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ляли расчётным путём, коэффициент резерва дыхания (КРД) в %, рассчитывали по формуле.
Результаты исследования.
В рамках настоящей работы, нами рассмотрены показатели, которые часто используются при
оценке состояния системы кровообращения и дыхания в различных условиях (покоя, физических, умственных нагрузок и различных факторов) и являются показателями здоровья и функциональных
возможностей организма.
В течение 2005-2006 учебного года у девушек 1 курса в состоянии покоя 3 раза определяли
показатели кровообращения и внешнего дыхания (в
начале учебного года, в конце I семестра и в конце II
семестра).
Полученные показатели сердечно-сосудистой системы девушек в возрасте 17-18 лет в начале
учебного года в основном соответствовали возрастным стандартам и подтверждали общие закономерности развития системы кровообращения [5, 6].
Некоторые отличия по показателям (ЧСС,
УОК, КЭК) девушек 17-18 лет, полученные нами разнятся по данным различных авторов, что связано с
применением различных методов, времени и условий исследования. Выявленные нами различия по
абсолютным значения внешнего дыхания (ОД, МОД,
ЖЕЛ и РД) девушек 17-18 лет и показателями, представленными в литературе, мы также относили за счёт
различных условий и методов исследования [7, 8].

Результаты исследования сердечно-сосудистой и дыхательной систем, полученные в разные
периоды учебного года у девушек 17-18 лет показали, что величина большинства показателей подвержена колебаниям.
Показатели (ЧСС, АДс, МОК, ИДП и КЭК) в
конце I семестра достоверно увеличились, а показатели (АДд, УОК, индекс Кердо) изменялись на недостоверно значимую величину по сравнению с началом учебного года (табл. 1).
Динамика изменения показателя двойного
произведения (ИДП) характеризовалась наиболее
высокими значениями в конце I семестра, за счёт
увеличения ЧСС. В начале учебного года ИДП у девушек имел также значения – 80,8+1,9 у.е., что соответствовало среднему уровню функционирования
системы кровообращения. В конце I семестра ИДП
имел достоверное увеличение показателя (t=5,19) и
его величина возросла на 16,8%, что соответствовало ниже среднему уровню.
При определении коэффициента экономизации кровообращения (КЭК) девушек I курса в начале учебного года показатель имел значения 2438 у.е.
В конце I семестра значение КЭК достоверно возрастало на 29%, что указывало на более напряжённую
работу сердечно-сосудистой системы в этот период
обучения.
В конце II семестра в показателях девушек I
курса также произошли изменения в таких показате-

Таблица 1
Динамика изменения показателей сердечно-сосудистой системы у девушек I курса в течение учебного
года (%)
Достоверность различий (t)
В начале
В конце
Показатели
В конце
№
t – в начале t – в начале
2
1
II
сердечно-сосудистой
I
п/п
Учебного
и
и
системы
семестра семестра
года
в конце
в конце
(M+m)
II семестра
I семестра
1.
Частота сердечных
73,2+1,2
5,05*
–1,9
2,01
0,86
сокращений (ЧСС), уд/мин
2.
Систолическое
110,4+1,24
8,8*
4,2*
5,35
2,70
артериальное
давление (АДс), мм рт. ст.
3.
Диастолическое
77,1+1,9
2,85
–3,6
0,78
1,24
артериальное
давление (АДд), мм рт. ст.
4.
Ударный объём крови
60,2+1,19
4,15
8,9*
1,09
2,34
(УОК),
мм/мин
5.
Минутный объём крови
4,41+0,08
9,3*
6,8*
3,42
2,5
(МОК), л/мин
6.
Индекс двойного
80,8+1,9
16,8*
2,1
5,19
0,71
произведения (ИДП), у.е.
7.
8.

Индекс Кердо, у.е.

1,05

–1,9

Коэффициент
2438
29,0
экономизации
кровообращения (КЭК),
у.е.
Примечание: */ статистически достоверные различия
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–1,9

–

–

19,9

–

–

Таблица 2
Динамика изменения показателей внешнего дыхания у девушек I курса в течение учебного года (%)
Достоверность различий
В начале
В конце
В конце
№
Показатели внешнего
(t)
I
II
п/п
дыхания
t1– в
t2– в
учебного
семестра семестра
начале и
начале и
года
в конце I
в конце II
(M+m)
семестра
семестра
1.

Частота дыхания (ЧД), в мин

2.

Объём дыхания (ОД), в мм

3.

Минутный объём дыхания
(МОД), л/мин
Жизненная ёмкость лёгких
(ЖЕЛ), л/мин
Максимальная вентиляция
лёгких (МВЛ), л/мин

4.
5.
6.

Резерв дыхания (РД), л/мин

21,8+1,6

6,42

–16,5*

0,65

2,21

501,2+33,1

11,5

10,4

1,55

1,44

10,93+019

18,7*

–7,6

7,0

1,94

4,59+0,05

–4,14*

1,52

3,16

0,9

80,6+1,4

–4,5*

1,98

2,08

0,81

69,7+1,58

–8,2

3,44

2,31

1,08

–3,82

1,5

–

–

Коэффициент резерва дыхания
86,4+2,8
(КРД), %
Примечание: */ статистически достоверные различия
7.

лях: ЧСС – снизилось на 1,9% по сравнению с началом учебного года, но недостоверно (t=0,86); АДс
достоверно повысилось на 4,6 мм рт. ст., что составило 4,2%; АДд имело тенденцию к снижению показателя в конце II семестра, на 3,6%; УОК в конце II семестра достоверно увеличился на 8,9; от начала
учебного года (t=2,34); МОК также достоверно возрос (t=2,5) на 6,8% по сравнению с началом учебного года.
В конце II семестра индекс двойного произведения характеризовался снижением показателя на
11,9 у.е. по сравнению с показателем, полученным в
конце I семестра, и соответствовало среднему уровню. Значения показателя индекса Кердо в течение
учебного года у девушек 17-18 лет мало чем отличались друг от друга, показатели были несколько больше единицы (табл. 1).
Коэффициент экономизации кровообращения (КЭК) у девушек в конце II семестра достоверно
снизился и составил 2922 у.е. по сравнению с показателем, полученным в конце I семестра, но был больше на 19,9% по сравнению с началом учебного года.
Анализ динамики изменения показателей
внешнего дыхания показал, что в течение учебного
года большинство показателей у девушек I курса также подвержены колебаниям, как и показатели сердечно-сосудистой системы (табл. 2).
В конце I семестра показатели внешнего дыхания как ЧД, ОД, МОД возросли, но достоверные
различия были только в показателе объёма дыхания
(t=7,7).
В остальных показателях ЖЕЛ, РД отмечалось в конце I семестра достоверное снижение (t=3,16
и t=2,27), а показатели МВЛ и КРД снижались по сравнению с началом учебного года, но достоверных раз-

личий не было (табл. 2).
В конце II семестра по сравнению с началом была отмечена тенденция к снижению показателя ЧД (на 16,5%); тенденция к увеличению ОД (на
10,4%), тенденция к снижению МОД (на 7,6%), недостоверное увеличение показателя ЖЕЛ (на 1,52%),
недостоверное увеличение МВЛ (на 1,98%), недостоверное увеличение РД (на 3,44%) и показателя КРД
(на 1,5%).
Выводы.
Таким образом, можно сделать такие выводы:
1. Сравнительный анализ показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем девушек 1718 лет и данных литературы выявил, что не совпадают и сильно разнятся между собой показатели – МОД,
МВЛ и РД.
2. Большинство показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем подвержены изменениям в течение учебного года, достоверное изменение показателей у девушек I курса приходится на конец I семестра по сравнению с началом учебного
года. Показатели индекса двойного произведения
(ИДП) и коэффициента экономизации кровообращения девушек имели более высокие значения в середине учебного года, что указывало на снижение экономичности функционирования сердечно-сосудистой системы. Показатели ЖЕЛ, МВЛ и РД девушек
17-18 лет имели достоверное увеличение в конце года
по сравнению с началом, т.е. уровень функции внешнего дыхания был более экономичен.
3. По выявленной динамике изменения показателей сердечно-сосудистой и дыхательной систем у студенток I курса в процессе обучения можно
отметить, что полученные показатели имеют тенден-
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цию к улучшению в конце учебного года.
Дальнейшие исследования предполагается провести в направлении изучения других проблем сердечно-сосудистой и дыхательной систем
у девушек.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Уровень их подготовленн ости, особенно девочек,
мало отличается от подготовленности дошкольников
основной группы.
Ключевые слова: двигательная активность, двигательные качества, формы занятий.
Annotation. Chipilenko L. A., Ivashenko V.P. Influence
of different forms of organization of employments and
volume of motive activity on development of motive
qualities at under-fives. It is shown in work that different
forms of organization of employments and volume of
motive activity substantially affect the level of physical
preparedness of children 6 years. Application of different
forms of the orga nization of occupations positively
influences a level of development of motorial qualities
of six-year preschool children of orthopedic bunches.
The level of readiness of girls differs from readiness of
preschool children of a basic group a little.
Keywords: motive activity, motive qualities, forms of
employments.
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Вступ.
Всебічна фізична підготовленість дітей дошкільного віку передбачає досягнення оптимального
розвитку рухових якостей дітей, який відбувається під
впливом природно-вікових змін організму та режиму рухової активності, до якого входить весь комплекс організаційних форм фізичного виховання та
самостійна рухова діяльність [1,2].
На основі виділених критеріїв виявилено рівні
професійної сформованості майбутніх вихователів до
фізичної підготовки дошкільників. Шкала оцінки включала в себе три рівні сформованості професійної готовності до фізичного виховання дошкільників: високий, середній та низький. При цьому високий рівень
готовності характеризувався оптимальним розвитком
усіх компонентів у їхній цілісності, передбачає
цілісність особистості вихователя як суб’єкта професійної діяльності , який володіє стійкими професійними мотивами, яскраво вираженою педагогічною направленістю та високим рівнем розвитку необхідних
умінь та навичок, здібностей та особистих якостей.
Середній рівень професійної готовності характеризується частковою сформованістю цілісної структури готовності, що проявляється нерівномірним розвитком деяких її компонентів. Однак присутня
позитивна тенденція прагнення до виявлення професійно-значущих мотивів та потреб, які викликають
діяльність. І, нарешті, низький рівень професійної
готовності представлений несформованістю компонентів готовності, які необ’єднані єдиною структурою і не проявляються як цілісне психічне самоутворення особистості вихователя [7].
Майбутній вихователь фізичної підготовки
дошкільників повинен мати чіткі уявлення про стан,
тенденції розвитку і шляхи вирішення основних соціальних проблем дошкільного виховання [6].
Чи не найважливіше значення у формуванні
професійної готовності майбутніх вихователів для
фізичного виховання дошкільників відіграє набуття
професійно-педагогічного досівіду, який студенти
набувають у ході педагогічної практики. Тому, що
реалізація лише теоретичного етапу методики підготовки знижує мотивацію до професійної діяльності.

ВПЛИВ РІЗНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАНЯТЬ
ТА ОБ’ЄМУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА
РОЗВИТОК РУХОВИХ ЯКОСТЕЙ У
ДОШКІЛЬНЯТ
Чипиленко Л.І., Іващенко В.П.
Черкаський національний університет імені Богдана
Хмельницького
Анотація. У роботі показано, що різні форми організації занять та об’єм рухової активності суттєво впливають на рівень фізичної підготовленості дітей 6-ти
років. Застосування різних форм організації занять
позитивно впливає на рівень розвитку рухових якостей шестирічних дошкільнят з ортопедичних груп.
Рівень їх підготовленості, особливо дівчаток, мало
відрізняється від підготовленості дошкільнят основної групи.
Ключові слова: рухова активність, рухові якості, форми занять.
Аннотация. Чипиленко Л.И., Иващенко В.П. Влияние разных форм организации занятий и объёма двигательной активности на развитие двигательных качеств у дошкольников. В работе показано, что разные
формы организации занятий и объём двигательной
активности существенно влияют на уровень физической подготовленности детей 6-ти лет. Применение разных форм организации занятий положительно влияет на уровень развития двигательных качеств
шестилетних дошкольников из ортопедических групп.
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Здобуття професійно-педагогічного досвіду сприяє
формуванню власної професіональної компетентності. Тому на цьому етапі відбувається ріст мотиваційно-ціннісного відношення до особистісно-орієнтованої взаємодії з дітьми та підвищенням рівня
професійної готовності. Самостійна педагогічна
діяльність дозволяє закріпити професійну готовність
в структурі особистості та є важливим елементом в її
формуванні. Отже, в структурі професійної готовності вихователя до фізичного виховання дошкільників фундаментальним є мотиваційно-ціннісний
компонент, який сприяє розвитку професійної
спрямованості. Підсумком формування мотиваційно-потребової сфери майбутнього вихователя є поява в структурі його особистості таких якостей, як
активність та ініціативність, які і будуть спонукати
його до взаємодії з дітьми [7].
Робота виконана за планом НДР Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження – визначити вплив різних
форм організації занять та об’єму рухової активності
на рівень фізичної підготовленості дітей 6-ти років.
Результати дослідження.
Вивчався рівень розвитку рухових якостей
6-ти річних дітей дитячого садка № 89 м. Черкаси (20
осіб), у яких були різні порушення постави, сплющення ступні [5]. У садочку проводилися заняття з
фізичної культури (двічі на тиждень), заняття з коригувальної ритмічної гімнастики (двічі на тиждень),
заняття в басейні з плавання, аквафітнесу (двічі на
тиждень). У фізкультурному залі діти займались акробатикою, опановували елементи спортивних ігор.
Окрім традиційної фізичної культури в садочку проводились заняття з використанням елементів східної
гімнастики, хатха-йоги, аеробіки, горизонтального
пластичного балету [4]. Для всіх дітей було передбачено чотири курси масажу за діагнозом, поставленим лікарем-ортопедом.
Для оцінки рівня рухової підготовленості
були використані такі тести: біг 30м, човниковий
біг (4х9м), згинання та розгинання рук в упорі ле-
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жачи, піднімання тулуба в сід за одну хвилину з
вихідного положення лежачи на спині, стрибки в
довжину з місця, нахили тулуба вперед із положення сидячи [3].
Для того щоб взнати, який рівень розвитку
рухових якостей дітей ортопедичної групи м. Черкаси, ми використали дані рухової підготовленості 6-ти
річних дошкільнят основної групи м. Києва (20 осіб).
Аналіз результатів дослідження показав, що
в п’яти тестах з семи хлопчики шести років з м. Києва
мали більш високі показники, ніж їх однолітки з ортопедичної групи м. Черкаси, Р<0,05. Хлопчики ортопедичної групи з м. Черкаси показали кращі результати у вправі на гнучкість (Р<0,01) і однакові показники
були зафіксовані в бігу на 30 м, Р>0,05.
Виявлений майже однаковий рівень розвитку
рухових якостей у дівчаток з ортопедичної групи м.
Черкаси і їх ровесниць з м. Києва в таких тестах як
стрибок у довжину з місця, човниковий біг, біг на
30м, згинання та розгинання рук в упорі лежачи,
Р>0,05. Черкаські дівчатка показали найвищий рівень
розвитку гнучкості (Р<0,05), а їх ровесниці з м. Києва
мали найвищий показник в підніманні тулуба в сід за
одну хвилину, Р<0,01.
Також цікаві дані розвитку рухових якостей
ми спостерігали у дошкільнят Київської школи-садка «Едельвейс». У дослідженні брали участь дівчатка та хлопчики 4-8 років у кількості 50 осіб. Дослідження проводилося три роки з одним і тим же
контингентом дітей. Рівень рухової підготовленості
оцінювався по тестам, які використовуються у педагогічній практиці.
Аналіз результатів дослідження виявив, що
після 6-ти років зменшився приріст показників у
хлопчиків у бігу на 30м, в човниковому бігу, в бігу
на 300м, в стрибках у довжину з місця, показниках
гнучкості , Р<0,05-0,01; у дівчаток – в човниковому
бігу, в бігу на 300м, показниках гнучкості. Це говорить про те, що зменшується рухова активність дошкільнят у зв’язку з навчанням у школі, але в тестах,
які виявляють розвиток сили, спостерігався приріст
результатів як у хлопчиків, так і у дівчаток (згинання
та розгинання рук в упорі лежачи, піднімання тулу-

Таблиця 1
Основні проблеми дошкільного виховання[6].
Проблеми
Соціальна орієнтація
Потреба в кадрах
Збереження
та Формування звичок і навичок здорового Вихователь, інструктор фізичної
зміцнення здоров'я
способу життя, оптимізація режиму культури
рухової
активності,
загартування,
профілактика хвороб
Фізичне виховання
Оптимізація
процесів
фізичного, Методист, викладач фізичного
розумового, психічного і соціального виховання
розвитку дітей, формування культури
рухової діяльності
Вдосконалення
Науково-методичне обґрунтування і Завідувач, викладач методики
системи дошкільного організаційне забезпечення системи фізичного виховання
виховання
дошкільного
виховання,
підготовка
фахівців
з
методики
фізичного
виховання
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ба в сід за одну хвилину).
Також дослідження виявили, що між показниками хлопчиків і дівчаток з 4 до 6 років в бігу на 30м,
в бігу на 300м, у згинанні і розгинанні рук в упорі
лежачи, у стрибках у довжину з місця були відмічені
вірогідні відмінності (Р<0,05-0,01), що свідчить про те,
що необхідно застосовувати диференційований підхід
у розвитку даних якостей.
Однаковий об’єм навантаження для дівчаток
і хлопчиків можна застосовувати з чотирьох до восьми років в підніманні тулуба в сід за одну хвилину, в
показниках гнучкості; в 4-5 років - в бігу на 30м; 5-6
років – у човниковому бігу (4х9м), Р>0,05.
Висновки.
Отже, застосування різних форм організації
занять позитивно впливає на рівень розвитку рухових якостей шестирічних дошкільнят з ортопедичних
груп. Рівень їх підготовленості, особливо дівчаток,
мало відрізняється від підготовленості дошкільнят
основної групи.
Подальші дослідження вбачаємо в більш детальному розгляді проблем впливу різних форм організації занять та об’єму рухової активності на розвиток рухових якостей у дошкільнят.

змісту адаптивних занять фізичною культурою дітей
з дефектом зору на прикладі ритмічних вправ і лікувальної фізичної культури. При плануванні й проведенні занять повинні бути враховані особливості
організму учнів. Це знижені функціональні можливості, сповільненість адаптації до фізичних навантажень. Залежно від виду й глибини зорової патології,
деформацій опорно-рухового апарата, функціональних можливостей передбачається застосування фізичних вправ у різній послідовності й дозуванні.
Ключові слова: ри тміка, музич но-ритміч ні ігри,
танці, адаптивна і лікувальна фізична культура, дефект зору.
Annota tion. Shmaley S.V. Adaptive employments by
physical culture of children with defect of sight. The
ground of structure, tasks, kinds, forms, maintenance
of adaptive employments by the physical culture of
children with the bug of sight on the example of rhythmic
exercises and medical physical culture is represented in
the article. At scheduling and conducting of occupations
singularities of an organism of pupils should be taken
into account. These are under functionalities, slowness
of acclimatization to exercise stresses. In dependence
on an aspect and depth of a visual pathology, strains of
a locomotorium, functionalities application of physical
exercises in different sequence and a dosage is supposed.
Keywords: ritmika, musical-rhythmic games, dances,
adaptive and medical physical culture, bug of sight.
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Введение.
В совершенствовании процесса обучения,
воспитания, профессиональной ориентации, подготовки к труду и самостоятельной жизни слепых и слабовидящих детей важную роль играют специальные
занятия, направленные на коррекцию отклонений в
их физическом развитии [2].
Проведение коррекционных занятий по лечебной физкультуре, ритмике, исправлению недостатков речевого развития, социально-бытовой ориентировке, развитию зрительного восприятия,
ориентировке в пространстве осуществляется с учетом особенностей развития слепых и слабовидящих
детей. Коррекционные занятия проводятся во взаимосвязи с обучением и воспитанием, что создает оптимальные условия для всестороннего развития этих
детей и обеспечивает возможность эффективного
усвоения программного материала, способствует
ликвидации в ходе обучения отставания в развитии
различных сторон познавательной деятельности, двигательной сферы и качеств личности [4,6]. Коррекционные занятия проводятся в соответствии с учебным
ланом и программами в форме индивидуальных и
малогрупповых занятий [3].
Работа выполнена по плану НИР Херсонского государственного университета.
Формулирование целей работы.
Целью данной работы является обоснование
оригинальной программы адаптивной физической
культуры слабовидящих дошкольников, сочетающей
ритмико-танцевальные и лечебно-оздоровительные
занятия.
Результаты исследования.
Составной частью физического воспитания
слабовидящих детей является ритмика - система фи-
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АДАПТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРОЙ ДЕТЕЙ С ДЕФЕКТОМ ЗРЕНИЯ
Шмалей С.В.
Херсонский государственный университет
Ан нотаци я. В статье предста влено обоснован ие
структуры, задач, видов, форм, содержания адаптивных занятий физической культурой детей с дефектом зрения на примере ритмических упражнени й и лечебной фи зич еской культуры. При
планировании и проведении занятий должны быть
учтены особенности организма учащихся. Это пониженные функциональные возможности, замедленность адаптации к физическим нагрузкам. В зависимости от вида и глубины зрительной патолог ии,
деформаций опорно-двигательного аппарата, функциональных возможностей предполагается применение физических упражнений в разной последовательности и дозировке.
Ключевые слова: ритмика, музыкально-ритмические
игры, танцы, адаптивная и лечебная физическая культура, дефект зрения.
Анотація. Шмалєй С.В. Адаптивні заняття фізичною
культурою дітей з вадою зору. В статті представлено
обґрунтовув анн я структури, за дач , в идів, форм,
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зических упражнений, построенная на основе связи движения с музыкой. Под ритмикой понимают
закономерное чередование частей или фаз движений (а также самих движений), строго определенных по длительности исполнения и характеру прилагаемых усилий [5].
Развитие чувства ритма является необходимым условием овладения многими видами двигательной деятельности. Человек, обладающий чувством
ритма, лучше понимает и усваивает ритмические
характеристики движений, которые являются важным
компонентом координации движений. Занятия ритмикой способствуют повышению работоспособности организма, укреплению и сохранению здоровья,
коррекции двигательных нарушений и недостатков
физического развития, формированию умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий, во времени и пространстве, управлять темпом
движений и подчинять свои движения музыке. Они
придают движениям целесообразность, стройность
и уверенность.
Учитывая опыт работы в Херсонском специализированном детском саду для слабовидящих № 29
отметим, что на занятиях ритмикой слепые и слабовидящие дети знакомятся с музыкой, танцами, песнями
и овладевают разнообразными двигательными действиями. Следовательно, в занятия по ритмике необходимо включать: ритмическую ходьбу с различными движениями рук и туловища, проговариванием
речевок, стихотворений и др.; бег (в различном темпе); общеразвивающие упражнения (с предметами и
без них), выполняются под счет учителя; танцы, музыкально-ритмические и подвижные игры.
В детском саду была реализована программа по ритмике для слепых и слабовидящих детей, которая охватывает восемь следующих разделов: теоретические сведения; специальные ритмические
упражнения; упражнения на связь движений с музыкой; упражнения ритмической гимнастики; подготовительные упражнения к танцам; элементы
танцев; танцы; музыкально-ритмические игры.
В І разделе теоретический материал подобран так, что на протяжении всех лет обучения осуществляется внутренняя преемственность, последовательное усложнение изучаемого теоретического
материала. Это делает процесс его усвоения более
успешным и позволяет заинтересовать детей музыкой и приобщить их к музыкально-ритмическим занятиям. В качестве специальных упражнений отбираются наиболее простые и доступные: ритмическая
ходьба с акцентами на определенный счет, с хлопками, упражнениями с движениями рук и туловища,
проговариванием стихов, пословиц и др. (без музыкального сопровождения). Такие упражнения развивают не только чувство ритма, но и дыхание, дикцию.
Соответственно обучения специальные упражнения
распределены по степени возрастания трудности.
Каждое упражнение ІІІ раздела рассчитано
на исполнение под определенное музыкальное сопровождение. В процессе совершенствования или

разучивания разнообразных движений учитель воспитывает у детей технические навыки выполнения
движений. Основными из них являются умения начинать двигаться с началом музыки, придавать движению нужную динамическую выразительность,
заканчивать движение точно с окончанием музыкального произведения или его части.
Сформировать указанные технические навыки, развить у детей динамичность, ритмичность, устремленность движений легче всего работая над ходьбой и бегом, которые являются естественными и
выразительными движениями, отражающими душевное и физическое состояние человека.
Известно, что занятия ритмической гимнастикой связаны с функциональными возможностями
организма детей. В содержание этих занятий включаются преимущественно общеразвивающие и специальные упражнения, направленные на коррекцию
двигательных нарушений, развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического и функционального развития.
Задача подготовительных упражнений - дать
детям необходимые двигательные навыки, применяемые при обучении танцам. Внимание детей должно быть направлено на сознательное отношение к
своим движениям. Перед обучением танцевальному элементу детям предлагают выполнить ряд определенных подготовительных упражнений.
Выполнение элементов танцев помогает овладеть ходьбой, бегом и другими видами движений
как средствами выражения простейших музыкально-двигательных образов, а использование танцев на
занятиях по ритмике способствует развитию эстетического вкуса, стремления детей к красивым, изящным движениям, любви к танцам. Музыкально-ритмические игры направлены на развитие чувства
ритма, восприятия, речи и мышления, формирование волевых качеств ребенка.
Поскольку при дефектах зрения возникают
вторичные отклонения в физическом развитии и двигательной подготовке детей, отмечается нарушение
опорно-двигательного аппарата, снижение функционального состояния физиологических систем организма. Систематический дефицит движений приводит к снижению всех жизненно важных функций
организма, ухудшает общее и местное кровообращение; нарушаются секреторная функция пищеварительного тракта и газообмен в тканях и легких, что
ведет к ухудшению общего состояния здоровья, понижению зрительных функций и работоспособности детей. Сочетание выше приведенных отклонений
обусловило разработку комплекса адаптивных занятий физической культурой.
В силу особенностей психофизического развития слепых и слабовидящих адаптивные занятия
физической культурой (в том числе и ЛФК) имеет
свою специфику - направлены на коррекцию различных дефектов физического развития, моторики и двигательных способностей.
На занятиях ЛФК, наряду с физическими
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упражнениями с коррекционной направленностью, используются упражнения, закрепляющие
умения естественно двигаться (ходьба, бег, ориентирование в пространстве, управление своими
движениями), что очень важно для слепых и слабовидящих детей.
Положительными особенностями лечебных упражнений являются: 1) глубокая биологичность - движения свойственны всему живому; 2)
отсутствие отрицательного побочного действия
(при правильной дозировке); 3) возможность длительного применения; 4) универсальность и широкий диапазон воздействия на организм; 5) положительное влияние на эмоциональное состояние
ребенка; 6) стимулирующее влияние на все органы и системы организма.
От правильного подбора комплекса упражнений зависит успех в коррекционно-восстановительной работе с детьми, имеющими нарушения
зрения. При этом необходимо учитывать офтальмологическую характеристику, особенности вторичного дефекта, уровень физической подготовленности, возраст детей.
Несмотря на индивидуализацию занятий
ЛФК, существуют общие правила, которых рекомендуется придерживаться:
1. Следует применять строго дозированные физические нагрузки с учетом всех компонентов (интенсивности, числа повторений, интервалов отдыха, характера упражнений).
2. Постепенно увеличивать физические нагрузки
при адаптации организма к ним.
3. Упражнения должны охватывать различные
мышечные группы.
4. В занятие необходимо включать дыхательные и
общеукрепляющие упражнения.
5. Перед занятием помещение надо хорошо проветривать.
6. Проводить строгий контроль за реакцией организма на физическую нагрузку (до занятий, в
процессе занятий и после нагрузки).
7. При появлении признаков утомления занятие
необходимо прекратить и в дальнейшем пересмотреть характер нагрузки.
8. Регулярно проводить врачебно-педагогический
контроль за детьми на занятиях ЛФК.
Выводы.
При планировании и проведении занятий
ЛФК должны быть учтены особенности организма
учащихся, их пониженные функциональные возможности, замедленность адаптации к физическим на-

грузкам. В зависимости от вида и глубины зрительной патологии, деформаций опорно-двигательного
аппарата, функциональных возможностей предполагается применение физических упражнений в разной последовательности и дозировке.
Систематические, разнообразные занятия
физическими упражнениями в процессе всей коррекционно-воспитательной работы, планомерное
повышение нагрузок при текущем медико-педагогическом контроле, преемственность применяемых
средств дают устойчивое повышение двигательной
активности школьников с нарушением зрения, улучшение состояния здоровья.
Занятие ЛФК состоит из подготовительного, основного и заключительного этапов. Поскольку у детей данного контингента слабо развита адапта ция к физическим нагруз ка м, выработка
условно-рефлекторных связей идет медленно, целесообразно увеличить длительность подготовительной части занятия до 30-35% общего времени занятия, оставляя на основную часть до 40-50%, на
заключительную - 20-25%.
На занятиях ЛФК желательно использовать
подвижные игры, имитационные и подражательные
движения с яркими предметами, что повышает эмоциональное состояние детей. Учитывая повышенную
возбудимость, снижение двигательных способностей
детей, занятия нужно проводить спокойно, не требуя
сразу точного выполнения задания, поощрять у них
старательность и настойчивость.
Дальнейшие исследования предполагается
проводить в направлении изучения других проблем
обоснования структуры, задач, видов, форм, содержания адаптивных занятий физической культурой
детей с дефектом зрения на примере ритмических
упражнений и лечебной физической культуры.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
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